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I

On varhainen kesä-aamu, aurinko paistaa ja linnut
laulavat.

Herra John Lindbergillä on jo housut jalassaan ja
kiiltokovokerintainen tehtaan paita huikaisevan puhtaana
juuri päälle puettuna. Napittamatta ovat vielä kauluk-
set, niin kurkussa kuin ranteissakin. Mutta kasvot, kaula
ja kädet punoittavat juuri suoritetun pesun jäljeltä.
Jaloissa ovat jo kiiltonahkaiset uudet kengät, luultavasti
parhainta ja kalleinta laatua, mitä kaupungin lajitelluin
kenkäkauppa on saattanut tarjota.

Hän seisoo ison piironkipeilin edessä syviin ajatuk-
siin vaipuneena jakampaa hiuksiaan. Silmät tähtäävät
peilistä vastaan tuijotelevaa naamaa. Pää kääntyilee
aina sen mukaan, mitä kohtaa tarkastaja tahtoo mil-
loinkin katsoa. Naama on ilmeisesti vanhastaan tuttu.
Siinä on vielä näkyvissä etutukkaisen Jussin kiusallisesta
vuodostaan aikoinaan huomatuksi tullut nenä. Omistaja
oli aikoinaan antanut luonnon tehdä kaikkimuuttavan
tehtävänsä ja kasvattaa nenän alle sievän, vaalean par-
ranalun. Kaikki tämä siihen aikaan, kun hän oli vielä
»Limpärin Joni». Sellainen parta ilmeisesti peitti näky-
vistä entisen etutukkaisen Jussin aika hyvin, niin hyvin,
että tuskin tarkkasilmäinen suutarimestari Karlssonkaan
olisi tuntenut.
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Mutta myöhemmin sekaantui asiaan muoti. Herrat
eivät enää pitäneet partaa. Nyt oli John Lindbergkin
ratkaisevasti ruvennut herraksi. Aivan mahdotonta oli
herralle pitää partaa ylähuulessaan. Hän melkein puri
hammasta, kun se piti ajaa pois. Ennenkuin hän siihen
kuitenkaan salli partaveistä laskea, esti hän vaistomai-
sesti kädellään parturin lähentelevän otteen:

Joni: Ei taida herrasmiehet enää monet pitää huuli-
partaa?

Parturi: Ei, jotkut vanhat herrat vain.
Joni: Jaa, että vain vanhat herrat?
Parturi: Juu, vain jotkut vanhat herrat.
Joni: Ei taida kutkaan nuoret?
Parturi: Juu, ei, jotkutrengit vain ja sen semmoiset.
Joni: Jaa-hah.
Hän asettui rauhaan ja parturi sai tehdä tehtävänsä.
Niin se oli tapahtunut.
Nytkin, kun tässä tarkasteli ja tutki naamaansa,

kaipasi vielä kauniita viiksiään ja arvosteli myrkyllisestä
muotia, jokavie ihmisen parhaan naamakaunistuksen.

Mutta muuten oli Joni siihen samaiseen naamahoi-
toon melkoisen tyytyväinen. Viime aikoina oli tullut
huomattavasti lihoneeksi ja pyöristyneeksi jokapuolelta,
eikä se pilannut naamaakaan. Joni totesi, että koko
hänen olennossaan oli sivistyneisyys viimeisen kotipaikan
muuton jälkeen nopeasti edistynyt. Tutkiessaan tätä
asiaa, oli hän havainnut itsellään olevankin jo niin voi-
makkaita herrasmiehen taipumuksia ja lahjoja, että mieli
meni aina hyväksi, kun sitä ajatteli.

Sattumalta vetäisi Joni nyt kammalla tukan silmil-
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leen ja huomasi säpsähtäen, että siinä toljottikin vastaan
muuan vanha tuttu, jota ei halunnut enää tavata. Etu-
tukkainen Jussi! Nopeasti sysäsi hän hiustukon otsalta.
Suu meni hermostuneeseen nauruun. »Etutukkainen
Jussi» oli taas hävinnyt.

Tässä uudessa paikassaan oli herra John Lindberg
nyt asunut jonkin aikaa ja ehtinyt etevänä liikemiehenä
ja hienostelevasti puettuna herrasmiehenä tulla yleisesti
tunnetuksi. Tutustuminen oli mennyt jo niin pitkälle,
että tänään valmistauduttiin esiintymään omissa kihla-
jaisissaan seurakunnan kirkkoherran tyttären kanssa.
Siellä edellisessä asuinpaikassa olisi kyllä ollut jo mahdol-
lisuuksia tämänkin ankaran askelen ottamiseen. Mutta
John ei niihin mieltynyt. Kauppiaan tyttären maineessa
oli hieman jotakin kevyttä varjoa, eikä John sietänyt sel-
laista. Lautamiehen tytär oli sivistymätön, joten se ei
sopinut. Tämä nyt oli ylioppilas, vaalea, hyvämaineinen
ja sopiva muutenkin. Herra John Lindberg tunsi rakas-
tavansakin. Ja se oli somaa!

Sitä hän ajatteli nytkin katsoessaan peilistä omaa
kuvaansa. Rakkaus! Joni nauroi ääneen. Rakkaus ...

Joni: Etutukkainen Jussi rakastaa papin
tytärtä . . . Voi seittämäntoista!

Nauratti. Sitä se raha tekee, vaikka onkin Karu-
liinan poika ja entinen kommunisti.

Joni: Mamma!
Ovesta pistäytyi Limpärin Karuliinan pää.
Karuliina: Mitä?
Joni: Älä laske tänne ketään nyt, jos tulee joku.
Karuliina: Jahas.



8

Tapaamme siis äidin ja pojan sopineina. Karuliina
hoitaa nyt poikansa taloutta. Ihmiset saavat tietää, että
hän on liikemies John Lindbergin mamma. Sille kuuluu
tulleen vahinko nuoruudessa. Sulhanen oli pettänyt.
Mutta tällainen mies on nyt tullut pojasta! Kerranko sitä
niin sattuu, kun pitää Jumalan silmäinsä edessä .

..

Joni on sytyttänyt sikarin ja polttaa. Kuuntelee.
Konttorista ei vielä kuulu mitään ääniä, sinne ei siis ole
tullut kirjanpitäjäneiti.

Ulkona on aurinkoinen, kirkas ilma. Järven veden-
kalvossa käy heikko viri, huomaa Joni ikkunasta. Vene
keinuu valkamassa hiljaa, kaunis moottorivene. Kum-
malla hän menee? Veneellä vai autolla? Sepä oli kummaa,
ettei ollut tullut ennen sitä ajatelleeksi. Auto on sittenkin
komeampi. Moottorivene on monella, mutta sellaista
autoa vain harvalla. John Lindberg menee autolla omiin
kihlajaisiinsa kiertäen järven. Niin hän menee, pihaan
asti.

Mutta yhfäkkiä hän muistaa jotakin ja pelästyy.
Käsi korvan taakse.

Joni: Kuinkas?.. . Käynkö minä oikealla ja Alma
vasemmalla, kun kävelemme? Tämä tässä on oikea käsi

tuo on vasen käsi. Mamm— Mutta mitä hän tietää!
Hermostuneena Joni luo taas katseensa peiliin ja

muistaa samalla. Iloinen nauru levenee koko naamalle.
Joni: »Hieno käytös»!
Sitä syöksyy hän etsimään kirjastostaan, s. o. Pila-

piirrosten korukantisesta joukosta.
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Limpärin Karoliina touhusi keittiössä. Hän oli
hieman laiha, mutta väkevä elinvoima ja innostus pursui
silti jokaisesta liikkeestä. Karoliina näet juoksasi useim-
mat askelensa. Muinoin komeasta, ruskeasta tukasta oli
vielä hyvä jäännös jäljellä, nyt jo harmaalla värillä vivah-
dutettuna. Hän oli aina tuntenut tämän tukan tuottaman
vahvuutensa miesten silmissä, samoinkuin poikakin aikoi-
naan omansa. Siksipä hän oli tottunut käyttämään nai-
selle vaistomaista makuansa tukan järjestelyssä.

Nyt kun Karuliinan elämänaurinko oli ruvennut
paistamaan jokaiselta ilmansuunnalta, sitten kun rikas-
tunut ja herrastunut poika oli alkanut unohtaa äitimam-
man synnit, oli tämän naisen elämä toisin hetkin niin
herttaista iloa, että vanhat nuoruudenaikaiset mieliteot
ja mielijohteet valtasivat ajoittain väkevästi mieltä.
Niinkuin tämä tukka-asiakin. Kun polkkatukka tuli
paremmilla ihmisillä muotiin, heräsi herra John Lindber-
gin mammassa väkevä halu laittaa itselleen sellainen.
Olihan hänellä nyt siihen sopivat vaatteet, poika kun
oli kustantanut. Häntä hillitsi kuitenkin rakkaus pitkiin
hiuksiinsa, jotka olivat tuottaneet niin monta elämäniloa.
Mitä muistoja hänelle sukelsikaan mieleen siinä silloin,
kun rauhoittuneena iltahetkenä istui ja pohti polkka-
tukkakysymystä!

Mutta samalla kuin paljon kokeneessa sydämessä
kuohahti lämmin ja ylpeä ilonaalto, samalla sitä vastaan
jo hyökkäsi nöyryyttävän masennuksen ja häpeän hyöky-
laine, Siinä elämän kuohuvassa myrskyssä oli Karuliinan
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uljaalla tukkalaitteella aina oma hurmaava ja surmaava
osansa. Ja miehet!

Karuliina vaikka olikin jo alkanut lähennellä kris-
tittyä, samalla kuin vaistomaisesti hiipi karkuteille bol-
shevikkien agentuurihommista ja aatetoveruudesta
puri hammasta. Hän tahtoi nousta! Sielusta hän ei niin
paljoa välitä kuin tästä ruumiillisesta, ajallisesta noususta.
Sitä hän tahtoi.

Nyt, kun poika oli osoittanut hänelle armonsa ja
ottanut luoksensa, tunsi hän samanlaista kiitollisuutta,
kuin koira, joka saatuaan potkuja siitä, että on pistänyt
poskeensa isäntänsä ampuman oravan, tuntiessaan tämän
taas armahtavasti taputtelevan hänen selkäänsä.

Tätä poikaansakin hän vierasti ja orjaili, toisinaan
tuntien pelkoa, että jos loukkaisi sitä ja se ajaisikin maan-
tielle. Mitäs sitten? Kauhu ja viha täytti silmänräpäyk-
sessä syntisen sydämen.

Sellaisena hetkenä joskus ilmestyi sielun näköpii-
riin armahtajakin, ainakin siksi sanottu. »Maria Mag-
dalena»katsoi ja katsoi kulmiensa alta nöyrästi, syrjä-
silmällä, kaihtaen armahtajan mieskasvoja. Limpärin
Karoliinan ajatuksissa vilahti silloin Jokiäyrään emäntä,
ja sydän pysähtyi hetkiseksi nautiskelemaan ja muistele-
maan eräitä sovituksen ja armonvalon suloisia elämyksiä
Äyräskosken partaalla. Se tunkeusi esiin hämärtävistä
pimennoista kuin kirkas pieni tähtönen avaruuden su-
muista ja vilkutti ystävällisesti sovitusta ja armahdusta.
Ja ne miehiset armahtajakasvot, joita hän rohkeni kat-
soa vain kulmiensa alta ja salaa syrjäsilmällä, joiden
edessä täytyi aina painaa katseensa alas ja joutua orjuut-
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tavasti hämille ne vaihtuivat naiskasvoiksi, lähemmin
vielä: Jokiäyrään emännän kasvoiksi, ja »Maria Magda-
lenan» silmät vapautuivat kulmien kaihdannasta eivätkä
enää tuijottaneet karsaasti vaan suoraan. Hän tunsi
nöyryyttävän alennuksensa tuon vihityn vaimon silmäin
edessä, mutta sielun pohjalla kimalleli kirkkaana sovituk-
sen totuus: Jokiäyrään emännän vilpitön, lämmin an-
teeksianto. Karuliina näki nuo kuihtuneet, laihtuneet
pergamenttikasvot ja kaksi kirkkaasti tuikkivaa silmää,
kun ohuthuulinen suu julisti hänelle anteeksiannon siitä,
että Karuliina oli tehnyt lapsen hänen miehensä kanssa!

Ensin Karuliina oli tätä avio-oikeudestaan loukatun
itsemurha-aikomuksesta pelastamansa vaimon anteeksi-
antoa pilkannut. Vaimoa oli hän pitänyt hulluna. Hän
itse jatkuvasti juoksi rikoksesta rikokseen kommunisti-
agenttina, pirtutrokarina, miesten lutkana. Mutta mitä
alemmaksi hän vaipui, mitä kauemmaksi juoksi, sitä
useammin alkoi pieni tähti Äyräskosken partaalta vilkut-
taa varsinkin silloin, kun oli hyvin pimeätä. Siihen
yhtyi yhä kirkastuneempana myöskin lapsuuden unel-
mat ja muistot, muodostuen ihmeelliseksi sädekehäksi
tähden ympärille, joka vilkutti yhä siellä Äyräskosken
partaalla. Silloinhan hän pelasti ihmisen, vielä
perivihoiksensa itsemurhasta!' Se oli hyvä. Tämä viholli-
nen luuli häntä Jumalan enkeliksi ja painui hänen kau-
laansa. Sitten kun huomasi erehdyksensä, painui polvil-
lensa, julisti Jumalan edessä anteeksiannon hänelle ja
rukoili synteinanteeksiantamista kumpaisellekin. Karu-
liinakin oli nöyrtynyt ja rukoillut ja tuntenut hetkisen,
miten heitä molempia painoi raskas elämänmurhe ja



12

yhdisti salaperäinen sovituksen tarve, sen lähentymisen
tunne ja rauhoittava mieliala.

Mutta sitten taas
Voi, voi, minkälainen on ihminen ja minkälaista on

syntinen elämä!
Pian vilkas mieliala vaihtoi kulisseja. Purkauksen

sattuessa usein ilman juuri tapahtunutta pakottavaa
aihetta, tasaantui pikavihainen samoin kuin synnintuntoi-
nenkin kuohahdus nopeasti. Mielialan ylle levisi aurin-
koinen pilvistä puhdistuva ■ taivas, josta säteili vain
myötäkäymistä ja iloa.

Niinkuin nyt tänäänkin: hänen poikansa saa rouvak-
seen rovastin tyttären, jonka kanssa nyt pidetään kihla-
jaiset. Se on jotakin niin tuiki ihmeellistä, että Karuliinan
usko Jumalan vanhurskaaseen johdatukseen oli sen joh-
dosta alkanut tyynesti nousta, aivan kuin elohopea läm-
pöiseen auringonpaisteeseen asetetussa lämpömittarissa.

111.

Karuliina huokailee kiitollisin mielin juuri näissä
ajatuksissa, kun Joni tulee kiivasta vauhtia.

Joni: Onko sillä mammalla katekismusta?
Karuliina silmät leveten suuriksi ja kädet asettuen

lanteille; Katekismusta?
Joni: Niin, katekismusta, sitä sellaista pitkääkirjaa.
Karuliina: Ei mulla ole.
Joni: Voi saakuri.
Karuliina: Mitä sinä sillä nyt?
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Joni: Olisin vain vähän
Kamliina: Lukenutko? Ei suinkaan se pappi nyt

sinua luettamaan rupea?
Joni, suu leveten hymyyn: Omaa vävypoikaansa.
Kamliina: Justiinsa. Olisipa sekin.

Joni: Luuleeko mamma?
Kamliina: Luulen minä. Kun sulia on kyllä rahaa

jakädestä lähtevää, niin ei lempo luetakaan, sanon minä.
Raha se on, joka komenteeraa.

Poika miettii hetkisen ja tutkii sormeansa, jossa on
isohko vesirakko.

Joni: Onkos virsikirjaa?
Kamliina: Se mulla on, äitivainajan vanha virsikirja.
Joni: Missä se on?
Kamliina: Se lie tuolla vintissä, korissa, luulen.

Minä haen.
Karoliina juoksi vintissä ja toi sieltä äitivainajan

vanhan, kuluneen virsikirjan ja laski poikansa käteen.
Joni: Onpa se huono ja rääsyinen.
Kamliina: Paljon viljelty.
Joni: Mammako viljellyt?
Kamliina: Ei ole tullut mammalta viljeltyä kirjaa . .

poika parka.
Joni: Miksei?
Kamliina: Noo. Maailma on vienyt mukanansa, ja

köyhyys veisuuttanut virsiänsä.
Joni: Eikös köyhät enemmän luekin virsikirjaa kuin

rikkaat?
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Karuliina: Minkälaisia ovat köyhätkin. Tiedäthän
sinä, etten minä, vaivainen syntinen, ole murehtinut
sielunasioista.

Joni: Murehtiiko mamma nyt, kun on rikas?
Karuliina, ihmeellisen vakavan totisuuden ja sätei-

levän sisällisen ilon vivahduskilpailu silmissä: Mikä rikas?
Joni, selaillen ja tutkien vanhaa virsikirjaa, silmiään

siitä irroittamatta: Rikas! Sellainen, joka saa sanoa köy-
hyydelle vain, jotta ajöös!

Karuliinan suu ei enää pysynyt nöyrässä alistuvai-
suuden vireessä, vaan levisi iloista hymyä aiheuttavan
ajatuksen kera nauruun.

Karuliina: Voi sun suutasi
Joni: Mitä? Mamma ei ole köyhä, vaan kuuluu nyt

rikasten ihmisten luokkaan.
Samalla kun poika saneli tämän harvakseen, yhä

selaillen vanhaa virsikirjaa, nosti hän silmänsä äitiin ja
näki, miten valtavat kyynelpisarat vierivät tämän pos-
killa, taistellessa edelleen ilmeessä itkun ja naurun.

Joni: Mitähän minä täältä lukisin?
Karuliina: Mitä sinä sitten ..

. lukisitko aviosää-
dystä?

Joni: Joo, no justiin! Mutta millä kurilla tästä löy-
tää? Täällä on ainakin tuhansia virsiä. Mitä näillä kai-
killa tehdään? Niitä ei osaa kukaan.

Karuliina: Lukkarin pitää osata.
Joni: Lukkarin ja papin. Pitääkö ruumislukkarin-

kin osata?
Karuliina: Kyllä minä noudan sinulle puodista

katekismuksen.
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Joni: Kun löytäis täältä siitä morsiusasiasta.
Karuliina ottaa kirjan pojaltaan ja selailee, Joni

sytyttää odottaessaan sikarin.
Joni.- Eikö löydy?
Karuliina: En minä muista tätä kirjaa .. . Ennen

vanhaan rippikoulun aikana . ..

Joni: Veisailiko mamma silloin?
Karuliina: Veisaili se vähän.
Joni: Mammalla oli hyvä ääni niin kuin nuhiakin.
Karuliina: Missähän sekin on, se maailman menon

turhuudesta. Mäkiäyrään äijä sitä aina veisaili, kun minä
olin niillä pikkupiikana.

Joni: Sellainenko virsi?
Karuliina: Sellainen.
Joni: Mutta ei se nyt sovi mulle, kun elämä juuri aikoo

kääntyä oikein jupileeriksi. Pitäisi olla maailman ilosta.
Karuliinn: Kas tuossa.
Joni sai kirjan äidiltään ja tavasi virren alusta että

»Maailman menon turhuudesta.» Äiti-mamma pani vähän
päällensä, sai rahaa ja lähti vikkelänä puotia kohti hake-
maan katekismusta. Mennessään ajatteli iloisella mie-
lellä, että kun ihmiset hänet näkevät, ne ajattelevat ja
sanovat: siinä menee sen herra Lindbergin mamma.
Sellainen ajatus teki niin hyvää, että kun siihen vielä
ilmestyi mukaan toinenkin, että hän nyt menee kirja-
kauppaan ostamaan katekismusta, niin hän ei enää ole
kommunisti, vaan rovastin sukulainen ... Ja hän sanoo
kirjakaupassa ostavansa katekismuksen lahjaksi veljen-
pojalle siellä kotipuolessa, jonne se lähetetään tädin lah-
jana

...
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Kotona Joni oli suuresti ihmeissään syventynyt
tutkimaan vanhaa virttä, josta hän nyt puoliääneen
tavasi:

»Kukoistaa maassa koreus, Perät puoleton prameus
Miehiss’ ja vaimon puoliss’, Jos Aadam, Eeva nousisi,
He lapsians’ ei tuntisi; Pääss’, käsiss’, rinnoiss’, suoliss’,
Koristukset koriat kehuvat, Tyhmyydess’ takaa ajavat
Maili’ vieraili’ uutta tapaa, Josf harva on sill’ vapaa.»

IV.

Joni sytytti uuden sikarin ja ajatteli itsekseen, että
»jumalansanaa» on vaikea ymmärtää. Eikä hän tuntenut
siihen oikeastaan minkäänlaista vetovoimaa. Kuitenkin
väikkyi hänen levottomassa mielessään jokin sellainen,
tutuksi pyrkivä ajatus, että nyt kun aikoo mennä avio-
säätyyn ja vielä rovastin tyttären kanssa, taitanee pitää
ruveta jollakintavoin hieromaan tuttavuutta Jumalankin
kanssa.

Mikähän se Jumala oikein mahtaa olla? ajattelee
Joni hajamielisesti silmäillen virsikirjaa, joka ei häntä
vähääkään huvita. Mutta ajatus, näin suoraltaan joudut-
tuaan perin oudoille ja vieraille aloille, ei juossut. Se
töksähti siihen kerrassaan, aivan kuin olisi sattunut seinä
eteen. Sivullepa hän siitä livistikin, luontaisia taipumuk-
siaan noudatellen, ja kiintyi ajattelemaan morsiantaan,
johon mieli heti tarrautui kuin takkiainen. Nuorimies
pani virsikirjan pöydälle, otti taskustaan lompakon ja
etsi sieltä valokuvan.
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Siinä oli nuori, kalpeahko, totinen tyttöihminen,
ylioppilaslakki päässä. Kasvot hyvin tavalliset, juuri
sellaiset, joita on vaikea muistaa heti, kun on selkänsä
kääntänyt. Totisena sulhanenkin kuvaa katselee. Ei
hänen sydämensä rupea pamppaamaan, se lyö vain aivan
tavallista tahtiaan. Joni katsoo kuvaa.

Mieliala elostuu kuitenkin, kun pääsee taas ajattele-
maan sitä, miten hellästi ruustinna oli ruvennut taputtele-
maan japuhuttelemaan heti, kun keksi, että Alma jahän...

Joni: No . . . voi seittemän pruustinnaa!
Niin muisti Joni, suu naurussa, miten sopiva alus-

tinna oli ja hyvä. Eikä hän ikänä olisi tullut ajatelleeksi,
että Almaa ....Mutta ruustinna melkein tarjosi.

Joni rupesi nauramaan. Oli tottunut jo niin hyvin
elämään ja oleilemaan pappilassa, että monta kertaa on
sattunut, että vasta kun on tullut kotiin, on matkalla tai
kotona muistanut olleensa ennen se etutukkainen Jussi
Katajamäeltä.

Tämä edistys kaikki oli sivistystä. Kun vain sitä
saa, niin hätää ei ole mitään ...rahaa on kyllä!

Jonkin verran levottomana oli hän alkuaikoina aja-
tellut, että jos se jumalanmies,rovasti, rupeaisi utelemaan
näitä hänen kauppa-asioitaan ja entisyyttä. Mutta ei!
Kerran oli Joni kokeeksi vienyt taskussaan tällekin
ukolle pienen nuijankonjakkia, koetellakseen sillä tavoin,
kuinka vauhko se on. He olivat istuneet puutarhamajassa
ja Joni oli ruvennut juttelemaan vakavista asioista tähän
tapaan:

Joni: Se on hirveää, kuinka ihmiset rikkovat kielto-
lakia.
Rikasmies 2
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Rovasti: Hm.
Joni: Ihmiset menevät aivan pilalle.
Rovasti: Hm.
Joni: Onko setä koskaan maistanut konjakkia?
Rovasti nostaen oudostellen silmiään: Häh?
Joni: Konjakkia. Onko setä maistanut? Tarkoitan,

nyt sitten kun
Rovasti: Kunko tuli tämä joutava laki?
Joni: Niin.

Rovasti hymyten: Kerran suomalaisella kiupilla
kaupungissa. Mutta älä huoli puhua mitään.

Joni: Jopa setä nyt, jottako minä!
Rovasti: Se on, poikaseni, tämä kieltolaki aivan

samanlainen jumalattomuutta ja syntiinlankeemusta
edistävä laki kuin paavin selibaatti.

Joni: Paavinko seilipaatti?
• Rovasti pitäen puutarharahin reunoista ja heiluen

edestakaisin, kaksimielinen hymy silmissä: Selibaatti.
Joni: Niin seilipaatti, eikö niin?
Rovasti hymyten: Sitä sanotaan selibaatiksi, kun

eivät Paavilaiset papit saa mennä naimisiin.
Joni: No voi seittämäntoista! Minkä perttanan

vuoksi eivät ne saa mennä naimisiin?
Hyväntahtoinen vanha pappi nauroi.
Rovasti: Se on niitä paavin ihmissääntöjä, jotka ei-

vät ole Jumalan mielen mukaan.
Joni: Eikö paavin papeilla siis ole ollenkaan akkoja

tuota pruustinnoita?
Rovasti: Ei niillä ole.
Joni: Kuinka ne sitten... huusholliskoitako... vain?
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Pappi nauroi niin, että hartiat nytkyivät.
Rovasti: Sivulta päin, sivulta päin.
Nyt Joni ymmärsi, löi käsiä yhteen ja nauroi niin,

että koko puutarha raikui. Sitten oli hän ottanut nuijan
taskustaan ja pistänyt kenenkään syrjäisen näkemättä
rovastin povitaskuun. Tämä oli menetellyt aivan kuin ei
olisi mitään nähnyt. Mutta samalla oli ruvennut juttele-
maan papista ja lukkarista muuatta kaskua, jota ei tähän
viitsi painattaa.

Joni muisti vieläkin, miten he molemmat nauroivat
niin, että kyynelet tulivat silmiin.

V.

Joni yritti selailla lompakostaan ottamiaan paperi-
lappuja. Mutta ajatus ei kiintynyt niihin. Sitävastoin se
askarteli pappilassa sen neidin lähettyvillä, josta tänään
piti tulla hänen kihlattu morsiamensa. Joni oli aikaisem-
min tuntenut asian yhteiskunnallisen puolen tuottavan
itselleen jokseenkin samanlaista iloa, kuin kerran ennen
tuotti muuan parin tuhannen litran pirtulähetyksen on-
nellinen purjehdus määräpaikkaansa, ja siitä tullut lompa-
kontäysi seteleitä. Silloin hän tunsi ensikertaa tosissaan
olevansa rikas mies. Hän ei oikeastaan pannut noille
tuhatlappusille mitään arvoa muuten, mutta ne nostivat
hänen yhteiskunnallista arvoansa. Se tuotti kunniaa.
Setelit avasivat portit auki etutukkaiselle Jussille kun-
niaan ja valtaan, ajatteli hän ... Limperin Karuliinan
pojalle. Hänen sydämensä oikein vapisi silloin ajatelles-
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saan, miten seteleillä valtaa ja kunniaa itselleen kaupi-
telisi. Siinä maailmassa, jossa hän liikkui, kaikki mukana-
oievat kuuluivat siihen ihmisluokkaan, jota köyhänä ei
kukaan tunne, mutta kun rikastuvat, niin suuri osa ihmi-
siä lähenee aivan kuin kärpäset raatoa, iloisin ja ahnein
mielin, tuttavan hymy huulilla japyytävä ajatus silmissä!

Jonilla oli terävä havaintokyky. Tuon ihmisten heik-
kouden tunsi ja tutki hän perinpohjin. Siinä kypsyi syvä
vakaumus, että ainoa, mikä tuottaa pysyvää maallista
kunniaa, jotakaikki kumartavat, on raha. Vaistomaisesti
kehittyi hänessä tämän jälkeen ihmishalveksiminen siltä
pohjalta, minkä etutukkaisen Jussin lapsi- ja nuoruus-
kokemukset olivat laskeneet. Elämän kärsimys oli
kehittänyt himoa, kunnianhimoa. Hänestä ei ollut tullut
professoria eikä edes tuollaista mahtavaa talonpoikaa,
pitäjän pomoa. Ei ollut työnhalua eikä lukuhaluakaan
...ja lemmollako olisi lukenut, Limperin Karuliinan
Jussi! Sille hän nauroi.

Mutta rahaa oli helppo hankkia. Jonin ei ollut tar-
vinnut oikeastaan mitään ponnistella eikä mitään taitaa.
Hän osti, keinotteli ja myi. Siinä kaikki. Voitti aina.
Ihmiset tekivät halusta asioita hänen kanssaan. Se meni
aivan itsestään. Joni katsoi kunniakseen, että hänen
kanssaan oltiin asioissa. Tämänlaatuinen kunnianhimo
kasvoi.

Naimisiinmenoa oli ajateltu jo etutukkaisena Jussina.
Koreat tytöt juoksivat yhtä hyvin hengen kuin ruumiin-
kin silmissä. Sitten, kun alkoi rikastua, rupesi katsele-
maan niitä hieman eri puolilta. Joni näet aavisti, että
hyvästä pesästä olevalla vaimolla saisi maailman kunniaa.
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Hän siis tutki jokaisen tarjolle tulevan neitosen maallisen
ympäristön ja pakeni, jos huomasi jotakin epämääräistä,
joka loukkasi »kunniaa».

Mutta sitten, kun tuli tekemisiin tämän papin tyttä-
ren kanssa, Joni heti tunsi, että nyt sattui papin tytär.
Nytpä alkoi lykästää. Itse Jumala ilmeisesti nyt auttaa,
hän ajatteli. Tai ei oikeastaan ajatellut, hän totesi sen.
Ei hän, kuten tunnettua, Jumalaan uskonut. Hän ei osan-
nut sitä asiaa edes ajatella, sitä vähemmin uskoa eikä ollut
ikänä ennen Jumalaa tarvinnut. Mutta nyt, kun oli näin
hyvin käynyt, hän oli muistanut Jumalankin ja ajatellut,
että siltä taholta se nyt apu tuli hänelle tähän afääriin.
Niin koetti Joni tutustua Jumalaan, joka nyt näytti lep-
poisemmalta kuin ennen, koetti tutustua yksinkertaisesti,
vaatimattomasti ja kiitollisesti. Lopulta tuli vaivatto-
masti siihen, että näin oikeastansa pitikin tapahtua. Hän
ei ollut Jumalalle koskaan tehnyt mitään pahaa. Miksei
Jumala siis saattaisi häntäkin siunata, kun ei muuta pyydä,
kuin saada tämä papintytär akaksensa ja sen kautta
päästä maallisen kunnian kukkuloille. Sehän on muiden-
kin uskovaisten päämäärä. Raha-asioista hän pitäisi
huolen itse. Sellaisiahan olivat kaikki muutkin isoset,
Vuorenmahtava, kulassi niinkuin hänkin, Peltomies ja
kaikki muut. Mitä parempia ne olivat kuin hänkään?
Jumalalla ei ollut mitään syytä vihata häntä, Jonia.

Joni: Joo.
Hän pani paperit lompakkoon.
Joni: Harva mies tässä maailmassa vain niin hyvin

hoitaa asiansa kuin minä.
Ajatus meni siihen, että Jumalankin toki pitäisi se

tietää.
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Sikari savusi ja Joni nojautui pöytää vasten.
Joni: Miksei Jumala sitä tietäisi!
Nuori liikemies tunsi istuvansa lujasti tuolissaan.

Rahaa oli, kunniaa oli tulossa.
Joni: Ja siitä sivistyksestä ne ihmiset jauhavat lak-

kaamatta, että pitäisi sitä hankkia jokaisen!
Jatkoksi hän tunsi ja vaistosi, että hänen sivistyk-

senä oli karttunut ja lisääntynyt aivan samoin kuin
rahatkin.

Joni näppiä lyöden: Ei ne kykene minua enää her-
rasta erottamaan, ei millään!

Niin vaelsi ajatus elämän varrella saavutettuihin
kokemuksiin. Kuinka monta kertaa nuori liikemies oli-
kaan ollut kaupungin kapakoissa »parasten herrain»
seurassa. Yksi oli puhunut toistansa hullumpia, oli
ryvetty ja rääytty kilpaa. Neiti oli tullut aina suhditta-
maan ja sanonut, että poliisi seisoo kadulla jakuuntelee.
Hän pelkää ja talon rouva pelkää, ja »herr jestandeera!»
Silloin, kerrankin oli hän, »herra John Lindberg», sivunut
neidin polvelleen, antanut sille 100-markkasen ja toisen
samanlaisen käskenyt viedä poliisille. Samalla oli vähän
suudellut. Neiti oli nauranut, kauppaneuvos oli nauranut,
rådmanni oli nauranut ja sanan oli sanonut itse

Viskaali: Penteleen fiksu poika!
Eräs tätä vanhempi, tuttu toverinsa, oli nauranut

ylistellen ja sanonut niin että sen kaikki kuulivat:
Sillä pojalla on rahaa kuin roskaa!
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Se oli ollut hieno ja sivistynyt seura. Eikä kukaan
ollut Jonia yrminyt. Hui hai! Veljiä oltiin keskenään.
Mutta moni niistä hienoista joi heidän rikkaampain kus-
tannuksella. Itse Joni ei juonut paljoa. Ei pitänyt siitä.
Vatsa ei kestänyt. Mutta muuten halusi olla mukana,
että sai oppia sivistyneiden ihmisten elämää. Niin oli
hän oppinut sanasutkauksia, naisväen puhuttelua ja
muita seuratapoja. Ne ovat aika vekkuleita, herrat. Ei
Joni olisi niistä uskonut sellaista lähtevän kapakassa, kun
niitä viroissaan ja konttoreissaan kohtasi! Olivat niissä
kuin puujumalia. Mutta annas kun pääsivät kapakkaan!

Joni: Totta puhuen, sivistys ei ole muuta kuin sitä,
että se tekee elämän vähän komiammaksi ja roskaisem-
maksi.

Mutta tämän päätelmän kera ajatus pysähtyi aska-
roimaan eräässä kilpakosijassa tahi, ainakin hän sitä
sellaisena piti. Se oli rovastin apulainen, nuori pappi,
jonka lähettyvillä Joni ei koskaan voinut hyvin. Kun
Joni sanoi hienon sukkeluuden, ei Kuusilampi vetänyt
suutaan nauruun. Kaikki muut tekivät sen, yksin vanha
rovastikin joskus. Monta kertaa oli Joni tämän pannut
merkille. Myrkkykö sen miehen on? ajatteli, ja tunsi
itsensä araksi. Se on niin jumalinen,päätteli ja tuli siihen
käsitykseen, että jos ei jumalinen ihminen saa nauraa,
niin sepä hullua on!

Mutta kerran koetti hän pastorin kanssa puhua sivis-
tyneistä ja moukista. Joni luokitteli ja määritteli ne
oman makunsa mukaan. Pastori Kuusilampi veti totisen
suunsa hymyyn ja Joni aisti, että se tarkoitti olla pilkka-
hymyä. Keskustelu rajoittui silloinkin muutamiin on, ei,
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jaa, sekä loppui siihen. Taas kerran yritti Joni keskus-
telua tähän tapaan:

Joni: Mitä varten pastori on papiksi lukenut, siinä
on niin huono palkka?

Kuusilampi: Kyllä sillä elää.
Joni: Niin mutta ... pitäisi rikastua. Vai eikö pas-

tori halua rikastua?
Kuusilampi: En.
Joni ihmetteleväsi hymyillen: Sepä merkillistä!
Kuusilampi, ylivoimaisesti hymyillen: Minä haluan

rikastua vain henkisesti ja hengellisesti.
Joni: Millä lailla?
Kuusilampi: Saada katoamatonta tavaraa
Joni: Mitä katoomatonta?
Kuusilampi: Ettekö ymmärrä. Sellaista tavaraa,

jota ei koi eikä ruoste raiskaa, eikä varkaat kaiva eikä
varasta.

Joni: Ahaa!
Kuusilampi: Joko nyt ymmärrätte?
Joni: Te meinaatte autuutta, vai?
Kuusilampi: Autuutta, autuutta.
Joni oli kuitenkin yhä neuvotonna.
Joni: Mutta ...tuota, tuota, ei sillä elä.
Kuusilampi: Sillä elää iankaikkisesti. Mutta kulta

ja paperiraha elättävät vain tässä maailmassa.
Joni oli taas vähältä vetäistä takinhihalla poikki

nenänalustan, mutta äkkäsi aikanaan, huoahti ja pysäh-
tyi ajattelemaan.

Joni: Mutta kun ollaan näin nuoria, niin kuolema on
niin kaukana.
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Hän hymyili.
Kuusilampi: Kuka takaa, että se niin kaukana on?

Eilen haudattiin 26-vuotias mies, joka kolme päivää ai-
kaisemmin oli ollut painikilpailuissa.

Joni avasi silmänsä suuriksi ja näytti pelästyneeltä.
Hieman mietittyään ja tuijotettuaan pastorin silmiin

äänsi
Joni: Ainako te ajattelette kuolemaa?
Kuusilampi kohottaa raskaita silmäluomiaan: Eipä
eipä tule minunkaan ajatelluksi kuolemaa aina...

vaikka kyllä pitäisi.
Juuri silloin oli Jonin mieleen mennyt ajatus, että

miellyttääköhän tuollainen mies naisia? Kalpea naama,
uniset silmät, taskut tyhjänä ja ajattelee aina kuolemaa.
Se tuntui Jonista aivan mahdottomalta, että iloluontoiset
tytöt pitäisivät tuollaisesta. Suu venähti nauruun.

Kuusilampi: Te nauratte sille.
Joni: Mille?
Kuusilampi: Kuolemanajatukselle.
Joni: En minä sille. Mutta . . . eikö pastori uskalla

olla koskaan iloinen?
Kuusilampi: Minä olen aina iloinen.
Joni: Vaikkako ajattelette kuolemaa?
Kuusilampi: Niin, eihän sitä aina. Mutta minä en

pelkää kuolemaa.
Joni katsoi pitkään aivan kuin kysyäkseen, onko

tuon järjen laita oikein. Hän aikoi juuri sanoa, että pas-
tori valehtelee, mutta vaistosi, että sellainen saattaisi olla
loukkaavaa. Niin etsi hän toisen sanontatavan.

Joni: Minä pelkään kuolemaa niin kauhiasti!
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Kuusiiampi: Niin, kun ette saa viedä tavaroita men-
nessänne.

Joni: Siitäkään .. .
tottapa sielläkin nyt jotain saisi

tienattua. Mutta kun ei tiedä minkälaista siellä on.
Kuusiiampi suu hymyssä; Ei siellä saa tehdä kaup-

poja, enempää helvetissä kuin taivaassakaan.
Joni: Eikö?
Kuusiiampi: Ei, ei.
Joni: Sepä nyt kamala paikka on. Eikö saa tehdä

mitään salakauppaakaan?
Kuusiiampi päätä vääntäen: Ei.
Joni: Onkohan siellä rahaa?
Kuusiiampi: Ei.
Joni: Mistä te sen tiedätte? Ette tekään ole ollut

katsomassa.
Kuusiiampi: Raamatusta, jumalansanasta.
Kun oli keskustelussa saavuttu tälle kohdalle, oli

ilmestynyt Alma-neiti mukaan. Havaittuaan, että nuoret
miehet keskustelivat vakavasti, uteli tyttö, mistä juttu
kävi. Silloin sanoi

Kuusiiampi: Tämä herra Lindberg kyselee, että eikö
tulevassa elämässä saa tehdä mitään kauppoja ja ansaita
rahoja.

Joni korkealla äänellä: Niin, kun tämä pastori va-
kuuttaa, ettei hän pelkää kuolemaa, jakun, kun ...minä
en saa pappien enkä akkain puheesta selkoa, minkälaista
siellä on.

Kuusiiampi: Siellä on vanhurskailla iäinen ilo, mutta
kadotetuilla itku ja hammasten kiristys.

Joni näki, miten Alma katsoi ymmärtämyksellä
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Kuusilammen silmiin, luoden samalla häneen jonkin-
laisen hätäytyneen katseen.

Alma: Kauppaako sinä jumalaton tahtoisit tehdä
toisessakin elämässä?

Joni: Kun siihen on tottunut. Ja eihän siinä mitään
pahaa ole, kaupanteossa?

Alma nauraen: Niin mutta, oikeinko sinä todella?
Myöskin Kuusilampi hymyili.
Tässä tunsi Joninyt ensikerran, miten jossakin sielun-

pohjalla kaikersi levoton huomio, että nuo kaksi nauravat
yhdessä hänelle. Heti alkoi hän voimakkaan itsetutki-
muksen, havaitakseen, mikä tässä oli niin naurettavaa eli
tyhmää? Sekö, että laski leikkiä halustaan tehdä kauppaa
toisessakin elämässä? Mutta sellaisesta oli herraspiireissä
tehty monesti pilaa. Tykkääkö tuo Alma tuosta kuole-
maa ikävöivästä pastorista niin, että olisi valmis mene-
mään sille? Tyhjätaskulle, joka tahtoo olla köyhä, mutta
joka ei tiedä, mitä todellinen köyhänäoleminen on. Hän,
Joni sen tietää. On ollut köyhä itse, mutta nyt ei tahtoisi
tulla köyhäksi enää, ei vaikka autuus menisi!.. .

Alma: Sinä taidat olla jumalankieltäjä?
Joni jurosti: Mikä kieltäjä! Saa olla mun puolestani.
Alma kauhistuen: Kylläpä sinä puhut kauheasti.
Kuusilampi hieman posket punottaen: Herra Lind-

berg on tehnyt itselleen jumalan liikeasioista. Ne hän
tahtoisi viedä tulevaankin elämään.

Joni: En minä ...kyllähän minäkin nyt sen ymmär-
rän, ettei sinne saa liikeasioita viedä, mutta ... Pastori
saa varmasti vielä nähdä, ettei köyhyys ole tässä maail-
massa mikään ilo.
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Kuusilampi: Ei köyhyys, mutta kohtuullinen toi-
meentulo. Rikkaus paaduttaa ja houkuttelee syntisiin
nautintoihin.

Joni: Mihinkä syntisiin?
Kuusilampi: Mässäämiseen, petoksiin ja keinotte-

luun.
Joni: En minäkään ole ikänä maailmassa mässän-

nyt, en pennilläkään pettänyt enkä keinotellut, vaikka
paikalla pitäisi tuomiolle.

Kuusilampi: Paras olla vannomatta.
Joni: Minä olen sellainen mies, että kaikki kaupat

tehdään rehdisti. Jumalan siunausta on kaikki mitä on.
Pastori oli huudettu jonnekin ja Joni oli tuntenut

voittaneensa. Mutta kun he jäivät kahden Alman kanssa,
ei keskustelusta tahtonut tulla mitään. Alma väisti kat-
setta ja näytti ikäänkuin pelkäävän. Jonissa heräsi kum-
mallinen epävarmuuden tunne.

Hän muisti sen nyt vielä. Eikä hän ollut voinut
sittemmin suhtautua luottamuksella Kuusilampeen, joka
kokosi tavaraa taivaaseen, ja hän maan päälle. Niin eri
maailmaan he kuuluivat. Kun Joni tätäpulmallista juttua
nyt ajatteli, kihlautumispäivänsä aamuna, painautui hän
kyselemään: eikö Almakin vain ajatellut enemmän sitä
iankaikkista? . ..

Joni: Pitäisi osata ulkoa sille edes joku virren-
värsy. Ei se muuta tarvitse. Sellaisia tämä pappi sille
lukee!
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VII.

Jonin ajatusmaailmassa liikkuivat nämä muistelmat
ja mielikuvitukset synnyttäen valtavia ristiaallokolta.
Lemmenkateuden kirpeä tulensytytin kihnutti jossakin
sydämen seuduilla, yrittäen iskua. Ja harras järjen pin-
nistely koetti saada syntymään selvän ajatuksen siitä,
millä keinoin voisi ratkaisevasti ottaa haltuunsa sen nais-
mielen komennon, josta riita oli yrittänyt papin kera
sukeutua keskusteluksi autuuden asiasta ja Jumalasta.
Joni oli näihin saakka tämän ajatusidun saanut aina hilli-
tyksi ja tukahdutetuksi setelirahalla, jonka vallan johti
mieleensä. Mutta nyt, kun ratkaiseva hetki läheni, tuntui
rahanarvo nopeasti laskevan kurssissa ja virrenvärssyjen
sekä katekismuksen lukukappaleiden arvo nousevan.
Siihen sekaantui vielä lisätekijänä Alman kalvakka ja
iloton henkilö. Aikaisemmin oli Joni nähnyt hänen
joskus nauravan kirkkaasti ja helskyvästi.

Mutta mitä lähemmäksi läheni tämä kihlauspäivä,
sitä suljetummaksi ja surullisemmaksi kävi morsian. Joni
oli otaksunut itsekseen, että tyttö käy päivä päivältä
iloisemmaksi, mitä lähemmäksi tulee se aika, jolloin
julkinen kihlaus ja vihdoin vihkiminen heitä yhdistää.
Tämän odotuksen oli aiheuttanut Jonissa se otaksuma,
ettei voi olla olemassa ihmistä, joka oltuaan köyhä, ha-
vaitsee yhfäkkiä tulevansa rikkaaksi ilman työtä ja vai-
vaa. Aina kun Joni oli lähennellyt tyttöjä, nyt kun
hänestä oli tullut rikas, oli hän melkein selvästi tuntenut,
miten lompakko vaikutti magneetin tavoin. Ne pyristeli-
vät hänen lähettyvillään, näyttelivät sääriään, alastomia
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olkapäitään, rintojaan ja käsivarsiaan. Jonikatseli niitä
aina tyttöjen myötäjäissummien ja lopulta sukuarvojen
valossa. Niin, että painavatko ne vaa’assa jotakin hänen
rinnallaan, hänen, joka on rikas? Muiden puhuessa rak-
kaudesta ja pilkatessa sitä sekä vetäessä sitä lokaan, Joni
oli tunteeton eikä tajunnut sellaista vetovoimaa. Mitähän
se rakkaus mahtaa olla? ajatteli hän. Kun köyhät ihmiset
menevät naimisiin ja antavat vihkiä itsensä, vaikka ei ole
eheätä sukkaparia akalla, miehellä vielä vähemmän, niin
sitä ei Joni käsittänyt. Rikkaitten yhteenmenon, sen

Joni hyvin ymmärsi.
Mutta nyt tässä, tämän Alman kanssa seurustelles-

saan, oli hän alkanut päästä kokemaan sitä voimaa, joka
veti, vaikka tyttö oli köyhäkin. Sen mukana seurasi kum-
mallinen kateudentunne, varsinkin pappia, Kuusilampea
kohtaan, joka oli sattumalta joutunut samaan vaikutus-
piiriin.

Tämä oli asia, joka pani liikemies John Lindbergin
kauppapään hieman pyörälle.

Mikä kumma siinä on, ettei köyhä tyttö ole iloinen,
vaikka tietää saavansa rikkaan miehen? Miksi tyttö aina
vain ikäänkuin harmenee, vaikka kihlauspäivä lähenee ja
tietää pojan ostaneen ylen komeat kihlat? Ja tämä poika
antaa rahaakin vaikka kuinka paljon, jos vain nauraa!

Ajatteleeko se samoin kuin pappikin sitä taivaallista
tavaraa? Kuinka ne nuoret ihmiset sitä taivaallista?

Jonille pyrki väkisinkin sellainen mielikuva, etteivät
ne saata olla oikein täysimeininkisiä.

Mutta se ei hillinnyt hänen levottomuuttaan. Jär-
jellä ei sitä ymmärtänyt ja tunne taas sanoi, että tässä
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maailmassa oli kaikkein lystillisin olla, mitä Joni tiesi.
Mutta, jos Alma ihastuisi siihen, että hän osaisi ulkoa
lukea virrenvärsyjä, niin . ..

Tottahan niitä oppii!
Joni otti virsikirjan uudelleen käteensä ja rupesi sitä

selailemaan äskeistä suuremmalla mielenkiinnolla. Luke-
minen ei ollut hänen vahvimpia puoliaan, pikemmin päin
vastoin. Ja vanhan virsikirjan lehdiltä olivat kirjaimet
paljosta käsittelystä niin kuluneet, että oli hieman vaikea
tietää, mitä kukin kirjaimenjäte merkitsi.

Joni: »Nämät ne kymmenen käskyy ovat»
Mutta samalla kuului Karuliina-mamman vikkelä

jalankapse portaissa. Uteliaisuus, mitä maailmalta nyt
kuuluu, valtasi siihenmäärään virrenvärssyjä opettelevan
nuoren miehen, että hän pani kirjan pois, sytytti sikarin
ja kävi iloisemmaksi odottaessaan mammaa, joka jo kuu-
lui tulevan keittiön ovesta.

Joni meni jonkinlaisella uteliaalla kiireellä Karu-
liina-mammaa vastaan.

Joni: Kuuluuko kylästä mitään erinomaisia?
Kamliina: Ei sieltä mitään erinomaisia!
Joni: Saitko katekismuksen?]
Kamliina: Sain minä. Tässä se on.
Joni saa kirjan ja vapauttaa sen kääreestä, siirtää

sikarin vasempaan suupieleen, kastelee peukalosormea
jarupeaa miettivän näköisenä kääntelemään katekismuk-
sen lehtiä.

Karuliina-mamma purkaa päällysvaatetta. Siinä on
kaunis, vaaleanharmaa, nauhaneuloksin koristeltu, leveä-
hihainen, aivan tuliterä kesätakki. Joni on sen mammalle
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ostanut. Karuliina ripustaa takin kauniisti naulalle keit-
tiön ikkunanpieleen, katselee siinä vielä sen somuutta ja
antaa mielikuvan kiertää sielun ympäri, aivan kuin tuo-
massa sen jokaiseen soppeen lämpimiä terveisiä. On niin
hyvä ja autuas asia, kun ihmisellä nyt on tuollainen, kau-
nis ja hyvä herrastakki, kertoo mielikuva kiertoretkellään
joka sopessa. Kengät, tällaiset punanahkaiset, korkea-
kantaiset, nekin sopivat hyvin jalkaan ja väriin. Karu-
liina on aina pitänyt kauniista ja hyvistä kengistä. Nyt
täytyy olla hyvät. Vaikka ei tänään aiokaan mennä
pappilaan pojan kanssa, kun kihloja vaihdetaan, sitä ei
kuitenkaan voi ajan pitkään välttää, kun kerta tullaan
sukulaisiksi. ..

Jestas kuitenkin! sanoo Karuliinan huvitteleva
ja elämäntäyteläisyydestä nautiskeleva mielikuva. Niin
todella, jestas!

Mutta samalla ryntää mielikuva, täynnä ylitsevuota-
vaa riemua, vanhoihin muistoihin, jotka töykeinä törröt-
tävät siellä elämän kalvespuolella, aivan kuin tuoreet
ja väkevät kannot poltetussa kaskessa. Päivän mieli-
kuva kadottaa elinkykynsä, sen siivet menevät laukkuun.
Pelästyneenä ja tyrmistyneenä kauhusta se seisoo kum-
mittelevien muistojen edessä, jotka irvistelevät kukin
omalla rumalla tavallaan ja uhkaavat ilmiannolla!

Karuliina tuntee, että jos ne pääsevät täällä puhu-
maan, kertomaan näille vieraille ihmisille minkälaisissa
synneissä hän on elänyt, miten poika on siinnyt, synty-
nyt ja kasvanut, niin ...

Tällaisissa tapauksissa muulloinkin, kun tuskan-
hiki kuohahti ruumiin pinnalle, eikä tiennyt muutakaan
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apua, löysi Karuliina jostakin sielunkätköstään Juma-
lansa. Silloin hän huusi Jumalaa, jota ei tuntenut.
Sellainen huuto nousi vaistomaisesti, tahi sanoisiko
automaattisesti, sellaisella voimalla, että Karuliina ha-
vaitsi päässään jonkinlaista pyörrytystä. Sellaisissa
tapauksissa mielikuvitus loihti silmänräpäyksessä esiin
kuvan sellaisesta jumalasta, joka auttaa pälkähästä
aina, kun vain häntä joku hädässään kutsuu. Ja kun apu
on saatu, sanotaan hyvästit toisilleen. Jumala katoaa
taas salaperäisyyteensä, ja Karuliina tepastelee edelleen
vanhaa synninpolkua iloisena ja jumalatonna, nautis-
kellen mielikuvin ja annoksin uusista kokemuksista.

Mutta nyt ne vanhat kuormankaatokannot saivat
eloa. Ne nostivat päätään korkealle, irvistelivät ja uhka-
sivat. Karuliina painui keittiön tuolille istumaan,
kädet sylissä ja oihkasi.

Joni oli sillävälin mennyt katkismuksineen omaan
huoneeseensa ja painunut sitä tutkimaan.

Karoliinan sisällinen tuska hääti siunaamaan ja
pyytämään, että Jumala peittäisi hänen ja pojan synnit
niin, ettei kukaan ihminen täällä saisi niistä vähääkään
tietää. Sillä jos ne tulevat tiedoksi, niin tästä avio-
liitosta ei tule mitään! Jumalan sopisi ja pitäisi nyt
armahtaa tätä poikaa hänestä, Karoliinasta, van-
hasta syntisestä ei olisi väliä. Mutta poika, joka on
hänen syntinsä hedelmä, sen vuoksi joutunut ihmisten
potkittavaksi, anna hyvä Jumala hänen aikomustensa
menestyä! rukoili Karuliina.

Kun hän näin oli rukoillut poikansa puolesta koko-
naan unohtaen itsensä, vilahti syrjästä mieleen sekin
Rikasmies - 3
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mahdollisuus, että samalla kun poika menestyisi,
menestyisi äitikin. Jos pojan menneisyys jää paljas-
tamatta, jää hänenkin. Poikaa pitää vain varoittaa, ettei
se laita affääriensä kautta tietoja itsestään sinne koti-
puoleen päin, sekä että on täällä varovainen.

Tuska alkoi helpottaa. Avuksi tuli uusi mielikuva,
jolla oli rauhanvaltikka mukanaan. Karuliina painau-
tui suurella myötätunnolla ja helppoudella nopeasti
tähän uuteen merkkiin, joka hänen sielussaan asettui
nyt samalle avunantajapaikalle, missä äsken oli ollut
Jumala. Kuin väkevä virta ryntäsi läpi ruumiin ter-
veeksi ja väkeväksi tekevä vaikutus, jumala-ajatus
häipyi syrjään, lipuen näkymättömiin. Siinä oli jäl-
jellä vain rahaa! Hänen poikansa Joni vallitsi ja hal-
litsi sitä. Äsken oli Karuliinan jumalan ympärillä ollut
niin hiljaista ja yksinäistä. Karuliina oli voinut huokailla
syntejään mitä suurimmassa salaisuudessa. Jumala oli
aivan yksin, kun syntinen vaimo häntä puhutteli. Kaikki
muut olivat toisaalla. Mutta nyt niitä tungeskelee kym-
menittäin, sadoittain, tuhansittain hänen poikansa ym-
pärillä, kun tämä pitää kädessään rahanvaltikkaa. Ne
kurottavat päitään, kaulojaan, käsiään. Siinä on väkeä
kaikesta inhimillisestä säädystä. Ne rukoilevat, yrittä-
vät juonta, väkivaltaa, ystävyyttä. Hänen poikansa
hallitsee niitä kaikkia. Ei kukaan kysy, kuka hän on,
ei sitä kuka hän oli, ei sitäkään, mistä hän tulee tai
kunne hän menee

.. .

Äidin sydämen täyttää suuri ylpeys. Muistuu mie-
leen sananlasku: rahalla on taivaallinen voima!

Karuliina kavahti seisoalieen. Unelma oli väeltä-
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nut ohitse kuin filmi. Mutta sen kuvat olivat jääneet
mieleen väkevinä ja ylpeydentunnetta kutkuttelevina.
Hän vaistosi jotakin sellaista, että rahalla voi voittaa
maailman!

Jonin ääni avonaisesta ovesta: Mamma, taidatkos
ensimmäisen käskyn?

Karuliina punottaen kiihtyneenä: Mitä sinä, poi-
kani, niistä käskyistä lapsittelet. Suliahan on rahaa
kyllä!

Vili.

Joni oli istuutunut pöydän viereen ja painunut aja-
tuksineen katekismukseen, kun teki äskeisen välikyse-
lyn Karuliina-mammalle. Kuultuaan vastauksen kohotti
Joni katseensa kirjasta, ja oudostelevaan, iloiseen yllä-
tykseen vivahtavalla hymyllä verhottu naama tähtäsi
puoliavoimeen oveen, josta äitimamman sanat olivat
kuuluneet terävinä ja tarkoituksellisina.

Joni: Rahaa kyllä?
Tullen ovelle ja nojaten toiseen ovipieleen jatkoi
Karuliina: Rahaa ... niin.
Joni: Kyliäkö?
Karuliina: Niin, kyllä.
Joni: Ei sitä ole kyhää.
Karuliina: Eikö ole?
Kielellä pyöri taas jo utelias kysymys, että kuinka

paljon sillä pojalla on rahaa. Se oli niin monesti ennen
jo askarrellut mielenpäällä. Mutta Joni ei sano. Poika
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pysyy afääreihinsä nähden aina salaperäisenä. Milloin
jotakin ilmaisee jollekulle,esim. äitimammalle, valehtelee
päin seiniä.

Joni: Ei ole. Ei sitä niin paljoa ole, jotta kylläksi.
Karuliina: Koska sitä olisi kylläksi?
Poika painoi katseen katekismukseen, kasteli peu-

kaloa Ja käänsi lehteä.
Joni: Lempo tietää!
Äiti oli jännittyneenä odottanut, että poika sanoisi

esim. miljoonan. Eläessään oli hän seurannut suuria pu-
heita sen verran, että tiesi miljoonan tekevän enemmän-
puoleisesti.

Karuliina: Piisäisiko miljoona?
Joni: Yksi miljoona! Kyllähän nyt senverran pitää

aina saada, jos yhtään.
Karuliina: sys siimaa! Sulia taitaa jo olla

miljoona?
Äitimamman silmät tähtäsivät intohimoisesti kii-

luen pojan harmahtaviin, kylmiin ja mitään sanomatto-
miin silmäteriin, jotka nyt olivat pysähtyneet tarkas-
telemaan äidin hehkuvaa uteliaisuutta. Karuliina näki,
miten omituinen, verhoava kalvo laskeutui huomaa-
matta Jonin katseen yli, aivan kuin esirippu, samalla
kuin suu levisi silmänräpäyksessä hymyyn. Seuraava
muutos reväytti nuoren kulassin kasvoille otsarypyt,
poskihampaiden puremisen ja hyökkäävän, torjuvan il-
keyden.

Joni: Perkeleen perkele, kun olis edes satatuhatta!
Katse kääntyi uudelleen ikäänkuin kaartaen kate-

kismukseen.
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Herkästi ja teeskentelemättömästi Karuliinan vaih-
televille kasvoille valahti nyt pettymyksen kulissi. »Kyl-
läksi» olisi hänen mielestään ollut vain miljoona. Rinta
alkoi huohottaa levottomammin ja poskille nousi punaa.
Päätti vielä koettaa viimeistä valttiaan.

Karuliina: Kiroilet katekismus kädessä .. . Mutta
ky-yllä sulia satatuhatta on!

Taas tähtäsi akan intohimoisesti vaaniva katse
pojan kasvojen ilmeeseen. Hän ei nähnyt silmiä, jotka
olivat peitossa alaspäin kirjaan painuneen otsan alla.
Sherlock Holmesin olisi pitänyt olla mukana näkymät-
tömänä seuraamassa tätä äidin ja pojan välistä merkil-
listä kamppailua.

Joni: Mistä se mulle olis tullut? En minä oo perin-
nöstä saanut suita enkä isältä .. .

Sävy oli aikalailla ilkeä.
Äitimamman kasvoille valahti yhfäkkiä levoton,

pelästynyt totisuus. Ruumiinsa läpi, aina kantapäitä
myöten, hän tunsi virtaavan kipristelevän hermoaallon,
joka polvien seuduilla synnytti horjuttelevaa vavistusta.
Suu yritti sanoa jotakin, mutta huuli jäi alasvalahta-
neena haparoimaan aivan kuin tyhjää ilmaa. Poika
antoi syrjäsilmäyksensä tutkia äitimamman ajatus-
meininkejä, sillä hän on tottunut niitä lukemaan aina-
kin yhtä hyvin kuin kirjaa.

Karuliina uskaltautuu: Älä nyt, rakas Joni, kihlaus-
päivänäsi ...

Joni nousee ja panee uuden sikarin palamaan.
Huomaa selvästi, että kiivaus hänenkin sisässään on
lauhtumassa. Karuliina lukee sen siitä, että poika ei
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kohta sano mitään, niin kuin silloin, jolloin on oikein
ladattuna ilkeyksillä; sikarin sytytystavasta, eräästä
tarkoituksettomasta kädenliikkeestä ja vihdoin kaiken
tämän yhteenvetona eräästä hymyä tapaavasta sijoi-
tuksesta toisessa suupielessä. Karuliina ajattelee: ä—ää,
äläs huoli, poju!

Karuliina: Minä näin morsiamesi.
Joni rivakasti pyörähtäen; Etkä meinaa puhua

mitään!
Karuliina: Enhän minä ole ehtinyt.
Joni: Olisit sinä ehtinyt. Missä näit?
Karuliina: Sillalla.
Joni: Mitä se sanoi?
Karuliina: Tervehti.
Joni: Nauroiko?
Karuliina: Ei nauranut.

Joni: Oliko totinen?
Karuliina: Totinenhan se ...

Joni: Valehtelet! Nauroipa se.
Karuliina: Kuka sen niin varmaan, taisi nauraa.
Joni: Älä valehtele! Oliko hän itkenyt?

Karuliina: Minä menin toista ja hän toista puolta
siltaa.

Joni: Kuinka sinä tervehdit? Hyvääpäivääkö?
Karuliina: Minä vain niiasin.
Joni: Kuinka?
Karuliina näyttää: Näin.
Joni: Olikohan se oikein?
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Karuliina: Kuinka oikein?
Joni: Fiinisti... niinkuin herrasväki tapaa.
Karuliina nenää nakaten: Älä sinä murehdi, poi-

kani. Sen konstin minä kyllä osaan!

IX.

Karuliina käännähti kuin tanssilattialla ennen ja
heilautti liepeitään. Pää nytkähti kenossaan, silmät ja
huulet tavoittivat hurmaavaa vaikutusta.

Pojan huomio kiintyi tähän näytelmään niin, että
osittain sen lumoamana, osittain siitä huvitettuna kat-
seli mammaa sillä välin mitään kysymättä. Karuliina
vilahtavalla syrjäsilmäyksellään huomasi vaikutuksen.
Sydämessä ailahti elävänä muistot nuoruudenaikaisista,
kaupunkilaisista tanssitilaisuuksista, jolloin hän keikkui
niissä ensimmäisenä koko pyörivässä parvessa. Nuor-
ten miesten silmät seurasivat häntä kuin nyt tuon pojan.
Hän oppi vaistoamaan silmänilmeen eri vivahdukset.
Ensin niissä loisti hymyävä mielihyvä ja Karuliina tunsi
poikia huvittavansa. Se pani hänet harkitsemaan as-
kelta, kaulankenoa, pään asenteita, silmäin iskua tai
tuijotusta, suloa sanoivat jotkut juttelevat pojat.
Samalla tunsi Karuliina ujoa arkuutta, hillittyä halua,
joka nousi sielun pohjalta, vastata sellaiseen ihailuun
viattomuudella, siivolla lemmenilmeellä. Sellaisissa ta-
pauksissa saattoi hetkiseksi läikähtää sielun pintavetten
yli lämmin siveydenlaine, joka valtasi aikaisemman
rivon mielikuvittelun. Varhaisin nuoruus työntyi esiin
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aallokosta ja sen mukana unelmat, joiden keskuksena
oli omissa leivissä pysyvän mökinakan elämänkuva,
miehen kera, joka tekee töitä, ei lyö akkaansa, ei juo
eikä tappele . ..

Mutta silloin sattui vakoilevaan silmään jostakin
tuijottava, puolijuopunut silmäpari, miehen nekin. Tans-
sivat parit pyörivät ohi, Karuliina itse mukana. Se
silmäpari pakotti etsimään itsensä jokaisessa vilahta-
vassa välissä. Karuliina ei päässyt siitä mihinkään.
Sitä katsetta täytyi etsiä lakkaamatta. Kummallinen,
ylivoimainen tahto, jota ei voinut sivuuttaa, hallitsi
häntä, vallaten pian koko olemuksen. Siitä levisi hurma
yli hermoston. Veri alkoi kuohua koskena. Se vaikutti
pyörryttävästi. Sielussa nousi villi myrsky. Pohja-
mudat kuohuivat pinnalle. Joku käsittämätön, ulkoa
sisäänpäin imeytyvä valtavoima hallitsi kuin juopumus.
Mielikuvat kehittyivät. Ne saivat yhä rivompia ja hur-
jastelevampia muotoja... Ja se mies katsoi ja katsoi.
Se hallitsi Karoliinaa, joka teki tanssilattialla kaikki,
minkä luuli itseänsä komistavan ja sitä silmäparia miel-
lyttävän .

..

Joni katekismus avattuna kädessä: Meidän pitää
pelkäämän ja rakastaman Jumalaa.

Karuliina-mamma säpsähti. Hän oli sattumalta
asettunut kuvastimen eteen ja äskeisten muisteloittensa
vallassa tarkastellut kasvojaan, jotka hehkuvan punoit-
tavina, silmät palaen, tuijottivat kuvastimesta vasten
silmiä. Jonin ääni koski häneen kuin rikoksesta tavat-
tuna.

Karuliina: Hää-äh?
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Joni: Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Ju-
malaa ylitse kaikkia ja Hänen ainoan päällensä usko-
man ja turvaaman.

Kamliina: Niin sanotaan käskyssä.
Joni: Jumalan kymmenessä käskysanassa.
Kamliina: Taidatko sinä ne ulkoa?
Joni: Hyvä kun sisältä! Taitaako mamma?
Kamliina: Olen minä tainnut, mutta enpä tunnu

muistavan enää.
Joni: Jos minä luetan mammaa?
Pojan suu on hymyssä.
Kamliina: En minä nyt jouda. Pitää ruveta laitta-

maan sulle aamiaista.
Joni: Lue kuudes käsky.
Suu korillisessa hymyssä.
Karoliina ei ole kuulevinaan, alkaa vain hellan-

renkaita helistellä.
Joni: Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Ju-

malaa, niin että me olemme puhtaat ja kunnialliset
ajatuksissa, puheissa ja töissä, ja että itsekukin avio-
puolisotansa rakastaa ja kunniassa pitää.

Se on selvää! Niin minä, Jussi-poika ainakin teen.
Kuuleeko mamma?

Kamliina: Kuulen minä. Tottapahan teetkin, kun
omasi saat.

Joni: Mamma ei ole saanut omaansa. Kuuleeko
mamma?

Kamliina: Kyllä se kuulee. Ei ole mamma saanut
omaansa.

Huokaa. Silmistä näkyy syvä masennus.
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Joni: Onko mamma hakenut omaansa?
Karuliina: On.
Joni päätään nostaen: Kuka se oli?
Jonkin silmänräpäyksen oli Karuliina vastaamatta.
Joni: Kuka se oli?
Karuliina: Olipahan joku. Mutta mamma oli köyhä

ja huono.
Joni: Millälailla huono?
Karuliina: Niinkuin köyhä on huono.
Joni: Kuinka?
Karuliina: Sillä lailla, että isä ja äiti oli tapelleet

ja olleet huonoja, lapset sai kulkea kerjuulla pitkin maail-
maa kaikkein pirullisimpien ihmisten potkittavana ja
narrattavana.

Joni: Niinkö kuin minäkin?
Karuliina alkaa itkeä.
Joni: Niinkö kuin minäkin?
Karuliina: Älä soimaa. En ole kyennyt parempaan.
Joni: Onkos äiti peljännyt ja rakastanut Jumalaa?
Karuliina: Ei ole kukaan opettanut ja ...eikä

Jumalakaan ole minua suojellut ja rakastanut.
Joni: Mistä mamma sen tietää?
Karuliina: Siitä, kun mammaa ovat saaneet kaikki

potkia ja paiskia, niinkuin pirut.
Joni totisena: Niinkuin minuakin. Minä vihaan ih-

misiä!
Nyrkki räjähti pöytään. Silmistä välähti viha.
Karuliina: Niin minäkin!
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X.

Hetkisen vallitsi keittiössä ja kamarissa vaikeneva
vihanhenki. Astiat kolisivat hellalla aivan kuin tarkoi-
tuksella riitaisesti ja toisiaan kolhien ja äännellen. Nii-
hin tuntui menneen sisään Karuliinan viskova ja riipova
kiukku.

Avonaisesta ovesta näkyi herra John Lindberg, joka
oli heittänyt katekismuksen eteensä pöydälle, istumassa
leuka kämmenten varassa. Silmät tuijottivat synkästi
johonkin suoraan edessäolevaan pisteeseen, ilmeisesti
sittenkään näkemättä, tai katsomatta siihen. Nuori
otsa oli vetäytynyt paksuihin ryppyihin ja sikarikin
sammunut.

Jostakin oven takaa kuului kirjoituskoneen naputus.
Siellä hoiti konttorineiti tehtäviään. Herra John Lind-
berg oli hommannut sellaisenkin. Oikeastaan Joni sel-
laisen ihmisen ottamista ja asioihinsa sekoittamista pel-
käsi viimeiseen asti. Mutta kun jotkut toverit aina
vitsailivat hänen kirjevaihdossa käyttämälleen virheel-
liselle kielelle ja oikeinkirjoitukselle sekä yllyttivät, että
oikealla liikemiehellä pitää olla konttoristi, saivat ne
hänet narratuksi tähän ylellisyyteen.

Niin Joni siihen myöskin vähitellen tottui, jopa
rupesi tarvitsemaankin. Neiti asui tässä lähellä, kylässä,
ei ollut pelottavan korea, mutta aika näppärä amma-
tissaan. Neiti sai hoitaa kirjanpitoa, pitääkseen selvänä
asiat ja varsinkin saatavat. Joni seurasi neidin hommia
osittain kuin epäluuloinen anoppimuori, osittain kuin
oppilas. Hän itse piti kirjanpitoa hölynpölynä, jokseen-
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kin samanarvoisena asiana kuin katekismuksen lukua.
Niin hän sitä pilkkasikin. Mutta mikäli pääsi sen nau-
rettavan kirjoitteluhomman perille ja rupesi jotakin jo
ymmärtämään, sikäli siihen innostui ja kiintyi. Kävi
jokseenkin samoin kuin vanhan emännän, joka näkee
kauhulla uudenaikaisen karjakon pistävän nokkansa
hänen pyhitetylle yksinvallan alueelleen, navettaan, ja
rupeavan siellä järjestelemään ja hommaamaan nauret-
tavalla, jopa ilmeisesti vahingollisella tavalla. Mutta,
kun on aikansa riidelty ja toisiansa arvosteltu, talttuu
vanha emäntä, aluksi muristen ja ilkkuen, lopuksi luo-
puen siitäkin, kun panee merkille, että maidontulo ja
voi lisääntyy, niin hullulta kuin se sellainen tuntuukin.

Niin Joninkin kävi. Häntä rupesivat miellyttämään
konttorikirjat melkein yhtä paljon kuin itse afääritkin.
Olla asiat tuossa noin selvillä, ilman mitään taskuista
häviäviä lappuja, sekä aina selvillä siitä, mitä omistaa,
se oli.

..

Joni kerran: Se on kulttuuria! Ja se maksaa. Joni
tunsi tässä suhteessa olevansa nyt paljon edellä monia
liikeystäviään, joiden kirjanpito rajoittui nuhraantunee-
seen, päästä saranalla olevaan lehtiöön. Joni nauroi
heille hartaasti. Kun liikemiehiä ollaan, eikä ole mitään
kirjanpitoa! Se oli melkein niinkuin ei olisi mitään omai-
suutta, totesi Joni monesti.

Ainoa huomattavampi risti siitä koitui verotettaessa.
Niin kauan kun ei ollut mitään kirjanpitoa, pääsi hel-
polla. Ilmoitti jotakin, ne lisäsivät 20—30| prosenttia.
Joni sai nauraa vatsanväänteisiin saakka. Ne olisivat
saaneet lisätä viisikinsataa prosenttia, ennenkuin olisi-
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vat tavanneet oikeaan. Mutta ne eivät uskoneet, että
hän oli niin varakas ja että vuodessa oli niin hyvin an-
saittu. No se oli heidän asiansa.

Nyt kun kirjanpito oli pantu toimeksi, oli tässä suh-
teessa pula ensi vuotena. Mutta sitten se hävisi. Kirjan-
pito on ihmisten tekemä asia. Se hoidetaan numeroilla.
Sitä varten oli käynyt eräs tuttu kaupungista korvausta
vastaan järjestämässä asian. Niin meni kaikki hyvin.
Liikemies, herra John Lindberg, avusti numerovaiku-
tusta vielä nurinalla, kirouksilla ja jutuilla tappioista.
Ihmiset, jotka olivat tottuneet vain päivä- ja maha-
palkkoihin, uskoivat helposti.. .

Nytkin se nakutteli siellä kirjoituskoneella, konttori-
neiti. Naputus soi Jonin korvaan, ilman että hän jou-
tui sen johdosta ajattelemaan muuta, kuin että siellä
se nyt naputtelee ja tienaa palkkaansa. Mamma se
kalistelee yhä keittiössä, vaikka keitokset ovat käyneet
hillitymmiksi, josta poika päättää, että mamma on jo
hieman leppynyt. Itseään Joniakaan ei viha enää sanot-
tavammin kiusaa, se on vain kuin sellaista peri-
aatetta, jota voi harkita ja punnita yhtä hyvin myhäi-
levästi naureskellen kuin hammasta purrenkin. Se ei
millään tavalla rasita Jonia eikä kiusaa. Sellainen voi
maistua yhtä mukavallekin kuin väkevä ryyppy, kun-
han vain saa oikein kyllikseen.

Mutta nyt se häipyy pois, vihannautinto, aivan kuin
aamusumu. Se jättää jäijelleen vain pienen muistelo-
sikermän äskeisistä kokemuksista, miten kirjanpito istu-
tettiin tämän kulassin liike-elämään, miten se nostatti
Jonin »kulttuuria», josta hän sitten aina puheli sisäi-
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sellä nautinnolla ja sen näkyvänä, aineellisena ilmes-
tyksenä piti pöydällään aina konttorikirjojaan, niinkuin
valokuva-albumeja.

Otsan rypyt olivat suoristuneet, silmä saanut hy-
myilevämmän sävyn, sikari taas syttynyt jakäsi alkanut
hapuilla katekismusta. Niin toteaa nuori kulassi, ettei
aio tänä päivänä ryhtyä mihinkään arkitöihin, kun päivä
on pyhitetty kihlaukselle.

Mutta miten saada päivä kulumaani Kello on vasta
x/2 10 ja pappilassa pitää olla kello 3. Katekismusta
pitäisi lukea, mutta se tuntuu niin vastenmieliseltä, niin
vastenmieliseltä . ~

Joni jupisten; Jos ei olisi sitä pappijunkkaria siinä . ..

sivistyksineen ja taivaan-iloineen ja uskoineen, niin,
minäkö viitsisin katekismusta . . .!

Niin painautui hänen ajatuksensa taas arvioimaan,
miten lopultakin mahtaa Alma mitata keskenään tuhat-
markkaset ja pitkänkirjan lehdet. ..?

Mies yrittää hermostua.
Joni yhfäkkiä: Kumman sinä mamma ottaisit en-

nemmin, satatuhatta puhdasta rahaa, vaiko taivaan
autuuden?

XI.

Nyt meidän on sitten jätettävä herra John Lindberg
ja hänen äitimammansa jatkamaan kotoista filosofeeraa-
mista sadantuhannen markan puhtaan rahaomaisuuden
ja taivaan autuuden keskinäisestä arvosuhteesta. Kirkon-
kylä hupaisine ihmisineen ja siellä oleva pappila eivät
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meitä juuri nyt odota. Mutta oma mielemme haluaa
tutustua niihin ihmisiin, joiden sukulaisuuteen ja lan-
kouteen herra John Lindberg nyt niin perusteellisesti
valmistautuu.

Sellaisena kauniina kesäisenä päivänä, josta tässä-
kin nyt on kysymys, esittäytyy köyhänpuoleisen syrjä-
pitäjän kirkonkylä sangen miellyttävänä. Se on levinnyt
siihen järvestä kohoavan mäkitöyryn kaltevalle pinnalle
noudatellen enemmän luonnon kuin Ihmisen suunnittele-
maa asuntojärjestystä. Tulija, joka ensi kertaa lähenee
tätä tällaista sydänmaan kirkonkylän laituria, näkee
auringon hauskassa koristeellisessa valaistuksessa vain
kaunista ja mielenkiintoista. Luhistuva huoneenseinä
ja retkottava aitarehto veräjineen katoaa salamyhkäi-
sesti syreenipensastoon, orjantappuraviidakkoon ja siihen
maakyläisellä tasa-arvoisuudentunnolla läheisesti liitty-
vään nokkospensaaseen. Tästä maanpäällisestä rakkau-
deniiiton peherröksestä nousevat sitten vuorotellen, mil-
loin pihlaja, kulloin tuomi hymyävin olemuksin, mutta
vahvasti itsetietoisina rakkaudesta omaan paikkaansa,
niin vastoin- kuin myötäkäymisissäkin. Näitä tällaisia
ryhmittymiä ja rykelmiä on kylä täynnä. Ne ovat lait-
tautuneet melkein jokaisen joutilaannurkan suojiin, aivan
kuin peittääkseen selkänsä taakse jotakin samalla, kuin
tuulen kera latvojaan keikutellessaan yrittävät ohikulki-
jalle hymytä: nyt on sunnuntai.

Tämän perheellisen luonnon keskelle on asettunut
rakennusta jos minkälaista, kaikki moneen kertaan, innos-
tuksen hetkellä jatkettua, mutta väsähtämisen hetkellä
parempaa aikaa odottamaan jäänyttä arkkitehtuuria.
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Siinä on kauppapuotia, leipuria, apteekkia, kelloseppää
ja parturia, kahvilasta puhumattakaan. Ja kaikki ne
ovat kuin jumalanluomasta ympäristön kanssa sopu-
soinnussa. Aikanaan ilmestyy ajajiakin maantielle.
Kilpa-ajokiesillä, vanssari edessä japönäkkä, punoittava
mies suitsissa siinä ajelee Mörön-Pörön-Pompompolla.
Kolme rahdinajajaa hissaa hiljoilleen kuin märkä palaa,
selluloosakuormineen, hevoset nähtävästi unohtaen
kaikki vanssariajan lirunlarutukset. Nämä hevoset ovat
laihoja ja laiskoja, ne katselevat sivuilleen vihaisin polse-
vikkisilmin, mutta eivät enää pure hammasta; kurssi on
mennyt. Yksi ajajista vain istuu kuormalla ja antaa
entisen vanssarin, nykyisen kaakin kiskoa eteenpäin
yhteiskuntaa, jota edustaa internaalia huulillaan vihel-
täen kumoava ajuri itse. Toiset ajurit tallustavat hevos-
tensa kera vanhentuneina ja luontonsa menettäneinä.
Nyt ne vain katsovat eteensä, että vieläköhän on monta
syltä tuohon ja tuohon? Leuat lujasti vastakkain pur-
tuina, vaikka hampaat ovat risat ja riutuneet. Jalka
astuu kuitenkin konin kanssa tahtia, aivan kuin vanha,
ontuva pintelikello. Tyttönen, avopäinen, kirkassilmä,
juoksee yli tien toiselle puolen odottavaan puotiin, jonka
portailta itse kauppias käy sisään vaihettamaan tytön
rahan saippuakääröön. Etummainen ajaja seuraa tyttöä
syrjäsilmällä, ja samoin tekee se peräkuormalla viheltävä-
kin. Mutta silloin pistäytyy lähiportista tielle vanha
muori, huivi niskaan sysättynä, purren jotakin suussaan
ja silmäillen uteliaana ja puheenhaluisena kuorma-aju-
reita. Huomio kiintyy peräkuorman päällä nyt paperos-
sia savuttelevaan yhteiskuntaan, jota polsevistisesti
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silmäilevä koni kiskoo loivasti nousevaan vastamäkeen.
Muori pysähtyy oikein katsomaan, pannen kädet lanteille
suun valmistautuessa sanomaan.

Muori: Kylläpä tuo on laiska poika. Laita itses
maahan sieltä kuormalta . . . Kun kiskottaa itseänsä
hevosraukalla vastamaahan.

Ajuri: Mitäs se vierasta liikuttaa?
Muori: En minä niin vieras ole, kyllä minä sun

tunnen. Etkös sinä ole sen Kropsu-Kreetan poika?
Monta kertaa on äitees’ kansa työtä yhdes’ tehty, on jo.

Ajuri tukkii suunsa japyrkii vain ohittamaan hätyyt-
täjän.

Muori perään; Kylläpä on laiska pojan-jäntikkä.
Jos minä olisin nuorempi, niin perään menisin ja antaisin
seivästä takapuoleen.

Näin saateltuna kulkivat kuormat läpi kylän, ohi
pappilaan vievän tienhaaran.

Jo siitä, että tienvarsille oli istutettu puita ja perällä
kauniilta näyttävä vanha puisto, jonka sisältä pilkisteli
katto, joitakuita savupiippuja ja joku viiri, näki, että sen
täytyi olla pappila.

Ne matkamiehet mennä jaaraavat nyt pitkin järven-
rantaa kiertävää, vakoista maantietä. Poikakin on tul-
lut alas kuormaltaan, ja toiset ovat jättäytyneet hänen
luokseen jutustamaan ja kyselemään siitä äskeisestä liha-
vasta akasta.

Kävelemme siis tätä kaunista vanhain koivujen reu-
nustamaa puistokujaa pitkin pappilaan ja ihailemme sitä
kaukaisena aikana elänyttä rovastia, joka on saanut
aikaan sen, että tämän köyhän seurakunnan pappilaan
Rikasmies - 4
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nyt johtaa näin komea koivutie. Ihaillessamme koivuja
menee mieleemme vanha totuus, että tällainen lehtokuja
korvaa seurakunnan papin palkkaa jo ainakin tuhannella
markalla. Varsinkin nyt, kun aurinko helottelee täydeltä
terältään ja seudun jokainen vapaa ja tallaamaton maa-
nurkka kasvaa niin että humu kuuluu. Siinä on aidan
takana vasikkahaka, jossa pari kolme vasikkaa heilutte-
lee typöhäntäänsä töllistellen ihmettelevillä silmillään
kaunista maailmaa. Niiden keskuksena on sekarotuinen
mustankirjava lehmä, joka näkyy hiljakkoin kantaneen
ja sitä nyt hyvitellään tässä kartanohaassa. Lehmä makaa
ja märehtii ja katselee vasikoita, joitten häntä yrittää
ruveta vipattamaan arveluttavalla vauhdilla. Joku niistä
jo hypähtää, mutta ei lähde, toiset katsoa toljottavat
nauramatta. Se on sen, sen makaavan lehmän vasikka.
Lehmän huomio kiintyy hypähtelyyn, se vipuaa vanhan
olemuksensa ylös ja vähitellen, kun saa aikaa allensa, on
se jaloillaan. Mutta silloin jo alkaakin vasikka laukata.
Lehmän sakea veri lähtee vähitellen liikkeelle. Nyt jo
senkin jalat juoksevat vasikan perään. Silloin loppuu
toistenkin vasikkain tuijotus. Ne lähtevät minkä kin-
tuista irti pääsee samaan suuntaan. Niin on kesäinen
riemukulku alkanut. Kiiliäiset, jotka tässä ovat alku-
voimaisia liikkeelle panijoita, laulavat ja pörräävät pii-
kit tanassa tähdäten verenhimoisina karkaavien vasik-
kain arkoihin ruumiin seutuihin.

Siihenpä me olisimmekin voineet jäädä suu naurussa
uteliain silmin seuraamaan, miten tämä taistelu luon-
nossa kehittyy ja jatkuu. Mutta ne katoavat silmistämme
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jonnekin viidakkoon, jotensaatamme jatkaa kävelyämme
pappilan veräjälle, joka onkin nyt kohta siinä.

Kun tiedämme, että siellä on tänä päivänä suuret
juhlat, talon tytär kun pitäisi kiidättämän rikkaan
liikemiehen, herra John Lindbergin kanssa, jäämme
tietenkin säädyllisesti portin ulkopuolelle, seurataksemme
sieltä vain, sen kuin asianhaarat myöntävät, päivän
mielenkiintoisia tapauksia. Emme viitsi kuokkavieraina
sinne mennä näin aikaisin.

Pappila on pieni, rauhallinen, punaiseksi maalattu
koti, mäen kaltevassa kyljessä, järveen satakunta syltä
yli peltojen. Nyt on piha lakaistu ja hiekoitettu ja puutar-
han käytävät puhdistettu, niin että kaikki on pyhäistä,
siistiä ja somaa.

Pääkäytävän kuistilta astuu ulos vähänläntäinen,
lihavahko mies, valkea kesähattu päässään ja tupruava
sikari huulilla. Parta on aamulla ajettu ja koko vaatetus
ilmeisesti jo juhlaa varten ajateltu, vaikka päällä on vielä
tilapäisesti arkitakki. Ei hän ole aivan vanha mies. Ken-
ties siinä 50—60 välillä. Kasvot eivät sano juuri mitään
erikoista. Melkeinpä on niissä tällä kertaa huolen varjos-
tava pilvi näkyvimmin etualalla. Hyväntahtoinen silmän
luonti ja herkästi hymyilevä suupieli yrittävät valloittaa
vaikutusta, mutta pilvi vain ei väisty.

Jokainen tietysti jo arvaa, että tässä on puheena ja
esittelynalaisena seurakunnan rovasti. Hän käy
harvakseen pihassa olevaa pensasmajaa kohti, istahtaa
siellä nojapenkille ja huoahtaa raskaasti. Silmä käy
tuijottamaan kohti korkeiden pihakoivujen latvoja,
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hampaat painuvat tiukasti yhteen ja suu visusti kiinni,
sikarin jäädessä sormien väliin joutilaaksi. Siinä hän
istuu ja tuijottaa huolenpilvi yhä tummenevana ja paina-
vana.

Joku käy ovessa taas. Papin silmä kääntyy ja näkee
sieltä astuvan pihaan vaimonsa, joka luo etsivän katseen
ympärilleen, kunnes lehdikon raosta huomaa miehensä.

Ruustinna on pitkä, tummaverinen ihminen, hiuk-
set melkein mustat, silmänvälke ankara, käskevä.

Pappi ravistautuu vastenmielisesti ja käännähtää
toisaalle.

Ruustinna: Tännekö sinä?
Rovasti: No tänne.
Mutta hän ei käännä katsettaan vaimoonsa.
Ruustinna: Joko ne sinun kenkäsi kiillotettiin?
Rovasti: Kai ne lie kiillotettu.
Ruustinna: Viejähän sulia onkin virsut!
Rovasti: Saavathan ne olla, ehtiihän tässä.
Ruustinna: Ehtii, jos ehtii.
Keskustelu pysähtyy.
Ruustinna: Kyllä tämä nyt on ihmeellistä . . . Kaikki

nurkissaan murjottavat, piikoja myöten. Sinäkään et ole
sanonut tähän asti sitä etkä tätä.

Rovasti: Mitä sanonut? Mistä?
Ruustinna: Älä nyt, niin kuin et tietäisi.
Rovasti hermostuneesti: Sinähän saat nyt tahtosi

läpi! Ja sillä hyvä.
Ruustinna: Minäkö?
Rovasti: Sinähän sitä olet tahtonut. Vai etkö?
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Ruustinna: Mutta minähän luulin, että sinäkin
tahdoit? Sinä hymyilit vain, etkä puhunut mitään.

Rovasti: Minäkö hymyilin?
Ruustinna: Sinä.
Nyt katsoi rovasti pitkään ja tutkivasti vaimoaan.
Rovasti: Sinä puhuit meidän köyhyydestämme.
Ruustinna: Minä sanoin, että me kaksi ja lapset

mukana, olemme saaneet koko elämämme kokea köyhyy-
den iloja niin joka muodossa, että ...(itkien) sanoin, että
jos Alma pääsisi naimisen kautta siitä koettelemuksesta,
niin . ..

Rovasti: Sepä se! Minä en ole kyennyt hankkimaan
suurta rovastinpaikkaa enkä rikkautta. . . Siitä sinä
tahdoit syyttää .. . Ja minä hymyilin.

XII.

Ruustinna silmäilee miestään, joka nyt on ottanut
katseensa alas sieltä koivujen latvoista ja tuijottaa surul-
lisesti vaimoa. Hänen kasvoillaan vaihtelevat suuttu-
muksen ja masennuksen vivahdukset.

Rovasti: Ja mikä se nyt lopultakin on tämä sulha-
nen? ...Vedentuoma ..

. Lintu vai kala?
Ruustinna: Mutta hyvä ihminen. Ethän sinä tätä

ole ennen epäillyt?
Rovasti: Kuka sanoo, etten ole?
Ruustinna: Et ole ainakaan puhunut.
Rovasti: En ole puhunut. En luullut niin hassusta

asiasta totta tulevan.
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Ruustinna: Hassusta? Kuka sen hassuuden nyt vielä
tietää?

Rovasti: Minä luulen, ettei Jumala katso leppyisästi
tämän asian puoleen.

Ruustinna: Mistä sen tiedät?
Rovasti: Epäilen.
Ruustinna: Epäilet?
Rovasti: Epäilen!
Ruustinna: Mitä varten?
Rovasti: No sitä varten kun . . . Sinähän rupesit

hommaamaan tätä rikkauden vuoksi. Jumala ei sellaista
hyväksy. Siinä on synti päätekijänä.

Ruustinna kiivaasti: Onko se synti, jos mekin
saamme jotakin hyvää?

Ruustinna alkaa itkeä ja panee nenäliinan silmilleen.
Rovasti: Sinun tyytymättömyytesi on syntinen.

Eihän meillä ole enää pitkiin aikoihin ollut mitään puu-
tetta. Jumala siunasinämä rauhattomuuden vuodet, niin
että saatiin vanhat velat maksuun. Eikä meillä nyt ole
mitään puutetta.

Ruustinna: Minä käsitin, että Alma itsekin halusi.
Rovasti: Halusiko hän?
Ruustinna: Hän on sellainen suljettu, umpinainen.

Minä luulin .
..

Rovasti: Minä luulin, että heillä oli pastorin kanssa
jotakin.

Ruustinna: Samanlainen kuin Almakin! Kuka siitä
selon ottaa. Sellainen pitkäpiimäinen.

Rovasti: Joo, mutta yksivakainen ja siivo mies. Ja
tulee varmasti saamaan papin paikkoja.
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Ruustinna: Tuskinpa hän sellaisia asioita edes ajat-
telee, näitä maallisia.

Rovasti: Jokainen niitä ajattelee nuorena. Sinä niin
kuin minäkin.

Ruustinna: Niin, mutta pastori tuskin ajattelee, hän
on niin kiinni taivaallisissa.

Rovasti ilkeästi: Sitä enempi se, tämä Lindberg,
ajattelee maallisia.

Ruustinna: Niin. Hän nyt on käytännöllisen elämän
mies. Mutta ethän sinäkään voi sydämiä tutkia. 'Kuka
sanoo, ettei hänenkin sielunsa voi autuutta janota?

Rovastin suu meni hymyyn. Ajatus, jonka vaimo oli
sanonut, oli niin mahdoton. Eihän hän ole tottunut tuo-
mitsemaan sanankuulijoitaan! Ei. Mutta tässä huomasi
elämää kokenut pappi aivan selvästi, että liikemies herra
John Lindbergin uskonnolliset mahdollisuudet oli hänen
uskollinen vaimonsa kullannut rikkauden hohteella.
Samassa heräsi hänessä pappi ja sielusta pyrki jo nouse-
maan tuima vastalause ja ankarasti myöskin vaimoa tuo-
mitseva sana.

Samassa yllättivät mielen kuitenkin perheriidan tu-
kalat muistot. Hän oli antanut tahtonsa vaimon tahdon
alle jo vuosikymmeniä sitten. Siten oli säilynyt parhaiten
perherauha. Hänen papilliseen asemaansa sellainenalistu-
minen oli suorastaan suloisesti sopinut. Taisteluhalu oli
vaimennut vähitellen kokonaan. Miehestä oli tullut nöyrä,
vaatimaton, hieman ivallinen, usein vitsaileva, mukava
pappi. Pappi, jolle ihmiset olivat yleensä näyttelijöitä,
joita ei voinut milloinkaan ottaa vakavasti. Pappi, jonka
sielussa armollinen Jumala piti vakaata hallintoa, mutta ei
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ollut läheskään aina esim. niin tuima vaatimaan tahtonsa
alle alistumista, kuin hänen rakas vaimonsa Manda.
Siksipä paljon kokenut köyhien ihmisten pappi, joka oli
tavoissaan ja elämänkatsomuksessaan vuodesta vuoteen
lähentynyt näitä raatavia ihmisiä, oli tottunut antamaan
kaikissa asioissa suorastaan suurella välinpitämättömyy-
dellä asiat Jumalan haltuun. Kun ruustinna sitten usein
nousi tätä välinpitämättömyyttä vastaan, hymyili ro-
vasti yhdessä hänen sielussaan asuvan Jumalan kanssa.
Hymyili, katseli Mandan näytelmällisiä esityksiä ja
hymyili.

Jatkaen äskeiseen ruustinnan sanaan näpsäytti hän
hilpeän purevasti, nähdäksemme yksissä neuvoin Juma-
lansa kanssa.

Rovasti: Kulassin sielu!
Ruustinna katsoi kauhistuneena miestään, jonka

ylähuuli näytti harvinaisesta suuttumuksesta värisevän,
vaikka hymy yhä kasvoja kirkastikin.

XIII.

Aurinko vaelteiee taivaanlaella vanhaa tuttua
rataansa, nousten yhä korkeammalle ja lähennellen
puolta päivää. Tosin se ei millään tavalla erikoisemmin
kiirehdi, sillä koko taivaanlaki on kuultavan kirkas ja
luonto hymyä täynnä. Koko maailmalla on aikaa ja
halua viivytellä. Mutta kihlajaiset pappilassa lähenevät
lähenemistään, vaikka vanheneva kristillinen pariskunta
lehtimajassa kamppaileekin suuren elämänristinsä kanssa,
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työnnellen sitä toinen toiselleen, arvellen sillä pääsevänsä
helpommalla.

Meidän täytyy nyt kuitenkin jättää heidät kahden
kesken selvittelemään itselleen kumpi on tyttären maalli-
sen ja iäisen onnen kannalta parempi: saada hänelle rikas
sulhanen ja sitä tietä maallinen onni, vaiko köyhä sulha-
nen, jokakeräilee tavaroita taivasta varten. Olihan näistä
tällaisista ennenkin juteltu ja väitelty, mutta se oli kaikki
tapahtunut enemmän periaatteitten kuin käytännön sel-
vittämiseksi, joka uskonasioissa onkin tärkeämpää. Nyt
oli edessä käytäntö. Ja siksi oli asia niin vaikea kahden
puolen. Risti kasvoi siinä kinastellessa yhä hankalam-
maksi, niin, että olkapäälle se ei sopinut millään, ja mah-
doton oli sitä saada myöskään sopivasti pois hartioiltaan.

Sillä välin tapahtuu pappilan salin takaisessa neito-
kammiossa tämän näytelmän toinen kohtaus. Siellä
asuu Alma, rovastin tytär, joka tänä päivänä pitäisi
julkisesti kihlattaman nuorelle ja rikkaalle liikemiehelle
herra John Lindbergille. Neito istuu tuolilla, lähellä pesu-
kaappia. Kädet ovat puristettuina polvien väliin ja katse
tuijottelee ulos ikkunasta pihlajapensaikkoon, joka tuu-
lettomassa auringonpaisteessa lekottelee suruttomana
uneksien. Sitä ei neito kuitenkaan katso. Hän ei yleensä
katso mitään ulkonaista. Hän näkee vain sisäänpäin,
mielikuvitusten maailmaan, missä sielu askaroi unissaan.
Keittiöstä kuuluu palvelijain ja apu-akan keskinäistä
pakinaa, joka toisinaan purkautuu hilpeäksi nauruksi,
toisinaan ujuu hiljaiseksi supatukseksi. Neito kuulee sen,
mutta hän elää niin omissa mielikuvituksissaan, ettei
edes yritä saada selkoa siitä, mitä ne sanovat.
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Alma on tänään kalpea, sairaan näköinen neito.
Hänen silmissään on polttava ilme. Kämmenten välistä
pistäytyy valokuvanreuna. Näkee, että hän äsken on
itkenyt.

Yhä käy keittiössä iloinen kihlajaispäivän paapatus.
Mutta Alma ei sitä aisti. Hänen sairas ajatuksensa vael-
taa pastori Kuusilammen seutuvilla. Tuo valokuvakin on
pastorin! Neidosta tuntuu, kuin jokainen ajan rahtunen
nyt veisi pastoria hänestä jonnekin sellaiseen etäisyyteen,
josta ei enää mitään palaamiskeinoa ole. Hän on lähdössä
toiselle suunnalle moottoriveneessä, jonka ohjaaja on
vieras mies, jota hän on ruvennut kammoamaan, mitä
tutummaksi tulee.

Tämä vieras oli tullut viime joulukuulla paikka-
kunnan näköpiiriin ja mamma oli siihen heti tarttunut ja
ruvennut tyttärelleen vilkuttamaan silmää ja taluttele-
maan miestä käsikynkästä ja laittelemaan heitä keski-
näisiin kosketuksiin. Sille Alma ei aluksi pannut erikoista
huomiota. Hän oli uneksiva, passiivinen luonne, joka oli
koko elämänsä elänyt muiden, etupäässä mamman työn-
nettävänä, yrittämättäkään saada aikaan omaa, itse-
näistä otetta. Niin hän oli pysynyt henkisesti lapsena,
jolle nyt viimeksi mamma sovitteli kainaloon elävän nu-
ken, herra John Lindbergin.

Mutta sitten tuli pastori. Tyttö huomasi hänet.
Jotakin rupesi tapahtumaan. Tytön sielussa heräsi jotakin.
Hän rupesi kaipaamaan, ensin papin ääntä, sitten hänen
silmiään, kohta silmäyksiään, lopulta pappia kokonaan.
Mamma rypisti kulmiaan, nuhtelikin, mutta nyt tyttö ei
enää välittänyt sellaisesta ollenkaan. Ei sittenkään,
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vaikka kihlauksesta herra John Lindbergin, liikemiehen
kanssa, jo oli päätetty.

Mutta sitten kun se oli päätetty, oli pappi ruvennut
neitoa väistämään ja vierastamaan. Siihen saakka kun
tämä tapahtui, oli Alma ollut melkein välinpitämätön
suhteestaan herra John Lindberg!in. Mutta nyt hän peläs-
tyi. Miksi pastori tuli vieraammaksi? Senkö vuoksi, että
mamma kihlaa hänet tälle vieraalle miehelle? Ei! Hän
tahtoo kävellä, jutella, tunnelmoida, nauraa ja laulaa
pastorin kanssa! Mammasta hän ei välitä, niin ajat-
telee Alma.

Mutta pastori pakenee ja katselee kaukaa aivan kuin
vieras. Se toinen tulee lähemmäksi, juttelee yhä avonai-
semmin, tulee yhä tutummaksi. ..

Joni kertoo vitsejä Veli Giovannin »kootuista teok-
sista» ja nauraa, nauraa katketakseen, pyyhkäisee vaisto-
maisesti hihallaan nenänalustaa lapsuuden tottumuksen
ohjaamana, pelästyy, tempaa hienon nenäliinan ja kat-
sahtaa hätäytyneenä Alman silmiin . ..

Kauempaa kuuluu pastorin hiljainen hyräily, josta
sielua kohtaa kiehtovasti maanitteleva ja väkevästi
kutsuva taivaanikävä. Alman sielu tuuditteleisi tässä
tunnelmassa kuin suloisessa kylvyssä, mutta herra John
Lindbergin nauru ja heti kintereillä seuraava itsensä-
siivoamishätäily vaikuttaa kuin väkevästi karvasteleva
saippua silmissä.

Sellaista, hieman sekavaa oli elämä ollut niinä viik-
koina. Joni kävi yhä rohkeammaksi, pastori yhä arem-
maksi. Alma liikkui kuin kahden tulen välissä, joista
toinen poltti, toinen vain lämmitti.
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Nyt kun oli tullut ratkaiseva hetki ja elämä vaati
heittäytymään polttavalle puolelle, hätääntyi nuoren
neitosen passiivinen luonne. Pastorin ikävöivä hyräily
kutsuu, Jonin nauru repii kappaleiksi, mutta mamma vain
työntää sinne repivälle taholle. Pappa seisoo taampana,
surullinen hymy huulilla, avutonna itse, avuttomaksi
jättäen tyttärensäkin ...

Neito ottaa valokuvan kämmentensä välistä ja kat-
soo sitä, vavahtaa: jos joku näkisi! Luo nopean katseen
ovelle, suutelee pastorin valokuvaa, heittäytyy suulleen
vuoteeseen, alkaa rajusti nyyhkiä ja tuppaa valokuvan
piiloon vuodevatteiden väliin.

XIV.

Pastori Kuusilampi astelee pappilan vinttikamarissa
paljain jaloin, paitahihasillaan, kasvoilta sen näköisenä,
kuin hänen hartioilleen olisi laskettu koko maailman
synnit. Silmä tuijottaa synkästi, poski on kalpea, otsa
hikoilee.

Sielu on kapinassa. Nuori pastori on haastanut itse
Jumalan.vastaamaan utelevaan välikyselyyn, että kuinka
saatetaan sallia tapahtua, että sellaisen viattoman karit-
san kuin tämän Alman, annetaan vastoin omaa tahtoaan
joutua naimisiin tällaisen ihmisen kuin tämän herra John
Lindbergin kanssa? Jumala ei ollut vielä antanut mitään
Vastausta; pastorin sielussa vallitsi yhä synkkä, kapinal-
linen mieliala miten sen nyt sanoisi pahantuulisesti
arvostelevana.
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Tämä Joni, joka nyt aikoo astua pappilan perhe-
piiriin vävyn oikeuksilla, ajattelee pastori, mikä hän on
miehiään? Ei kukaan tiedä. Karuliinan poika ja hämärä-
peräinen liikemies. Tyhmä aasi sivistyksensä puolesta . .

Jumalasta ei tiedä mitään!
Mieliala käy yhä katkerammaksi. Ja tässä on neito,

jolla on vahva uskonlahja, iäisen autuuden ikävä. Mutta
Jumala peittää häneltä kasvonsa ... ja häneltä, papilta
myös!

Eikö Jumalalle kelpaa hänen uskonsa? Vai onko
tämä rakkaus lihallista ja maallista . . . kelvotonta, saas-
taista?

Pastori pysähtyy. Käsi nousee otsalle, katse tuijot-
taa seinällä riippuvaan apostoli Pietarin kuvaan. Mutta
ajatus ei ollenkaan kiinny siihen. Se kiertää ja jauhaa
toivotonna kysymystä: maallista, kelvotonta, saastaista?

Hän väittelee: Tämä ei ole saastaista eikä maallista!
Meitähän yhdistää henkinen yhtäläisyys, toivon saman-
laisuus, autuuden ajatus ...

Sekavasta ajatusten kaaoksesta nousee ruustinna
silmäyksineen. Pastorin nyrkki puristuu kokoon, vaikka
onkin kysymys Alman äidistä. Kuvitelmassa seisoo
ruustinna tulevan vävynsä edessä, loistava hymy kas-
voilla, sormi pystyssä ja neuvoo: »Kuule Joni! Ei sellai-
nen sovi herrasmiehelle, joka on sivistynyt. Ei sovi sanoa,
että voi seittämäntoista sivistyneelle naisväelle.
Eikä ollenkaan saa sanoa seittämäntoista, vaan seitse-
mäntoista, jos nyt miesseurassa joskus.

Silloin
Joni: Kulta-mamma
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Ruustinna: Kas, no sillä tavalla!
Mutta samassa kohtaa ruustinnan silmäys lähellä

kuuntelevan pastorin katseen ja välähtää vihaisesti niin,
jopa sapekkaasti, että pastori sielussaan vieläkin säpsäh-
tää.

Kesken murheellista elävien mielikuvien sarjaa
pysähtyy tarkastamaan Jonin saketin hihasta näkyvää,
kullattunappista kalvosinta, jokaruustinnan häiriytyessä
ja kääntyessä toisaalle nousee kohti nenää, ilmeisessä
aikomuksessa pyyhkäistä, mutta samalla pelästynyt katse
pyörähtää pastoriin ja käsi salamana putoaa alas.

Pappi jää katselemaan miestä, joka nyt on herra,
jolla on pirtutrokauksella ja muilla hämäräperäisillä kau-
poilla kertyneitä pääomia, joka valmistautuu naimaan
tytön, jota hän, pappi, rakastaa ...

Pastori kavahtaa unelmistaan ja lyö kämmenensä
ristiin yli pään.

Kuusilampi: Minä estän sen!
. Sellainen purkaus ja uhma oli hänen passiiviselle

luonteelleen aivan vieras. Niinpä jäikin nyt kummastu-
neena tuijottamaan eteensä, aivan kuin kysyen: mitä jou-
tavia sinä nyt puhut?

Todellakin! Pastori tunsi samalla, miten aseeton hän
oli joutuessaanruustinnan silmäyksen maalitauluksi. Sitä
oli aina ennenkin täkanasilmin paennut. Nytkin uhmaava
tarmo karkasi hänen sielustaan aivan kuin syntinen, jota
ajetaan takaa.

Kuusilampi alkoi jo väsyä uhmaansa ja samalla syvä
alistuminen vallata koko mielen. Jumalan tahto sellaise-
naan, miksi sen oli tottunut tajuamaan, levisi uhman yli
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kuin usva merellä. Se pakotti sulkemaan höyryaukon ja
jarruttamaan. Nöyrän alistuvaisuuden pelottava ja
hätääntynyt tunne valtasi mielen.

Pastorin kädet valahtivat alas, silmät saivat nöyrän
ilmeen, samalla kuin rinnasta nousi huokaus. Synti seisoi
sisäisen silmän edessä neitohahmoon pukeutuneena, viet-
televänä ja kutsuvana. Mutta siveellinen maailmanjär-
jestys, joka kulkee juhlasaatossa hänen ja synnin välillä,
siinä mukana itse synnin mamma ja pappa, seurakunta,
herra John Lindberg ja hänen mammansa —■ kaikki se
hymyhuulin toivottaa onnea rovastin Almalle, joka saa
niin rikkaan miehen, tälle kulassille ne hymyävät, ojenta-
vat kättä onnentoivotuksiin, suu myötätuntoisessa hy-
myssä myös. Kristillinen maailma järjestää asiansa par-
haimman ymmärryksensä mukaan. Ensin kummastellen,
sitten hymyillen, sitten tottumuksesta käyden vakaiseksi
ja totiseksi...

Hän vain, pastori Kuusilampi, vastaan hankaamassa
ja syntisessä mieltymyksessään kiihtyneenä puoltamassa
syntistä vapauttaan!

Usvat selviävät hiljoilieen. Nuori mies tuntee kapi-
noivansa lihan puolesta pyhää vastaan. Mutta nyt alkaa
passiivisen alistumisen ja nöyrtymisen kautta selvitä ja
nousta voittajana niin karvastelevan ihanana kuin
neito jonkarakastaminen hänelle on synti pitääkin
kiinni mielikuvista, kutsuu ja vetää puoleensa . . .
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Pappilaan johtavalla tiellä ajaa junttuuttaa kyyti-
hevosella muuan ylioppilas valkea lakki loistellen aurin-
gonpaisteessa. Hevonen on laiha ja ontuva. Toinen
kiesin vieteri, jonkapitäisi kunnollisesti kiikuttaa herraa,
makaa lakastuneena ja rauhaantuneena levossa rattaan
akselin nojassa, silloin tällöin notkanteissa ikäänkuin
vihantiestä ja viimeisin hengenvedoin köyristäen sel-
käänsä loksauttaakseen sitten taas kovalla rysäyksellä
kiesinkopan pohjaan ja saaden ylioppilaan kasvoille
kärsivän ilmeen.

Poika ei ole enää pitkään aikaan hevosta hoputtanut,
on vain jättänytsen rauhallisesti ontumaan, vaikka hänen
puolellaan onkin terveyden kukoistuksessa notkahteleva
vieteri. Matkahan on lyhyt eikä se tämä, pappilan nuori
herra, ole mikään niin suuri herrakaan. Pikemmin pieni,
eikä se kuitenkaan anna paljoa juomarahoja. Isäntä
tapaa kyllä, kun on parempia herroja, käskeä Kallen
istumaan herrain puolelle, sinne oikealle, jossa on se puoli-
kuollut vieteri. Silloin isäntä aina selittää herralle miksi
hän sen tekee: kun ei se vieteri notku. Sanoo aina, että se
meni poikki tässä eikä ole ehditty korjata vielä. Kallea
näpyttää sellainen. Vieteri on ollut tuollainen hänen
muistinsa, eikä sitä ole ikänä aiottukaan korjata. Mutta
isäntä on olevinaan, tekittelee herroja sillä tavoin. Eheän
vieterin puolella on Kallen parempi istua, varsinkin kun
tiet tulevat yhä huonommiksi. Kun herra istuu tällä
eheäliä puolella, niin siitä se luisuu aina Kallen puolelle,
kun istuinkallistaa. Joskus kun on lihava herra tai rouva,
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niin ne painuvat painumistaan Kallen puolelle ja poika
joutuu kuin pihtiin. Hän puree silloin hammasta, kun ei
sovi oikein muistuttaakaan että: siirtykää herra tai
rouva, sinnemmäksi, kun vika on kievarin kärryjen ja
isännän. Ne hänelle monesti siitä haukkuvat ja hän puo-
lustautuu aina: ei nämä ole mun kärryni, ne ovat kievarin.
Joskus kun koskee oikein kipeästi, tekee mieli juoruta
herralle, että sen vuoksi näitä rattaita pidetään tällaisessa
kunnossa, ettei herrain tekisi mieli ajaa lujasti.

Kerran sanoikin eräälle, joka kiroili, sanoi kiusalla,
sillä se oli juovuksissa. Mutta sepäs rupesi vain iloisesti
nauramaan, vaikka Kalle oli luullut voivansa herran
mieltä katkeroittaa. »Se on pirun hyvä keksintö!» oli
herra huudahtanut ja sanonut, että hän on myöskin
kievari ja panee toimeen ajokaluissaan samanlaisen uudis-
tuksen heti, kun pääsee vain kotiin. Siitä kiitollisena oli
tarjonnut Kallelle pullostaankin, mutta poika ei ollut
ottanut. Paperossin sitä vastoin otti. Se herra oli vielä
kysellyt, että pidetäänkö konien kaulat noin rikkinäisinä
myöskin sitä varten, etteivät herrat pakottaisi ajamaan
lujasti? Ei niitä sitä varten, oli Kalle sanonut. Ei ne
herrat hevosta sääli. Vaikka ei siinä olisi nahkaa ollen-
kaan, niin kyllä ne saattavat lyödä. Mutta kun niillä on
itsellä paha istua, niin ne eivät hosu hevosta. Kyydittävä
kievari nauroi ja kyseli, että oliko käytännössä vielä
muitakin kyydittävien kidutuskeinoja. Vastaamatta
Kalle vain savutteli jakatseli muualle. Vieras kievari otti
taskustaan melkein täyden paperossilaatikon jalupasi sen,
jos Kalle sanoo. Kalle katsoi syrjittäin paperossilaatik-
Rikasmies 5
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koon, ajatteli vähän ja selitti sitten, ettei hän viitsi. Toi-
nen käy yhä uteliaammaksi ja lupaa jo rahaakin.

Silloin poika onkii ajokalun pohjalta varalla olevan
istuintyynyn, nousee itse ja käskee herrankin nousta.
Vaihtaa tämän kapineen istuimelle, ja taas jatketaan
matkaa. Herra tuntee nyt, että istuintyyny on ensiksikin
lyhyt, sallien lepoa ainoastaan toiselle pakaralle. Mutta
tämä toinen käy pian levottomaksi sen johdosta, että
siellä on pari kolme kiven tapaista mukulaa, jotka rat-
taanpyörän etsiessä maantien koloja aina ovat hellittä-
mättömässä vuorovaikutuksessa. Kyydillä ajavan kie-
varin hampaat etsivät toisiaan, samalla kuin hänen
sielunsa yrittää nauraa. Paperossilaatikon mies ojentaa
mitään puhumatta, ja poika pistää sen vaieten taskuunsa,
muljauttaen kurillisesti matkustavaisen silmiin. Istuin-
tyyny vaihdettiin samalla ja herra pani merkille, että
istuintyynyn rangaistusmukulat oli sijoitettu vain toiseen
päähän tyynyä, joten kyytimies saattoi istua mukavasti,
ilman mitään kärsimyksiä.

Kalle tapasi käydä läpi näitä kyytipoika-muisto-
jaan matkoillaan, kun sattui kärryille semmoinen herra,
joka ei puhunut.

Tämä pappilan nuori herra, josta seurakunnassa
tiettiin tulevan lääkäri, ei ollut koko matkalla sanonut
monta sanaa. Mutta nyt kodin lähestyessä näytti hänen
kiireensä lisääntyvän, jonkapoika huomasi siitä, että se
alituiseen mutisi hitaasta ajosta ja käski kiirehtiä.
Mutta ei Kalle siitä mitään välittänyt. Sellainen puhe
soi harjaantuneen ja hyvän ammattikasvatuksen saa-
neen kyytipojan korviin kuin etelätuuli.
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Mutta nyt oli kuitenkin päästy pappilan pihaan
ja mamma ja pappa seisoivat siinä vastassa, edellisen
kasvoilla hermostunut naurun lievitys, jälkimmäisen
taas rauhallinen, maailman menoa hätäilemättä katse-
levan filosofin hymy.

XVI.

Ylioppilas oli vahvasti rovastin näköinen. Mutta
isän kasvojen filosofinen tyyneys esiintyi nuoren mie-
hen kasvoilla ainakin tänään hieman hermostuneena
jyrkkyytenä. Sen minkä isän katse hymyili, sen pojan
katse nuhteli ja moitti.

Hän maksoi kyytipojalle ja käski sanoa isännälle
terveisiä, että hoijakan kiikku on nyt ollut lomalla ja
levännyt viisi vuotta, joten sen, lääkärin mielestä, voisi
taasen ilman suurempaa vaaraa ottaa palvelukseen.
Pojalle, joka kasvatetusta oveluudestaan huolimatta jäi
toljottamaan ihmeissään nuorta herraa, joka tuskin kos-
kaan jutteli rattailla istuttaessa mitään, antoi nuori-
herra juomarahaa. Kalle katsoi rahaa ja pisti taskuunsa,
alkaen vasta sen jälkeen päästä oikein tajuntaansa.
Pitäen toisella kädellä suitsista, joitten peristä yksi osa
vielä kiemurteli maassa, kynsi Kalle korvantaustaansa,
katsellen samalla kiesinkiikkua.

Kalle: Min’ oon siitä monta kertaa sanonut isännälle,
jotta se pitää korjauttaa, mutta ei siitä tule mitään.

Rovasti: Veisit sinä pajaan.
Kalle: Sitten minä saisin sen itse maksaa.



68

Rovasti: Onko se sellainen? Suuri hevosmieshän
se on, se kievari?

Kalle: Joo, mutta sitä varten on eri pälehet. Eikä
se itse näillä aja ikänä. Ja kun se menee itse herroja
kyytiin, niin se panee ne omansa.

Pappi poikineen alkaa poistua, kumpaisenkin kas-
voilla hieman huvitettua hymyn kierrettä. Kalle nou-
see rattaille, kohottaa lakkinsa etupuolta hieman ja ään-
tää, kun rovasti katsahtaa taaksensa, että: hyvästi.
Rovasti vastaa ystävälliseen tapaansa. Kallea vaivaa
omatunto siitä, kun hän oli istuttanut tätä nuortaherraa
huonommalla puolella, ja se oli kuitenkin antanut mar-
kan juomarahaa. Mutta kun se on aina ennen kuitan-
nut viidelläkymmenellä pennillä! Eikä hän arvannut
sitä, että se nyt markan antaa. Sen kuitenkin Kalle
panee päähänsä, että ensi kerralla, kun pappilan nuori-
herra tulee, hän panee isännän rattaat ja kyyditsee
niillä. Sanokoon isäntä mitä tahtoo, ei se kuitenkaan
lyömään rupea.

Ruustinna on mennyt jo ennakolta sisään. Isä
ja poika astelevat vaieten paraatinrappusia eteiseen,
johon lasketaan matkatavarat, ja poika ottaa päällys-
takin päältään ripustaakseen naulakkoon. Talossa on
hyvin hiljaista; kyökin puolen hälinä ei saata kuulua
tänne asti. Tunnelma isän ja pojan ympärillä on sellai-
nen, että pojan yhä hillitty vaiteliaisuus vaikuttaa
siltä, kuin hän olisi ladattuna jollakin räjähdysaineella,
josta syystä on liikuttava hieman varoen, välttääkseen
laukeamista. Isä vaistoaa tilanteen, jännittyy jännitty-
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mistään, joskus jo henkeä pidätellen odottaen, että mitä
se poika siinä silmänräpäyksessä sanonee?

Kun kaikki eteisessä oli saatu järjestykseen, suo-
ristihe nuoriherra, ja astuttaessa isän kamariin ryähti
enteellisesti.

Nuoriherra: Missä Alma on?
Rovasti: Arvatenkin huoneessaan.
Nuoriherra: Onko se jo täällä?
Rovasti: Lindbärikö?
Nuoriherra: Se kai sen nimi on.
Rovasti: Ei hän vielä ole saapunut.
Nuoriherra: Ja onko papalla aikomus antaa mei-

dän Almamme tuolle miehelle?
Rovasti: Ei. Mammahan sitä on aikonut.
Nuoriherra: Mutta siihen on tarvittu papankin suos-

tumus?
Rovasti: Mamma sen on kokonaan järjestänyt.
Samalla kurkisti ovenraosta sisään Alma. Näh-

tyään veljensä ryntäsi tyttö sisään huudahtaen: Niilo!
Sisar ja veli heittäytyivät toistensa syliin, tytön purkau-
tuessa valtavaan itkuun. Veli hillitsi häntä, minkä osasi,
kunnes kohtaus oli mennyt ohitse.

Niilo: Vai näin on asia! Missä on mamma? Minä
käyn /hakemassa.

Ruustinna tulee puuhakkaana, yhä synkistynyt pilvi
otsalla ja katselee uteliaana ympärilleen.

Niilo: Mamma on hyvä nyt ja istuu hetkiseksi.
Ruustinna: ,No ei hyvä lapsi minulla nyt ole mitään

istumisen aikaa, tiedäthän sinä, että ...
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Niilo: Tiedän, rakas mamma, mutta siitä ei tule
mitään.

Ruustinna: Mistä?
. Niilo: Tästä kihlauksesta.

Ruustinna: Sinäkin! Mutta minä sanofi, että siitä
tulee.

Nousee lähteäkseen.
Alma: Oi!
Niilo: Rauhoittukaa mamma, ja istukaa. Siitä ei

tule mitään. Minä tiedän nyt, mikä tämä mies on.
Olen ollut hänen synnyinseuduillaan. Minä olen katso-
nut velvollisuudekseni, sisareni ja perheemme vuoksi,
ottaa hänestä kaiken selon.

Ruustinna: Ja olet luultavasti saanut kokoon kau-
niin valheista keitetyn kertomuksen.

Hänen silmänsä säikkyivät.
Niilo: Kun mamma nyt vain malttaisi kuulla, voi-

sittehan sitten itse tarkistaa, mikäli tietoni ovat epäil-
täviä.

Ruustinna istuu valmistautuen kuulemaan. Kaik-
kien kasvoilla kuvastuu suuri jännitys. Mutta sen
ohessa saattaa jo elävästi huomata, miten Alman sie-
lussa nousee valtava toivo ja miten hänen huulensa
hiljaa liikkuvat kuin äänettömässä rukouksessa. Ro-
vasti on sytyttänyt sikarin eikä yritäkään salata mieli-
alan kirkastumista seuratessaan vaimonsa levottomuutta.
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XVII.

Papan kamarissa vallitsi melkoinen jännitys. Nuori
herra oli vihdoinkin saanut mamman istahtamaan ja
tuijottamaan itseensä katsein, joista välähteli toisinaan
kiivastuva suuttuneisuus. Alma oli asettunut papan
nahkasohvan kulmaukseen, jossa hänellä oli tuhansia
lapsuuden ihanimpia muistoja ympärillään aivan kuin
hyvät hengettäret, jotka liikuskelivat siinä hiljaa kuis-
kutellen entisaikaisia yhteisiä muistoja, joissa yhdessä-
kään ei ollut mitään ikävää. Alman kalpeille poskille
oli jo kohonnut heleätä punaa, huulet olivat tiukasti
kiinni puristettuina, aivan kuin niiden takana olisi val-
mistettu jotakin yllätystä, jonka laatu tulisi riippumaan
siitä, mitä lajia rakkaalla veljellä, tällä kultaisella Niilo-
pojalla olisi sanottavana tässä sisarelle niin tärkeässä
asiassa. Pappa oli istuutunut soututuoliinsa, punonut
huulensa sikarin hammasluun ympärille tiukasti sul-
jettuina, ja katseli siitä hyvin totisena, silmäkulma
hieman rypyssä, poikaansa, joka kertoi, sekä vilauttaen
toisinaan ikäänkuin jonkinlaisella anteeksiantavalla va-
hingonilolla ruustinnaan, jonka poskille ilmestyi yhä
vahvistuva kalpeus.

Niin, Niilo oli todellakin käynyt aina Katajamäellä,
samoin kuin siellä jossakin, missä herra John Lind-
berg asusti silloin, kun hän joutui kiikkiin pirtuvarasto-
jensa vuoksi ja sitten jätti koko seudun muuttaakseen
jonnekin, missä olisi vähän enemmän ystävällisiä ih-
misiä, jotka eivät vaanisi niin tarkoin kenenkään jäl-
kiä, kuin ne siellä tekivät. Sitten oli oltu jossakin aivan
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toisella puolella maata, kokeiltu hieman muutetulla
nimellä, tehty kaikenlaisia affääreitä ja oikeita kauppoja,
oltu taasen hommissa rajan takanakin bolsevikkien
kanssa, kunnes alkoi käydä kuiskeita siitäkin, että se tai-
taakin olla pääkommunisteja, tämä herra ja liikemies.
Joni löysi taas jonkun ystävän opastuksesta tämän
kaikelta urkinnalta suojatun kulmakunnan. Ja täällä
sitten...

Niinpä Niilo päästyään hieman tulevan lankomiehen
elämän poluille, tunsi aivan erityistä innostusta ja jän-
nitystä tutkiakseen historian loppuun saakka. Nyt hän
kertoi koko jutun kuuntelevalle perhepiirille. Miten se
lie sattunutkin, että Katajamäellä nuori lääkärikokelas
oli joutunut itse Vuorenmahtavan taloon kyselemään,
onko tästä kylästä joskus lähtenyt sellainen ja sellainen
mies, jonkanimi on JohnLindberg. Siellä sattui samalla
olemaan myöskin kylän suutarimestari Karlsson, joka
istui Vuorenmahtavan kamarissa, siinä kun tehtiin tiliä
suutarintöistä. Vaikka asia oli niin vakavan luontoinen,
ettei juuri hevin naurattanut, oli nuoren herran kuiten-
kin aikalailla vaikea pidättäytyä kertomasta tästä mes-
tari Karlssonista, miten se hurjistui ja innostui, kun pääsi
selville, kenen jäljillä tämä vieras herra kulkee. Aaaa!
oli mestari huutanut, kun tuli kyseltävästä selville.
Se pirkulesta olla se etutukkasta Jussi! Temä räkänenä
polseviikki, hunsvotti... Voi voi ku minä anta sille
tärkiä mun polviremmi, kun me saada se käsis!

Niin kertoi nyt Niilo alusta loppuun langoksi aiko-
van herra John Lindbergin elämäkerran. Kertomuksen
jatkuessa oli rovastiukko unohtanut maukkaan sikarin
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polttamatta, se istui nyt sormien välissä, ja ukko tui-
jotti melkein henkeänsä vetämättä poikaan. Alma-
neiti oli valahtanut sohvan kulmaukseen, vielä jos mah-
dollista entistä vaatimattomampana, ja pää oli pudon-
nut rinnalle melkein kuin kuolleen. Kun hän joskus
siitä nosti katsettaan, näkyi niin kärsinyt ilme, että
kivikin sen huomattuaan olisi voinut heltyä. Ruustinna
oli kertomuksen alkuosassa yrittänyt naurahdella ylen-
katseellisesti, mutta sellaiset kohtaukset loppuivat pian,
ja hänen katseensa painui vakaantuneesti lattiaan, sitä
syvemmälle, mitä pitemmälle kertomus jatkui.

Kun oltiin lopussa, vallitsi hetkisen syvä hiljaisuus.
Ainoastaan kerran pääsi Almalta jonkinlainen valitus-
ääni, mutta se pysähtyi siihen.

Nuori herra katsoi kelloaan.
Niilo: Kello on niin paljon, että vieraita kai pian

alkaa tulla?
Sisar kavahti pystyyn.
Alma: Ei saa tulla ketään!
Rovasti kääntää kärsivän näköiset silmänsä tyt-

töön, mutta ei sano mitään. Ruustinnan leuka lepää
yhä rinnalla, eikä mikään paikka hievahda.

Alma: Mamma, Jumalan tähden, mamma! Älä
anna sen miehen tulla enää tänne!

Vihdoin nosti ruustinna väsähtäneen katseensa,
antoi sen kiertää ympäri, viivähtäen vuoroon hieman
jokaisessa. Nuorten huomio seurasi mamman silmäin
vaellusta, Alman kiihkeän odottavassa jännityksessä,
Niilon jonkinlaista nuhtelevaa käskyä kintereillä kul-
jettaen. Rovasti oli alkanut jotakin pureksia, josta kas-
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vojen ilme sai hieman eloa samalla, kuin katse pysähtyi
ruustinnan toisaalle kääntyvän pakenevan poskipään
seutuville, ja suumalo sai virnistävän vivahduksen.

Alma lähestyen ruustinnaa ja tavoittaen kättä
kaulalle: Rakas mamma ...

Ruustinna työntäen tyttären kättä pois: Ilmoita
sitten hänelle, ettei tule.

Niilo nousten: Minä ilmoitan!
Rovasti oli jo saanut sikarin palamaan, surumieli-

sesti filosofeeraava ja virnistelevä piirre suupielessä on
jo laajentunut toiseen silmäkulmaan saakka ja tähtää-
mys kohtaa nyt ruustinnan korvanseutua ja harmahta-
vaa, vielä uhkeata tukkaa. Rovastin moniviikkoinen
sydänsuru tuntuu ikäänkuin hiljaa suonissa noruvan
jonnekin ja haihtuvan sitä tietä tyhjyyteen. Samalla
täyttyvät ne tilat punaisen verevällä, vanhan miehen
miellyttävällä ilontunnolla. Mutta kaiken tämän vallan-
kumousluontoisen sisäisen tunnelmavaihdoksen vanha
pappi salailee visusti vaimoltaan ja lapsiltaan. Sitä vas-
toin pysähtyy ajatus yhtäkkiä Jumalan eteen. Virni
suusopesta väistyy ja vakava totisuus astuu sijaan.

Monia kokenut pappi sulkee kiireesti aistimensa
kaikelta ulkonaiselta ja kiinnittää ajatuksensa yhteen
asiaan: Hän näkee tässä tapauksessa Jumalan johda-
tusta. Herra itse on tarttunut asiaan, saattanut hänen
poikansa tutkimaan tämän beliaalin miehen rikollista
elämää ja pelastanut hänen hiljaisen, rakkaan lapsensa
sellaisesta kauheudesta, joka olisi ollut avioliitto tämän
rikastuneen maankulkijan kanssa. Pelastui samalla
mamraarukkakin, joka nyt, kun on sotavuosina ja nii-
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den jälkeen vähin rikastuttu, on antanut sielunsa liiaksi
viehättyä mammonaan, niin viehättyä, että oli luovut-
tamaisillaan siivon tyttärensä maankulkijalle, jolta puut-
tuivat kaikki kunniallisen ihmisen avut, puhumatta-
kaan sivistyneen miehen ominaisuuksista.

Sydän täynnä kiitollisuutta asteli pappi hiljaisesti
omaan huoneeseensa, pani oven salpalukkoon ja is-
tahti yksikseen nojatuoliin, kädet kiitollisuudesta ris-
tissä. Sielunsilmäin edessä seisoi nyt vanhurskas Jumala.
Vanha pappi antoi mielikuvituksissaan hänelle juhlal-
liset muodot ja pyhän tahdon. Tunnelma paisui niin
valtavan täyteläiseksi, että oli ajatuksissaan jo kieto-
massa käsiään Jumalan jalkojen ympäri. Pelastetun
lapsen ääni kuului samalla salista iloisen vapautuneena,
mammonan kahleista irtautuneena. Vanhan miehen
sydän sylkähti onnentunnosta . ..

Yhfäkkiä löytääkin pappi mielikuvansa kokonaan
irtautuneena Jumalasta, ja nyt ne ikäänkuin käskyn
saaneina seuraavat, silmäkulmat vanhurskaasti sol-
mussa, jotakuta maankulkijaa, jota on vastenmielinen
katsella, vielä ikävämpi puhutella. »Etutukkainen Jussi»

vai mikä se oli? hän poikansa kertomusta mieleensä
palautellen muistelee. Se vaeltaa talosta taloon, kylästä
kylään, valehtelee, varastelee, tekee kepposia, on ih-
misten narrina. Sillä on rivo suu, rivo ulkomuoto.
Sitä sanotaan etutukkaiseksi Jussiksi, Karuliinan Jus-
siksi ... Siitä kasvaa viinatrokari, polsevikkien kätyri,
lopuksi rikastuu, tulee kulassiksi, peittää itsensä ulko-
maan veralla, tulee pappilaan

...

Rovasti tuomitsee tässä hyvin ankarasti maailmaa
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ja sen tapoja, erittäin tätä rikasta miestä, joka peitti
entisyytensä, ja omaa ruustinnaansa, jonka pelkkä rahan
loisto sai hyväksymään tämän miehen. Hänen tekee
mielensä asettua Jumalan kera samaan syyttäjäpenkkiin
tätä etutukkaista lurjusten jaa syyttelemään. Siihen
pakottaa, ei ainoastaan loukkauksella uhattu ja nyt
armosta pelastettu perhekunnia, vaan koko yhteis-
kunnan ja varsinkin kristillisyyden oikeus. Tämähän
nyt, tällainen, huonon naisen poika, polsevikki, maan-
lyöppäri, suuri koijari, sehän on kaiken pahuuden alku!
Jumala on tällaisia riettaita vastaan. Ja rovastista
tuntuu, että hänelle siirtyy nyt tässä syyttäjäpen-
kissä edustusvelvollisuuksia. Niin alkaa jo pelastetun
into kuohahtaa yleisen hyvän, Jumalan seurakunnan ja
ihmisten siveellisen yhteiskuntajärjestyksen puolesta
syyttämään tätä sutta .

. .

Mutta samassa takertuu ajatus silloiseen tapaukseen
pappilan puutarhassa, jolloin tämä beliaalin mies oli aika
hauska, jutteli sivistyneesti kieltolaista ja pisti kon-
jakkinuijan hänen, rovastin, taskuun. Silloin nauratti
makeasti ja korkeaäänisesti, muisti kiertäneensä takin-
reunaa, ettei pullonkaula näkyisi, jos joku sattuisi tule-
maan. Elävinä heräsivät mielessä nytkin ne silloiset
kuohahtaneet ilon- ja nautinnonesimakuiset tunteet, kun
tunsi konjakkipullon taskussa ja maiskutti kieltä ajatel-
len sen maistamista illalla salaa, kun mamma ei näe.
Mamma, näet, oli tässä asiassa yksinkertainen raittius-
ihminen, joka suorastaan olisi nostanut myrskyn, jos
olisi keksinyt tämän pullon.

Ja nyt. Sepä on kummaa! Rovastista alkaa tuntua
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siltä, kuin hänet olisi huomaamatta siirretty syytettyjen
penkille ja itse Jumala vuorostaan tuomarin valtaistui-
melle. Vieressä istuva herra John Lindberg on hätäinen
ja pelkuri. Se kuiskuttelee yhtämyötään vieressään istu-
valle rovastille, että kun rovastikin otti häneltä konjakki-
pullon, nauroi ja laski pilaa paavin pappien seilipaatista,
mutta ei sanallakaan neuvonut...

Joni: Miksi ette te neuvonut?
Pappi kuulee sen korvassaan ilmi selvästi ja kääntää

päätään, ikään kuin katsoakseen, että puhuisiko siinä
joku? Pitkin poskia valuvat valtaiset hikipisarat ja suo-
nistoon tuntuu laskeutuvan uudelleen elämän raskaan
syyllisyyden ja synnintuskan sameat, hitaasti valuvat
virrat.

XVIII.

Joku koputti kamarinovelle. Mutta rovasti oli pai-
nunut niin syviin ajatuksiin, ettei sitä aluksi huomannut.
Koputus uudistui, jolloin rovasti äännähti.

Sieltä ilmestyikin pastori Kuusilampi vaaleana,
riutuneen ja väsyneen näköisenä. Hän katsoi arkana esi-
miestään, joka nyt oli nostanut rinnalle vaipuneen päänsä
ja katsoi tulijaa melkein tajuttomasti.

Kuusilampi: Anteeksi, minä taidan häiritä setää.
Rovasti heräten hieman; ti, ei mitään.
Kunsilampi käy muuatta tuolia kohti ja tarttuu sii-

hen toisella kädellään, mutta ei istu.
Rovasti: Istu.
Kunsilampi: Eipä sillä väliä, mutta minulla oli
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sedälle hieman omituista ...omituista asiaa. Kun tässä
tulevat iltapäivällä nämä perhejuhlat, niin minä en aio
niissä näyttäytyä ja sen vuoksi halusin kysyä sedältä,
loukkaako se, että jään pois, vai miten? Minä kun en
jaksa nähdä sitä miestä ...tuota ...noh ...

Rovasti, joka on alkanut saavuttaa malttinsa, saa
suupieleensä jonkinlaisen virnistävän vireen; Miksi et?

Kuusilampi loi nopean silmäyksen esimieheensä,
jonka äänessä hän oli huomaavinaan ivaa: Minä . . .

vaikka, minä luulen, että on parasta vaieta. Jos sanon, se
voidaan käsittää väärin.

Rovasti: Halveksitko sinä herra Lindbergiä?
Kuusilampi silmäili taasen nopeasti rovastia; Hal-

veksin.
Rovasti: Minkä vuoksi?
Kuusilampi: Sen vuoksi, että hän on jumalaton ja

huono ihminen.
Rovasti tuijottaen tiukkaan: Moraalitonko? Onko

hän moraaliton? Mitä hän on tehnyt?
Kuusilampi tutkien rovastin katsetta; Hän on har-

joittanut pirtukauppaa. Eikö setä tiedä?
Rovasti: Lieneekö siinä edes perää?
Kuusilampi: Ja hän on kokonaan sivistymätön,

mitään' tietämätön ihminen.
Rovasti: Voi olla, mutta se saattaa olla enemmän

muiden kuin hänen oma vikansa.
Kuusilampi uteliaana: Niin
Rovasti: Syntynyt köyhästä, ehkä.
Kuusi lampi: Äpäränä.
Rovasti: Niin, mutta et kai sinä sitä hänen viakseen

lue?
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Kuusilampi: En suinkaan!
Rovasti: Minä luulen, että hän on ollut hyvin kova-

osainen.
Kuusilampi: Kerrotaan kaikenlaista.
Rovastin osaaottava piirre kasvoilla laajeni ja hän

katsoi toisella silmällään Kuusilampea, joka näytti apri-
koivan, sanoisiko mitä kerrotaan.

Rovasti: Mustasukkaisuuskin on synti.
Kuusilampi loi taas nopean katseen rovastiin: Niin
niin ... ehkä.
Rovasti: Sekin syntyy lihasta.
Kuusilampi katsoi pitkään.
Rovasti: Sen juuri on hekumassa.
Kuusilampi: Niin voi olla, minä en sitä tiedä.
Rovasti hymyten: Etkö?
Kuusilampi: En.
Rovasti: Oletko sinä niin kokematon, poika parka.

Minä ... minä kyllä tunnen sen vanhoilta ajoilta, kun olin
nuori.

Kuusilampi nousten ja katsoen kuumeisesti rovastin
silmiin, mutta kuiskien aivan kuin itsekseen: Minä en voi
sanoa, onko se syntiä vai autuutta, mutta ...

Hän käänsi kasvonsa toisaalle ja astui muutaman
askelen syrjään. Aikoi mennä huoneesta, mutta samalla
tuli ovessa vastaan ruustinna. Viimeksimainittu näytti
olevan pysähtymäisillään Kuusilammen luo puhutellak-
seen. Mutta pastorin kalpea naama ja kiihtynyt, mur-
heellinen katse taaskin kiihotti. Ystävällinen, hyväksi-
tekeytyvä tunneaalto, joka oli ruustinnassa kuohahtanut
samalla kun astui huoneeseen, painui takaisin.
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Ruustinna pinnistetyllä äänellä, koko olennossa
taisteluryhti: Noh. Kaikille on annettu tieto. Siitä ei
tule mitään.

Pastori aikoi pujahtaa ovesta, mutta rovasti kielsi.
Rovasti: Pastorin ei tarvitse lähteä talosta pakoon.

Aiotusta kihlauksesta ei tule mitään.
Kuusilampi: Eikö?!
Rovasti: Ei.
Helakka punerrus nousi nopeasti pastorin kasvoille.
Kuusilampi: Mikä?
Rovasti hänelle oudolla lujuudella ja vakavuudella:

Siitä ei tule milloinkaan mitään!
Nyt pistäysi Kuusilampi ovesta.
Ruustinna katsahtaen perään: Ottakoot nyt toisensa.
Rovasti: Kutka?
Ruustinna: Alma ja pastori.
Rovasti: Mutta tämähän on köyhä?
Ruustinna: Anna sen asian nyt jo olla. Minua hävet-

tää, hävettää!
Rovasti: Niin synti aina tekee, kun sen nurjalta puo-

lelta näkee.
Ruustinna istuu, lepäyttäen poskeaan sohvan pää-

hän nojaavaan käteen.
Rovasti: Synti on ihana aina silloin, kun se alkaa

kukoistaa, mutta lakastumisen ja voimansa menetyksen
hetkellä kauhea.

Ruustinna: Mutta lapseni parastahan minä tarkoitin.
Rovasti: Sitä en minä epäile. Mutta sinä luulit voi-

vasi järjestää lapsemme onnen yksinomaan mammonan
avulla, jota kuroteltiin likaisesta liejusta.
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Ruustinna: Ehkä taivaallinen isä kuljettaa minua
tämän nöyryytyksen kautta jonnekin . . .

Rovasti: Ehkäpä.
Ruustinna: Minun puolestani nuo nyt saavat mennä

kihloihin, jos tahtovat.
Rovasti: Älä, älä hätäile! Sinun ajatuksesi ei pääse

helposti vapautumaan itsekkäisyyden liejusta. Sinä
naitat ja naitat tytärtäsi. .. ellei yhdelle niin toiselle ...

Ruustinna: Mutta katsohan, hyvä pappa, kuka sen
tekee ellen minä?

Rovasti: Mikä kiire sillä asialla on?
Ruustinna: Ikä kasvaa ja sinä tiedät... Ei meidän

Jumalamme tule näitä asioita järjestämään maasjalkaisin.
Rovasti murheellisena: Mutta rakas mamma. Entä

jos ei Jumala tahdokaan sitä?
Ruustinna: Kaiketi kaikki naiset on ajateltu naimi-

siin?
Rovasti: Ei suinkaan! Jos niin olisi, ne myöskin

tulisivat naimisiin. Kaikki riitaiset avioliitot ovat Juma-
lan tahtoa vastaan rakennetut. Anna Jumalan hoitaa
Alman asioita.

Rovasti nousi ja alkoi valmistautua jonnekin.
Ruustinna: Mihin aiot?
Rovasti: Minun on käytävä suorittamassa papillinen

velkani John Lindbergille. Tässähän ei tule mitään vie-
raita tänä iltana kuitenkaan.

Rovasti kävi rantaan, astui veneeseen ja alkoi soutaa.
John Lindbergin huvila näkyi järvenpoukamasta ja vene
suunnattiin sinne. Soutaja tunsi sisässään huomattavaa
Rikasmies 6
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levottomuutta siitä, riittäisikö hänen käytettävissään
oleva varasto niihin maksuihin, joihin tällä kertaa tunsi
itsensä velkapääksi.

XIX.

Joni pani hiljaa puhelintorven paikoilleen, jäi seiso-
maan ja tuijottamaan jonnekin. Poskilta oli nykyaikai-
nen punerrus karannut tiehensä ja ne muistuttivat väril-
tään jossakin määrin niitä entisiä aikoja, jolloin ruuan-
saanti oli sattuman varassa.

Käsi nousi tukkaan ja raapaisi muutaman kerran.
Silmä vilkaisi äkkiä jonnekin. Hieman seisahtunut veri
alkoi liukua tuttuja uriaan. Kädet liikahtelivat hermos-
tuneesti, silmiin ilmestyi kulmien rypistyksen ohella hie-
man tulta. Joni istahti lähimmälle tuolille, suu aukesi
aivan kuin lapsen, joka aikoo itkeä, mutta tämä asettui
kuitenkin nolon naurun asenteeseen.

Joni: Voi saakuri vieköön!
Puhelimessa oli Jonille pappilan Niilo-herra sanonut,

ettei kihlauksesta tulekaan mitään ja kieltänyt häntä
tulemasta pappilaan nyt tai koskaan. He eivät tahdo,
muka, olla missään tekemisissä »etutukkaisen Jussin», ei
pirtukauppiaan enempää kuin polsevikki-agentinkaan
kanssa.

Joni: Voi seittämän sataa!
Hän kynsi lujemmin päätään, mutta vieläkin vain

toisella kädellä.
Joni: Mamma!
Karuliina pisti päänsä ovesta.
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Joni: Ei siitä tulekaan mitään.
Karuliina hieman hätkähtäen: Mistä?
Joni: No siitä kihloihin menosta.
Karuliina: Älä nyt! Miksei?
Joni: Se poika telefoonasi.
Karuliina: Mikä poika?
Joni: Papin poika.
Karuliina: Mitä se sanoi?
Joni: Se sanoi, ettei »etutukkainen Jussi», pirtu-

trokari ja polsevikki-agentti saa tulla heille tänä päivänä
eikä koskaan.

Karuliina: Aaa!
Joni tuijotti neuvotonna mamman silmiin, kun tämä

jatkoi toiseen toviin; Aaa!
Joni: Häh?
Karuliina: Joku on osannut tulla tuomaan juoruja

Katajamäeltä tänne asti.
Joni: Luuletko?
Karuliina: Sehän on selvää.
Nyt nousivat Jonin molemmat kädet päätä kohti ja

hän raapi kiihkeästi. Karuliinakin oli istuutunut, katseli
palavin silmin poikaansa ja kuunteli hänen sihiseviä
purkauksiaan.

Karuliina: Älä sure. Vieläpä kun tyttökin! Kalpea
kuin tuohi ja hönttänän vikaa. Eikä penniäkään rahaa.

Joni kiinnitti tähtäyksensä mammaan jatkoa odot-
taen.

Karuliina: Itsehän ne tytärtään tarjosivat?
Joni: Ruustinna kiusoitteli aina Almallansa.
Karuliina: Entä rovasti?
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Joni: Ei se puhunut mitään, mutta minusta näytti
että ... kun kerran otti vastaan konjakkipullonkin.

Karuliina: Sellainen on porvari!
Joni kuuli mamman äänen värähtävän polttavasta,

tulisesta vihasta.
Karuliina: Sinä et ole pysynyt uskollisena proleta-

riaatille. Kun rikastuit, yritit karata porvariston sakkiin,
mutta sinun jumalasi nosti tien pystyyn!

Joni: Se on vale. Minä en aikonut pettää köyhä-
listöä.

Hän nousi ja astui muutamaan kertaan kiivaasti yli
lattian, purren hammasta.

Karuliina: Mitäs sinä aioit? Lempoako sinä olisit
akkanasi tehnyt tuolla tuohinaamalla, hienollapapintyttä-
rellä, ellet sitä, että olisit kohottanut porvarin silmissä
'arvoasi, päästössäsi papin sukuun. Pyh!

Joni istui, pani kätensä silmilleen ja nojasi kyynär-
päitään polviin.

Joni vapisevalla äänellä: Minä . . . pidin . . . Almasta.
Karuliina ilkkuen; Rakastit?
Joni: Rakastin!
Karuliina äänen vihasta vingahdellessa: Niin minä-

kin rakastin ..
. monesti. . . mutta herrat pitivät narri-

naan ... Ne polkivat ja potkivat!
Hän hypähti kuin tulikipinän kiihoittamana, meni

puolijuoksua keittiöön ja löi oven räiskähtäen kiinni.
Joni katsoi pitkään ja vaieten mamman jälkeen.

Hänen ajatuksensa oli pysähtynyt tutkimaan äitinsä
rakkaudentarinaa: rakasti herroja, mutta ne pitivät narri-
naan, polkivat ja potkivat. . .
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Pojan sielussa kuohahti. Hän ei ollut tätä äitiä mil-
loinkaan rakastanut, usein enemmän vihannut. Mutta
nyt joku tunne veti lähemmäksi; ovat pitäneet narrinaan,
polkeneet ja potkineet!

Yhfäkkiä välähti kirkkaan selkeänä: häntäkin,
tämän saman ihmisen poikaa on narrattu, nyt ne potki-
vat ja polkevat...

Jonista tuntui aivan kuin olisi kiikkunut aalloilla,
tuuli puhallellut navakasti ja moottorin hytkytys ollut
poikkeuksellisen koskeva. Itse hän ei istunut peräsimessä
eikä myöskään hoidellut konetta. Joku salaperäinen
voima istui kumpaisessakin ja toimi aivan omin päin.
Joni olisi voinut kyllä nyt istuakin, mutta ei tullut sitä
ollenkaan ajatelleeksi. Pursi sai jyskyttää niin kuin halusi,
mennä mihin mieli teki.

Oli tullut yhfäkkiä niin monenlaisia ajatuksia, jotka
kukin omalta kohdaltaan olisivat vaatineet pienoisen ajan
erikoista pohtimista varten. Niin kuin sekin, että oliko
rikkaus yrittänyt tehdä hänestä porvaria? Ja jos oli
yrittänyt, mikä estäisi häntä olemasta porvari? Kun oli
kerran rikas. Ja kuka olisi niin hullu, ettei olisi porvari,
jos on vain kädestä lähtevää? Hän ei ollut milloinkaan
tavannut sellaista kommunistia, jolla olisi jotakin ollut.
Kaikki ne olivat sinisen köyhiä, ja siksi ne olivatkin polse-
vikkeja. Miksi hän sitten olisi polsevikki vieläkin, vaikka
oli rikas? Hän on kulassi! Ja sellaiset ovat aina rikkaita,
elävät ylpiästi ja ovat herroja. Yrittäköön jokainen itse
.. .. niinkuin mammakin. Jos mamma olisi rikas, niin
hänkään ei olisi polsevikki. Eikä ollut! Mamma oli ollut
mielissään, kun hän, Joni, Jussi, rupesi friiaamaan papip
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tytärtä. Mamman mieli paisui, tuli kopeaksi. Joni oli
monesti nähnyt sen, kun ajoi pois kerjäläisiä, että mamma
ei niistä välittänyt. Sellainen se oli, mammakin. Mikä
kommunisti hän oli!

Ennen, siihen aikaan, jolloin oli, yhteishommissa
niiden »pirun-polsevikkien» kanssa, Joni ajatteli toisin.
Sen hän muisti aivan hyvin. Mutta sehän oli silloin
luonnollista. Se sopi hänelle niin hyvin. Ei kukaan oikea
herra ottanut häntä joukkoonsa. Vasta sitten kun rupesi
rikastumaan, tuli herra-ystäviä toinen toisensa jälkeen.
Saivat viinaa ja vippasivat rahaa, eivätkä juuri koskaan
maksaneet. Sitten ei enää antanut vippiä herroille ja ne
rupesivat kaartamaan taas.

Jonia melkein nauratti. Olisi naurattanut enemmän-
kin, mutta tässä oli tämä ilkeä juttu, että hänen kunnian-
himoiset unelmansa naimiskaupasta rovastin tyttären
kanssa taisivat kuivua tyhjiin. Samalla näytti tie oikeaan
herrassäätyyn tälläkertaa nousevan pystyyn. Sen kera
ilmestyi uhkaavana »etutukkainen Jussi», entinen polse-
vikki-agentti, ja tämä pirtukauppiaan salattu hommailu.
Mitähän se papin poika mahtaa tietää? Hän ei voinut
ymmärtää, minkä vuoksi voisi olla arvoa alentavaa tehdä
kauppaa pirtulla, kun kauppa on aivan rehellistä ja kan-
nattaa hyvin. Kaikki kuitenkin juovat pirtua! Joni oli
monta kertaa ajatellut sittenkin heittää pirtuhommat,
mutta niillä ansaitsi niin hyvin, kun oli kerran ehtinyt
oppia kaikki metkut ja juonet, joita piti osata saadakseen
liikkeen menestymään. Liikkeen lopettamistuumasta
pidätti kuitenkin se, etteiymmärtänyt, mitä liikettä sitten
ottaisi eteensä, joka samoin kannattaisi ja jota ihminen
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osaisi. Nämä kaikenlaiset ketjukaupat ja muut olivat
vähemmän kannattavia, niitä oli kovin vaikea hoitaa eikä
tahtonut enää saada käymään. Mutta pirtukauppa sellai-
senaan kuin hän sitä nyt harjoitti, se oli mukavaa, kan-
nattavaa ja viisasta. Hän ei laskenut pirtuasioitaan enää
ollenkaan kotikuuluvilleen. Ne hoidettiin muualla, kau-
kana täältä. Joukko oli suuri ja uskollinen. Ne olivat,
hänen trokarinsa, kaikki köyhiä ja avuttomia ihmisiä.
Hän avusti niitä,korvasi niiden vahingoita, oli alhainen ja
toverillinen. Sellaisia oli kymmenittäin sangen laajalla
alueella. Sitten oli muutamia hyviä liiketovereita eri
puolilla maata. Kaikkien oli pakko olla toisilleen rehelli-
siä, elleivät tahtoneet joutua toveriensa ilmiannosta
poliisin käsiin. Jonin mieli askaroitsi halusta näissä
asioissa. Niissä oli niin paljon salaperäistä. Erittäin
sekin, että koko tuo kirjanpito, jota hoidettiin hänen
konttorissaan, oli pelkkää juonta ja satua. Siihen pan-
tiin vain kaikenlaista muuta, mutta pirtukaupasta ei
hiiskuttu sanaakaan, siitä ei tietänyt mitään edes neiti.
Ottakoon sitten selvän, joka saa!

Yritti naurattaa.
Kesken häiriytyneitä kihlauksen hukkaanmeno-

suruja alkoi kuitenkin jo häämöittää jostakin iloa luot-
tavakin välähdys, joka kuvitteli asiaa siltä kannalta,
että nyt oli taasen vapaampaa, kun ei tarvinnut ol-
lenkaan ajatella sitä, mitä tämä neiti ja sen pappa
ja mamma vaatinevat häneltä milloinkin. Saa taasen
olla milloin polsevikki, milloin porvari, aivan niin-
kuin tykkää. Samalla tuntui siltä kuin päältä olisi pur-
kautunut joku vangitseva kahle, jonka olemassaolon oli
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aina tuntenut, mutta oli sen alle rauhallisesti alistunut.
Mielessä oli sellainen mielikuva, että oikeaan herras-
säätyyn tullessa täytyi oppia kantelemaan sellaista
kahletta, oppia olemaan juhlallisena ja siivona silloin-
kin, kun mieli teki nauraa ja käytännöllisesti muistella
sitä aikaa, jolloin oltiin »etutukkaisena Jussina», vapau-
dessa, ilman minkäänlaista edesvastuun velkaa pomoille
ja herroille. Nyt hän taas panee arkivaatteet ylle, käy
metsään, etsii mukavan makuupaikan, muistelee siinä
mennyttä elämää, nauraa ja laulaa näitä hulluja ih-
misiä ...

Joni: Mamma!
Kamliina pistäen taas päänsä ovesta: Mitä?
Joni: Minä puen arkivaatteet ylleni ja menen met-

sään.
Karuliina huomaa, että poika on jo melkoisesti

selviytynyt äskeisestä kolauksesta. Hänessä itsessään
kiehuu vielä voimakkaana taas heränneet proletaari-
vaistot. Sappi on keittänyt vihaisia mujujaan. Se por-
variystävällinen aikakausi, joka on hänen sielussaan val-
linnut koko sinä aikana, jolloin on tässä elellyt kunnial-
lista mamma-elämää, on alkanut vaivata jollakin tavalla
omaatuntoa, aivan kuin olisi tehnyt syntiä, josta nyt
oli joutuva tuomiolle. Toverit ja esimiehet, joiden sil-
mältä oli tässä ollut piilossa joitakin aikoja, esiintyivät
mielikuvituksissa syyttäjinä ja kyselijöinä, että kuinka
nyt on sen proletaarisen uskollisuuden laita? Karuliinan
täytyi häveten tunnustaa, että sydämeen oli sijoittunut
asustamaan porvarillinen piru aivan kohta, kun tämä
rikastunut poika oli tarjonnut mammalle tilaisuuden
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porvarielämään. Nyt ne syyttivät monet agentti-työn
antajat siitä, että Karuliina oli pettänyt aatteen. Mutta
hän punoi mielessään myrkyllisiä ajatuksia ja tosiasioita,
joiden avulla taas puolestaan syytti joka ainoata toveria
samanlaisesta lankeemuksesta ja aatepetturuudesta sekä
monesta muusta. Jokaikinen hylkää kommunisminsa
ja asettuu porvarien riveihin heti, kun rikastuu. Karu-
liina melkein riemuitsi tästä keksinnöstä, niin todelta
se vastasi karussa sydämessä ...

Mutta pojan olisi hän sydämestään toivonut ole-
van uskollisemman. Jostakin syystä, ei tiennyt mistä.
Nyt kun sitä itseään on narrattu, on tämä juutas aivan
valmis antamaan anteeksi kaikki, menee metsään, hum-
mailee siellä yksikseen, ja unohtaa! Karuliinassa kuo-
huu jotakin. Pojassa on vetelää verta, se ei kykene
vihaamaan eikä rakastamaan!

Joku koputtaa hiljaa ovelle. Kumpainenkin hie
man säpsähtää eikä virka mitään.

Sisään astuu seurakunnan rovasti.

XX.

Rovastin tarjotessa ensin Karoliinalle kättä oli
hänen kasvoillaan huomattava hämin vivahdus. Karu-
liina antoi kätensä ilmeisen vastahakoisesti, mutta niiasi
syvään. Jonia kätellessä oli papin katse saanut levotto-
man, melkeinpä nöyrän ilmeen. Tämä puolestaan hy-
myili ja silmäili oudostellen vierasta. Ei huomannut
edes istumaan käskeä. Karuliina katosi oven taakse,
mutta huomasi jättää sen raolleen. Rovasti katseli
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ympärilleen tuolia etsien ja odotti kehoitusta käydä istu-
maan. Joni oli kuitenkin siksi hämillään, että vasta
kotvan kuluttua huomasi kehoittaa istumaan. Ja niin
istuttiin molemmin.

Rovasti: Tulin tänne
Hän katsoi hieman arasti Jonin silmiin.
Rovasti: Tuota, tulin tänne ... Se taisi jo poikani

soittaa?
Joni: Soitti se.
Rovasti: Se nyt kävi sillä tavalla.
Jonikaan ei puhu mitään, katsahtaa vain vakoillen

pappiin ja sitten muualle.
Rovasti katsellen käsiään: Sitä sattuu sellaista

niiden naisten kanssa.
Joni taas katsahtaa vaieten edelleen.
Rovasti: Minä vain ajattelin, että minun pitää käydä

täällä selittämässä tätä asiaa.
Joni: Mitä se selittämällä paranee?
Rovasti: Eipä taida, mutta minun omatuntoni käski,

tahtoisin vähän puhua sinun kanssasi.
Joni: Mistä?
Rovasti: Tuli vain mieleeni, että sinulla on taitanut

olla hyvin vaillinainen lapsuuden kasvatus.

Joni: Kunko on ollut niin köyhä?
Rovasti: Niin, ja kun ei ole tainnut kukaan pitää

huolta.
Joni: Huolta! Potkaissut on jokainen, joka vain

on sattunut ulettuville, hah-haa!
Rovasti: No minä olen kuullut
Joni: Mitä?
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Rovasti: Sitä, että sinua on kohdeltu huonosti.
Joni: Eikö rovasti ota sikaria?
Hän tarjosi koteloa. Se kelpasi vieraalle, ja mieli-

ala näytti jonkin verran vapautuvan. Rovasti laitteli
sikarin ja näytti syvästi miettivän. Vihdoin hän rupesi
rykimään aivan kuin valmistautuen jotakin sanomaan.

Joni oli sillä välin saanut sikarinsa myöskin kuntoon,
luohautunut rakastamaansa, makaavaan noja-asentee-
seen sohvan nurkkaukseen, ja puhalteli siitä jokseenkin
tyytyväisenä haikuja.

Rovasti: Minulla olisi Jonille asiaakin, muutakin
omantunnon asiaa ...

Hän silmäsi arasti Joniin, jatämä vastasi katseillaan
uteliaasti.

Rovasti: Onko sinulle koskaan kukaan puhunut
sielunasioista?

Joni: Niistä autuuden asioistako?
Rovasti: Niistä.
Joni: Mitä niistä?
Rovasti: Sitä vain, että kun meillä on kaikilla ihmi-

sillä kuolematon sielu.
Joni tuijotti jonnekin.
Joni: En minä siitä välitä .. . Eipä muutkaan,

herratkaan, välitä!
Rovasti: Herratkaan?
Suu meni hymyyn.
Joni: Niin, herratkaan. Vai kuka niistä välittää

siitä enempää kuin minäkään?
Pappi joutui hämiile.
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Rovasti: Sekalainen se on herrainkin seurakunta,
kuka välittää, kuka ei. Mutta siitä asiasta pitää välittää.

Joni suu naurussa: Mitä varten?
Rovasti: Sen vuoksi, että jokainen ihminen on syn-

tinen ja elää synnissä. Ja ellei joku kadu ja pyydä an-
teeksi syntejänsä Jumalalta, niin hän joutuu kadotuk-
seen.

Joni: Mitä minulla nyt sitten on sen enemmän syntiä
kuin muillakaan ihmisillä? Minä en ole tehnyt mitään
pahaa kenellekään.

Rovasti katsoi pitkään ja hieman kummastuneena
tämän vakuutuksen antajaa.

Rovasti: On sinulla, veljeni.
Joni: Mitä?
Rovasti: Sinun liiketoimintasi on ollut monessa suh-

teessa synnillistä.
Joni: Ei, se on aivan valehdeltu!
Rovasti: Ei suinkaan, poikani. Minäkin olen saa-

nut siitä näytteen.
Joni: Ja ryypännyt... ha-haa!

Rovasti: Minäkin olen syntinen ihminen. Olen nyt
tullut pyytämään sinulta anteeksi sitä, että kerran otin
heikkoudessani sinulta vastaan ... ja nautin sen.

Joni nauraen: Oliko hyvää? Sen piti olla hyvää!
Rovasti: Minä tein syntiä, kun otin sen. Minun olisi

silloin tullut rikkoa se pullo sinun nähdessäsi, kun se oli
laittomalla tavalla saatu, ja pappina opettaa sinulle sitä,
mikä on Jumalan tahto tällaisissa asioissa.

Joni: Ky-yllä minäkin sen Jumalan tahdon tiedän,
en minä niin tyhmä ole. Mutta kun ei siitä välitä muut-



93

kaan, niin mitäpä tällaisen kulkuripojan on lukua.
Mitä Jumala tällaisista välittää, enempääkuin muutkaan
paremmaiset.

Rovasti: Älä sano niin. Jumala on kaikkien köyhien
ja orpojen Jumala.

Joni: Joo! Sitten kun ne pitävät puolensa ja itse
rikastuvat.

Rovasti: Et sinä saa pilkata Jumalaa.
Joni: Miksen? Kuka sen kieltää?

Rovasti: Jumalan sana sen kieltää. Jumalan pilk-
kaajat joutuvat onnettomuuteen.

Joni: Kutka? Minä olen havainnut, että kaikki
Jumalan pilkkaajat voivat hyvin.

Rovasti: Kutka?
Joni: Kaikki, joita minä tunnen. Ne ovat rikkaita

ja jumalattomia, ryyppäävät kuin pojat, eikä Jumala
tee niille mitään.

Pappi oli joutua haiuille tämän villisti puhuvan pol-
sevikin edessä. Hän rupesi melkein katumaan, että oli
tullut. Tämä ei osannut antaa minkäänlaista arvoa
sille, että hän nöyryytti itsensä tunnustamaan lankee-
muksensa. Teki pilkkaa vain jayltyi häntä härnäämään.
Tässä oli niin kovin vaikea saada yliotetta, niskasta kiinni,
taivuttaa syntisen päätä ja tahtoa Herran edessä nöyrty-
mään, ainakaan näillä vähäisillä voimilla, jotka rovasti
nöyrästi tunsi hänellä itsellään olevan tällaisen julman
syntisen taivuttamiseen ja käännyttämiseen. Hänen
osansa oli aina muutenkin ollut alistuminen. Ei ollut
tottunut suuriin voittoihin. Mutta siitä huolimatta oli
mielessä aina pysynyt tunne siitä, että Jumala sittenkin
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rakasti häntä, jopa joskus käytti aseenansakin. Ja nyt
oli päivällä mennyt mieleen, kun tämä ruustinnan hom-
maama avioliitto alkoi peräytyä, että on velvollinen
tätä kaltoin kohdeltua nuorukaista kohtelemaan ystä-
vällisesti tämänkin tapauksen jälkeen, osoittamaan isäl-
listä rakkautta. Kun muut hänen perheestään kääntävät
hänelle selkänsä, hänen, Jumalan palvelijana on velvol-
lisuus ojentaa kätensä .. .

Mutta nyt voimat alkavat uupua ja äly seisoa.
Rovasti tunsi itsensä paimeneksi, jonka vastassa seisoo
kadonnut lammas, jalat sojossa ja mäkättää tyhmyyk-
siä, minkä ehtii, mutta joihin hänen on mahdotonta
keksiä sellaisia nasevia vastauksia, jotka saisivat mie-
hen edes vähäisen ajattelemaan sielunsa tilaa ja sitä, että
tässä nyt oli lähellä ystävä, joka tahtoi parasta, halpa
ja vähäpätöinen Jumalan palvelija.

Joni oli pääsemässä hurtille tuulelle. Katsellessa
pappia tuossa istumassa, tuntui, kuin siinä olisi yhteen
kasaan kokoontuneena kaikki ne siivosyntiset ihmiset,
joiden oli tuntenut aina karttavan hänen tuttavuuttaan,
ja joita Joni niin sydämestään vihasi. Niitä kohosi
nyt aina Katajamäeltä alkaen pitkä ja kirjava rivi,
jotka kukin hetkellään ja vuorollaan olivat häntä pur-
reet, potkaisseet, haukkuneet, pilkanneet. Viimeiseksi
huipuksi nousi nyt tämä kihiaus-narraileminen. Yht’-
äkkiä alkoi Jonille selvitä, että sekin oli ollut vain suurta,
porvarillista pilaa, kaiken matkaa. Tämä pappi oli ollut
siinä päämestarina ja nyt se tahtoo hänen edessänsä
teeskennellä ja olla pyhänä miehenä ja fariseuksena
ja...
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Joni: Ha-hah-haa!
Rovasti kauhistui, niin villi oli tämä nauru.

Kamliina kuului hiipien liikkuvan oven takana ja näkyi-
kin joskus siellä kurkistelemassa. Silmässä, joka vilahti
ovenraossa, saattoi havaita levottomuutta. Se tuijotteli
suoraan Jonin silmiin, jotka pyörivät jo mielipuolen
tapaan, niinkuin oli tapana silloin, kun oikein mielettö-
mästi hurjistui.

Joni: Ei ole mitään Jumalaa ...
piruja vain on

pirunmoisia!
Kamliina: Joni, hillitse itseäsi.
Joni: Mitä varten? Miksen minä saa sanoa? Onko

mammalla sitten ollut hyväjumala, joka on suojellut
ja auttanut?

Rovasti, tuppautuen väliin sanoineen: On, onpa
varmaan! Mammallasi on voinut olla suuria kärsimyk-
sen aikoja, joita minä en tunne. Mutta Jumala on siu-
nannut häntä nyt sinun työsi kautta, niin että hänellä
on hyvä toimeentulo ja . ..

Joni, huutaen: Onko Jumala siunannut minun työ-
täni?

Suu oli leveässä pilkkanaurussa.
Rovasti katsoi hämillään ja hätäytyneenä huutavan

kulassin suuhun, eikä osannut sanoa mitään.
Kamliina: Tietysti Jumala on siunannut sinun työ-

täsi! Rehellistä työtä olet tehnyt ja pannut pikkuisen
kokoon omaisuutta. Kukapa sinua olisi auttanut, jos
ei Jumala? Nämä pahantahtoiset ihmisetkö? Hui, hai.
Ei yksikään antaisi leivänpalaa, jos sattuisi loppumaan.
Kyllä rovasti oikeassa on. Minä ainakin saan kiittää
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Jumalaa siitä, että pojalleni on näinkin hyvin käynyt
elämässä, että on voinut ruveta elättämään äiti-
mammaansa.

Asema tuntui rovastista sangen tukalalta. Jos hän
nyt sanoisi, että: niin, kyllä se on varmaa, että Jumala
on siunannut tämän nuoren liikemiehen hommia, niin
hän joutuisi antamaan Jumalan siunauksen leiman sel-
laiselle, mitä hänen täytyi pitää syntinä ja rikoksena.

Joni: Siimaako Jumala tätä minun työtäni?
Rovasti: Jumala siunaa kaikkea rehellistä työtä .. .

mutta ei kaikki rikastuminen tapahdu Jumalan tahdosta.
Joni: Tapahtuuko häjynhengenkin tahdosta?
Rovasti: Tapahtuu varmaan. Jumala antaa sellais-

takin tapahtua ... mutta niinpä ei kaikenlainen rikkaus
olekaan siunaukseksi.

Joni: Mutta onko tämä mun rikkauteni siunauk-
seksi?

Rovasti katsoo yksinkertaisesti Jonia silmiin.
Rovasti: Jos se on rehellisesti ansaittua.
Joni: No rehellisesti!
Kamliina: Tämä, joka on niin rehellinen kuin silmä!

Ei penniäkään ole koskaan keneltäkään varastanut eikä
pettänyt, mutta monelta herraltakin on jäänyt saamatta
suuria rahasummia, kun eivät maksa. Minä olen tavan-
nut sanoa tälle pojalle, että kyllähän sen Jumala sinulle
palkitsee, kun köyhistä varoista on päässyt saamaan
vähän omaisuutta, niin rikkaammat sitten narraavat
ja pyytävät lainaksi eivätkä maksa, aivan kuin tällä
olisi linnan tavarat hallussaan. Eikä niitä nyt niin suuria
taida olla Jonillakaan.
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Joni: Ei mulla mitään ole. Kaksi tyhjää kättä!
Karuliina: Niin, kyllähän se hyvin tarvitaan, mikä

on. Minä sanoinkin tässä, kun poika puuhaili naimisiin-
kin, että ne ihmiset taitavat luulla sinua rikkaammaksi
kuin oletkaan, kun niin korkiasta kodista morsianta
aikoi. Minä sanoin, että kuinkahan ne sulle lapsensa
ja tyttärensä uskoisivat, vaikka sinä olet vain tällainen,
kouluja käymätön poika, joka on saanut itse hoitaa
itsensä siitä alkaen, kun jalkansa yli kynnyksen sai.
Mutta Joni vain sanoi, että ruustinnakin oli sitä mieltä,
että kyllä se hyvin menee. Niin minä sanoin, että koeta
sitten, Jumalan nimeen. Luimme tässä yhdessä virsi-
kirjaa jakatekismusta ja niissä oli niin sopivia lukuja
ja värsyjä että . ..

Joni: Oikein kauniita!
Karuliina: Tämä oli jo pari kertaa ennen joutumai-

sillaan naimisiin, siellä missä on oltu. Toinen oli yhden
rikkaan porvarin tytär, Jumalan luomasta niin kaunis-
kin, ettei täälläpäin olekaan sellaisia. Mutta siinä kotona
harjoitettiin niin julki jumalatonta elämää, että minä
rupesin sanomaan pojalle, että kuinkahan se oikein on,
Joni, kun sinä tulet noiden ihmisten perhesukulaiseksi,
niin oletko varma, että Jumalan siunaus edelleenkin
seuraa sinun askeleitasi ja edesottamisiasi? Ja poika
rupesi miettimään ja valvomaan öitä ja päätyi lopuksi
siihen, että antoi kuin antoikin rukkaset sille neidille.
Toisen kerran se oli eräs rikas talollinen, jolla oli komea
tytär. . .

Joni: Äitimamma, ei saa kaikkia kertoa!
Karuliina: Olkoon sitten, minä vain herra rovas-

Rikasmies 7
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tille tahdoin kertoa näitä, että rovasti näkisi, että et
sinä nyt niin kaiken maailman hylky ole ollut.

Rovasti oli unohtautunut katselemaan ajatuksissaan
jonnekin, ja sikarikin savuaa ilmaan, imaisematta.
Joni ei katso mammaan, mutta hänen naamansa on
ankaran totinen aivan kuin siinä nojaillessaan ajattelisi
syvällä murheella ja marttyyrimielellä maailman pa-
huutta ja sitä kärsimystä, jonka alaiseksi hän on jou-
tunut syyttä. Siinäpähän saa nyt rovastikin kuulla,
minkälaisen vävypojan on hylännyt, virsikirjaa ja kate-
kismusta lukeneen, vakavalaatuisen mielensä vuoksi
entisiä morsiamiaan hylänneen nuorukaisen ...

Rovasti tuntee jollakin tavalla joutuneensa alakyn-
teen. Tässä on tapahtunut jotakin, jota hän ei nyt pysty
tajuamaan, mitä se on. Ovatko todellakin pahat ih-
miset panettelullaan saaneet aikaan kaiken sen, mitä
Niilokin näistä ihmisistä kertoi, vai onko hän joutunut
tekemisiin aivan ensiluokkaisten konnien jateeskentelijäin
kanssa? Niin valtaa rovastin samanlainen mieliala kuin
kotona silloin, kun ruustinna ajoi kiivaasti jotakin omaa
oikkuaan, puhui niin paljon, ettei ehtinyt saada suun-
vuoroa, eikä ajatellakaan mitä sanoisi. Silloin aina kat-
soi viisaimmaksi vaieta puolinukuksiin, ei paljon kuun-
nella, ei paljon ajatella, kyyhöttää vain kuin jänis pää
pensaassa, silloin kun koira mennä hohuuttaa perässä
ja eksyy hyvässä lykyssä syrjäpolulle. Nostaa sitten
päänsä kuin myrskyilman jälkeen, katselee ympärilleen,
havaitsee tilanteen taas vaarattomaksi, hymyilee koko
maailmalle ja kiittää, että vaara on taas ohitse.

Siitä lipuu ajatus siihenkin, että nämä yhteiskun-
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nalliset ja maalliset kysymykset tuppautuvat sotkemaan
kirkonkin kortteja. Kyllä hänkin puolestaan koitelisi
näiden rauhallisten sydänmaan ihmisten sielunasioita,
nehän ovat niin kovin yksinkertaisia ja niiden synnit
ovat niin pieniä ja ne uskovat helposti, ilman
epäilyä. Mutta joutua tekemisiin tällaisten kanssa ...

no, se nyt saisikin olla nuorempain tehtävä. Hän on
vanha, eikä jaksa ajatella... Hän oli tälle nyt par-
haansa tehnyt, koettanut saada Jumalantuntoon. Liekö
onnistunut vai eikö, se ei ollut hänen tutkittavissaan.
Herra tutkikoon itse.

Rovasti oli pitkän aikaa ajatuksiinsa vaipuneena.
Karuliina oli poistunut huoneesta. Äitimamman tai-
tava sananjohdatus oli uurtanut pojan raivostumiseen
valmistautuvalle mielelle uusia hajoitusuria. Ne ovat
onnistuneet niin mestarillisesti, että Jonin kiukku lauh-
tui ja rauhoittui. Ajatukset alkoivat etsiä uusia askar-
teluaiheita, niinkuin sitäkin, jumalattoman ja rikkaan
porvarin kaunista tytärtä, että minkälainen sekin mah-
toi olla ja missä? ...

Rovasti havahtuu omista ajatuksistaan, eikä tapaa
enää mielestään mitään sellaista, josta haluaisi jutella
näiden ihmisten kanssa. Hänellä on sisäinen rauha.
Kas, kun sikari on sammunut. Sen hän sytyttää vit-
kaan ja viivytellen, nousee seisomaan ja katselee si-
vuilleen.

Rovasti: Taitaa pitää tästä lähteä.
Hän tarjoaa kätensä Jonille. x Tämä ojentaa ensin

kätensä istuvasta, nojaavasta asennosta, missä oli viru-
nut koko keskustelun ajan, mutta muistaa samalla,
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että pitää nousta seisomaan kun kättelee vanhempia
ihmisiä. Sitten nousee Joni vitkaan javetelästi.

XXL

Ajat kuluvat. Päivä menee ja toinen tulee, niin
ettei ahertava ihminen huomaakaan, milloin vuosi
ja toinenkin on kulunut, ihminen ja hänen elämänsä
muuttunut, usein aivan perin pohjin.

Niinkuin tämäkin, tämä John Lindberg. Hänen
morsiamensa vei luonnollisesti pastori. Ja sitten kun ne
menivät naimisiin, joutui Joni taas lähemmin ajattele-
maan sitä, että mitä ja minkälaista se oikein mahtaa
olla se taivaan autuus, josta nuori pari elää, ja joka on
parempaa kuin raha? Kun hän esimerkiksi ajattelee
omaa elämäänsä, niin rikkaana oleminen on aina ollut
mukavaa, mutta köyhyys ikävää. Taivaan autuuden
ikävästä enempää kuin yltäkylläisyydestäkään ei hän
tiedä mitään.

Jonilla oli asiatoverina eräs entinen uskonnon-
lehtori, joka oli eronnut koulustaan tässä sotavuotten
aikana, ruvennut liikemieheksi ja koonnut omaisuuden.
Tämä mies oli Jonista aika hauska toveri. Tunsihan
hän montakin toveria, jotka olivat olleet ennen opetta-
jia tahi muita virkamiehiä, mutta tämä oli hupaisimpia.
Uskonnonlehtorin nimi oli Öörni.

Kerran sattui Joni käymään heidän kodissaan.
Siellä oli vallinnut hieman sekava mieliala. Rouva oli
vaatinut ehdottomasti omaa autoa, saadakseen lähteä
lasten kanssa kesäiselle huvimatkalle. Mutta lehtori
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pani vastaan. Joni tiesi, mikä siihen oli syynä. Leh-
tori Öörnillä oli ollut pieniä ikävyyksiä. Joku kulassi-
toveri oli kieräillyt itsensä vapaaksi eräästä sitoumuk-
sesta, joka jäi lehtorin maksettavaksi. Kysymys oli
aika suuresta summasta. Niin suuresta, ettei uskalta-
nut siitä rouvalle virkkaa mitään, se kun huusi ja riiteli
niin kamalasti jokaisen epäonnistumisen johdosta, mikä
miehelle sattui liikeasioissa.

Näiden perhe- ja talouselämä oli ruvennut niele-
mään yhä enemmän sitä mukaa kuin rikastuttiin ja totut-
tiin rikkauden asettamiin velvollisuuksiin. Taide kuu-
lui sivistykseen. Siispä oli hankittava tauluja, varsinkin
nykyaikaisia, erittäin sellaisia, joita ei lehtori ollenkaan
ymmärtänyt, rouva ei sitä yrittänytkään. Riitti, että
ne olivat heidän seinillään, »kun vieraita kävi». Pitää-
hän taidettakin kannattaa! Lehtori Öörnin väki kannatti.
Myöskin piti käydä »ihmisten tavoin» puettuna. Varsin-
kin rouvan. Ja kyllähän lehtorikin oli saanut aikansa
jo kuluneita vaatteitaan hävetä. Eikä lapsia viitsinyt
huonosti pukea, kun kerta oli, millä pukee, sanoi
rouva.

Mutta tämä auto. Lehtoria hermostutti. Miksi
kysymys herätettiinkin juuri nyt, kun hänellä oli tämä
vekseli-ikävyys! Se oli niin suuri ikävyys, että yritti
koetella jo hänen kestäväisyytensä perustuksia. Jos-
takin pimennoista pälyili silloin tällöin joku, mikä muis-
tutti sellaisesta mahdollisuudesta, että on kenties palat-
tava vielä opettamaan uskonnon pyhiä totuuksia yhteis-
koulun oppilaille. Sellainen mahdollisuus kammotti...

Joni oli oleillut kaupungissa pari päivää, istunut
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myöskin lehtori Öörnin luona ja vaistonnut herrasväen
autoriidan, molempain hermostuneisuuden, itsensä leh-
torin vekselijutun, y. m. Ja niinkuin kulassitoveri aina-
kin, oli herra John Lindberg vaistonnut sydämessään
sisäistä iloa sen johdosta, että tämä sivistyneempi ku-
lassi sai selkäänsä, se kun oli monesti osoittanut
hänellekin ylpeää mieltään. Puhumattakaan rouvasta,
joka ei juuri halunnut Jonia tuntea!

Niin oli tultu siihen, että nyt istuttiin vaihtamassa
ajatuksia lehtori Öörnin kamarissa, jonka seiniä pukivat
uudenaikaiset, kaikkein uudenaikaisimmat taulut sivis-
tyksen ja varallisuuden liputuksena ja vertauskuvina.

Öörni: Sinä olet ollut viisas, kun et ole mennyt
naimisiin.

Joni: Olenko?
Öörni: Hyvin viisas.
Joni: Minkä tähden?
Öörni: No, katso nyt: jos sinulla olisi se papin tytär,

niin auton saisit ostaa!
Joni: Ei se olisi sellaisesta välittänyt. Ja entä sitten?
Öörni, päätään nyökäyttäen: Älä sano! Minä tie-

dän paremmin. Kun naiset tietävät, että mies pystyy
tienaamaan, niin niiden komeilemisen halu kasvaa.
Kyllästyisit sinäkin.

Joni: hieman ylpeästi: Minulla on auto.
Öörni: Niin, mutta jos sinulla olisi rouva, saisit

ostaa hänelle toisen, vaikka sulia olisi miljoonan vekseli
protestissa. Naiset ovat sellaisia. Kun ollaan köyhiä,
valittavat ne lakkaamatta köyhyyttä, kun ollaan rik-
kaita, ajattelevat he yksinomaan komeutta ja huvituk-
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siä. Olen monta kertaa ajatellut, että olisi kenties
sittenkin ollut viisainta pysyä uskonnonlehtorina ja
köyhänä, niin olisi säästynyt tältä rikkauden hulluu-
delta.

Joni: Taitavat ne naiset
Öörni: Voi hyvä mies! Naiset. Anna nykyaikaiselle

hieman sivistyneelle naiselle rikas ja ansiokykyinen mies,
ja sinä saat nähdä luonnontieteellisen muutoksen. Sii-
vosta, säästäväisestä, kärsivällisestä perheenemännästä
tulee teatteri-ihminen! Ei sellainen, joka näyttelee rahan
edestä lavalla, vaan sellainen, joka näyttelee kaduilla,
mielessä himo herättää ihailua miehensä tuttavissa ja
kateuden käärme entisissä ystävissään!

Joni oikaisi itsensä enemmän nojaamaan uskonnon-
lehtori Öörnin nahkatuolissa, imaisi hyvänpuoleisesta
sikarista voimasavun, laski sen ulos, työnsi alahuu-
lellaan ylähuulta ja näytti mielessään hieman nauravan.
Hän vaistosi ilmielävästi, että uskonnonlehtori puhui
sydämen kyllyydestä, jonka täyteläisen tilanteen todel-
lakin oli vaikuttanut sekä aviopuoliso että kulassitoverin
protestissa oleva vekseli. Sitä vastoin oli hänellä, Jonilla
mielenpainona vain viimeaikoihin saakka hieman kar-
vastellut kysymys siitä, kun meni hukkaan naimahomma
ja neidon vei pappi, jolla ei ollut mitään muuta kuin
autuutta. Nyt hän ajatteli tässä yhfäkkiä, että tottapa
tämä uskonnonlehtori tuntee tarkoin myöskin ne autuu-
den asiat. Miksei hän nyt ajattele niitä ja turvaa Juma-
laan? Hänpä, Joni, ottaa ja kysäisee jollakin tavalla.

Joni: No veljen pitää turvata hädässään Juma-
laan.
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Uskonnonlehtori nosti hieman yönvalvomisesta ve-
restäviä silmiään ja katsoi kummastellen vierastaan.

Öörni: Aiotko tehdä pilaa?
Joni: Mitä pilaa?
Öörni: En minä Jumalaani hylännyt ole, vaikka

en nyt tätä nykyä olekaan uskonnonlehtorin virassa.
Joni: Aiotko vielä siihen ruveta?
Öörni: Hyvin luultavaa. Kyllä on, kuule, veli

Lindpäri, suurta ja kaunista opettaa lapsille uskonnon
syviä totuuksia.

Joni: Kuulehan nyt, sano minulle, onko siinä tai-
vaan autuudessa perää?

Uskonnonlehtori nosti silmänsä pyöristettyinä ja
kysyvän näköisinä vierastuolissaan istuvaan asiatove-
riinsa ja huomasi tämän katsovan hänen silmiinsä poik-
keuksellisella kiinteydellä. Sitten hänen silmänsä harhai-
livat hieman siellä ja täällä aivan kuin etsien jotain.
Vihdoin ne pysähtyivät Jonin silmiin ja jäivät tuijotta-
maan.

Öörni: On siinä perää.
Joni innostui heti hätyyttämään.
Joni: Meidän papilla, ja olen muillakin kuullut

olevan, on sellainen käsitys, että ihmisen on helpompi
saavuttaa taivaan autuus, kun on köyhä. Onko siinä
perää?

Öörni: Mitä sinä nyt tällaisia asioita tutkit?
Joni: Että minä tietäisin.
Öörni: Se riippuu asianhaaroista.
Joni: Ja sitten ne sanovat, että pitää kärsiä.
Öörni: Tuntea vaivaa ja ahdistusta ja elämäntuskaa.
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Joni: Niin, tuntea, että on paha olla
Öörni: Kyllä siinäkin on perää.
Joni: Mutta mitäs varten sinä olet laittanut näin

hyvin jakomeasti kaikki, niin että sinulla on nyt hauskaa
ja hyvä olla? Et pääse taivaaseen.

Öörni: Kullakin on omat kärsimyksensä. Jos ei
puute tuota kärsimystä, tuottaa sitä rikkaus, huonot
takaukset, tuhlaava vaimo.

Joni: Lukeeko Jumala sellaisetkin kärsimykset hy-
väksi ja auttaa niiden avulla autuaaksi?

Öörni: Kaikki kärsimykset, jotka nöyryyttävät.
Joni: Onko veli nyt nöyrempi kuin ollessaan opetta-

janvirassa?
Mutta nyt uskonnonlehtori Öörni suutahti.
Öörni: Mitä sinä nyt näitä kaikkia kaivelet ja tutkit!

Teetkö sinä minusta pilaa, vai mitä?
Hän nousi hermostuneena kävelemään ja osoitti

kaikin elein, ettei tahtonut enää opettaa kulassitoveriansa
uskonasioissa. Toinen ei siitä kuitenkaan suuria hätkäh-
dellyt, alkoihan vain kiivaammin polttaa sikaria ja
näytti tuntevan jotakin nautinnollista. Sitten nousi ja
aikoi lähteä.

Uskonnonlehtorin hermostuneisuus oli sillä välin
joltisestikin asettunut.

Öörni: Älähän nyt, minäkin tulen kaupungille, men-
nään hieman istumaan, sopiiko?

Hän katsoi vakoillen silmiin.
Jonissa heräsi heti joku vaisto tarkoituksesta.

Samalla nousi etualalle seikkailuhalu.
Joni: Sopii kyllä.
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Uskonnonlehtori Öörni alkoi innostua. Hänen silmis-
tään välähteli hermostunut kiilto silloin tällöin, kun
järjesteli papereitaan pöydältä laatikkoon, jonka lukitsi.
Sillä aikaa huomasi Joni, että rouva Öörni lähti autolla
pihasta erään nuoren naisen ja herran kanssa. Lehtori
katseli omituisin katsein uutimen raosta tätä lähtöä.

Joni: Siinä lähdetään jonnekin. Rouva saa vapaata
kyytiä.

Öörni: Vielä mitä! Nuo toiset saavat vapaata kyy-
tiä. Ja siinä mennään kolmen päivän matkalle.

Äänessä välähti katkeruus.
Joni: Huvimatkalle?
Öörni: Pitkälle maaseutumatkalle.
Joni: Etkö mene sanomaan hyvästiä?
Öörni ankarasti silmäkulmiaan rypistäen: En!

Joni katseli peittelemättä ikkunasta pihalle. Seura
näytti olevan hyvin hilpeätä. Hänen silmänsä takertuivat
tarkastelemaan lehtorinrouvan omituista taiteilijapukua,
jokayhdessä rouvan jo vahvasti kuluneen ulkomuodon ja

Jonin otaksuman mukaan maalattujen poskien kera
teki omituisen tutun vaikutuksen. Mutta ketä se muistutti
tuo rouva? uteli Joni itseltään. Yhfäkkiä välähti kuin
salama: rouvahan muistuttikin hänen mammaansa siltä
ajalta kuin mamma tapasi hänet ja Myrskylennon eräänä
kesäisenä yöseutuna Katajamäen maantiellä! Muisto ja
yhtäläisyys tämän hienon kulassirouvan ja Limperin Ka-
ruliinan olemuksessa oli niin yllättävä, että Jonilta
pääsi nauru.

Öörni: Mitä naurat?
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Joni: En minä mitään.
Sitten he lähtivät ulos, kuullen pihaan tultuaan vielä

auton surinan, kun se laski katua alas.

XX H.

Herrat olivat juuri päässeet portista kadulle, kun
heidän huomiotaan herätti toisella puolen katua seisova
pieni ihmisryhmä. Siinä sähisi kolme neljä koulupoikaa
erään akan ympärillä. Akka antoi eräälle pojista pienen
käärön, jonka paperipäällys oli hieman irtautunut ja
sisästä kiilui kanisterin kylki. Pojat antoivat kukin akalle
rahaa, erottiin hyvinä ystävinä ja tuttavallisesti toisilleen
nyökytellen. Yksi pojista asetti paperiinkäärityn, kirjan-
muotoisen kanisterin kirjakimppunsa keskelle ja tiu-
kensi taas hihnaa. Hän näytti toisille, miten hyvin ka-
nisteri sopii kirjain kanssa yhteen ja kaikki nauroivat,
puhuen suurella kiireellä. Samassa lähtivät he eteenpäin
ja huomasivat entisen uskonnonlehtorin sekä nostivat
hyvin kohteliaasti lakkia. Lehtori Öörni vastasi myöskin
kohteliaasti suu sellaisessa naurussa, josta saattoi helposti
syrjäinen havaita, että hän oli nähnyt entisten oppilait-
tensa pirtukaupan. Pojatkin ymmärsivät sen, sillä aluksi
olivat he hieman hämillään, mutta huomattuaan uskon-
nonlehtorin hymyn kävivät hyvin iloisiksi. Ääni kohosi
ja ryhti sai miehuullisuutta tavoittelevan otteen. Ka-
dulla liikkui muutamia harvoja ihmisiä, m. m. eräs poliisi.
He kävivät nyt juuri ohi, Öörni tervehti poliisia, joka
vastasi tuttavallisesti.

Öörni: Siivo poliisi, tämä.
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Joni: Vai on siivo.
Öörni: On se, ei ole turhanpäiväinen.
Joni: Onko se kallis?
Öörni: Mikä kallis se tuollainen on. Muutama sata

silloin tällöin.
Joni: Taitaa täällä saada asiat kulkemaan vapaasti?
Öörni: Saahan ne, mutta ainahan se vähinsä maksaa.

Yksi hullu poliisi tänne ilmestyi, mutta ei se ollut kauan.
Joni: Räntiinkö pois?
Öörni: Eihän se sellainen maanmoukka sopinut.

Rupesi tunkeilemaan Seurahuoneelle ja nuuskimaan
ihmisten laseja ilman, että poliisimestarikaan ennakolta
tiesi. Ja kerran jo kauppakujillekin tuli. Mutta sitten
se joutui kiinni erään aika vekkuli-akan pahoinpitelystä,
niin että sai sakkoa ja erotettiin. Eräs toinen intoutui
hänen mukanaan, mutta se lopetti, kun näki, miten
tämän kävi. Täällä saa yleensä olla rauhassa kapakoissa,
poliisi ei näe mitään.

Joni: Nuo pojat taisivat olla sinun oppilaitasi?
Öörni: Olivat ne. Muuten minä en hyväksy sitä, että

tuollaiset poikaviikarit jo ryypiskelevät. Niiden luvuista
ei tahdo tulla mitään.

Joni, hurtti ilme silmissä: Tietävätkö nuo pojat, että
sinä olet pirtuaffääreissä?

Öörni pelästyneen näköisenä: Kuinka se olisi mah-
dollista, oletko hullu?

Joni: Minusta vain näytti.
Öörni: Mikä näytti?
Joni: Näytti, että pojat ovat sisällä asioissa.
Öörni hymyillen: Niin tässä ryyppäämisen salaisuu-
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dessa, siinä kyllä. Siinähän tässä nyt ovat kaikki kansa-
laiset niin kuin yhteen puhuneita kieltolakia vastaan.

Joni: Paitsi kieltolakiväki.
Öörni: Paitsi kieltolakiväki.
He astelevat rinnakkain pitkin vähäliikkeistä katua.

Yhfäkkiäkiinnittää heidän huomiotaan muuan rykelmä,
jota lähenevät. Siinä näyttää olevan päähenkilöinä
joku juopunut mies, joka meluaa, sekä poliisi. Ympärille
on pysähtynyt muutamia uteliaita ohikulkevia naisia,
poikaviikareita ja hamppareita, joihin itse ilonpitäjäkin
kuuluu. Kun herrat tulivat lähemmäksi, näkivät he jo,
mistä oli kysymys. Poliisi oli ottanut juopuneeltapullon,
jossa oli vähän pirtua, ja näytteli sitä leveästi ja näky-
västi kaikille.

Poliisi: Katsokaa nyt, ihan puhdasta pirtua! Ja
keskellä katua tulee tämä lehmänkenkä juomaan ja rem-
mastamaan ihan minun nenäni edessä. Mars putkaan!

Ensimm. jätkä: Vietävääkö se putkassa tekee, anna
meidän hoitoon vain.

Toinen jätkä: Vie Seurahuoneelle, siellä niitä on
muitakin.

Poliisi: Revitkö suutas?
Toinen jätkä: Mitä revin? Sanon vain, että vie vain

Seurahuoneelle, siellä on muitakin juoppoja.
Juopunut: Hih!
Poliisi: Nyt lähdetään.
Mutta siinä sitä vielä seisotaan.
Öörni: Joko se Mathias on taas ryypännyt?
Mathias: Pikkuisen maistoin, herra lehtori ja tämä

s—na on kohta niskassa, aivankuin se sais siitä eri palkan.
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Poliisi: Mars putkaan!
Mathias: Onpa sulia nyt hätää, anna vielä edes yksi

lähtöryyppy.
Poliisi: Ei se enää sinun suutasi lämmitä.
Mathias: Niinkö olet hävitön?
Ensimm. jätkä: Lempojako sinä poliisi joutavoit,

anna me viemme sen syrjäpuoliin.
Lehtori Öörni ja hänen vieraansa astuivat siististi ja

herraisen ylväästi ohi rähisevän ryhmän, johon yhä
useampia kaupungin asukkaita kertyi huvitettuna ja
mielet jännittyneinä. Poliisi otti vihdoin Mathiaksen
kauluksesta ja kehoitti häntä suosiollisesti astelemaan
jaloillaan, lupaillen lyhteen uusia olkia, jos kävelee itse,
ettei tarvitse enempiin vaivannäköihin ryhtyä.

Mathias: Uusiako? Jos se on totta, Jakobson!, niin
minä juoksen sinne sun edelläs. Hih!

Poliisi: Uusia ne on, mutta älä hiidessä hihku.
Mathias: Annatko vielä ryypyn perillä?
Poliisi: Mars nyt, taikka
Mathias: Mitä? Et tohdi lyödä kuitenkaan, saat

kohta pahoinpitelystä. Sun pitää hoidella mua kuin kuk-
kaa kämmenelläs. Hih!

Poliisi veti kauluksesta Mathiasta, ihmiset ympärillä
laskivat sukkeluuksia ja nauroivat.

Mathias: Jos tuot mulle Seurahuoneelta yökumppa-
lin, niin minä lupaan tulla sinne huomenillalla hakematta.
Hih!

Molemmat jätkät seurasivat jäljessä ja sekaantuivat
aina juttuun, hiljakseen moitiskellen poliisia joutavasta.
Mutta vihdoin poliisi jo hermostui ja alkoi puhua niin
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äkeästi, että jätkät kääntyivät ensimmäisestä kadunkul-
masta toisaalle hyvästiä sanomatta.

Sillä aikaa olivat uskonnonlehtori ja hänen vieraansa
jo edenneet kauemmaksi.

Joni: Taitaa olla siivoa katuelämää täällä?
Öörni: Hyvin siivoa. Nuo poliisit pitävät kadut

rauhoitettuina ja antavat ihmisten vuorostaan olla huo-
neissa rauhassa. Hyvin siivoa elämää täällä on.

XXIII.

Herrat astuivat Seurahuoneen eteiseen, jossa nauha-
niekka eteisvartija riensi ottamaan vastaan uskonnon-
lehtori Öörnin kepin ja hatun ja sitten auttamaan pääsyä
takista. Jonin vuoro tuli sen jälkeen. Saatuaan numero-
liput he kammoilla siivosivat päitään, uskonnonlehtori
häiriytyneitä, harvoja haiveniaan, jotka olivat karanneet
vartiopaikoiltaan ja jättäneet avonaiseksi näköalat kiiltä-
vään, valkeaan kaljuun. Joni pystyssä törröttävää, tuu-
heata, kerittyä tukkaansa, joka harjasmaisesti jousti.
Pieni, ilveilevä ajatuksen alku herahti Jonin mielessä, kun
näki, miten huolellisesti lehtori Öörni kampaili haiveniaan
kiiltävän kaljun peitoksi. Joni muisti, miten kerrankin,
kun he olivat tässä talossa, nuo haivenet häiriytyivät niin
hujan hajan, että siitä saatiin juopuneenpilan aihetta koko
aamupuhteeksi. Niin tulisi käymään nytkin, ellei Joni
erehtynyt, sillä hän vaistosi, että uskonnonlehtori Öörniä
kiusasi aikalailla sisäinen vaiva siitä, että lehtorska oli
lähtenyt huvimatkalle olosuhteissa, jotka eivät näyttä-
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neet oikein soveltuvan hänen herransa taloudellisiin eikä
aviollisiin laskelmiin ...

Mutta kammatessaan pystyä tukkaansa, sattui Joni
muistamaan aikaisemman poikuusikänsä komeata etutuk-
kaa. Hetkiseksi heräsi ikään kuin lämmin, kaihoava ikävä
sen perään. Mielessä väikkyi ajatus, että voi seittämän-
toista! jos nyt olisi se etutukka ja hän sukisi sen tuohon
silmien päälle niin ja niin, varmasti nämä neitoset katsoi-
sivat pitempään ja vieraammat, jotka eivät häntä tunne,
kyselisivät uteliaina, että kuka se on tämä. Ajatus jää
askartelemaan kysymyksessä, että antaako hän syksyn-
tullen taas etutukkansa kasvaa komeillakseen sillä . ..

Mutta uskonnonlehtori Öörni koetteli povitaskuaan
takinpäältä kädellään ja mietiskeli hermostuneessa mie-
lessään huomisin lankeavaa vekseliä, josta sen entinen
apumies oli lurjusmaisesti kieltänyt nimensä. Päässä
humisivat laskelmat, jotka yrittivät tehdä inventaariota
liikkeen koko taloudellisesta asemasta. Jos vain kaikki
arvot olisivat olleet samassa kurssissa kuin pari vuotta
takaperin, niin uskonnonlehtori Öörni olisi voinut vihel-
tää elämän täyteläisestä riemusta ja tyytyä hätäilemättä
vähempäänkin herran siunaukseen. Mutta mitäs! Kun
taloudelliset konjunktuurit olivat kääntyneet liikemaail-
massa aivan nurin. Ihmiset, jotka olivat »tehneet työtä»
tässä sotavuosina pannakseen kokoon pienen omaisuuden,
ja sittemmin näinä kieltolakivuosina suurien vaarojen
keskellä koettaneet voimainsa mukaan taistella miele-
töntä eduskunta- ja hallituspolitiikkaa vastaan, auttaak-
seen ihmisiä elämään jossakin määrin vapauden ajan muis-
toissa, niiden päälle nyt kaikki alkoivat vihansa sylkeä.
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Vanhat porvarit hävähtivät yhä huomattavammin hei-
dän seuraansa muualla, paitsi kapakassa, jossa luokka-
rajat hävisivät juopumuksen syleilevään tai tappelevaan
meluun! .

.
.

Eikä mikään enää maksa mitään, sellainen, jota voisi
myydä. Mutta meneppä kyselemään hintoja ostaaksesi
jotakin! Se on oikein naurettavaa. Pankeissa ei enää tulla
tuten puhuttelemaan liiketilanteesta, eikä luottamuksella
hymyilemään uskonnonlehtori Öörnin taloustieteellisesti
hyvin harkituille liikeaseman arvosteluille. Nyt ne vain
lähettävät vaihtopöydän vastapuolelle jonkun nuorem-
man kirjurin, jokayksitotisena laskee rystysensä vaihto-
pöydän reunalle, katsoo vieraasti ja kysyvästi vasten
kasvoja sekä silmäilee tarjottavaa vekseliä kuin lehmä
uutta konttia ...

Lehtori Öörnin ajatus oli livahtanut taloudellisista
päässälaskelmista muistelemaan näitä pankkikohtauksia.
Aikoinaan oli hän ollut mielistynyt sielutieteeseen ja opet-
tajana ollessaan huvitellut tutkimalla oppilaiden luon-
teita ja selvittelemällä ihmisten mykkiä ajatuksia heidän
esiintymisensä ja käyttäytymisensä asettaman kuvasti-
men avulla. Sitä tarkemmin koki hän nyt, entistä har-
jaantumistaan hyväkseen käyttäen, suunnitella näin
saatujen havaintojen avulla suhdettaan asiakkaisiinsa.

Tämä Joni, John Lindberg, oli hieman omituinen ja
arvoituksellinen olento. Siitä ei juuri milloinkaan voinut
ennakolta aavistaa, mitä se tekee. Lehtori Öörniin Joni
teki toisinaan aika tyhmän, sivistymättömän ja tomppeli-
maisenkin vaikutuksen. Toisinaan taas muuttui tomp-
Rikasmies 8
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pelimaisuus äkkiä notkeaksi oveluudeksi. Eikä sen mie-
hen kanssa juuri voinut saada kelvollista kauppaa.

Pankissa Jonilla kuitenkin oli kadehdittavan hyvä
nimi. Siitä olikin joskus aikaisemmin ollut puhetta johta-
jankanssa. Lehtori Öörni, joka oli sivistynyt mies ja kat-
soi, että hän edusti henkilökohtaisesti korkeampaa etu-
oikeutta liiketoimintaan, oli kerran laskenut pilaa Jonin
alkeellisesta sivistyksestä ja nousukasominaisuudesta.
Mutta silloin oli tämän heidän yhteisen pikkupankkinsa
johtaja imaissut syvästi sikaristaan, puhaltanut kattoa
kohti, pannut kulmansa solmuun ja sanonut, että: se Joni,
se hoitaa asiansa niinkuin mies! Uskonnonlehtori Öörni
muisti aina, miten hän säpsähti tuota katsetta, sanoja ja
ääntä. Se oli tehnyt oikein ilkeätä. Tuntui yhä vieläkin
siltä, kuin joku hyvin alkuperäinen jakulttuurikosketuk-
sista etäällä elänyt olento olisi pilkallisesti nauranut
kulttuuri-ihmiselle, joka pyrki pysyttelemään elämän
pinnalla, jopakiipeämään ylöspäinkin ja tuo hiomaton
olio, ilman kulttuurin pyhitystä, hoiti asiansa 20;nnen
vuosisadan pankissa niin hyvin, että sivistynyt lehtori
joutui hätäilemään hänen perässään!

Lehtori Öörni ajatteli: ja nytkö minun täytyy koet-
taa saada taivutetuksi tämä nousukas apumieheksi vek-
seliin?

Ilkeästi vaikuttava väristys kulki läpi ruumiin, ja
salamana vilahti mielessä: Hyvä Jumala, miksi en pysy-
nyt uskonnonlehtorina!
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Muutamia sellaisia liikemiehiä, joille Seurahuone oli
muodostunut varsinaiseksi pyydystyspaikaksi, istui kah-
vilassa parittain pienten pöytien ylitse toisiaan vasten
nojallaan. Ne juttelivat hiljaa sopottaen ja polttivat
vahvasti. Huone olikin harmaana tupakansavusta. Ensi
silmäyksellä näytti kaikki muuten aika siistiltä. Muuta-
missa pöydissä oli naisseuraakin, joka näky hieman lie-
vensi kuiskuttelevien, pöhöttyneiden tai kalpeiden kak-
soisryhmien raskasta vaikutusta. Polkkatukkainen tar-
joilijatar seisoi kassaneidin vieressä jutellen hiljaa, aina
toisella silmällä tähyten vieraisiin. Viereisen huoneen ovi
oli avoinna. Se taisi olla tupakoitsemattomain osasto,
sillä siellä istui muutamia naisia, joista ainakin joku
tupakoi.

Herrat, uskonnonlehtori Öörni ja liikemies John Lind-
berg astuivat sisään. Uskonnonlehtori loi katseensa yli
avaran salin, ilmeisesti etsien hieman yksinäistä nurkkaa.
Parista pöydästä nyökätään tuntien, toisella siinä on
pöhöttynyt, toisella kalpea naama. Eräässä yksinäisessä
nurkassa, johon lehtori oli toivonut pääsevänsä, huomasi
hän istumassa äsken kadulla tapaamansa koulupojat,
kaikkien kolmen päät yhdessä innokkaasti haastaen.

Uskonnonlehtori viittasi kädellään takahuoneeseen,
kuiskasi Jonille, että mentäisiin sinne, ja alkoi astua
peremmälle. Ohi mennessä uskonnonlehtori huomasi,
että koulupoikain kupit olivat puolillaan sekä että niiden
silmissä vilahteli alkavan juopumuksen lahjomaton väike,
samoin kuin kiihkeässä sopotuksessa, josta jo toisinaan
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nukahti kuin liiaksi pingotetusta viulusta joku korkea-
äänisempikin sisällisen ajatuksen harhautunut vingah-
dus.

Naistenhuoneen läpi kävi uskonnonlehtori Öörni
edellä ja herra John Lindberg jäljessä vielä seuraavaan
huoneeseen. Siinä ovipielessä, naistenhuoneen puolella,
istui pari naista ja yksi nuori herra, jotkakaikin tervehti-
vät Öörniä, mutta katsoivat uteliaasti hänen nuorehkoa,
pystytukkaista, aika siistin näköistä ja hyvin puettua
seuralaistaan. Joni huomasi että hänen läsnäolonsa he-
rätti tässä huomiota ja tunsi yhtäkkiä itsessään nousevan
lievää kuumetta, niinkuin aina, milloin havaitsi olevansa
huomion esineenä. Vaistomaisesti kumartui hän pöytää
kohti, josta kohteliaasti vastattiin, ja toinen naisista,
tanakka, keski-ikäinen, hyvin kokeneen näköinen rouvas-
ihminen katsoi nyökätessään tiukasti Jonia silmiin. Joni
tunsi omituista pyörrytystä, sillä hän oli yleensä pysynyt
vieraana naisväelle, eikä ollut niiden kanssa juuri paljon
kokeillut. Mutta tuo nainen katsoi niin väkevästi, että
Jonin jalka yritti sekautua. Samalla olivat he kuiten-
kin onnellisesti päässeet perähuoneeseen, joka havait-
tiin tyhjäksi. Ihastuneena valitsi uskonnonlehtori heti
mieleisen pöydän peränurkasta. Niin istuivat he rauhai-
saan soppeen.

Öörni: Tässähän on vihdoinkin hiljaisempi nurkka.
Joni: Mukava.
Öörni: painaa soittonappulaa: Tavallista vaiko

väkevää teetä?
Joni: En minä väkevää juo.
Öörni: Juo pois. Mennään minun kotiini yöksi.
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Joni: En minä ... vatsani ei kestä.
Öörni: Eikö kestä?
Joni: Ei se kestä.
Tarjoilijatar tuli ja jäi odottamaan määräystä.
Öörni katsoen Joniin: Otetaan kai väkevää?
Joni: En minä välitä.
Öörni tarjoilijattanne silmää iskien: Kaksi. Ja anta-

kaa tuon oven olla kiinni.
Tarjoilijatar empien: Sitä ei voi sulkea. Mutta jos

herrat voisivat mennä numeroon 13.
Öörni: Ahah! Se sopii.
He nousivat ja menivät takaisin käytävään, sieltä

numeroon 13. Tämä oli syrjäinen, pienten seurojen peli-
putka.

Öörni: No täällä vihdoinkin saamme olla rauhassa.
Joni oli alkanut suurella mielenkiinnolla seurata näitä

puuhia ja herkistää aistimiaan.
Tarjoilijatar tuli vähän ajan kuluttua takaisin, asetti

tarjottimen laitteineen pöydälle, veti viimeiseksi pienen
konjakkipullon taskustaan ja asetti tarjottimelle. Uskon-
nonlehtori Öörni maksoi kaikki.

Kun he nyt vihdoin jäivätkahden, laittoi uskonnon-
lehtori juotavat järjestykseen ja jutteli. Joni pani mer-
kille, että hän jutteli tavattoman kiihkeästi ja hermos-
tuneesti ja näytteli iloisuutta, jonka Jonikin saattoi
havaita teeskennellyksi.

Uskonnonlehtori Öörni ryyppäsi yhä enemmän ja
nuhteli Jonia, joka tuskin ollenkaan maistoi.

Öörni: Mitä sinä pelkäät?
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Joni: En minä pelkää. Olen jo juonut liiaksikin.
Minä olen juovuksissa.

Öörni: Etpä ole! Älä huoli... Et sinä minua petä.
Vihdoin otti uskonnonlehtori taskustaan lompakon

ja sieltä vekselilomakkeen.
Öörni: Kuulehan Joni, anna tänne nimesi. Minä

tarvitsen huomenna 40 000 markkaa, eikä mulla ole
käteistä nyt yhtään tuhatta.

Joni: Mitä sinä sillä?
Öörni: No se on se vekseli. Siinä ei ole minun omaani

kuin kymmenen, muttakun se roisto ei tunnusta omaansa.
Vaan minä vien raastupaan, kyllä se tuomitaan. Sinun
pitää nyt auttaa.

Joni: Eipähän sillä ole väliä. Pitäähän miestä aut-
taa mäessä. Mutta kelpaako mun nimeni?

Öörni: Älä isottele! Kenen nimi sitten ... disko-
han täällä mustetta?

Katselee ympärilleen.
Joni: Ei näy olevan. Minun täytekynäni jäi päällys-

takin taskuun. Käyn hakemassa.
Öörni: Älähän ..

. Anna minä käyn.
Aikoi mennä.
Joni: Et sinä löydä, se on pienessä salataskussa.

Odota, kun haen. Mitäs tuo tuollainen pikku 'summa
nyt tekee asiassa sinunmoisellesi.

Öörni: Kuulehan, ei yhtään mitään. Onhan mi-
nulla, mutta sattuu nyt pieni pula.

Joni: Kerranko sitä niin käy liikeasioissa. Minä
vain haen täytekynän. (Kääntyi vielä ovesta takaisin.)
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Niin, minun ei siis tarvinne täältä ottaa yösijaa, jos
teillä sopii?

Öörni: Sopii, sopii niin ihmeesti. Vaikka toisit tuon
rouvankin, joka sinua niin katsoi, ha haa.

Joni uteliaana: Mikä rouva se oli?
Öörni: Se on semmoinen rouva ...hieno ..

. hieno .
.

taiteellinen. Kyllä se meidät täältä vielä ylös hakee.
Joni kävi käytävään ja perään huusi
Öörni: Kai sinä osaat tänne, 13.
Joni: Osaan.
Öörni: Olisimme voineet saada mustetta tännekin.

Mutta kai sinä nyt tulet takaisin?
Joni: Tulen, tulen.
Samassa huomasi hän edessään hämärässä käytä-

vässä hajuvedelle väkevästi tuoksahtavan naisolennon.
Se pysähtyi eteen.

Naisolento: Oletteko te herra John Lindberg?
Joni: Olen.
Naisolento: Minun nimeni on Grönsisko, laulajatar.

Hauska tutustua. Tehän olette taiteen suosija? Olen
kuullut.

Joni sopertaa: Kyllä minä ..
.

Grönsisko: Minä tiedän. Olen uskonnonlehtori Öör-
nin vanhoja tuttavia. Missä huoneessa hän on?

Joni: Tuossa.
Grönsisko: Minä tahtoisin saada keskustella myös-

kin herra Lindbergin kanssa. Meneekö herra jo pois?
Joni: En. Käyn vain alhaalla.
Grönsisko: Hyvä, hyvä. Minä menen siksi aikaa
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juttelemaan lehtori Öörnin kanssa. Minä luulen, että
me pian ymmärämme toisiamme hmh hmh ... Taide-
vaistot yhdistävät.

Joni: Joo joo
Hänen teki mieli sanoa: niin lemmosti! Mutta lau-

lajatar Grönsisko jo meni ja pistäytyi kursailematta
numeroon 13.

Joni astui portaita alas, otti päällystakinsa ja
kiirehti kadulle. Vähän matkan päässä seisoi suljettu
auto. Kuultuaan, että se oli vapaa, istui Joni siihen,
kysyi halusiko ohjaaja ajaa hänen kotiinsa asti. Suos-
tui. Joni suoritti maksun juomarahain kera etukäteen.

Auto otti hurjan vauhdin ja kiisi nuolena kohti
maaseutua.

Herra John Lindberg vihelsi »internaalia», otti hyvän
sikarin ja sytytti sen, nojautuen mukavasti.

XXV.

Kaunis oli kesäinen yö. Auto kulki, milloin kierrel-
len ja kaarrellen kauniita ja monimutkaisia järven ran-
toja, kulloin kiiveten korkeille mäkilöille ähkyen ja hih-
kuen. Joni oli niin hyvällä tuulella, että toisinaan jo
pyrki laulattamaan, ajatellessa, että siellä se istuu lau-
lajatar Grönsiskon ja konjakkiputelin kera numerossa
13, uskonnonlehtori Öörni. Nyt on Öörni kyllä jo käy-
nyt tampuurimajurilta ainakin kahteen kertaan kysele-
mässä »sitä herraa», joka tuli hänen kanssaan. Ja tam-
puurimajuri on vastannut, että se otti päällystakinsa
ja meni. Uskonnonlehtori on raapinut kaljuaan ja se-
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koittanut vartioon kammatut harvat haivenensa, sillä
huomenna lankee neljäkymmentätuhatta, eikä ole mi-
tään keinoa, millä sen maksaa. Lehtorin akka ajella
hurauttelee pitkin tätä kaunista Savonmaata rikkauden
riemussa ja sanelee hyvästejään köyhyydelle. Laulaja-
tar Grönsisko huvittaa uskonnonlehtoria ja kiertää
häneltä taiteilija-avustusta.

Jonia naurattaa. On se hupaista tämä elämä lopul-
takin. Hänelle, Limperin Karuliinan pojalle, etutukkai-
selle Jussille y. m., josta nyt on tullut herra John Lind-
berg, entiselle kommunistille, josta on tullut liikemies,
jolla on pankeissa rahoja ja luottoa, hänelle on siunau-
tunut. Jumala on siunannut hänen työtänsä, niinkuin
kirkkoherra ja äitimamma sanoivat. Mutta eipäs siunaa
enää uskonnonlehtori Öörnin työtä! Kätensä on ottanut
pois Öörnin asioista, antaa sen muijan huijata ja vek-
selien mennä protestiin ...

Tämä elämänkohtaloiden filosofeeraaminen tänä
kauniina kesäisenä yönä, kun luontokin juhli täydelli-
sessä omavaraisuuden tilassa, miellytteli yltäkylläisyy-
dellään autossa ajajaa, jolla ei ollut puutetta mistään.
Jumala on sittenkin mukava olento, kun on häntä näin
siunannut... Joni tunsi syvää kiitollisuutta ja ajatteli,
että hän on vaeltanut läpi lyhyen elämänsä niin rehelli-
sesti, niin rehellisesti, että jumalan täytyykin auttaa
häntä! Rehellisyyden palkintoa se on, että hänellä
nyt on vähäisen kädestälähtevää ja että pankit luotta-
vat häneen. Mitäs se on kuin rehellisyyttä! Vilpittö-
mästi hän on auttanut köyhiä bolsevikkeja, niin juma-
lattoman rehellisesti! Rehti ollut myöskin rikkaita ja
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valkoisia herroja kohtaan .. . Hän on ollut asioissa kai-
ken maailman kulassien kanssa ja ollut rehellinen. Ei
penniäkään ole vääryydellä kälmäillyt. Joni ei edes
tiedä minkälaista kälmäileminen on, niin hän ajatuksis-
saan tunnustaa omalle Jumalalleen. Hän on niin perin
rehti. ..

Niin asettui hän autossa mukavassa selkänojassa
ja hyvä sikari polttopuolissa kuvittelemansa jumalan
eteen, jonka kuvan oli pappilassa nähnyt kuvaraama-
tussa. Kun hänellä ei ole vekseliä protestissa eikä mi-
tään tappiolla uhkaavia affäärejä vireillä, katsoi hän,
että se on jumalan mielisuosion merkki, sen jumalan,
jonka partaisen kuvan hän on nähnyt. Jos hän olisi
häjynhengen vallassa, se olisi varmasti narrannut hänet
kirjoittamaan uskonnonlehtori Öörnin vekseliin nimensä
ja johdattanut avustamaan taidetta ainakin tuhannella
markalla...

Mutta nyt on omatunto levollinen ja vapaa. Us-
konnonlehtorin vekseli saa hänen puolestaan mennä pro-
testiin häjynhengen kiusallakin, ja taide hieman kärsiä
nälkää. Kyllä hänkin on aikoinansa kärsinyt nälkää,
eikä kukaan ihminen ole säälinyt!

On oikein mukava tässä istua. Maantiekin on si-
leätä kun pöytää. Lompakko on tallella ja kotelossa
sikareita, niin että hyvin riittää kotimatkaksi. Eikä
sinne enää pitkältä olekaan.

Alma pujahtaa jostakin tajunnan takalistolta
esiin, ja nyt Joni mielikuvituksissaan katselee häntä.
Nuori kulassi ei ymmärrä, mistä se johtuu, että tämän
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ihmisen ilmestyminen, joko luonnolliseen tahi henkiseen
näköpiiriin, saattaa aina vieläkin veren kiihkeämpään
liikkeeseen. Ei pääse Joni mihinkään siitä, että tässä
asiassa on häntä kohtaan tapahtunut vääryys, verinen
ilkeys. Kiihtyneenä tästä ajattelusta ja näistä johto-
päätöksistä, on hän viime aikoina jo melko säännöllisesti
koettanut työntää entisen morsiamensa tilalle milloin
mitäkin naisihmistä, koettaen totutella itseään siihen,
että papin Alma saisi vaeltaa autuuttaan kohti köyhän
papin kaverina, hän, Joni, kulassi ja rikasmies kulkisi
omia teitään, uusi hempukka kainalossa.

Hempukka! nauroi hän. Niinpä oli huomio
kiintynyt erääseen keski-ikäiseen lapsettomaan leipurin
leskeen, jolla oli leipuriliike ja maatila ja muutenkin
varoja. Leski oli itse lihava ja miellyttävä, sekä juma-
linen, niinkuin hänen miesvainajansakin. Tämä leski
oli ruvennut käymään Jonin äitimamman luona kahvilla
ja puhelemassa muun jututtavan ohessa myöskin parem-
masta asiasta. Karuliina-mamma oli ruvennut käymään
samoin leipurin leski Kristiina Johanssonin luona. Joni
oli havainnut, että leski häntä katsellessaan hymyili
kauneinta hymyään, sekä saattoi Jonin vastaamaan
samalla tavalla. Kun näin tapahtui, tunsi Joni, että
Kristiina-rouvan hymy jollakin tavalla valokuvautui
hänen sieluunsa ja jäi sinne katseltavaksi miellyttä-
vänä ja sopivana ajankulutuksena. Eikä aikaakaan,
kun se jo kilpaili Alman kanssa parhaasta paikasta.

Siinä puolenyön lähettyvillä saapui Jonin auto jo
kotiseudulle. Hänelle tuli mieleen, että olisi viisainta

I
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erota tästä automiehestä nimeänsä sanomatta jossakin
täällä metsänkainalossa, antaa mennä tiehensä ja käydä
jalkaisin kotiin. Niin tapahtuikin.

Joni tuli asunnolleen hiljaa, melkein hiipien. Mutta
keittiönpuolen ovi oli vielä auki. Joni olisi pujahtanut
sisään omasta ovestaan, mutta mamma tuntui panneen
varmuuslukon päälle, eikä sitä saanut auki. Sisältä
kuului jotakin hiljaista puheensorinaa. Joni astui keit-
tiön rappusia, pysähtyi oven taakse kuuntelemaan.
Sisällä puhui

Naisääni: Ja vaikka teidän syntinne veriruskeat
olisivat, niiden pitää lumivalkeiksi tuleman . ..

Joni tunsi verensä kuumemmaksi. Sehän oli Kri-
stiina Johansson!

Niin avasi talon isäntä hiljaisesti oven ja astui
keittiöön. Ovi kamariin oli auki. Karuliina-mamma
kuuli keittiössä liikuttavan ja tuli katsomaan.

Karnliina: Ka, Joni itse!
Joni käy kamariin. Kristiina Johansson nousee

pöydän vierestä tervehtimään talon isäntää, autuaalli-
nen hymy mehevillä leskenhuulilla.

Kristiina: No päivää! Herra isäntäkin jo tulee.
Me olemme tässä unohtuneet mamman kanssa juttele-
maan ... Voi, voi, kun siellä ulkona nyt onkin jumalalta
ihana kesäyön ilma.

Joni koko naama hymyssä: Onpa, onpa se hupaista,
että mammaa käydään huvittamassa, kun minäkin olen
niin paljon poissa.

Kristiina: Niin, ja kun me niin kovin hyvin sovimme
yhteen mamman kanssa.
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Suu yhä riemuitsevana, mehevänä nauruna.
Karuliina: Me sovimmekin niin hyvin yhteen, että

... ei suinkaan meillä ole milloinkaan ollut sanan-
harkkaa.

Kristiina: Riitaako? Hu huh hi hih! Jopa nyt,
kun sovitaan sanoissa niin hyvin vaikka, vaikka minä
olen vielä niin nuorikin .. . nuorikin ja mamma on jo
ikääntyneempi...

Karuliina: Mitä se sitten. Jumalan sanaa sinä ym-
märrät paremmin ja osaat neuvoa hatarampaa vanhem-
paa.

Kristiina totisesti: Joo, kyllähän minä, mulle on
se valo suotu ...

Joni: Puhukaa nyt vain, minäkin kuuntelen.
Kristiina: Kyllä nyt täytyy lähteä, puhutaan toiste.
Karuliina: Minä lähden sinua saattamaan.
Kristiina ja Karuliina lähtivät ja Joni siirtyi huo-

neeseensa huvitellen itseään merkillisellä sattumalla, että
Kristiina Johansson oli täällä, sekä sillä, miten hän
nauroi.

XXVI.

Se, että Kristiina Johansson oli täällä Karuliina-
mamman vieraana, askarrutti vahvasti Jonin mieltä
jatkuvasti vielä sittenkin, kun hän oli jo puoliksi riisuu-
tunut ja hankkiutui vähitellen makuulle. Siinä Kristii-
nassa oli jotakin, jokaveti puoleensa. Ei Joni oikeastaan
paljon harkinnut sitä, mitä se oli. Löytää hänet täältä
äitimamman kahvipöydästä, naureskelevana ja juttu-
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hajuisena ja häntä »isännäksi» puhuttelevana, siinä oli
jotakin, joka sopi mukavasti yhteen kaiken sen kanssa,
mitä hän oli eilen ja tänä yönä kokenut. Voi seittämän-
toista!

Jonissa jatkui myöskin nautintoa tuottava mieli-
hyväntunne siitä, että oli saanut ovelalla pikku juonella
vetää nokasta uskonnonlehtori Öörniä, jolla nyt on
edessä uuden nimen etsiminen lankeevaan vekseliinsä,
tai menee se protestiin. Kun nuori kulassi nyt istui
ja katseli ikkunasta järvelle muistellen miten Öörni
oli monesti ollut hänelle koppava, eikä aina halunnut
edes tuntea, silloin kun asiat menivät hyvin, niin —.

Mielihyvän mukava liikutus kulki läpi vatsan. Laulat-
takoon nyt Grönsiskoa! Hän, Joni, ei pane nimeänsä
kenenkään vekseliin eikä pyydä sellaista muilta.

Joni nousi. Mieli kuohahti ylpeydestä. Ne halvek-
sivat häntä vieläkin, nämä koulua käyneet herrat, vaikka
sitten on hätä, kun miestä tarvitaan vekseliin. Joni
puraisi hammasta. Muuan sellaisia, entisaikaisia raivo-
kohtauksia yllätti kuohuttavana. Mutta samalla seisoikin
Kristiina Johanssonin kuva taas niin elävänä ja kiihot-
tavan verevänä hänen sisällisen silmänsä edessä, että
nuoren miehen kiihtymässä oleva viha lauhtui silmän-
räpäyksessä. Suu meni samanlaiseen alistuvan palvele-
vaan, autuaalliseen mielihyväntunteen herättämään hy-
myyn kuin äsken, jolloin tuli kotiin ja kätteli Kristiinaa.

Niin hän painui uudelleen istumaan ja sytytti pape-
rossin.

Joni naurahtaen ääneen: Voi seittämänkymmentä!
Hän näet oli ruvennut ajattelemaan, minkälaista
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olisikaan, jos hän menisi naimisiin tämän lesken
kanssa. Kristiina Johansson on hyvin hyvissä varoissa.
Hyvin kannattava leipurinliike, maatila ja vähän raho-
jakin. Sellainen lemmon komia nuori, lapseton leski.

Kasvoille oli alkanut nousta punaa, aivan saman-
laista, minkä liiketoverit huomasivat Jonissa silloin täl-
löin, kun oli saatu hyvä kauppasuunnitelma.

Joni: Tämä ei tahdo enää kannattaa! Autot ja
veneet takavarikoidaan kaikkialla ja .. . tässä köyhtyy!

Silmä välähti vihasta.
Joni: Ja minä en tahdo köyhtyä kesken! Nain ennen

vaikka mustalaisen, jos vain saan tavaraa ja jotakin
hommaa, jolla elää.

Mamma raotti ovea.
Karuliina: Vieläkö sinä olet jalkeilla?
Joni: Mitä sitten?
Karuliina: Haluatko syödä?
Joni: Joo.
Karuliina: Täällä on valmiina.
Joni kävi toiseen huoneeseen ja alkoi syödä.
Joni: Kuuluuko mitään?
Karuliina: Mitäpä tänne.
Joni: Mitä varten se tuli tänne, tuo?
Kamiiina: Rouva Johanssoniko?
Joni: Niin.
Karuliina: Tuli vain. Sanoi, että hän lähti kävele-

mään, kun ollaan niin hyviä tuttavia.
Joni: Milloin mamma on hänen kanssaan niin hy-

väksi tuttavaksi tullut?
Karuliina: On oltu jo pitemmän aikaa.
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Joni suu täynnä lihaa: Onko mammakin ruvennut
jumaliseksi?

Karuliina: Noo, kuinka sen nyt ottaa. Alkaa tässä
ikääkin karttua. Ja kyllä se on hyvä, että sitäkin
asiaa ajattelee.

Poika katsahti epäluuloisesti äitinsä kasvoihin ja
jäi tuijottamaan, kun Karuliina painoi silmänsä alas.

Joni: Jottako äitimammakin?
Karuliina antaa katseensa vaeltaa luihusti livis-

täen ohi poikansa kysyvien silmien.
Joni naurahti.
Karuliina: Sinä naurat, kun olet nuori. Mutta kun

se onkin se uskonasia sellainen vain, jotta vaikka mei-
dän syntimme olisivat veriruskeat, niin ne puhdistetaan
lumivalkeiksi.

Joni: Uskooko äitimammakin, että hänenkin syn-
tinsä?

Karuliina: Minä olen ruvennut uskomaan, kun Ju-
mala on tällaisesta syntisestä vaimosta ruvennut muu-
tenkin näin maallisesti huolta pitämään. Minä ajatte-
len ...

Joni: Se on hyvä, että mamma uskoo, minäkin
rupean uskomaan.

Mamma nousi nopeasti seisomaan, suuri ilo väreh-
tien kasvoilla.

Karuliina suu salaperäisessä hymyssä: Mi minä
luulen, että Kristiina kulkee täällä muutenkin.

Joni hyvin pitkään: Hä-äh? Mi-mitääh?
Karuliina: Sinua katselemassa.
Joni: Mi-mitä se minusta?
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Karuliina: Mitäs ne tytöt pojista.
Joni: Mamma hulluttelee. Vanha akkahan se on.
Karuliina: Onpa se komia ja rikas.
Joni jäi pureksimaan ruokaansa. Mutta mamma

huomasi ihmeekseen, että hänen tiedonantonsa oli teh-
nyt poikaan erityisen vaikutuksen. Aivan toisenlaisen
kuin monet muut samanlaiset tätä ennen.

Vähän ajan kuluttua ja naurava suu täynnä ruokaa
virkahti

Joni: Ja jumalinen.
Kariiliina: Tiedäthän sinä sen, kun on rikas ja

uskovainen.
Joni laittausi nyt yöpuulle kuten mammakin

Joni oli juuri päässyt sikeimpään uneensa, kun
hänen tajuntaansa alkoi tunkeutua ihana laulu. Se
kuului ensin kuin pilven takaa taivaasta, Jonin seisoessa
viheriäisellä niityllä ja pälyillessä ylöspäin. Mielikuvi-
tuksissa häälyilivät jo hieman sekaisin, omituisen kir-
javassa filmikarkelossa Kristiina Johansson ja laulajatar
Grönsisko sekä enkelit, joita ei Joni ollut koskaan ennen
nähnyt, mutta nyt vaistosi jossakin sekavassa sumu-
verhossa niiden utumaisia vaipanhelmuksia.

Laulun sanatkin alkoi erottaa:
»En voi sua unhoittaa poies
vaikk’ en ikänä sua saa.»

Joni heräsi. Laulu kuului ulkoa ikkunan takaa.
Hän kavahti ylös ja kävi katsomaan. Valoisassa kesä-
yössä siellä laulajatar Grönsisko veti sydämensä pohjasta;
Rikasmies 9
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»Jos arvossa mä öisin
ja rikkahitten
niin totta varmaan voisi
viel’ onnenikin kukoistaa.»

Joni häiläytti ikkunaverhoa nähdäkseen keitä siellä
oli. Laulajatar Grönsisko seisoi verrattain lähellä kei-
kistellen, ilmeisesti tunnelmoiden itse laulunsa sävel-
soinnun lumoissa. Hieman sivulla oli auto, jonka vie-
ressä seisoi uskonnonlehtori Öörni ja autonohjaaja pape-
rossia sytytellen. Samassa huomasi uskonnonlehtori
Öörni Jonin, löi kantapäät yhteen ja pani käden korval-
liselle, kaikki sotilaallisesti, mutta viittoi heti Jonille
kädellään mielihyvissään ja ilmeisesti ilkkuen: löytyipä

saatiinpa kiinni!
Joni: No voi seittämänkymmentä
Laulajatar Grönsiskokin oli jo huomannut ikkunassa

Jonin, kumarsi kuin laululavallakättentaputuksille, nosti
sormen ylös viputtaen sitä nuhtelevasti, ravisti päätä
ja nauroi. Sillä välin jo uskonnonlehtori Öörni astui
kohti portaita viittilöiden Jonille, että kiirehtisi avaa-
maan ovea.

Joni vetämään housuja jalkaansa harmistuneena
mutisten.

Karuliina pää ovenraossa: Keitä ne ovat?
Joni: Kaupunkilaisia.
Karuliina: Päästetäänkö ne sisälle?
Joni: oikein tiedä.
Karuliina: Kuka se on tuo herra?
Joni: Uskonnonlehtori Öörni.
Karuliina: Ja tuo rouva, joka lauloi, onko se hänen

rouvansa?
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Joni: On.
Niinkuin tavallista tällaisissa yöllisissä pukeutumis-

kiireissä, Jonin vaatteet olivat sekaisin ja toinen ken-
käkin kateessa. Etsimiseen kyllästyneenä hän rupesi
harmista sihisemään.

Karuliina: Mikä sinulta on poissa?
Joni: Mi-ikä! Kenkä.
Karuliina-mamma katselee ympärilleen, mutta ei

huomaa kenkää.
Karuliina: Mutta . . . sepä nyt kummaa, missä se

Mene kengittä.
Joni: En minä! Se on niin lempoa niiden kenkien-

kin, aina silloin kun niitä tarvittaisiin, ne ovat tiessään,
aivan niinkuin häjynhengen käsi niitä kuljettelisi.

Mamma osasi vihdoin avata vaatekaapin, jostakenkä
löytyi.

Joni: Kas sitä! Mikähän sen sinne pisti? En minä
ainakaan, sen vaikka vannon.

Nyt jo naputettiin ikkunaan.
Öörnin ääni: Tulehan nyt avaamaan ja laske sisään.
Joni: Heti.
Niinpä hän olikin nyt valmis ja mamma oli mennyt

keittiön puolelle.
Avatessaan ovea, ajatteli Joni: minä en kirjoita

hänen vekseliinsä ...en kirjoita ... en totisesti kirjoita
...sen saa maksaa kuitenkin ... Sillä on suuri hätä, ei
saa ketään muita, se ei olisi tänne tullut ilman, ellei sillä
olisi sellainen hätä ...En minä, ei vaikka ...

Lukko napsahti ja ovi oli auki.
Öörni ojentaen kättä: Terve.
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Joni: Terveppä terve.
Siinä katsottiin toisiaan hieman happamasti. Uskon-

nonlehtorin katse nuhteli: sinä petit kuin pentele jakarka-
sit, vaikka itse auliisti lupasit nimesi. Jonin katse taas
hieman vilkuili pakoillen jakoetti puolustautua, että hän
ei löytänyt täytekynääkään, ja hän huomasi yhfäkkiä,
että piti tulla kotiin ...Ja mikäs pakko uskonnonlehto-
rilla on turvata sellaisten kuin »etutukkaisen Jussin»
nimeen, silläkun on kyllä parempiakin, koulunkäyneitten
herrojen ja isojen rikasten ...

Grönsisko: Herra Lindberg läksikinkotiin!
Joni: Huomasin yhfäkkiä, että olin unohtanut

asioita, joita piti vielä tänään toimittaa.
Grönsisko: Ai jäi jäi!Niillä suurillaliikemiehillä pitäisi

olla ainakin kahdet muistiaivot.
Joni: Tällaisille pienille riittäisi yhdetkin, kun olisi-

vat hyvät.
Grönsisko: Kaikilla, jotka rikastuvat, on hyvät,

suuret aivot. Mutta taiteilijoilla on pienet aivot, ne eivät
rikastu.

Öörni: Rikastuvatpa filmitaiteilijat.
Grönsisko: Niin, mutta nepä palvelevatkin ajan

makua.
Öörni: Ajan makua?
Grönsisko: Ajan makua. Sehän ei ole taidetta, se on

vaistoja. Eikä tämä aika ole taiteen, vaan vaistojen
kulta-aika.

Joni: Tehkää hyvin.
Ja kaikki siirtyivät herra John Lindbergin vieras-

huoneeseen.
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XXVII.

Kun yölliset vieraat käyvät ovesta sisään ja pälyile-
vät ympärilleen, ajattelee Joni heidän selkänsä takana:
minä en kirjoita ... en! Siinä sitä nyt on oikeata herras-
väkeä, jotka ovat alentuneet tulemaan oppimattoman
kulassin huoneeseen yöllä.. . Toisella on kipeä vekseli-
asia ja toisella muu rahantarve ...

Uskonnonlehtori Öörni on painunut nojatuoliin,
polttaa hermostuneena savukettaan ja tähtää vastapäi-
sestä ikkunasta järvelle. Grönsisko tutkii hämärtävässä
yöllisessä valaistuksessa huoneen kaikki nurkat, seinät ja
katot, mutta ei löydä mitään taiteellista vaikutusta.

Grönsisko: Eikö herra Lindbergillä ole tauluja?
Joni: Kuvataulujako?
Grönsisko: Maalauksia.
Joni: Ei ole. Mitä niillä! Ei se kannata.
Grönsisko: Nno-nno-nnoo, herra Lindberg! (Sormi

pystyssä varoittavasti.) Kun ihminen on rikas, häntä
asema velvoittaa. Ja kun sen lisäksi on sivistynyt, pitää
maksaa korkoja köyhille taiteilijoille.

Joni: Ei mulla ole niille mitään velkaa eikä koron-
maksuja!

Hänen mielensä oli äkkiä painunut silmiä, korvia
myöten proletaariseen nuoruuteensa ja lapsuuteensa.

Öörni: On sinulla, Joni. Sinulla on rahaa ja ...ja . .
sen verran sivistystäkin; on sinullataiteellekoronmaksuja.

Joni: Ei sitten penniäkään! Mitä minä olen taiteelta
saanut? Nuo Veli Giovannin kootut teokset ja ne minä
olen maksanut.
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Grönsisko: Mutta, herra Lindberg, teillä on mahdolli-
suus saada taiteelta mitä vain haluatte, jos vain haluatte.

Joni nauraen: Mutta minä en halua!
Grönsisko: En minä sitä usko. Te vain sanotte niin.

Herra Lindberg kuuluu olevan suuri väittelijä ja leikin-
laskija.

Joni mielissään: Mitäs minä, en osaa mitään, tyhmä
ja sivistymätön. Kuka sitä on sanonut?

Öörni: Kysele sellaisia! Kaikkihan sen tietävät
mikä teräväkieli sinä olet.

Joni: Minäkö?
Öörni: Kuka sitten? Sinä juuri
Grönsisko: Ky-yllä sen kuulee vähästäkin, mikä

väittelijämestari herra Lindberg on.
Joni: En minä mitään osaa, olen tietämätön ja taita-

maton, tällainen...
Öörni: Äskenkin, kun niin pian katosit seurahuo-

neelta, tulivat monet kyselemään sinua ja sanoivat, että
sepä oli ikävä, kun Joni niin lähti.. . hän on niin saamarin
fiksu seuramies, sanoivat.

Joni hymyilee.
Grönsisko: Kuka herra Lindbergin taloutta hoitaa?
Joni: Mamma vain.
Grönsisko: Ai, mamma! Ja nyt me täällä juttelemme

näin kovasti ja herätämme herra Lindbergin mamman.
Joni: Eipä se nyt ole niin vaarallista.
Mutta isäntä oli ilmeisesti pehmennyt. Katsahtaen

kumpaankin vieraaseen kysyvästi virkahti
Joni: Mutta jos otetaan hieman kuumaa vettä?
Öörni: Juu.
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Grönsisko: Se tuskin olisi pahitteeksi.
Joni meni viereiseen huoneeseen pyytämään, että

mamma laittaisi vähän vettä kuumaksi. Sieltä palatessa
ihaili laulajatar Grönsisko ikkunasta näkyvää kaunista
järvimaisemaa.

Grönsisko: Ai-jaai, kuinka taulukaunis maisema. Te
olette, herra Lindberg, oikein jumalien suosikki.

Joni: Miten niin?
Grönsisko: Koti ihanassa paikassa, rahaa kyllä, kan-

nattava liike ...Ai—jaai sentään, mikä ilo olisikaan elää
tällaisissa oloissa!

Öörni: Menkää naimisiin, te kaksi.
Grönsisko: Ei se mene minun kanssani naimisiin

tämä herra Lindberg.
Huokaa.
Joni nauraen: Ei se huoli minusta, tämä kuuluisa

laulajatar, kun minä olen kulassi.
Grönsisko: Kunpa olisikin ihminen kuuluisa! Mutta

se kulassi, se on etu eikä vika.
Joni: Etuko?
Grönsisko: Etu. Kulassi on ihminen, joka katsoo

eteensä, eikä makaa niin kuin nuo tuhannet muut, jotka
elävät vanhan sananlaskun mukaan: »Jos on leipää niu-
kemmalta, niin on unta viljemmalta.» Pah ...minä en
välittäisi paljosta unesta, kun olis vain ...

Laulajatar Grönsisko osoitti kolmella sormella suu-
hun.

Öörni: Se on oikea periaate. Ja, sanoakseni sanasen
minäkin, arvelen, että kulassiliike ei ole mitään muuta
kuin kehitetty muoto aikaisemmista, nahjustelevista
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kauppatavoista. Kaiken kaupan tarkoitus on voitto
niin paljon voittoa kuin mahdollista.

Joni innostuneena: Ja se on aina parhain liikemies,
joka enimmin voittaa.

Öörni: Ja se on aina arvossapidetyin, joka on rikkain.
Grönsisko hymysuin Jonille: Kuka huomasi tätä

Öörniäkään silloin, kun hän opetti koulussa lapsille uskon-
toa ja jumalantuntemista? Mutta nyt! Hänen nimensä
tunnetaan laajalti ja miestä pidetään arvossa.

Öörni: Köyhä se on ollut tämä Jonikin aiemmin.
Grönsisko: Ja nyt on maakunnan rikkaimpia.
Joni hämillään: Mitä joutavia. Köyhä kerjäläis-

poika minä olen ollut. .
. eikä mulla ole paljoa nytkään.

Öörni liehitellen: Sen miehen nimi on pankissa extra
prima.

Grönsisko: Ja naismaailmassa! Ai jaai
Joni katsoi syrjittäin ja pitkään laulajatar Grönsis-

kon vilkkaasti elehtiviin silmiin. Samalla havaitsi hän,
miten vieraitten silmät salaman tavoin tapasivat toisiaan
ja sen jälkeen pakenivat.

Aivan aikaisemmasta lapsuudesta alkaen oli tässä
Jonissa juurtunut syvälle käypä epäluulo ihmisten
hyväntahtoisuuden vilpittömyyttä vastaan. Häntä oli
narrattu ja huiputettu kuin kissanpoikaa tai koiranpenik-
kaa. Ja kun poika oli langennut vipuun, silloin kuorossa
naurettu. Poika sai vetäytyä nurkantaakse, purra ham-
masta ja hautoa kostoa.

Silloin ne kehuivat ja narrasivat häntä kuitenkin
ilmaiseksi, mutta nyt kun hän oli tullut rikkaaksi, tultiin
hänelle tuttavuutta ja ylistystä tarjoomaan vain maksun
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edestä. Tälle havainnolle oli Joni monta kertaa nauranut
sellaisten ystävien kanssa, jotkaeivät pyytäneet rahaa.

Tässä nämä nyt... Eräs uskonnonlehtori, joka oli
vaihettanut raamatunhistorian pirtukanisteriin, rikastu-
nut ensin, mutta sitten joutunut pulaan, kehuu nyt
häntä, Jonia, narratakseen nimen vekseliin ..

.

Öörni: Kuulehan veli Joni. Minulla olisi sinulle hie-
man yksityistäkin asiaa.

Grönsisko: Mi—minä menen siksi aikaa ulos, käyn
katsomassa tuossa järvenrannassa.

Meni.
Öörni kaivaen lompakkoaan: Se paperi... sinä et

tullutkaan, lähdit karkuun.
Joni: Mikä paperi?
Öörni: Se, sepä vain, se vekseli.
Joni vitkaan: En... en kai minä pane siihen

nimeäni.
Öörni tuijottaen pitkään: Mutta sinähän lupasit.
Joni: Tulin katumapäälle.
Öörni: Etkö tohdi?
Joni töykeästi: En minä pane.
Öörni: Mutta sinä lupasit.
Joni nauraen: Enhän minä sitä vannonut.
Öörni: Mutta kun mies jotakin lupaa.. .

Joni: Minä tulin katumapäälle. Ja sinun asiasi taita-
vat mennä huonosti.

Öörni: Kuka sitä on sanonut?
Joni: Et sinä olisi tänne asti tarvinnut tulla nimeä

kerjäämään, jos sinun asiasi hyvin päin olisivat.
Öörni; He heh, si-sitäkö sinä ...No en minä riidalla
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...Minä olen tämän vekselin kanssa vähän .. . kun ei
satu olemaan irtonaista rahaa.

Joni tuijottaa murjottaen
Öörni: Vai niin sinä meinaat, että minun asiani ovat

huonosti.
Joni: Jos ovat hyvin, niin mitä hätää sulia on tuol-

laisen paperin kanssa.
Öörni: Joo, mutta kun nyt ollaan ystäviä.
Joni: Mikä ystävä minä olen? Hätävara. Et ole

ennen meillä ollut, etkä kotiisikaan kutsunut.
Öörni: Eihän tässä nyt riidellä?
Joni: Mun pistää vihakseni. Aina te herrat vain

silloin lähestytte tutuksi tekemään, kun tarvitsette apua.
Öörni: Taidat tulla hävyttömäksi.
Joni: Pyydä nyt Jumalaltasi apua. Hänen kans-

sansa olet vanhempi tuttu... Me on tunnettukin vasta
niin vähän aikaa . ..

Öörni: Mutta jopasinä Joninyt oikein
Karuliina tuli sisään kantaen laseja ja kuumaa

vettä. Tarjottimen asetti hän pöydälle ja livahti samalla
pois.

Grönsisko kurkisti ovesta: Saako jo tulla?
Joni: Tulkaa vain.
Joni etsi nyt jostakinkaapista pullon, jonka toi pöy-

tään. Alkoi sokerin sulattelu ja sen pulloaineen sekoit-
telu.

Grönsisko: 00, kuinka ihanat ovat tämän herra Lind-
bergin asuinsijat!

Huokaa.
Joni: Maistetaan.
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Grönsisko: Kuinka ei herra Lindberg ole mennyt
naimisiin?

Joni: Olisipa siinäkin.
Grönsisko: Tapaavat jotkut sanoa, että on hyvin

lystiä olla naimisissa.
Joni: Eikö laulajatar Grönsisko ole koettanut?
Grönsisko: No en, valitettavasti.
Joni: Nythän ne muutkin kaikki eroavat
Grönsisko: Naineet?
Joni: Tämä uskonnonlehtori Öörnikin.
Öörni säpsähti ja katsoi nopeasti Joniin. Grönsisko

katsahti Öörniin ja kysyi epävarmana; Todellako?
Joni: Todella!
Öörni: Älä sinä ... Joko nyt juovuksiin itsesi joit?
Joni nauroi kurillisesti ja painoi leukaa rintaansa.
Joni: Eroaa tämä Öörni. Rouva on lähtenyt huvi-

ajelulle erään herran kanssa ympäri Suomen, ja herra on
lähtenyt huviajelulle laulajatar Grösiskon kanssa.

Grönsisko: Hä—hävitön ... Sellaisia.
Öörni: Kylläpä sinä nyt.
Joni: Hah hah hih hah ... jottako minä en tiedä,

mitä varten te .. . voi seittämänkymmentä! Hah hah ...

Öörni: Minä lyön sinua.
Joni: No vietävääkö sinä, jolla on vaimo ja lapset

mitä?
Grönsisko: Herra Lindberg, saanko minä vähän

puhutella teitä kahden kesken?
Joni: Joo.
Öörni pyyhkii vuorostaan ulos,
Grönsisko lähestyen Jonia: Rakas herra Lindberg
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ei meillä ole tämän lehtori Öörnin kanssa mitään muuta
yhteistä kuin taiteelliset harrastukset. Uskotteko?

Joni: Uskon. Minä vain Öörniä kiusaan.
Grönsisko: Voi voi. Kuulkaa, herra Lindberg: kun

ihminen on niin yksinäinen (alkaa valmistella itkua) kuin
minä ja uhraa elämänsä taiteelle, yksin ....yksin
taiteelle, niin joskus tulee niin oudosti ikävä ...Kaipaa
muutakin, etsii seuraa, platonista ... Tietääkö herra
Lindberg, mitä on platoninen rakkaus?

Joni: Kyllä.
Grönsisko: Tietysti! Joutuu etsimään platonista

rakkautta, yhteisymmärrystä, sielujen sopusointua. Kyl-
lähän herra Lindberg ymmärtää, vai?

Joni: Hyvin.
Grönsisko: Sielujen sopusointua. Mutta ... kun

herra Lindberg nyt ymmärtäisi taisi tämä hieman
kivahtaa tuonne (osoittaen otsaansa). Sellaista sopu-
sointua ja sielujen yhteisymmärrystä ei saavuta naisten
kesken ...toisen täytyy olla mies!

Joni: Juu juu.
Grönsisko: Minä tunsin hengessäni heti, kun näin

herra Lindbergin, että tuon miehen kanssa voi löytää
sielujen sympatiaa.

Laulajatar vaikeni ja katseli hiljaa väristen, silmät
kyynelissä Jonin kasvoihin.

Äsken kuohahtanut uhma oli Jonissa huomaamatta
alkanut hiljaa lamautua. Kun leuka painoi rintaa, pyrki-
vät silmät ujosti ja varkain urkkimaan laulajatar Grön-
siskon silmiä. Siellä ne tapasivat kiehtovasti pyytävän,
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kyyneltyneen silmäparin platonista rakkautta etsivän
katseen.

Öörni koputtaen jaraottaen ovea: Saako?
Grönsisko käsi pystyssä: Ei-jei-jei-vielä!

XXV HI.

Joni tunsi, miten hänen sielussaan nousi nyt omitui-
nen hätä. Elämässänsä oli hän tottunut ikävistä tilan-
teista vapautumaan vihastumalla ja kiusaajan suututta-
misella, mutta tässä oli jotakin, joka teki suuttumisen ja
loukkaamisen mahdottomaksi. Olihan hän kuullut puhut-
tavan rakkaudesta. Mutta kun ei näihin saakka ollut nyt
kokemastaan tunteesta sydämessään tiennyt suuria, alkoi
häntä hiottaa. Yhfäkkiä muisti kihlautumispuuhiaan
aikoinaan. Mutta ei silloinkaan tällaista kokenut. Tämä
Grönsisko oli niitä oikeita sivistyneitä. Se ilmeisesti
rakasti häntä, John Lindbergiä. Nyt hän tuntee itsensä
tässä niin avuttomaksi, että ... Tämä on todellakin
merkillistä! Jotakin aivan... Ei tuo ole sentään mikään
korea ... näin läheltä katsoen ... maalatuthan sillä on
posket? Herrasväki maalaa poskiaan, oli Joni kuullut.
Häntä pyrkii jo naurattamaan. Maalaavat poskiaan!
Onpas tuo kumma otus. Itkeeköhän se tosissaan? Jos se
pitää minusta? Tuollainen laulajatar? Mahtaakohan se

meinata kosasta? Taas pyrkii nauru, mutta hän, Joni,
hillitsee itsensä. Kuuntelee vain herkällä korvalla jo-
kaista vivahdusta sen ruikuttavassa yksinäisyydenvalit-
telussa. Kokemus vaikuttaa Joniin vähitellen kuin hy-
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väksi kehuttu punssi. Mieli on mukavassa tilassa, aivan
kuin tarkkailisi, miten ongen koho nousee ja laskee veden-
pinnalla ja ahven nielee. Joni nauraa sisäisesti. Onpa se
soma nainen! Onkohan äiti-mammakin, Limperin Karu-
liina, tuollaisia jutellut herroille? Samalla kiehahtaa viha
mielessä. Kuin tulinen salama välähtää kerrallinen näke-
mys, kun Karuliina kiikkui Katajamäellä maantiekäve-
lyllä viinaliikemies Långströmin käsikynkässä ja posket
olivat tuolla samalla lailla maalatut...

Grönsisko: Minä olen niin köyhä... En saanut
viimeisellä konsertilianikaan kuin pelkkää tappiota ...

Ja nyt ei minulla ...

Joni: Paljonko?
Grönsisko: Eihän sillä määrää
Joni otti nopeasti lompakkonsa ja pisti tukun sete-

leitä laulajatar Grönsiskon käteen. Tämä tempasi nekuin
koiran suusta ja pisti taskuunsa. Saattoi selvään huo-
mata, että jännitys laulajataren ilmeessä oli hellittänyt.
Hän alkoi nauraa ja lepertää kuin lapsi, joka kovalla
itkulla on saanut makeisia.

Joni huomasi muutoksen. Samalla oli hän purskahta-
maisillaan täyttä kurkkua nauramaan, ajatellessaan, että
se setelitukko oli suureksi osaksi saksalaisia seteleitä,
joilla ei ole juuri mitään arvoa. Hän ei kuitenkaan las-
kenut iloaan julkisuuteen, vaan nautti siitä sisäisesti ja
antoi kutkuttaa.

Joni: Nyt saa tulla!
Grönsisko toimessaan, hypistellen setelitukkoa tas-

kussaan: Juu juu, nyt saa tulla!
Öörni: Joko täällä kaupat tuli?
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Grönsisko: Jo, jo.
Joni: Tietysti se tuli.
Öörni: Kuulehan Joni. Kyllä sinun pitää panna

nimesi siihen paperiin. Aikanaan varmasti lunastan sen.
Joni: En.
Grönsisko: Herra Lindberg, te kun olette yleisesti

tunnettu niin hyvänapuiseksi, pistäkää nyt nimenne
lehtori Öörnin paperiin. Tietysti hän sen maksaa.

Joni: En minä pane nimeäni.
Öörni: Sinun täytyy, muuten minä
Joni päätään kohottaen: Mitä?
Öörni: Annan sinut ilmi.
Joni: Mistä?
Öörni: Affääreistäsi.
Joni: Mistä?
Öörni nauraa ilkeätä kiikutusta, samalla hermostu-

neesti liikehtien.
Joni nousee kiihkeänä: Ettäkö ei minulla ole mitään

tiedossani sinun rötöksistäsi?
Öörni: Mulla ei ole mitään pelättävänä. Vai mitä?
Joni nauraa tunnettua räikeätä ilkeysnauruaan.
Öörni: Et voi todistaa mitään, mutta minä voin.
Grönsisko: Voi, voi, älkää riidelkö. Kirjoittakaa nyt

herra Lindberg, kun herra Öörni niin kipeästi tarvitsee.
Kyllä minäkin olen kuullut niin ikäviä juttuja herra
Lindbergin liikkeestä, että jos ne

.. . mutta eihän herra
Öörni nyt kuitenkaan niitä .. .

Joni kavahtaen pystyyn: Tämä on kiristystä!
Minä

...
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Öörni hypähtäen myöskin ja vetäen taskustaan
revolverin: Nimi taikka .. .

Joni tempaa takataskustaan myöskin revolverin ja
ampuu kattoon.

Grönsisko kiljahtaa ja pyörtyy, mutta löytää onnelli-
sesti juuri takanaan tuolin, johon saattaa mukavasti
sijoittua. Öörni on kalvennut, kun kuuli reyolverindau-
kauksen. Asetta pitelevä käsi laskeutuu alas samalla
kuin Jonin on yhä kohotettuna. Karuliina-mamma kur-
kistaa ovenraosta kauhuissaan.

Joni: Täällä on ryöväreitä!... minä ammun heidät.
Käsi, jossa on revolveri, nousee Öörniä kohti.
Öörni itku kurkussa: Älä ...älä ...

Hän yrittää astua ulospäin.
Joni: Laske revolveri lattiaan, taikka minä
Uskonnonlehtori Öörni tekee niin.
Joni: Laputa tiehesi, roisto, ja vie tuo akka muka-

nasi!
Grönsisko alkaen tointua; Ui ui oi!
Karuliina: Mikä sen ...?

Autokuski kurkistaa ovesta.
Joni: Viekää pois tämä akka ja mies, ne ovat rois-

toja.
Öörni: Me

... me ...
menemme.

Hapuilee laulajatar Grönsiskon käsivarteen. Tämä
saa heti kaiken tajuntansa ja seuraa. Joukko painuu ulos
ovesta.

Vähän myöhemmin katsovat Joni ja hänen mam-
mansa ikkunasta, kun auto lähtee pihasta ja häipyy
hämäryyteen.
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Joni: Sellaisia ne ovat, pirut.
Karuliina: Ja tämäkö oli uskonnonopettaja?
Joni: On ollut. Ja kun nyt tekee konkurssin,

menee uudestaan. Voi seittämänkymmentä.
Karuliina katsoo uniset silmät auki ja suu oudossa

naurussa.
Joni menee huoneeseensa ja paneutuu nukkumaan.

XXIX.

Niin se luistaa ja kuluu tämä elämä, kun ei sairasteta
eikä kuolla eikä muutenkaan satu aivan voittamattomia
ja ikäviä vastoinkäymisiä. Tälle John Lindbergille ei
ollut sattunut mitään sellaisia. Päinvastoin oli kaikki
mennyt niin hyvin, että hän oli nyt joutunut naimisiin
leskirouva Kristiina Johanssonin kanssa.

Sepä olikin aiheuttanut suurenmoiset muutokset
elämään. Kun rouva Johanssonilla oli kirkonkylällä oma
uhkea talo, leipurinpuoti leipomoineen sekä vielä maatalo-
kin hyvässä kunnossa, niin mitäs siinä oli muuta kuin
Jonin huvilatila laitettiin myydyksi ja Joni muutti rahoi-
neen isännäksi rouvansa taloon. Joni oli aluksi ollut
vähän pyörryksissä näistä muutoshommista. Mutta kun
äitimamma yhdessä Kristiinan kanssa oli selittänyt, että
näin oli parempi, niin oli hän uskonut ja ruvennut mieles-
sään kuvittelemaan, että näinhän se elämä rupeaakin
vakaantumaan oikein aika kyytiä.

Yksi asia häntä vain kaikessa tässä hommailussa oli
arveluttanut, nimittäin kysymys siitä, mihin sen mam-
Rikasmies 10
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man panee. Joni näet ajatteli, että nyt pitäisi saada su-
lautua tänne Johanssoni-vainajan leipurinkartanoon niin,
ettei vähän ajan kuluttua kukaan pääsisi arvailemaan,
että mikähän se mahtaa tuon uuden isäntäpomon m a ra-
makin oikein olla? Ja kun tullaan niin liikkuvalle liike-
paikalle, jossa mamma kuitenkin aina kurkistelee ja pu-
huttelee kauttakulkevia ihmisiä, niin saattaa joutua
puheiden alaiseksi asioita mamman ja hänen entisestä
elämästään, jotkapanevat Kristiinankin kyselemään sitä,
että mitä ne ihmiset oikein tietävät? Itsensä suhteen
ajatteli Joni, ettäkun tässä nyt tulee näin hyvät olot, niin
hän lakkaa yhteiselämästä vanhojen liiketuttaviensa
kanssa, sillä pirtuliike oli alkanut tuottaa yhä suurempia
vahingoita, siitä huolimatta, että Joninkin mielestä polii-
seissa ja muissa vaikutusvaltaisissa johtomiehissä tapasi
suurta ymmärtämystä ja avustushalua. Mutta nyt olivat
nämä raittiudenvalvojat kiihtyneet niin päällekäyviksi,
että monesti teki mieli suorastaan ampua niitä, varsinkin
kun se näytti olevan edesvastuuseen nähden melko vaara-
ton asia. Siitä olikin jo ollut joskus parasten toverien
kesken puhetta, että alettaisiinko tosissaan sellainen sota
niitä vastaan, että ne oppisivat pysymään kotonaan.
Sellainen ajatus oli innostuttanut siihen määrään, että
kaupungin seurahuoneella oli pari kertaa »Mandan» sala-
kammiossa kysymystä vakavasti pohdittu. Mutta rin-
tamamiehet arkailivat. Siinähän saattaisi lopultakin
mennä henki, eikä olisi aina ennakolta määrättävissä,
miten syyllisiksi saisi poliisin tai raittiudenvalvojan. Ja,
ne olivat tulleet, nämä trokarit, niin uljaita miehiä kun
olivatkin hieman pelkureiksi.
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Tästä oli Joni alkanut tehdä kustannuslaskuja, ja
tullut lopulta siihen lopputulokseen, että tämä liike
ei enää pitkälle vetele, se loppuu pakostakin ennemmin
tai myöhemmin. Uskonnonlehtori Öörnin oli täytynyt
suoriutua vaikeuksistaan vararikon kautta. Nyt oli
mies taas lehtorinvirassaan ja niin siivo, että Jonia ei
hän tuntenutkaan, kun joskus kadulla vastaan tuli.
Ihmiset tiesivät, että hän oli taas ottanut koko uskonsa
tarmolla kiinni paremmasta asiasta, ja vaelsi nyt hil-
jaista siivo kyytiä iltapäiväänsä kohti, jolloin miestä
odotti valtion eläke, koska elämässä ei ollut muuta
rötöstä kuin vararikko. Mutta sekin oli mennyt ilman
mitään rikossyytettä, joten pieni harhailu lehtorivael-
luksessa oli vain sisälliseksi opetukseksi ja sydämen
nöyryytykseksi. Vaimokin kuului taas alistuneen tori-
kassia kantelemaan omin, nyttemmin hieman pakottavin
käsin. Kaikki tämä kävi Jonille joskus hieman kateeksi.
Siinä oli jotakin niinvarmaa. Ja hänkin oli viimeaikoina
kärsinyt useita tuntuvia tappioita, niin että .

..

Niin oli Joni päättänyt pelastautua naimisen kautta
uhkaavasta vararikosta. Kristiina Johansson oli san-
gen Asianhaarat vaikuttivat sen, että Joni
rupesi tulisesti rakastamaan Kristiinaa ja teki sen tälle
tiettäväksi. Avioliitto kaikkien kirkollisten säädösten
mukaan syntyi.

Mutta sitten, kun oli päästy selville siitä, että Joni
muuttaa Johanssoniin, sukeusi tämä mamman-sijoitta-
miskysymys esiin itsestään. Ja niin ihmeellisesti sattui,
että molemmat olivat aivan samaa mieltä siitä, että
Karuliina-mamma ei soveltunut heidän yhteisperhee-
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seensä. Kun sitä tuumittiin ja tuumittiin, niin oltiin
lopulta siitäkin yhtä mieltä, että mamma saisi nyt hakea
asunnon jostakin muualtapäin, onpa hän vielä kepperä
ja työhön pystyvä ihminen. Joni saattoi tämän mam-
malle tiedoksi jo ennen lähtöään uuteen kotiin, niin
että mamman piti tietää, ettei hänen sovi sinne muut-
taa. Siitä oli Karuliina ruvennut itkemään. Hän juoksi
ystävänsä ja opettajansa sekä miniänsä puheille ja laski
surunsa tämän eteen kysyen: Juontaako tämä hänen
erottamisensa ja mierolle ajaminen alkunsa myöskin
miniästä? Kristiinalle oli aikalailla vaikea selittää,
mistä se oikein johtaa juonensa. Syntinen vaimo tuossa,
jonka hän oli neuvoillaan ja opetuksillaan johdattanut
paremmille teille ja autuuden ymmärrykseen, itki kat-
kerasti ja toivottomasti, kun oli saanut kuulla, että
nyt hän oli tehnyt tehtävänsä ja jouti mennä.

Kristiina kaiveli epätoivon tuskalla muistojensa ja
sydätnensä pohjalta asioita, jos sattuisi löytämään sopi-
van näköiseksi muovaeltua syytä, jolle kristi-äiti sa-
malla voisi tunnossaan löytää vastaavan hyväksymisen.
Mutta kun sellaista ei löytänyt, joutui hän selittämään
vain, että Jonihan se sitä oli ehdottanut, kun täällä ei
ole vanhalle ihmiselle oikein sopivaa huonettakaan.
Siinä oli Karuliina luonut silmäyksensä ympäri suurta
taloa ja ajatellut, että siellä voisi olla montakin asuin-
sijaa, mutta tässä on poikansa taasen ruvennut suunnit-
telemaan jotakin päästäkseen hänestä irti. Karuliinan
vanha-aatami yritti nousta vanhoilta lepotiloiltaan.
Mutta siinä samassa hän huomasikin, että se voisi
vain pahentaa asiaa, sillä Joni saattaisi nyt toistaiseksi
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ajatella kuitenkin antaa hänelle jonkinlaista eläkettä.
Niin hän oli mennyt taas siinä toivossa kotiin ja roh-
jennut kysyä Jonilta.

Karuliina: Aiotko sinä antaa tuulle minkäänlaista
eläkettä?

Joni: Eläkettä? Mikäs velvollinen minä siihen olen?
Elättäköön Katajamäen vaivaishoito.

Karuliina: Mutta kun ne tietävät, että sinä olet
rikas, niin sinulta ne sen kuitenkin ottavat.

Joni: En minä ole rikas.
Kaurliina: Et sinä nyt kuitenkaan ole köyhäkään.
Joni: Eikä mammakaan ole minua elättänyt sil-

loin, kun olin sen tarpeessa.
Karuliina: En, minä olen ollut niin huono. Mutta

sinä kai tiedät, että ei sinun tarvitse tällä huonolla tiellä
kulkea äitisi jälkiä?

Joni: Minä olen nyt teitä elättänyt monta vuotta.
Karuliina: Kaiketi minun työni on sen arvoinen

ollut, että siitä on voinut ruoan ja vaatetta antaa.
Joni: Joutavaa, mitä työtä se on ollut.
Siitä päästiin hyvään riidan alkuun. Karuliinan

sisu lähti liikkeelle, nostattaen mukanaan kaikki ne
elementit, jotka tässä ihmissielussa olivat valtaa pitä-
neet kommunistipuhuja-ajan kukkeimmillaan ollessa.
Karuliina raivosi. Hän noitui jumaliset ja jumalatto-
mat yhteen kimppuun vannoen, ettei tästälähin enää
anna jumalain eikä pahojenhenkien houkutella itseään
uskomaan kehenkään. Niin valmistautui hän viipy-
mättä maantielle, sanomatta hyvästiä pojalleen enem-
pää kuin miniälleenkään.
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Niin oli päästy mammasta, jonka olemassaolo olisi
aina herättänyt utelevain ihmisten mielenkiintoa, joka
oli ehtinyt jo herpautua siitä lähtein, kun Joni puuhaili
kihlautumista rovastin tyttären kanssa. Sitten kun
tämä oli pastöroineen siirtynyt jonnekin kauas, oli se
vanha juttu pian unohdettu.

Mutta Joni oli innostunut siihen määrään entisyy-
tensä jälkien peittelemiseen, että hänessä oli herännyt
halu päästä vanhasta nimestäänkin, joka oli kommu-
nisti- ja kulassi- sekä trokariajoilta eri tahoilla hyvin
tunnettu. Siitä hän aprikoitsi kauan aikaa puhumatta
kenellekään mitään. Vihdoin tuli siihen päätökseen,
että ottaa edeltäjänsä aviomiehen virassa, Johanssonin,
nimen. Se on hyvässä maineessa, sopiva ja kaunis nimi,
eikä kukaan hänen entisistä, nyt hyljättäväksi tule-
vista liike-, enempää kuin poliittisistakaan tuttavistaan
osaa löytää »Jonia» eikä »etutukkaista Jussia», eikä mi-
tään Limpäriä sen nimen suojasta. Hän muuttaa myös-
kin ristimänimensä, ettei siitäkään saada selkoa. Sitten
hän elää leipurina ja talollisena .hiljaa niinkuin hiiri
kolossaan, antaa kasvaa täysiparran, koettaa kaikin
voimin päästä lihomaan. Hän oleilee hyvin laiskasti,
niin että ruoka paremmin tuntuu .

. .

Niin oli Joni myöskin tehnyt. Nyt oli hän siis viral-
liselta nimeltään Hannes Johansson, maanviljelijä ja
leipuri. Parta oli kasvanut nopeasti, niin että naapurit
ja uudet tuttavat, jotka häneen nyt kiintyivät, kun ta-
lossa pidettiin seuroja, sanoivat ihmetellen, että »kylläpä
se isäntämies on ulkonaisesti muuttunut!» »Niinkuin
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sisäisestikin», oli siihen joku lisännyt. Johon moni oli
yhtyen hymissyt, että »niinkuin sisäisestikin, todesta».

Hannes Johansson nautti kissan päiviä. Aivan ke-
nenkään oikeastaan sitä huomaamatta oli hän päässyt
pujahtamaan kelpomies-Johanssonin nimen varjoon ja
kadonnut sinne maineineen. Hän ei käynyt juuri missään
muualla kuin kirkossa, jota tarkoitusta varten oli osta-
nut kirjakaupasta hieman isonpuoleisen virsikirjan, mikä
ei mahtunut taskuun, mutta joka näytti hyvältä kaina-
lossa, kun uusi Johansson rouvansa rinnalla asteli kirkko-
tiellä.

XXX.

Eräänä harmaana talvisena päivänä ajelee leipuri
Johanssonin pihaan samassa reessä kolme vakaisen nä-
köistä miestä. He pysäyttävät hevosensa sinne yleiseen
hevospihaan, jossa seisotetaan ohikulkevien ostoksilla-
ja kahvilassakävijäin hevosia. Mutta tuskin ovat he
ehtineet reestä jaloilleen ja yksi alkanut sitoa hevosta
kiinni, kun vieraskuistille ilmestyy mies, joka huutaa;

Ajakaa hevonen tänne! Siinä on niin paljon
kaikenlaisia kulkijoita.

Miehet pysähtyvät ja kääntyvät katsomaan. Huo-
matessaan, että se on itse Johansson!, kynsäisevät hie-
man karvalakkiaan ja samalla'nyökäten urahtavat jota-
kin hyväksi päiväksi.

Kuistilla seisonut astelee, kädet housuntaskuissa, yli
pihan, hieman kankeanlaisesti väännätellen, aivan kuin
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jo todella lihavuudestaan kärsivä mies konsanaan.
Jalat, harmaine huovikkaineen, siirtyilevät toinen toi-
sensa ohitse aivan kuin mietiskellen mennäkö vai ei.
Mutta matkaa siitä silti syntyy ja punainen täysiparta
yrittää ilmeisesti hymytä. Kun saapuu vieraiden luo,
tapahtuu kätteleminen ja tervehteleminen. Ja mikäli
tämä huovikasjalka ilmaisee äänensä, alamme vainuta,
että se on vanha tuttu, herra John Lindberg! Sama mies,
josta nyt on tullut leipuri ja maanviljelijä Hannes
Johansson. Kuinka se parta, tämä punainen, pukee ja
muuttaa! Varsinkin kun mies lihoo, niinkuin tämä on
tehnyt.

He näkevät tämän kaiken, kun kättelevät, ja hy-
myilevät. Itse hän tuntee sen, että posket ovat entistä
kankeammat lihavuudesta. Sitten pyörähtää takin-
lieve syrjään vatsan päältä ja siitä pullahtaa esiin aivan
uusi tuttavuus, pyöreänä ja pehmeähkönä, ja jumalat-
toman hyvinvoipaisena, aivan kuin hymyten elämän
täyteläisyydelle ja riemuiten olemassaolonsa suuressa
tietoisuudessa. Tässä nyt ovat jo sellaiset nimetkin
kuin Jussit, Jonit, jopa Jannet ja Hanneksetkin liian
nuoria tälle vakaantuneelle vatsamiehelle, huovikas-
jalalle ja isoparralle. Kyllä tätä ei voi enää kutsua
vanha tuttukaan muuten kuin liialta nimeltä, se on Jo-
hanssoniksi. Isäntämieheksi kylläkin, mutta se voisi
pitää sellaista vähän liiaksi talonpoikaisena, kun on ollut
ennen porvarissäätyyn kuuluva ja nytkin vielä seisoo
siinä toisella jalallaan, kun on tämä leipurinliike ja kah-
vila. No niinpä hän saakin olla Johansson yleisen käy-
tännön ja sopivan säädyllisyyden vuoksi. Nimensä
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kirjoittaa hän Hannes Johansson. Emäntänsä puhut-
telee häntä ukoksi.

Niin he astelevat hillityn hiljaa ja viivytellen vieras-
portaita kohti, Johansson edellä-, kädet housuntaskuissa,
ja aina silloin tällöin jälkeensä sanoen jonkin ystäväl-
lisen sanan. Sieltä selän takaa aina pari kolme yht’aikaa
vastaa siihen jotakin sopivaa, joka ilmaisee lämmintä,
ystävällistä mielialaa. Jalat paukkavat porraslautoihin
synnyttäen pientä, meluavaa jymyä, millä kalossin,
kellä pieksunpohjasta. Johansson itse huvittelee lyö-
mällä huovikasta, jonka pehmeä tassahtaminen koskee
nyt niin mieluisasti hänen nykyiseen mielialaansa. Se
pehmeä kosketus kertoo siitä, että on kaikkia kyllä,
eikä tarvitse mitään erikoista jymyä pitää, ei tehdä
eikä pelätä mitään. Ihmiset vain käyvät sitä kunnioit-
tavammiksi ja ystävällisemmiksi, mitä rikkaammiksi
huomaavat hänen ja rouva-emännän paisuvan. Johans-
sonin luonne on muodostunut yhä rauhallisemmaksi ja
siivommaksi ja kaikesta välinpitämättömämmäksi,
jännitys laskee laskemistaan samalla kuin entisyys pai-
nuu varjoon ja nykyisyys peittää sen uusilla elämyk-
sillä ja varsinkin kunnialla.

Sitäpä, kunniaa, Johansson on nyt ruvennutkin
persomaan. Hänellä ei ole monia keinoja, millä sitä
hakisi ja tavoittelisi. Yhteen aikaan hän hiljaisessa
mielessään hautoi ajatusta, että jos rupeaisi pyrkimään
valtiopäiville. Siinä mielessä lähenteli muutamia vai-
kutusvaltaisia henkilöitä eri puolueiden keskuudessa
tunnustellen maaperää siellä ja täällä. Joillekin jo
antoi ymmärtää sitäkin, että hän voisi kustantaa akitat-
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sioninsa itse ja samalla avustaa vähän koko puolueen
asiaa. Mutta toistaiseksi nämä lähentelyt olivat menneet
hukkaan. Oli niin monta muuta, joilla oli edustavampi
maine. Ei mikään puolue tarttunut hänen tarjoamaansa
apuun. Kommunistien kanssa olivat suhteet olleet hajan
siitä asti, kun hän pidättyi niiden kanssa salaisesta
seuranpidosta ja kirjallisuuden levityksestä, vaikka hän
sittenkin oli maksellut niille sievoista pakkoveroa,
etteivät ne vain rupeaisi vihaamaan. Hiljaisessa sydä-
messään Johansson tunsi vieläkin niihin vetovoimaa,
mutta saavutettuaan nykyisen portaan, jota myöten
näytti vaivattomasti voivan nousta porvarillisenkin
yhteiskunnan kunniapaikoille, ainakin yrittää, karttoi
hän yhä visummin julkista yhteyttä näiden porvari-
yhteiskunnan vihollisten kanssa. Niin julkisesti ja toti-
sesti hän oli porvarillinen.

Mutta eräänä päivänä hänen vainionsa oli keksais-
sut aatteen. Seurakunnan kirkkoa oli äsken hieman kor-
jattu, mikäli näin köyhissä oloissa oli ollut mahdollista.
Siellä oli samalla huomattu yhden kynttiläkruunun
tarve. Ja kansalaiset rupesivat keskenänsä jauhamaan
sitä, että miten se voitaisiin saada laitettua ilman vero-
tusta. Toiset ajattelivat arpajaisia, mutta toiset arveli-
vat niitä liian synnillisiksi tällaiseen tarkoitukseen.
Sen sijaan herättivät kyselyn, että kunpa nyt olisi
seurakunnassa joku, joka panee arvoa tällaisille asioille,
ja lahjoittaisi kirkkoon tarvittavan kynttiläkruunun.
Ompeluseurassa sai sen korvaansa rouva Johansson.
Kun tuli kotiin, hän kertoi asian miehelleen. Miten
he siinä tuumittelivat ja neuvottelivatkin, aivan pian
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pariskunta tuli siitä yksimieliseksi, että he ostavat sen
kynttiläkruunun ja lahjoittavat kirkolle. Niin oli tapah-
tunutkin. Kaiverrukset oli kruunuun kaiverrettu. Asia oli
tapahtunut aivan äsken, ja nyt puuhattiin kirkkoon pientä
hartaushetkeä, jossa lahjan paljastaminen tapahtuisi.

Näiden asiain vuoksi olivat nämä, portaissa jal-
kojaan kopistelevat miehet nyt taloon tulleet.

Tuskin olivat kaikki päässeet sisään salin eteiseen,
kun talon emäntä syöksähti sinne terveyttään punoitta-
vana, koko kasvot pelkkänä ilonauruna.

Rouva: No, päivää, päivää, hyvät ystävät. Kylläpä
tulee harvinaisia vieraita.

Mietolainen, kirkkoväärti: Täällä ei ole viitsinyt
käydä, ennenkuin on tullut uusi isäntä.

Rouva: Sekin on' nyt.
Kantolainen: Niinpä aiotaankin nyt ahkerasti käydä,

kun ...

Rouva: Pitääkin ruveta käymään, ettei tämän mei-
dän ukon ala tulla ikävä akkain kanssa.

Koivulainen: Johansson! on saanut niin iloisen
emännän, että ei sen kanssa ikävä tule, ei tule.

Rouva: Sisään nyt. Liekö salissa edes lämmin?
Siellä ollaan niin vähän näin arkisina päivinä, kun pitää
niin hartaasti tätä maailmaa asua, ettei ehdi mihinkään
muuhun kuin tähän jokapäiväiseen.

Mietolainen: Sepä se on pienemmissäkin taloissa,
saatikka sitten tällaisessa, jossa on monta rautaa ah-
jossa.

Istutaan, Johansson itse soututuoliin keskelle lat-
tiata ja vieraille osoitetaan sohvaa ja nojatuoleja. Jo-
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hansson on varannut paremmanpuoleisia sikareita,
jotka nyt syttyvät kunkin hyppysissä ja huulissa.
Emännällä on pian kahvit valmiina. Juodaan hyvien
vehnästen kera. Puhutaan seurakunnan ja pitäjän
asioista, kunnes Mietolainen vihdoin aloittaa, ilmaistak-
seen varsinaisen asian.

Mietolainen: Tässä ollaan matkassa seurakuntalais-
ten puolesta kutsumassa jalomielisiä lahjoittajia pieneen
seuralliseen illanviettoon, joka pidetään rukoushuoneella
sunnuntaina sen jälkeen, kun tämän talon isäntäväen
lahjoittama kallisarvoinen kynttiläkruunu on kirkossa
juhlallisesti paljastettu. Jos tehtäisiin hyvin ja tultaisiin.

Johansson! ei saa kohta sanaa suustaan, mutta
rouva on vikkelämpi.

Rouva, katsahtaen mieheensä: Se on oikein liian
suuri kunnia meille ... pienestä ja vaatimattomasta lah-
jasta.

Koivulainen: Hyvin ansaittu.
Kantoloinen: Lii-liiaksikin ansaittu!
Johansson saa vihdoin sanan irti: Ei me sitä kunnian

tähden ole lahjoitettu.
Mietolainen: Sen .

.
. senhän nyt toki kaikki tie-

tävät.
Toiset: Kaikki sen tietävät. . . kaikki!
Rouva: Me olimme tahtoneet vain hiljaisuudessa

tehdä rakkaalle seurakunnallemme pienen lahjoituksen.
Johansson: Ilman kiitosta ... joo.
Kantoloinen: Joo, mutta osoittaisi seurakunnan

puolelta Riittämättömyyttä ottaa vastaan tällainen kallis-
arvoinen lahja ... kutkahtamatta.
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Koivulainen: Tällainen suurenmoinen kristillisen
mielen osoitus.

Mietolainen: Tällaisena aikana, jolloin kristillistä
mieltä ei tahdo edes köyhät osoittaa, saatikka sitten
rikkaat.

Rouva: Köyhätpä sitä nyt ovat enemmän tyyty-
mättömiä Herran tahtoon kuin rikkaammat.

Kantalainen: Niinpä tahtovat olla ..,asettuvatpa
oikein sotaan Jumalaa ja kirkkoa vastaan, kun ei kaikki
oikein käy mielen mukaan. Paatumus on niin suuri.

Johansson: Niinkuin nämä kommunistitkin!
Koivulainen: Sanokaas muuta, herra Johanssoni!
Johansson: Eikä anneta paremmillensa mitään

arvoa.
Kantalainen: Justihin mun sanani sanoo tämä isäntä-

mies.
Johansson: Minä kysyn, vaikka mitäpähän tuosta,

mutta ... mitä sanoo rovasti tästä meidän pienestä vaa-
timattomasta ...?

Vieraat katsahtavat hätäisesti toisiinsa hieman neu-
vottomina. Kohta kuitenkin ottaa puhevuoron

Mietolainen: Se nyt on se rovasti sellainen vähän
omituinen.

Kantola: Ja yksikseen elelevä ...sanonko yksin-
kertainen.

Koivulainen: Sellainenhan se on aina ollut.
Mietolainen: Suoraan sanoen, ei hän tunnu oikein

pitävän tästä, että me juhlaa hommataan.
Kantola: Niinkuin muka ei kaupalla onnellisesti

saadut rahat olisi kyllin hyviä tällaisiin kirkollisiin lah-
joituksiin.
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Koivulainen: On siinä muutakin.
Kantoloinen: On siinä. Ky-kyllähän tämä Jo-

hansson! sen arvaakin.
Rouva: Voi voi voi, sohaistako?
Kantoloinen: Sellaistapa sellaista.
Katsellen sikariansa näytti Johansson miettivän

ja kuuntelevan, mitä muut haastoivat.
Toiset katselivat tätä vaikenevaa keinuttelijaa,

joka tahtiin aina työnsi huopasen varvaspuolella tuo-
liaan jatkamaan ikuista paikallaan keinumista, jonka
mukana päivän suuri lahjoittaja vaatimattomasti kii-
kutti maallista tomuaan. Yhtäkkiä hän piristyi ja näytti
valmistautuvan jotakin sanomaan.

Johansson: Vaikka minä sen itse sanon, niin minä
olen elämäni vaeltanut niin siivosti ja kunnialla, etten
ole ikänä mitään lakia rikkonut enkä vääryydellä toisen
omaa pyytänyt.

Mietolainen: Senhän nyt kaikki tietävät jaymmärtä-
vät, kun tällainen varallisuus on siunautunut, että siinä
on täytynyt rehellisesti vaeltaa.

Vieraitten mentyä palasi Johansson uudelleen keinu-
tuoliin jatkamaan sikarinpolttoa ja ajattelemaan näitä
asioita, jotka olivat ruvenneet kulkemaan niin mielen-
mukaisesti. Huopasen kärki työnsi työntämistään kei-
nua, joka somasti heilahtelu Kahvilan puolelta kuului
äänekästä hälinää ja keittiöstä rouvan tiukkaäänistä
palvelijataren torumista.

Huopasenkärki työntää hieman lattiasta, ja Johans-
sonin mielessä vilahtaa ajatus maallisen elämän suloi-
suudesta.



Siitä lipuu sama ajatus hieman pitemmällekin
punnitsemaan sitäkin, että tällaistako se kristittynä ole-
minen onkin? Usein ennen kuin oli joutunut sen asian
kanssa kosketuksiin, oli kristityksi tuleminen näyttänyt
ylen työläältä ja jumalisena oleminen vielä työläämmältä.
Kaikki siihen kuuluva oli ollut aivan kuin ylivoimaisen
vaikeata ja ikävää.

Mutta nyt kun oli siihen tilaan huomaamattaan
päässyt, tuntui perin mukavalta, eikä haluttanut mil-
lään tavalla näin saavuttamastaan asemasta luopua.

Lopuksi ajatteli yhä edelleen keinuva rikasmies
Jumalaa ja pappia suurella, hyväntahtoisella myötä-
tunnolla. Jumala oli hänen mielikuvituksessaan muodos-
tunut entistä inhimillisemmäksi ja tuttavallisemmaksi,
kun oli joutunut hänen kanssaan lähempiin asioihin
tässä lahjoitushommassa. Ja pappi avuttomassa köy-
hyydessään oli luultavasti langennut kadehtimaan
Johanssonia. Mutta tämäpä ei siitä nyt mieltänsä pa-
haksi pannut. Tunsi vain kuin jonkinlaista levollista,
hiljaisesti hivelevää myötätuntoa, niin Jumalaa kuin
pappiakin kohtaan siitä, että nämä, ilmeisesti vasten
tahtoaan molemmat, olivat joutuneet hänelle pieneen
kiitollisuuden velkaan.
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Iiska Heikkilaisen
satiirinen m aal aisromaani

KARULIINAN POIKA
Kolme osaa: I Karuliinan poika, II Synnyn-

nainen polsevikki, III Rikasmies. Yhteensa 530
sivua. Hinta osalta a 20 mk., yhteensidottuna
65 mk.

At v ostelu lausui ensi osien ilmestyessa:
i>Lukija voi jo ensi lehdelta todeta, etta teos on

psykologisena ja humoristisena kertomuksena par-
haimpia, mita meilla on ollut pitkasta aikaa.D

(Uusi Suomi.)
tiTotean mielihyvin heti alussa, etta »Karulii-

nan pojam) seurassa olen viettanyt mita viehat-
tavimpia ja hyodyllisimpia hetkia. . . On selvio,
etta »Karuliinan poikatt saa paljon lukijoita. Jo
pelkasta uteliaisuudestakin tata teosta luetaan:
haluaahan Suomen kansa ndhda itsensa, oman
nykyhetken kuvansa, eraan vanhimman kirjaili-
jansa taiteellisen kaden piirtamana.)>

(Johannes Virtanen.)
i>Voimakkaita ruoskaniskuja siina jaellaan,

mutta tasapuolisesti kaikille. Lyhyesti sanoen:
oikein hyva kirja ja sangen terveellinen jokaisen
luettavaksi.)) (Sosialisti.)

WERNER SODERSTROM OSAKEYHTlO.

Hinta 20 mk.










