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KUVAU S 
Alli Liste: IBBDS) Marjukka Aarnio: 

Hän maalasi kuumt;Jisesti. Te- oli mies itse. Se oli Barabbas. kin joskus. Vaikka niinhän te- kaikki esteet, ja että rakkaus- Eilen illalla paistoi katuva- tuttujen kanssa on hauska ju
lineen reunaan oli nastalla kiin- He molemmat pitivät Barab- kivät muutkin naiset. Nykyai- kin murtaa kaiken. Ja sanoit, Joihin aurinko. Tänä iltana oli tella. Tulitikun valo ei sopinut 
nitetty· vesiväriluonnos, joka baasta. Siksi he riemuitsivat, kana. Mutta he tekivät sen ~ri että täytyy olla myös avotmla lamppujen ympärillä harmaata. ultraviolettisen kanssa. Mitä se 
es:tti . m_iestä. Alkukantais~a:, koska olivat .luoneet elävän Ba- tavalla kuin ma~la~l.. He hie- vokaaleja C sill~ sinä tarkoitit Tuhansia askelia kuului. sata nyt oikeastaan oli, kuollut ja l 
elmvmma1sta. J oskus kauan sit- rabbaan. Han Ja mies. nostellvat. Maalar1 p1tl savuket- varmaan a:ta), koska rakkaus näyteikkunaa kiilui punaisin, elävä samassa. Eikä hän osan
ten hän oli tehnyt tuon luon- · Heistä oli tullut ystävykset ta kuin mies. Hän joi pitkin ku- on avointa . Sanoit, että vokaalit vihrein, sinisin silmin. Hyvä nut ajatella, missä samassa. ll
noksen. Hän oli tahtonut maa- Barabbaan vuoksi. Toinen tah- lauksin kuin se, joka on tottu- ovat pehmeitä, ja rakkauskin on syötti, tämä parempi, tuo par- massa, tavallisesti vain rajan 
Iata Barabbaan, jonka kohtalo toi maalata Barabbaan, toinen nut juomaan. Mutta silti hän oli pehmeä. Ja sanoit, että k täy- hain. Taskuissa oli hyvä pitää tällä puolen? Hän jutteli tutun 
oli ollut suuri yksinäisyys. Jon- oli Barabbas. Barabbas oli mies. nainen. Hän ei vain tahtonut tyy olla, koska se on kova, ja käsiä. Hautaustoimisto: Toimi- kanssa ja katseli bostonin päätä. 
ka kansa oli tuominnut huu- Ja maalari oli nainen. Siksi oli olla kana tai lehmä, sillä siksi rakkauskin on kova j a kestävä. tamme arkkuja, surupukuja. Elikö se? Kuolivatko ne pienet 
taessaan: päästä hänet, päästä muutakin heidän välillään, sa- he arvostivat naisen nykyään. Silloin minä nauroin, sillä tun- Seppeleet tilauksesta. Lumi al- käppyräiset, ruskeat kiemurat, 
hänet! nottiin. Mutta heidän välillään Siksi hän oli yksinkin. Hän ei sin naisen, jota rakastit, ja koi keinua lamppujen ympäril- paperin alla. Polttiko tuli ne? 

Mies oli kuin Barabbas. Hän ei ollut muuta kuin ystävyys. tahtonut suhteita. Hänellä oli ajattelin, että hän, nainen, oli Iä. Tytöllä oli ohut takki. Hän Ihan tyhmää. Savu ujui äänet-
oli kutsunutkin p:tiestä sillä ni- Syvä. Luotettava. joskus ollut, mutta hän nauroi samanlainen kuin tuo sana, rak- nosti kauluksen pystyyn. Vaikka tömästi tutun korvan taakse. 
mellä. Sydämessään. Miehellä Mutta oli muita naisia. Ja niille jälkeenpäin. Hän ei vä- kaus. Muistatko, Barabbas, mi- sittenkin paleli. Tietty se on. Levisi ja lumi tappoi. 
oli ruskea, tuuhea tukka. Sitä ei Barabbas tarvitsi naisen. Hän littänyt sellaisesta. Hän tarvitsi ten olit hyvilläsi, kun sanoin Suomessa on aina kylmä. Sano- Talossa oli kahdeksan kerros
näkynyt ~uonnoksessa. Hän vain oli elinvoimainen mies. Siksi ystävän. Ja sitten hän oli ta- sinulle, että hän oli kuin rak- malehdessä luki, että jääkausi ta. Tyttö tiesi sen eikä laskenut. 
muisti, että niin oli. Luonnok- hän ei aina tullut istumaan vannut Barabbaan .. Mut~a nyt kaus. Että naisesi oli rakkaus. tulee uudestaan sadan vuode!l »Saikkosen urheilutarvike Oy~ . 
sessa ei ollut kuin kahta väriä, telineen taakse. Hän oli naisen ei telineen takana ollut Barab- _ Juuri silloin sinun kasvoil- kuluttua. Varmasti. Sen hän us- Tyttö näki hahtuvakuvansa 
sinistä ja punaista. Ne sopivat luona, oman naisensa. Maalari basta. Oli vain luonnos. Hä!l Iesi tuli tuo ilme Barabbas. T'lo koo. Tytön normaaleissa aivois- näyteikkunasta, puoli naamaa 
hyvin noihin kasvoihin, värit. tiesi sen ja hymyili ja odotti. maalasi kuumeisesti, e~tä saisi omituinen hymy: josta me mo- sa oli pientä tylsyyden surua. ja toisen käden. Tavallinen tyt
Varsinkin julma punainen sopi Oli odottanut. Nyt siitä oli pitkä Barabbaan kankaalle Ja huo- Iemmat jälkeenpäin iloitsimme. Pisara lunta lensi sarveiskalvol- tö. Ihan tavallinen. 
hyvin Barrabbaan luonteeseen. aika. Enää hän ei odottanut. neensa seinälle. Sitten hän ei Sinä olet aivan Barabbaan nä- le. Silmien näkökulma sumeni Lumi kieppui kuin mielipuoli 
Tämän Barrabbaan - miehen. Hän maalasi kankaalle suoraan enää koskaan olisi yksin .. · köinen nyt, minä sanoin sinulle hieman. ja vähän pihisi ikkunaan. Lit 
Kasvoilla miehellä oli omituinen lu?!l!loksesta. Hän ei. odottanut Maalatessaan hän koko ajan silloin. J a sinä olit yhä onnelli- Taivas oli tavallinen, tumma. sahtanut purukumi lojui maaksi 
hymy, josta ei tiennyt oliko se m1t~an. Han maalasi. Kuumei- puhui Barabbaalle, tai kuvalle. sempi, sillä pidit paljon Barao- Ei musta ei mikään. Eil~ä sitä muuttuakseen .. Yksityinen mus
lempeä ~ai pir~lline~. ~ies. oli sestl. Kuin se olisi ollut mies. baasta. Tai Barabbaan ideasta. kunolla nähnytkään. Koulu. Lii- ta auto vieri hitaasti katua pit
samanlamen. Hanesta ei vomut Maalari, nainen, oli yksinäi- - Barabbas, he sanovat, ih- Kohtalosta. Ja sinun ilosi tart- kennemerkissä juoksi tyttö ia kin. Keltaista Taxi-merkkiä hie
olla varma. nen. Hänellä ei ollut ystävää -i- miset, että meillä on suhde. Se tui minuunkin, ·ja me juhlimme poika. Juoskaa vain, räkäno- roi tuulilasinpyyhkijä. Kellose-

Kun maalari oli saanut luon- kä miestä. Hän ei tarvinnut on naurettavaa. Sinulla ja mi- yhdessä Barabbaasta. Ideaa. II- kat .. . Siinähän on sairaala toi- pän ikkunassa nainen syttyi ja 
noksen valmiiksi, he olivat Yh- miestä siten kuin naiset tarvit- nulla. Meillä! Barabbas, mehän mettä. Kaikkea, mikä oli oikein sella puolella. Lääninsairaala. sammui. Torin laidassa seisoi 
dess~. miehen kanssa ihailleet il- sevat. Hänessä oli itsessään jo- olemme vain ystäviä. Eivätkö he ja hyvää. Muistatko Barabbas? Harmaat kengät olivat alkaneet haaleita autoja ja niiden vie- Raija Kostia yllättyi jouduttuaan uutena jäsenenä hallitukseen. 
metta. Se oli syntynyt itsestään tain miesmäistä. Hän · pukeutui käsitä sitä? Eivätkö he voi kä- Istuimme vierekkäin sänkyni kiiltää. Märät. Lamppujen ym- re~sä· muutama puu paleli. Täy- ----------------------------
paperille, koska hän oli tunte- housuihin ja miesten paitaan. sittää, että miehen ja naisen laidalla ja joimme ja polttelim- pärillä lumi riuhtoi itsensä vi- sinäinen autiömaa. Apteekki oli . . . . . . . . 
nut miehen. Nähnyt tämän läpi. Hänen tukkansa oli aivan lyhyt. välillä voi olla ystävyyttä siksi me savukkeita. Ja juttelimmP T t.. · · r ·tk" · ihan musta ja hautaustoimisto Sltten ohsl luJa Ja varma sana. suuttuvan taas heihin. Olisit 
Siksi hän iloitsi. Mies iloitsi, Hänen kätensä olivat voimak- että he rakastavat samaa hen~ Puhuimme toisillemme hänest: · hn~o~: .. ~ oLn varJO 1° 

1 
· pl a J,a toimitti seppeleitä vain t ilauk- Oikeastaan, sinä sanoit , rak- kuitenkin suuttunut, jos olisit "'• amara. ampun uona varJo . . k 1 t tt .. h k 'kk' ... tt' .. t 

koska kuva oli hänen kuvansa. kaat ja jäntevät Hänellä oli kar- kilöä? Eivät he tietenkään ym- sinun naisestasi. Kehuimme lyheni ja tummeni, kunnes se sesta. Katu uhk.asi muuttua yök- kaus !a usk.o .~vat l_Ilelke~.n sa- ~u lu ' e. a e .. al 1 Ja lVa 
Se oli enemmän kuin kuva, se kea puhetapa. Hän poltti ja joi- märrä, että rakkaus voi raken- häntä yhdessä. Ja sinä kehuit meni edelle. Sitten se taas lyhe- si. ma. Sitten sma sa~mt, etta rak- n:mutt ~k.~m pelkan luulontvtoumok-

taa ystävyyden He luulevat minut ystävänä. Muistatko Ba- . P ikkik d t Ii t kelt . . • kaus on ainoa oikea sana. ,Ja Sl. Et eivat he olleet ehdo ia 
että ystävyys miehen J'a naise~ rabbas miten meidän udmme np~: .. t.oll.. al. u t o lvta . . 1 tatiisstat. minä tiesin, että sinä rakastit ystävuudessaan. Vaikka enhän , aa 1e a o 1va u rav10 e e 0 . . 1 .. d.. . t . . . t . . .. k.. .. 11 t hd t k k 
välillä muuttuu ennen pitkää kasvoi ja me kehuimme kilpaa 1 t T tt.... . h tt· K k . nnea el VOl yo a. nals asl palJon. Nals a, JOnka mma aan o u e o on, os a va o . y oa m o 1. a SJ • •. t . h . . . k 1. k t t · 11 
rakkaudeksi. Luulevat siten, toisiamme ja sinun naistasi. Em- vuotta sitten oli kodikkaampaa. · Onnettoman suusta vielä re- mlknka unsm yvm Ja JO a 0 1 en er onu smu e. 

r a aus s · · · lt·· · M' koska heidän kohdallaan on ai- mekä me valehdelleet paljoa- Puistossa penkit olivat lumessa ·t·· .. 11. t k 1 · e pamm m1e an1. Inna 
. .. . bb ' Vl aan, onne lsen a apuo een Maalari· levitti· varmo1'n pi'tkin · · tt·· t· · · t k' na niin He eivät voi rakentaa kaan' sma 1Itana Bara as Em k · · · ··· 1 k ·t lt T ' pamm se e a 1esm JO a m 

mitään .puhtaan ystävyyden va- mehän me ylee~sä valehd~lleet umkk'smlSl~ .. ll~ aTno~ a. a~ .o.:.l vielä tukitaan. siveltimen vedoin väriä kan- enemmän' kuin sinä. Siksi on , pen Ien paa a . ai e1 smisia, k 11 H.. · .. .. · t ·· · · 
raan. Me taas emme rakenna sillä olimme hyviä ystäviä, sinä vaan vaaleita. Oikeastaan bän Joka ei katso eteensä se kat- ~a e .. an el eparomy .. var.Ien osannut olla luonnollmen. Pu-
suhteen varaan. Tai rakkauden ja minä. · t · t · k.. ·· · t .. 1 i ' t a1 veto] en suhteen. Han t1esi huin tyhjänpäiväisiä ... ei 1enny , mm a varis a um soo taaksensa. .k .. . ·· 1 ·h· k' k 1 i H .. 
varaan, sillä siksi he nimittävät Maalari hymyili muistelles" oli illalla. Puistossa oli tuttu. ml ~ var ml m I~ ~u ~ · . an Ja sitten sinä lähdit. Etkä pa-
suhteita. saan. Hänelle taulu ei ollut ai- Tuttu sytytti bostonia. Yleensä Lappalaisia sananlaskuja. t~s.~ Barab~aan Ja tlesl miten Iannut, Barabbas. Et enää sen 

bb t t k · t k' · · · tama katso1. · ··1k ·11·· 1· loukannut us - Bara as he ovat urmel- noas aan uva JOS a m Ihm:- Ja een, s1 a o m -
leet hyvän sa~an. Eivätkö ole- sestä. Se oli juuri tuo ihmine1i paitsi se tekee juuri tarvittavan lhänen luonteensa. Ymmärthän, -:- A~takulmain, v~no~.ti. Ja koasi. 
kin? Sinä tiedät, mitä rakkaus Ja tämä taulu, jota hän maala- julm~uden no~hi~. ~~sv?.ihin, tuo Barabbas? .. Va11ta sitten voima~- kmt~nkm suo~aan Silmun. Se . Mutta minull~ ~~ sinun k~va
on. Sinullahan on nainen. Minä si ei ollut kuka tahansa. Se oli punamen. Ta1 snta nakee sen lata. hyvan muotokuvan, kun oli smun t apasl, Barabbas. Kac- s1, Barabbas. Mma panen smut 
taas rakastan sinua ystävänä. B~rabbas, hänen ystävänsä, jo- sisäisen tulen, joka sinua kai- tuntee kuvattavan. Vasta sitten soit kuin .eläin: H~p~illen, etsi~ seinälle, etkä voi koskaan lähteä 
Ja sekin on rakkautta. Minä ra- ka hymyili niin ettei voinut olla vaa, Barabbas. . . voi tuntea ihmisen täysin, kun en. Ja kUltenkm tles1t varmasti pois. Sitten me olemme aina Yh
kastan naistasikin, jonka tun- varma oliko hän lempeä vai pi- - Kuulehan, Barabbas, minä on maalannut hänestä kuvan. kohteesi. Olit. k.uin k~ttu, Barab- dessä, Barabbas, yst ävinä. Me, 
nen. Mutta he eivät ymmärrä rullinen. Juuri sitä ilmettä maa- voin onnistua vielä toisenkin Sanoin sen sinulle silloin, kun bas. Kasvosikm ohvat ketun Barabbas, sinä ja naisesi ja ml
Koska he käsittävät väärin tuon Iari yritti saada kankaalle. sa- kerran. Jo kerran minä. olen on- tein luonnosta. Sinä . vastasit, kasvot. Siksi juuri pidin niistä, nä. Tunnen naisesi hyvin, hän 
sanan, rakkaus. maa hymyä, joka oli Iuonnok- nistunut. saamaan sinut valtaa- että minun kuuluukin uskoa si- niiden eläimellisyyden vuoksi. on rakkaus ja sitä me tarvit-

- Muistatko Barabbas kun sessa. ni, paperille. Nyt minä alistan ten, sillä olen maalari enkä oli- Sanoin sen sinulle, Barabbas, ja semme maailmassamme. 
puhuimme kerr~n sanoist~. Sinä - !'fi~man • caput . mortuumia sinut k~nkaalle. . . , ' ~1 _mu_u~n , .onnelline~., ~,Sa~~it~ s~n~ ~aur?i~ . .Sin~ nauroit, koska Minä Il!'aalaan . ~inusta uudew• 

'liS:' minä. Puhuimme niiden tar- vielä tuohon vasempaan silmä- , - MUistatko, Barabb.~~.;:. kun etJ;.~,~o . mai(l.emamaalarit~in . ~uvlt- smakm Pidit kaikesta alkukan- kuvan, jossa olet nainen sylis.: 
' koituksesta ja asusta. Sinä sa- kulmaan krappalakart kanssa. puhuimme neekerefdetf• uskosta? 'telivat vangitsevansa ~ luonnon taisesta. Sinun naisesikin piti. säsi. Silloin minä en pane ··sil

noit: kiellasusta. (Sinä tiesit ai- Siten saan saman värisävyn kuin Siitä, että kuva oli sama· kuin kankaalleen. Minun on siis Iuul· Minä sanoin sen sinulle, vaikka miisi ultramariinia. Se on liian 

Lapin poika Nils Aslak Valkeapää joikasi Lapinkirjailijoille 
malliksi. 

------------------------------------------------
panomaisen savukerän. Lapset nuuhkivat, he menivät aivan lä
helle ja nuuhkivat kilpaa, he ajattelivat: Savuki on ko jumalan 
pierua! 

Äiti tuli hätistelemään: »Soh, soh! Menkää kauvemas! Oot
tako te ku viehraale suuhun menettä! Ei sole sivistynyttä sem
mone ! Soh, soh !;., 

Aurinko huivahti pilven alta, ikkunoitten neliöt piirtyivät te
rävästi lattiaan, huone täyttyi valolla. Veitsenteroittaja veti 
sauhuja, huulet kävivät pienillä rupuilla, mustat silmät katsoi
vat rillien läpi ja lasten läpi. Lapset katselivat hänen silmiään, 
ne näyttivät lasien takaa paljon suuremmilta kuin luonnossa, 
he ajattelivat: Non syvät ko kaivot, pihkuri vie! He katsoivat 
hänen hiuksiaan ja ajattelivat : Tukka ko mustilaisela! He 
muistivat isäänsä ja aikamies-veljiänsä, naapurin setiä ja koko 
kylän miehiä ja miettivät : Non kaikki vaaliatukkasia. 

Veitsenteroittaja kohotti sormeaan varoittavasti ja sanoi: 
»Totelkaa äitiänne, ,hän on oikeassa! Hän on ymmärtävä äiti ja 
jalo nainen!» Lapset siirtyivät pari askelta taaksepäin. He olivat 
havainneet, että veitsenteroittajan tukka haisi kirpeälle hius
vedelle. 

Veitsenteroittaja sammutti savukkeensa. Hän ei koskaan polt
tanut loppuun, puolipitkänä hän tumppasi sen tuhkakupin reu
naan joustavalla maailmanmiehen eleellä, jossa oli liioiteltua 
itsetietoisuutta. Sitten hän kysyi, oliko veitsiä ja saksia teroi
tettavana. 

»Tottaha niitä ... » äiti sanoi punasteUen ja jatkoi selittävästi 
kuin peittääkseen liiallista mielihyväånsä. »On täälä jo ootettuki, 
että miksei herra ole tullu ... » Hän kantoi pöytäveitsiä, leipä
veitsiä, lihaveitsiä, kynsisaksia, kangassaksia, paperisaksia ja 
keritsimiä. Lajin ja koon mukaan hän pani ne suuruusjärjes
tykseen valkoiselle liinalle kukkamaljaken viereen. Veitsente
roittaja kumarteli ja sanoi: »Oi jalo rouva, kiitos! Entä liina ... ? 
Eikö se .. . ?» Mutta· äiti torjui: ~>Ei, ei se mitään, se on sitä var
ten!» 

Veitsenteroittaja nykytteli, avasi salkkunsa ja otti esille työ
välineensä : hiirenhäntä viiloj a, rotanhäntäviiloj a, latta viiloj a, 
sahaviiioja ja puukkoviiloja , kymmentä karl{eusastetta kovasi
mia, viittä lajia hiontaöljyä, kangassuikaleita ja nahkapaloja. 
Hän latoi ne pöydän vastakkaiselle puolelle kuin lääkärin in
strumentit. Lapset työntyivät taas lähelle, oli nähtävä kaikki! 

na enemmän kuin minä. Mutta luonnoksessa on ... Täytyy vä- ihminen. Sinä nauroit. Sanoit: tava, että vangitsen ihmisen, minun ei olisi tarvinnut. Hän kylmä väri. Minä maalaan si
sinähän olit mies). Niin, Barab- hän ohentaa väriä, että saisi taikauskoa, vaikka itsekin olit jota maalaan. Sitten sinä sanoit, oli varmaan sanonut sen sinulle nulle tulenpunaiset silmät, jot
bas sanoit silloin että rakkaus akvarellitunnun t ähän kankaal- alkukantainen. Mutta minä us- ei luultava vaan uskottava. Ja itse. Sinullehan saattoi sanoa ka katsovat naisesi keltaisia 
on 'hyvä sana. Että sen kieliasu Iekin. Että olisivat samanlaiset, koin siihen. Minä uskon siihen sinä, Barabbas, puhuit kauan kaiken. ~:mt sell~.in~n, Bara~bas, hiuksia. Ja te hymynette mo
on harmoniassa sanan ytimen luonnos ja valmis työ ... Tuon- vieläkin, että kuvassa on ihmi- uskosta. Sanan kieliasusta ja luonnoll~n~.n, et~a smulle vm pu- lemmat. Sinäkin, Barabbas. Sil
kanssa. Että ulkomuoto ja si- ne ultramariini oikeaan sil- nen. Että ihminen on silloin mi- asiasisällöstä. (Puhuit aina niin hua m1sta vam. loin sinun ei enää tarvitse sa
sältö ovat yhtä, sinä selitit, jotta mään, noin, liioitellen. Se tekee nun vallassani, kun olen saanut komein sanoin kaikesta, mutta - Niin kuin me puhuimme- noa: uskoisin, mutta mihin. Sil
olisin ymmärtänyt. sanoit, että katseesta kylmän, oikean Ba- hänet kankaalle. Olen silloin sinä olitkin sanataituri, taitei- kin. Sinä ja minä. Kunnes ... loin sinulla on maailmasi, Juon
rakkauden pitää alkaa r:llä, sil- rabbaan katseen. Ihan palelee, päässyt selville kaikesta hänes- lija sinä ollt). Sinä sanoit, että Barabbas_, kunnes salasin sinu!- nollinen, alkukantainen, elin
lä se on voimakas kirjain, ja kun katsoo kauempaa tuohon sä. Jos kuva on onnistunut. Jos usko on liian heikko sana ku- ta sen, että ihmiset luulivat voimainen. Silloin sinulla on 
rakkauskin on voimakasta, ra- silmään .. . Ja tuonne krappa- se ei ole pikkutarkasti näköinen, vaamaan itse asiaa. Sanoit, että meillä olevan suhteen. Sinä vl- naisesi, joka on rakkaus. Barab
jua. Sanoit, että r tuo sinulle lakkaa, suupieleen. Korosta- mutta siitä kuitenkin tuntee uskossakin pitäisi olla r niin- hasit ihmisiä, siksi en tahtonut bas, Jumala näki tarpeelliseksi 

,mieleen kosken, joka murtaa maan tuota ihmehymyä. Sitä- henkilön. Silloin minä tiedän kuin rakkaudessa. Että se vasta sitä sanoa. En tahtonut sinun luoda myös naisen .. . 

leen, otti karkeimman kovasimen, kaatoikannustaöljyä ja alkoi 
hioa veistä. 

Lapset kyllästyivät katsomaan. He tiesivät, ettei veitsenteroit
taja puhu heille mitään silloin, kun hän työskentelee. Hän oli 
aivan toisenlainen kuin äiji. Kun äiji veisteli kirvesvartta tai 
vuoleskeli sahanpuita, hän puheli lapsille kaiken aikaa ja se oli 
heistä hauskaa. Lapset kysyivät äidiltä, saisivatko he mennä 
naapuriin; Jo etukäteen he t iesivät äidin vastauksen: »No, men
kää nyt, mutta muistakaa olla kilttiä!:. Vain silloin kun veitsen
teroittaja oli käymässä, he pääsivät kylälle. Tavallisesti ei saa
nut liikkua pihalta mihinkään. Lupaa ei saanut pyytämällä
kään. Ja jos joskus sai, siihen sisältyi heti tukku rajoittavia 
määräyl!::siä: mitä saa tehdä ja mitä ei. 

Lapset juoksivat ja huusivat: :.MEILÄ on VEITTENTEROT
TAJA! meilä on veittenterottaja .. . :. 

Naapuritalojen vaimot kurkistelivat ikkunoistaan ja sanoivat: 
siellä hän on! pian hän tulee! Ja lapsilta he kysyivät: onko hän 
yötä nyt teillä? Mutta lapset eivät osanneet sanoa varmaan. 
Vaimot pudistelivat päitään ja ajattelivat: jospa hän tänään yö
pyisi meille? Toisilleen he sanoi_vat: l>Hän on suuri humanis
ti». He ihmettelivät itsekseen, mitä suuria salaisuuksia hän 
omistaakaan! 

lienee luopunu jopa tavanomaisesta uuden puvun hankinnas
nastaankin. Eikä aivan .sattuma ollut, että aviovaimo suora
naisest i tyhjensi miehensä, kun tämä sattui humalassa tule
maan kotiin. Naisellinen viekkaus ja häikäilemättömyys oli 
kukoistuksessaan! 

Ja miten tavanomaista: miehet eivät kiinnittäneet tapauk
seen sen kummempaa huomiota. He totesivat, että vaimot olivat 
terotuttaneet heidänkin partaveitsensä ja pitivät siitä, sillä te
rävänä veitsellä oli hyvä ajaa partaa. Jonkin verran heitä är
sytti jatkuva puhe yhdestä äijästä, mokomasta liipparista. Mutta 
yleensä he kärsivät ja vaikenivat, naurahtivat itsekseen tai tu
hahtivat välinpitämättömästi: »Johan nuo sakset terottas, kun 
vaan viittis alkaa, mutta: samapa se, ku on joutilas joka kulkee 
iha sillä töin, tehköön, perkules! Täytyyhä senki jostaki leipä 
saaha, ku ei pysty oikiaan työhö ... ~ 

Merkillisintä asiassa - sen miehetkin huomasivat - oli se, 
että kun nainen meni naimisiin, hän ryhtyi 'kohta puhumaan 
veitsenteroittajasta. Veitsenteroittajan suosio naineitten nais
ten maailmassa oli kiistaton! Tavallisia olivat sanonnat: »Niin 
sano veittenterottaja .. . '» tai »Ei, mutta hyväneaika, mitähä 
veittenterottaja sannoo, jos .. . '» 

Auringon verinen silmä kiersi nopeasti metsärajan taakse. 
Vaimot }l:atselivat ikkunoistaan. Värikkäin punerrus oli sen ta
lon päädyssä, johon veitsenteroittaja oli jäänyt yöksi. Sillä yöksi 
hän jäi, siitä vaimot olivat varmat. Ei hän enää lähtisi, kohta 
oli liian hämärää niin tarkkaan työhön. He punoivat mieles
sään suunnitelmia, miten pystyisivät viivyttämään niin paljon, 
että hän joutuisi yöpymään joka talossa. 

Kun päivän viimeinen kajastus pilkisti sinimustan metsän yli, 
veitsenteroittaja hellitti kaikkein hienopintaisiminan hiomaki
vensä, huokasi kevyesti ja hymyili. Äiti tuli katsomaan hänen 
työtään. Kymmeniä veitsiä ja saksia oli pöydällä, terät killuivat 
kirkkaina ja pystyvän-näköisinä. Veitsenteroittaja otti jäykkä
leukaiset keritsimet, näytti ja sanoi: Näistä on teräs lopussa! 
Siten hän nykäisi hiuksen äidin kuontalosta, oikaisi sen valoa 
kohti, veti keritsimen leualla hiusta pitkin ja ihme tapahtui: 
hius halkesi. Äiti katsoi veitsenteroittajaa ja ajatteli: siinä on 
tarkka mies, kun hiuksenkin halkasee. 

Lapset tulivat ovelle ja sanoivat: hän soittaa jo. Sitten he 
juoksivat takaisin kylälle. Kylänlapset huusivat yhteen ääneen: 
veittenterottaja soittaa jo. Harmaaseinäiset ait tat, ja ladot , 
punamaalatut navetat ja pirtit ka.iuttivat kymmeniä kertoja: 
SOITTAA... soittaa ... TTAA .. . TAA ... AA ... A ... 

Ja vaimot +Yhtyivät kotiaskareisiinsa ja sanoivat: huomenna. 
Viulun sävelet leikkasivat huoneen tuhansilla terävillä kuvi

oillaan, rakensivat maailmoita päällekkäin ja sisäkkäin, muodot 
upposivat viivojen ja värien tanssivaan keijustoon, kokonaisuu
det viiltyivät osasten välähtelevien sapelien alla. Äiti puristi 
neulatyynyä rinnassaan, unohti kultaisen nuoruutensa, unohti 
lauluttoman arjen ja lapset, nuo käenpoikaset! Vilkkaat trillit 
ja heleet pyörrytt ivät melodiaa, joka lensi yli kielten j a kaula 
jännittyi klihkoisasti. Virtuoosi soitti. Silmät lumoutuivat hä
märän värinään. Suot hengittivät itkua, harmaata ja pehmeää. 

Lapset huusivat jossakin: Äiti, äiti! loputtomasti. Soittoa 
kuunteleva nainen kysyi itseltään, oliko hän äiti? Sävelten sini
set langat kiertyivät hänen ympärilleen, talot oli'l!at silmiä, jotka 
eivät nähneet, mutta ajattelivat. Niitten sisällä oli hehtaareit
tain rypyläistä aivokudosta juuri sitä varten. Maantie oli mato, 
jonka päät kätkeytyivät kylän taakse. Oliko maantie minussa? 
nainen kysyi itseltään, sillä nyt hän ymmärsi, ettei ollut äiti, 
hän oli nainen. Kevät oli lentänyt tänä päivänä ikkunaan ! Se 
oli ollut sokea! Soitto jatkui. . . 

Yömyöhällä lapset juoksivat raitilla ja huusivat: veittenteroit
taja soittaa! Naapurien akat tiirailivat ikkunoistaan ja kyseli
vät: eikö hän enää luekaan nukkuissa? 

Äiti kiirehti varoittamaan: »Soh, soh! Älkää menkö niin lä- · 
hele! Näettehä sen kauvempaaki ja sitäkö sitte pittää tukkiakki 
joka paikhaa: Pysykää muuvala ! Taitaapa teistä tulla kuitekhaa 
veittenterottajjaa, eije !» 

Viime kerralla veitsenteroittaja oli opettanut heitä lukemaan 
nukkuissa. Hän oli kertonut, ettei hän enää kymmeniin vuosiin 
ole nukkunut nukkuissa. Kun ruumis nukkuu, silmät valvovat 
ja aivot etsivät tietoa kirjoista. Vaimot olivat suorastaan hul
laantuneet :mukkuissa-lukemisen-uskoni:losta», joka heid.än kes
kuudessaan näin aloitti ristiretken. Mutta ah kerasta harjoi
tuksestaan huolimatta, heidän täytyi tunnustaa, etteivät pys
tyneet siihen. Joku sinnikkäimmistä oli lukenut yhden yön, 
hoippunut kotityönsä päiväsaikaan, mutta nukkunut seuraa
vana iltana pääsemättä lukemisessaan tuskin ensimmäistä aloit
tamaansa sivua. Tehtävän ylivoimaisuudesta johtuen heidän 
kunnioituksensa veitsenteroittajaa kohtaan oli kasvamis.taan kas
vanut, olipa joku jo tehnyt mielessään hänestä jumalan ja ru
koillut: »Oi pyhä veitsenteroittaja! Anna minulle voimaa kes
tää . .. Lukitse sllmäluomeni, etteivät ne sulkeutuisi . . . » tai muu
ta sen tapaista. Tällä kerralla he olivat päättäneet puristaa 
veitsen teroittaj alta > nukkuissa-lukeniisen» -opin. 

Pitkittääkseen veitsenteroittajan vierailua, he olivat jo kau
an sitten ryhtyneet keräämään varoja voidakseen terotuttaa 
kaikki teräkalut ja siten viivyttää häntä, jotta hän joutuisi 
yöpymään mahdollisimman monessa talossa ja heille tarjoutuisi 
tilaisuus seurata hänen :mukkuissa-lukemistaan>. Tässä tarkoi
tuksessa he olivat ottaneet tarkasti vaarin jokaisesta t ilantees
ta, jossa saattoivat kartuttaa veitsenterottaja-kassaansa, joku 

Ruokailun ja kahvin jälkeen veitsenteroittaja avasi viuluko
telonsa, otti esille stradivariuksensa, jännitti jousensa, asetti 
viulun leuan ja olan väliin ja päästi irti värikkäänä kumpuile
van melodian. Äiti katsoi tyhjälle tielle ja kuunteli. Sävelet kii
pesivät yläoktaaveihin, ottivat ilmaa siipiensä alle. Keskeltä 
taivas oli okrankeltainen, aurinkoa kohti se muuttui punerta
vammaksi, kunnes se oli taivaanrannalta kuin verinen vaate. 
Huone kävi pienemmäksi. Joustavasti notkutellen veitsenterolt
taja .soitti. 

Seuraava aamu tuli niin kuin tulevat aamut pienellä kylällä, 
erotuksena vain: että kaikki vaimot olivat ainoastaan naisia! 
He olivat kysyneet, he kysyivät ja t ulisivat kysymään erikois
menetelmää :mukkuissa-lukemiseen». He kertoivat, että olisivat 
muuten oppineet, mutta luomet lupsahtivat aina kiinni, onnet
tomat! Ja veitsenteroittaja hiveli leukaansa miett eliään näköi
senä, sanoi sitten: »Pitää panna tikku luomien väliin . .. Niin 
me teimme naapurikylässäkin ja hyvin onni.stuimme. Se on nyt 
vain siinä~ miten sen ensi kerralla panee! » Veitsel)teroittaja hioi 
saksia ja puukkoja, saksia ja puukkoja, saksia ja puukkoja, sak
sia ja puukkoja. Naiset käytt ivät varansa ja viekkautensa, mut
ta hämärän tullen ei enää tiedety, missä talossa hän yöpyi. 

Seuraavan talven miehet olivat kokonaan kotona, niin he oli
vat päättäneet . Naiset olivat vaiteliaampia kuin koskaan ennen, 
sillä miehet olivat tahtoneet kuulla viulunsoiton. 

Tuli kevät, tuli päivä, jolloin tielle ilmestyi pyöräilijä. Hän 
oli pitkä ja tumma. Naiset kuiskasivat: se on hän. Mutta miehet 
katsoivat ja sanoivat: ei, se ei ole, sillä on musta takki. Pyöräilijä 
kulki ohi, hattu oli vedetty silmille. 

Veitsenteroittaja otti pitkän leipäpuukon, tsiikasi terää au
rinkoa vasten ja hyräili itsekseen. Hän valikoi pöydältä suu
rimman viilan, veti sillä teränsyrjää varovasti pari kertaa ja 
katsoi jälleen aurinkoa vasten. Sitten hän asetti viilan paikoil-


