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Olin koettanut elää kaikkien oikeaksi uskottujen kirkon- 
oppien ja sääntöjen inukaan. siinä vahvassa luottamuksessa, että 
kerran, kun tuo luiseksi kummitukseksi kuviteltu kuolema tulee 
minuakin noutamaan, taivaaseen kai tiistä mennään, ja ihan 
herroiksi, kuten raamatun Eliaskin kerrotaan menneen. Arve
lin ettei taivaassa pienistä synneistä mitään välitetä, sillä tiesin 
niitä olleen jokaisella, joka oli minua emien mennyt “ Isän ty
kö”, ja sen tiili den en välittänyt edes muistellakaan pikku va
leita, pieniä pilapuheita, nauriin tai herneiden varkausjuttuja. 
joita pikkupoikasena toimeen pantiin, Suurempia syntejä kai 
ne rekisteröivät taivaassa, arvelin, ja seiitähden oletin ettei mi
nulla ole mitään estettä noustukseni mailiin taivaallisessa sata
massa — siis esteetön sekä m at k usta ma a n että maihin nouse
maan kunhan vain näytän puhtaan papiiikirjani. —

Sattumalta — vaikka siilien aikaan katsoin kaikkea salli
muksen toimeenpanemiksi — sain erään “ 1'usj aika tulossa” ni
misen, erään hullun papin kirjoittaman kirjasen, jossa kerrot
tiin tämän matoisen maailman lopun jo vihdoinkin olevan ihan 
oven edessä, ihan hilussa, paukahtamassa millä silmänräpäyk
sellä tahansa, juuri kuin huonosti sytytetty ruutilatinki. Luin
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kirjasen ja vertailin sitä raamattuun — opastettujen värsyjen 
yhtä pitävä isyyteen. Tunsin kauhistusta koko olennossani. Kyl
mät väreet juoksivat pitkin selkäpiitäni. Minä aloin tuntea 
tuskaa ja kauhistusta. Knvittelin kankeaa nielua ja hälinää, 
mikä siitä voisi syttyä. Miljoonia ihmisiä huutamassa kuin 
palavassa laivassa, ja vielä kauheampi määrä alkaa kömpimään 
maan sisustasta, mikä mistäkin mäen laidasta, homehtuneille nok
kineen ja irvistäville pääkalloilleen. Huh! Aloin jo tuntea 
syntejäni. Varpunen lein tuvan räystäältä tirskahteli niin pirul
lisen ivallisesti kuin olisi tahtonut muistuttaa että olen heidän
kin pesi ään hävittänyt, lie itä kivitellyt ja pauloja asettanut hei
dän surmakseen. Kuta enempi ajattelin sitä enempi tuli syn
tiä kasaan. Se alkoi ahdistaa. Tuntui jo siltä kuin olisi maa 
vapissut jalkaini alla. ja minä aloin tuntea pahoivointia. Val
voin koko yön ja mietin. Aamulla en kyennyt työhön. Aloin 
uudelleen ajatella ja tutkia raamattua, löytääkseni edes neulan 
silmän kokoisen reijän, josta voisin alkaa tukkimaan taivaa
seen. Ei löytynyt. Minulle ei muu neuvoksi kuin heittäytyä 
armoille. En ollut koskaan rukoillut, ja epäilin etten osaa niin 
säännöllisesti että minua kuultaisiin. Kumminkin oli se nyt 
tehtävä ajallaan, kiivi miten kävi. Otin raamatun ja menin ulos 
keskelle tiheää vesakkoa, johon en arvellut kenenkään tulevan 
minun pyhää toimitustani häiritsemään. Istuin kivelle ja aloin 
lukea Johanneksen ilmestystä, saadakseni itseni oikein juhlal
liselle tuulelle, Aloin vihdoin kontaltani rukoilin niin hartaasti 
kuin kukaan pyhimys. Alussa eivät sanat tahtoneet sujua, ja 
minua pelotti ettei sitä kuultaisi kun ei se tule oikein kaunopu- 
lieliaasti. Koetin parantaa, vaan rukoukseni alkoi tulla sellaista 
etten sitä varmaan ymmärtänyt itsekään. Katsoin taivaalle jos 
pilvien lomasta kukaan tirkistiiisi vaivaista syntistä. Ei näky
nyt. Arvelin jo ettei sitä kuullakkaan. Mutta varmuudeksi 
aloin uudestaan ja koetin päästä itkuun, että se olisi ollut joh
donmukaisempaa. En voinut itkeäkään. Iliki vain valui vir
tana pitkin kasvojani, sillä miilulla oli täysi meininki kuitata 
ainakin siihen asti tehnyt synnit samalla kertaa. Juuri kun olin 
kuumimmallaiii tulla roiskahti sangollinen kylmää vettä nis
kaani. Minä säikähdin ja — unhottaen koko rukoushonnnau 
samassa silmänräpäyksessä — hyppäsin pystyyn, kuullen kaikeksi
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kauli istu keokseni omilta vasta rukoilleilta luudiltani iikäscn 
p ....le e u . Arvasin lieti miten asia oli. Toverini, joka asui sa
in ass«a talossa, oli huomannut minun Uourailevan ja sai aa seu
rannut minua kuuntelemaan, varaten kylmää, virvottavaa vettä 
kuumeeni jäähdytykseksi, jonka arveli parantavan, kuten sit
ten nauraen kertoi. 1 lii pesin omaa lapsellisuuttani ja toden tun
nusta a käeni olikin se sellainen lääke että maailman loimu hou
railut katosivat kuin sauhu ilmaan, ja niinä sain jälleen entisen, 
elämää ja intoa uhkuvan mieleni normaalikuntoon. 1'sein jä- 
lestii imuroimme toverini kanssa minun maailman lopun hourai
luilleni ja sen pikaiselle katoamiselle.*

J är j estymättömiä.
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