
Pikakuvia New Yorkista
IL

"Tenderloinissa.”

"Jopa olet itsesi hienoksi va< 
rannut, kuin olisit tansseihin läh
dössä”, arvelin länteJäiselle tove
rilleni, kun tämä eräänä iltana 
saapui luokseni puettuna kaivos- 
seudun parhaan räätälm valmis
tamiin pukimiin, “ja minä juuri 
olin aikonut tulla sinua hake
maan jatkaaksemme öisen New 
Yorkin tutkimista sieltä alapääs
tä joko katselemalla “le:pälin- 
jaa” tai koettamalla onneamme 
yösijan saannissa kaupungin va
paassa yömajassa. Molemmat 
ovat joka tapauksessa asioita, joi 
ta ei ole laiminlyötävä tutkiessa 
elämää tänä "yleisen hyvinvoin
nin” a kana. Mutta voimmehan 
sen tehdä toiste, kun ilmatkin eh
tivät muuttua kylmemmiksi, sil
loin myös voi parhaiten näitä 
puolia tutkia.”

"KyMä ne vielä ehdimme tut
kia, eikä kovin hauskaa ole yh
teen menoon vain kurjuutta tut
kia kun halua on nähdä hieman 
kaupungin ilojakin. Siksi eh
dottaisin täksi illaksi Metropoli- 
tan oopperahuonetta, jossa Farrar 
näkyy-esiintyvän “Madame But- 
terflyssa.”

"Petyt sinäkin halussasi, sillä 
myöhäistä on jo ajatella ooppe- 
ran ensi-iltaan Harlemista kello 
8 illalla. Piletit ovat luonnolli
sesti lopussa emmekä sitäpaitsi 
ehtisi alkuun. Olen nähnyt sa
man oopperan ennen enkä halua 
alkua menettää. Mutta voimme
han ajaa samaan kaupungino

saan ja tarkastella ilta- ja yöelä
mää “Iloisella valkoisella tiellä”, 
Broadwayllä ja yleensä koko 
“Tenderloinissa”. huvitteluosassa 
kaupunkia, mikäli aikamme ta! 
oikeammin valvomishalumme 
myöten antaa, sillä “Tender- 
loin” ei öisin nuku. Maidonaja- 
jat vasta siellä aamulla ensi huo
mautuksen antavat yön lopun lä
hestymisestä”.

“Lähtekäämme siis heti, sillä 
olen kuullut koko paljon ja leh
dissä nähnyt, joten olen utelias 
niitä näkemään. Ehkä voi ilta 
kulua hauskasti ja opettavasti.”

“Hauskasti kyllä, jos vain kat
selet elämää pintapuolisesti, op-et- 
tavasti, jos samalla ajattelet asi
oita hieman syvemmältäkin. Nä
kemistä sinulle luulen kyllä riit
tävän."

Kiiruhdimme siis jälleen maan
alaiselle ja ajaa hurautimme 
“Tenderloinin”yläpäähän Colum- 
bus Circlen asemalle. Kadulle 
kohottuamme aukeni eteemme 
iloisen kaupunginosan näky. To
rin ympärillä olevat teatterit lois
tivat monivärisissä sähköliekeis* 
sä iliuottaen esitettävien kappa
leitten ja pää-esiintyjien nimiä. 
Suuret automobiilimyymälät ja 
hienot kapakat kilpailevat valais
tuksessa teatterien kanssa ja ka
dut kihisevät liikettä, Katukäy
tävillä tunkeili kirjavapukuinen, 
suruton yleisö ja ajotiellä vyö
ryi neljä Ja viisikertaisissa riveis
sä yhtämittaiset jonot komeita au 
tomobiileja ja parivaljakkoja mo
lempiin suuntiin tehden jalkamie
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ka kanssa oli mitä sydämeltisim- 
mässä yhteistyössä taistellut yli 
neljävuosikymmentä, näytti sietä
mättömältä.

Kipeästi koskee meihin heidän 
kummankin menettäminen, ystä
väin, toverien, opettajain menet
täminen. Ja kuitenkin, niin an
kara ku:n tuo isku onkin, on jo
takin sovittavaa ja kohottavaa 
siinä ylpeässä tavassa, jolla he 
osottavat kuolemaa ja elämää 
kohtaan samalla tavalla halvek
simista. Eivät mitkään tuskalli
set muistot sairaudesta rappeutu
misesta, vanhuuden kyvyttömyy
destä sumenna heidän muistoan
sa. Iloisin, kohottavin vaikutel
min heitä muistelemme. He ovat 
todella kuolleet kauneudessa, si
tä kauniimmin, koska se tapah
tui ilman pöyhkeyttä, yhtä yksin
kertaisesti ja koruttomasi!, yhtä 
suuresti ja todellisesti kuin he 
olivat eläneetkin.

*

Lafarguen kirje,

jolla hän sanoi hyvästmsä tyo- 
ja aatetovereilleen, kuuluu: 

"Ruumiiltani ja sielultani ter
veenä antaudun kuolemaan, en
nenkuin hellittämätön vanhuu- 
denikä ottaa minulta osan elämi
sen tyydytystä ja iloa ja riistää 
minulta ruumiilliset ja henkiset 
voimani, lamauttaa tarmoni, mur
taa mieleni ja tekee minut rasi
tukseksi itselleni ja muille. Jo 
vuosia olen luvannut itselleni, 
etten elä TO ikävuotta vanhem
maksi. Olen jo aikoja sitte mää
rännyt elämästä eroamiseni vuo
den ajan ja valmistanut päätök
seni toimeenpanoa, syanikaliumi- 
ru isku tus ta. Minä kuolen mitä 
suurimmalla ilolla, jota minulle 
tuottaa varma vakaumukseni, et
tä asia, jolle olen omistanut 45 
elämäni vuotta, tulee ehkä jo lä
heisessä tulevaisuudessa pääse
mään voittoonsa. Eläköön kom
munismi, eläköön kansainvälinen 
sosialismi/*’
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TARUA — TOTTA

Taru kertoo: syntyi kerran Tosi kertoo: kahlehissa
vapahtaja maailmaan; kulkee kansa kaiken maan.
kuinka silloin "armo herran" Epätoivon aatoksissa 
maahan nähtiin laskevan. vaeltaa se ratoaan.

Mutta apu kahlittujen 
itsessään on heissä.
Ja vapahtaja maailman 
se piilee kärsineissä.
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Jussi Raitio.


