SÄKENIÄ
pa viimemainitussa oppilastossa
voimakkaimmin esiintyy se usko
omaan erehtymättömyyteensä, jo
ka aiheuttaa monellaisia ristiriito
ja sellaisten toverien ja sen toveri
piirin välillä, johon he joutuvat toi
mimaan.
Nämä seikat ovat osaksi yhtey
dessä sen kysymyksen kanssa, joka
tulee pohdittavaksi
seuraavissa
kirjoituksissa, nim. kuinka laajan
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tahi oikeammin kuinka rajoitetun
opistossa tarjona olevan opetuksen
tulisi olla, jotta se voisi menestyk
sellisesti juurtua siellä olevien op
pilaitten mieliin. Mutta osaksi ne
ovat yhteydessä myöskin sen k y s y
inyksen kanssa, missä määrin opis
tossa vallitseva discipliini ja opet
tajain opetuskyky voi pitää sellais
ta yliarvioimista kohtuullisissa ra
joissa.
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Henkinen silta
K irj. Hilja Pärssinen
Kukin meistä on elänyt oman
murrosaikansa. Tahi olemme eh
kä eläneet useampia murroskohtia.
Toiset näistä ajoista ovat tuotta
neet sieluumme järkyttävän äkilli
sen mullistuksen, särkien entistä
henkistä minäämme, repien alas
entisiä katsomuksia ja nostaen ti
lalle uusia, joista ei meillä ennen
ollut aavistusta. Toisen kerran on
taas henkisen olemuksemme uudis
tus käynyt rauhallisemmin, vitkallisemmin. Olemme olleet aivan
kuin pakotetut pysähtymään katsoaksemme sisällisesti kulkemaam
me tietä ja arvioimaan saavuttami
amme elämän arvoja, tarkasta
maan niitä, kestävätkö ne totuuden
janomme vaakalaudalla, vaiko nou
sevat kevyinä ilmaan pudottaen
meidät rämpimään epätoivon suos
sa.
J a usein on meistä tuntunut ras
kaalta kun kuljettuamme kappa
leen ehkä tasaisempaa tietä olem
me joutuneet jälleen tuollaiseen
elämän taitekohtaan, tuollaiseen
korpeen, missä ei ole ollut leväh
dyspaikkaa. Me olemme silloin
tehneet kysymyksen itsellemme,
sekä vaatineet myös mykkää koh

talotarta tilille siitä, miksi näin.
täytyy olla. Miksi meidän, totuu
den etsijäin, meidän, jotka emme
saa koskaan tyydyttävää vastausta
elämän arvoitukseen, miksi täytyy
meidän tuskalla, öitten unettomuu
della valloittaa jokainen pieni va
lon murene sieluumme.
Kuinka paljon helpompaa on
kaan noiden, jotka uskovat “ isien
tavalla” noiden, jotka eivät itsekohtaisesti eivätkä sielunsa sy
vyyksistä asti ole koskaan kohot
taneet kysymystä “ mistä mihin” ,
noiden, joille on henkiseksi oppaak
si riittänyt valmiiksi muovailtu ja
helposti sulavaksi valmisteltu opinkäsite. Miten helppoa noiden, jot
ka kopioivat itsellensä henkisissä,
yhteiskunnallisissa ja siveellisissä
kysymyksissä mielipiteet valmiina
puoluelehtien tai kirjailijain tuot
teista, kuten ostetaan nuttu räätä
liltä tahi tilataan kenkä jalkincliikkeestä. Ja aivan kuten puku ote
taan sen mukaan, mihin tilaisuu
teen sitä tarvitaan ja miten se sopii
ylle, ottavat he mielipiteensä sen
mukaan, mikä on heille edullisinta.
Niin pääsevät he kaikista etsijän
vaivoista, eikä ole heillä aavistusta
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niistä taisteloista, joilla toisten täy
tyy vakaumuksensa saavuttaa.
Mutta kuitenkaan emme heitä
kadehdi, päinvastoin emmekö sääli
heitä, emmekö siunaa omaa osaam
me, joka meiltä niin paljon vaatii,
mutta joka meille niin paljon an
taa.
Eikö todellakin jokaisen tuskas
sa valvotun yön jälkeen ole päivä
pyhempi. Eikö jokaisen sisäisissä
väräjämisissä eletyn tuokion jäl
keen sielumme tunne kuin aamu
kasteessa kylpeneeltä! Emmekö
me ole sisäisten kärsimysten ja ilojcmme kukkurapäisen maljan tyh
jennettyämme täynnä rikasta yltä
kylläisyyttä, jota me vaivoin jak
samme salata. •—
Kaunis on etsijän tie!
Me tunnemme astuvamme hen
kistä siltaa ja monin kerroin suu
rempi on riemumme, kun tiedäm
me, että emme ole tällä tiellä yksin.

Meitä on monta, kaikki me eläm
me samassa odotuksen, kysymisen
ja arvioimisen väräjämisessä.
Ja joskus me voimme tällä tiellä
tavata ystävän, joka ojentaa meille
käden — luo meihin unohtumatto
man katseen.
Ja silloin me iloitsemme vaiva
loisesta tiestämme, sillä täällä, juu
ri täällä olemme löytäneet ihanimpia ihmisiä, täällä herkimpiä, kauneimmin sopusointua janoovia hen
kiä.
Ja kuta kauvemmaksi olemme
kulkeneet sovinnaisuuden kannot'
tontiksi raivatuilta ja sannalla si
lotetuilta teiltä, sitä kokemusrikkaammaksi käy vaelluksemme, si
tä avarammiksi aukenevat näkö
alat ja sitä puhtaammaksi ilma
hengittää.
Ja sielumme hiipii näkymätöntä
siltaa pitkin samoin sykkiväin sy
dänten likelle.

