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H A N U M
(Kuvaus tscherkessilais-naisten elämästä)
Kertonut Nikolai Arhipov

V enäjänkielestä suom entanut E. Hyypvläinen

Hiljaisena iltana Hanum istuu
Kubän’in rannalla ja katsoo toisel
la puolella olevaan rantaan: sieltä,
kaupungista, pitää tulla lossilla hä
nen armaansa Elmirs. Hanum is
tuu siinä jo kauan, hän tuli kun veripunanen aurinko tuskin oli piilou
tunut — juuri tuon korkean vuoren
taakse, joka on aivan sokuritopan
muotoinen.
Samea Kubän tuli jo kauan sit
ten tummaksi, se virtailee hiljaise.
na hänen jalkainsa juuressa, lau
mat ajettiin jo aul’iin*). Jo on ai
van hiljaista, koiratkaan eivät hau
ku.
Mutta Elmirsaa ei n ä y ...
Hanum on aivan nuori tscherkessiläinen tyttö. Hän on hento,
solakka ja suloinen kuin vuorikauris.
Kaksi paksua palmikkoa,
ikäänkuin mustat käärmeet, luikertelevat aivan hänen polviinsa asti,
painaen pientä päätä. Mutta hänen
hienoissa kasvoissaan, pitkien mus
tien kulmakarvojen alta, loistavat
hänen silmänsä milloin iloisina,
lapsellisesti säteillen, milloin surul
lisina, kaukaisina, haaveilevina.
Hanum on eriskummallinen.
Hän joko laulaa iloisia lauluja ja
silloin ei löydy parempaa hovimes
taria koko aul'issa, hyppelee päivät
pitkät vuoristossa, kalliolta kalli
olle, että kaikki ihmettelevät hänen
nuorteuttaan. Tahi istuu synkis.
tyneenä, surullisena ja katsoo ve
teen: vesi on sameaa ja hirvittä
vää . . .
Miksi Elmirs viipyy niin kauan?
Lossi tuli jo kolme kertaa. Van
hoja ja nuoria tscherkessiläisiä tuli

•)

K a u k a sia la in e n kylä.

siinä, mutta heidän seassaan ei ol
lut tuttua vaikosta papaahaa.*)
Hanum pelkää, ettei vain hänen
isänsä, vanha, ankara Lju, huomai
si hänen poissaoloaan. Silloin hän
kyllä saa toruja myöhäisestä pois
saolostaan !
Vaalea valo valaisee vuoria:
kohta näkyy kuu idässä.
Hanum katselee tarkoin vasta,
päätä olevaa rantaa: joku tuli sin
ne. Mutta Kubän on leveä — ei
voi nähdä. Ehkä hän ei tullut
kaan lossille. Mutta, — touvi al
koi narista, vetäytyi suoraksi: se
tulee siis tänne.
Hanumin pieni sydän vapisee
kuin lintunen. Hän katsoo niin,
että tekee kipeää silmiin. Mutta
tuo vanha lossiinies Nahtuk nahjustaa aina niin kauan. Vihdoin
alkaa lossi liikkua mustana varjo
na.
Hitaasti, kauhean hitaasti
vanha kilpikonna matelee, mutta
I [aniini aivan vapisee maltittomuudesta.
Äkkiä tuli aivan valoisaa: vuo
ren takaa sukelsi kuu esiin, suure
na, tumman keltaisena,
Nyt Hanum näkee selvästi Elmirsin Valkosen papaahan.
Ali, se on hän, hän, hän!
Nyt ei enää voi istua levollisena.
Hän hyppäsi suurelle kannolle, et
tä Elmirs näkisi hänet ja taputti
hiljaan k äsiään ... Tietysti hän jo
huomasi Hanumin. otti papaahan
päästään ja heilutti sitä.
Lossi matelee yhä likeiiiinäksi ja
likemmäksi. Nyt se on jo melkein
rannalla.

•) P a p a a h a — k o rk e a k a rv a lak
ki, jo ta taeh erk essiläiaet k lly ttäv ät.
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Hanuni näkee iloisesti hymyile
vät kasvot. Mutta juuri lähellä
rantaa, kahden hevosen pituuden
päässä, lossi narahti, vikisi ja py
sähtyi.
Ah, tuo kirottu vanha kaukalo,
jonka olisi pitänyt polttaa jo kauan
sitten!
Mutta eipä suotta Elmirsia pide
tä aul’in parhaimpana dschigittina*), ei hän malta odottaa siksi
kuin vanha Nahluk laittelee van
haa kaukaloaan — uljas dschigittihyppäys ja Elmirs on rannalla.
Nahluk ei tarvitse laskea rantaan,
hän voi palata kaupunkiin takai
s in .. .
II.
Mikä onni, istua Kubän’in ran
nalla suuren lempeän kuun valossa
ja suudella rakastettua tscherkessiläistä 1 . . .
Käsittääkseen tuota, täytyy itse
muuttua tscherkessiläistytöksi, Hanumiksi, olla niinkuin hän, seitse
mäntoista vuoden vanha, omata
hänen kuuman sydämensä ja rakas
taa juuri niin, kuin hän rakastaa.
Eikä voi ollakaan rakastamatta
Elmirsiä.
Etsikääpä, löydättekö
toista hänen kaltaistaan vuoriseudun kaikissa aul’issa? Missä te
voitte löytää sellaisen solakan, not
kean ja kimmoisen kuin teräs, sel
laisen kauniin tscherkessilaisen, läpitunkevine katseineen ja mustine
viiksineen ?
Mikä onni, istua Kubän’in ran
nalla suuren lempeän kuun valossa
ja suudella rakastettua tscherkessiläistä!
On niin paljon, josta pitäisi pu
hua, mutta ensin pitää suudella
niin että riittää! Sitten tulee syö
dä sitä. mitä on paperikäärössä,
jonka Elmirs toi kaupungista.
Hänet kaikki tuntevat. Koirat
kaan eivät hauku hänelle. Tuolla
*) Dschiglt — utjas ratsastaja, ur
heilija.

venäläisellä on sellainen naurettava
parta: aivan vaalea. Ja siniset sil
mät. Tscherkessiläisten silmät ei
vät ole sellaisia.
Hanum tietää, että siinä on oi
keata turkkilaista halvaa*), josta
hän niin p itä ä ... Elmirs hemmottelee pientä Hanumia 1
Kuinka maistuu hyvältä tuo häi
vä, syödessä sitä rakastettunsa
kanssa, kun aul nukkuu, kun kuu
on niin suuri ja lempeä, kun Kubän
hohtaa hopeana ja haaveellisesti
valaistut vuoret nukkuvat I . . .
Sitä ei voi sanoilla selittää, kuin
ka se on su lo ista!...
Mutta kaikella on loppunsa, niin
halvakin loppui, se on jo kaikki
syöty.
Nyt tulee puhua heidän huoles
taan, ainoasta, vakavasta huolesta.
Hanum in isä vaatii tyttärestään
ennen kuulumattoman suurta ka
liinpa**). Mutta onhan vanha Lju
oikeassa: onhan Hanum kaikkein
kaunein, kaikkein viisain ja kaik
kein suloisin tsherkessiläistyttö ko
ko Kubän’in alueella. Aivan kuin
harvinainen kallis helmi.
Etsikää kaikissa, kaikkein parhaimmissa aul'issa: Tohtomukaissa,
Assakolaissa, Sch in sellissä,
Bschegokaissa — turha v a iv a !...
Mutta Elmirsin isä. vanha Medschid, on myöskin oikeassa: mik
si hänen poikansa ottaisi niin kal
liin morsiamen? Onhan kyllä mui
takin kauniita, mutta huokeampia
tscherkessiläistyttöjä!
Rakkausko? — No, loruja! Mi
täpä siitä! Se on mitätöntä!
Mutta kun häneltä tänä vuonna
kaatui seitsemän hvvää oritta — se
ei ole suinkaan mitätöntä!
— No, sano. Elmirs, miten on
tuon kalimPn laita?
*) Häivä — hunajasta ja pähki
nöistä valmistettuja makels*a.
*•) Kai im — rahasumma. Joka
morsiamesta maksetaan hänen van
hemmilleen.
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Elmirsin huulilla on ollut koko toistaan niin kovasti, että tekee oi
kein kipeätä ja sitten lähteä juok
ajan käsittämätön viekas hymy.
Hän tietää jotakin ilahuttavaa, semaan aika vauhtia eri taholle.
Mutta varovaisesti, etteivät aulin
mutta tahallaan viivyttelee.
koirat heräisi! . . .
Vihdoin Elmirs sanoo:
— Kuulehan minun pikku lintu
seni : isä suostui antamaan k alim ..
Miten tuollaiseen ilahuttavaan
viestiin voi vastata? Oikea vasta
Aamulla Hanum nousi iloisena.
us siihen on: ottaa Elmirsin kau
niin pään käsiinsä ja suudella, Äiti jo työskentelee taloudessaan.
suudella siksi kun käy aivan pime Hän on aina hommissaan.. . sellai
äksi silmissä, siksi kun tunnet, että nen ahkera!
Miksi Hanum on niin iloisalla
lennät johonkin käsittämättömään,
mielellä?
mutta suloiseen syvyyteen ...
Ah, niin, hän muistaa: kalim,
Silloin tulee päästää käsistään
kalim
! .. Pitää kuiskata äidille
tuo kaunis pää, koettaa tointua ja
kysyä sitten: — “ Kuinka se tapah korvaan kaljmista. Hän aikoo läh
tui, että vanha Medschid äkkiä teä palvelijataren kanssa joelle pe
semään vaatteita, Hanum menee
suostui antamaan kalim ?”
—■ Oi, lintuseni, se tapahtui hy myös, siellä hän sanookin.
Kas siinä onkin joki.
vin odottamatta...
Miten kirkas ja iloisen näköinen
Elmirs oli ajanut hevosia mark
Kubän
on aamuauringossa! Aivan
kinoille Ust-Labinskiin ja myynyt
neljätoista oritta ja kymmenen tam kuin sillä olisi suuri juhla, kuin
maa niin korkeasta hinnasta, josta Bairam !*)
Tietysti tulee kylpeä, vesi on niin
isä ei voinut uneksiakaan, silloin
pehmeää
ja miellyttävää.
isä leppyi ja sanoi: — Nyt, Elmirs,
Nopeasti lentävät keveät vaat
annan vanhalle Lju ille kalim. Si
teet Hanumin päältä ja putoavat
nä olet sen ansainnut.
Kuu on jo tullut kalpeaksi ja tuoreelle ruoholle. Hanum heittäy
kulkenut länteen, mutta Elmirs ja tyy veteen.
Hän ui kuin kala. Ainoastaan
Hanum istuvat kukkulalla ja ovat
unohtaneet kaiken, aivan kuin ei palmikot painavat vähän, hän unoh
olisi olemassa koko maailmaa — ti panna niitä ylös, nyt ne uivat
kummin puolin häntä, kuin kaksi
ainoastaan he yksin.
paksua käärmettä.
Mutta kukko aina muistuttaa.
Oi.
kuinka kauan on istuttu! Mi Äiti tulee levottomaksi: miksi
tä, jos vanha Lju ei nuku, vaan Hanum ui niin kauas, eihän hän
ole mies. voihan hän pulikoida ran
odottaa Hanumia!
Mutta nyt ei ole niin pelottavaa: nan lä h e llä ... Voi sattua — Allah
voihan sanoa vihaiselle vanhuksel siitä varjelkoon — suonenveto!.. .
le kalinoista, kalim lepyttää van Tahi, mikä on vielä pahempi —
on suuria sampia, aivan kuin hevo
haa svdäntä.
Miten vaikea on nysähtyä vii set.
Mutta käsittääkö hurja nuoruus
meiseen suudelmaan! Aina tulee
varovaisuuden ääntä?!
vielä vksi ia vielä y k s i.. .
Kumminkin tävtvv vihdoin nous
Mutta tävtvvhän vihdoin erota!
ta pois vedestä. E i ole tarpeen kui
Kukko lauloi jo toisen k e rra n ...
Mutta erota ei voi muulla kei
• ) M ahom ettllK Inen ju h la .
noin kuin näin: puristaa toinen

III
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vata millään — heittäytyä pitkäl
leen pehmeälle ruoholle, sulkea sil
mät — aurinko kyllä kuivaa.
Äiti istuu käsitöineen vieressä.
Nyt sopii sanoa kalimista. Ei ole
niin vaikea, sillä Hanumin silmät
ovat suijetut. Ja Hanum kertoo.
Äiti iloissaan hämmästyy: “ To
dellako ? Onko tuo itara Medschid suostunut? Onhan tietty,
että mitä rikkaammat ihmiset ovat,
sitä itarammat he ovat, ja tietää
hän jokainen, että Medschid Haokui on kaikkein rikkain tschcrkessi Iäinen koko aul’issa.
Alutta Hanum puhuu totisesti.
Äiti näkee kuinka onni virtailee
tyttären koko olennon yli.
Se on hyvä, oikein h yvä! Heillä
hän on vielä kolme naimatonta
poikaa. Aledschidin kalini riittää
kolmen hyvän morsiamen maksuk
si. Äiti voi siis iloita seka tyttärensä että poikiensa puolesta, hei
dänhän on jo aika naida.
Hän silittelee kädellään lempeäs
ti tytärtään ja suutelee häntä. —
- Äiti, rakastitko sinä isää?
Vanha äiti nauraa. Tyhmä tyt
tö, mitä hän k y s y y ... No, tietysti,
r a k a s tin ... Mutta, siitä on jo niin
kauan aikaa, olen unohtanut...
— Kuinka sinä rakastit?
— Kuinka rakastin? No, niin
kuin tavallisesti
rakastetaan...
Tuolla kukkulalla istuimmme, kes
kustelimme, nauroimme__
— Mutta suutelitko sinä isä ä ? ..
Hän kysyi ja häpesi aivan.
— Äh, millainen tyhmä tyttö!
Kuinka voit kysyä noin äidiltäsi!. .
No, tietysti, suutelimme ja istuim
me kukon lauluun saakka ja söim
me halvaa__
— Oliko teillä halvaakin?
— Oli halvaa ja mantelia, jo oli
k aik k ea...
— Ja hyväilikö hän, ja vapisiko
rakkaudesta ja vannoiko Mohametin kautta?
— Ei vain Mohametin, vaan itse

Allah in nimeen. Kaikki oli. Mut
ta paljon vettä on siitä ajasta asti
virtaillut Rubiinista mereen! Pal
jon!
Hanum katsoo hämmästyneenä
äitiinsä: kuinka? tottako? Hänkö,
tuo vihanen isä, jonka edessä äiti
vapisee, hänkö, tuo sama isä, on
ennen ollut lempeä, tuonut halvaa,
suudellut äitiä kuuvalossa ? , . Mut
ta mihin tuo kaikki on hävinnyt?
Aliksi isä on nyt niin vihainen äi
d ille ? ...
— Sinä olet vielä ymmärtämä
tön, Hanum. Kaikki valat, kaikki
unohtuvat niin pian, ettet tiedä
kään mistään — kun niitä ei enää
ole.
— Mutta Elmirs, eihän Elmirs
lakkaa olemasta lempeä ja tuomas
ta halvaa?
-— Tyhmä pikku tyttö! Ei kulu
kaksikaan täysikuuta häitten jä l
keen, niin Elm irs on oleva sellaise
na herrana, kuin kaikki muut
tscherkessiläiset ja sinä sellaisena
orjana kuin kaikki tscherkessiläisnaiset o v a t ... Sellainen on meidän
tapamme! Ehkä hän rupeaa tuo
maan halvaa, mutta itseään varten
. . . Kaikki tscherkessiläiset pitä
vät halva’sta ! . .
IV
Keskustelun jälkeen äitinsä kans
sa, Hanum kävelee surullisena. Mi
tä tämä on? Onko , mahdollista
että Elmirs, lempeä, hyvä Elmirs,
tulee olemaan sellainen, kuin kaik
ki muut? Miksi kaikki niin muut
tuu kahden täysikuun kuluttua?
Eihän Hanum vanhene kahden
täysikuun kuluessa? Tuo on oikein
naurettava...
Hän on aina hyväilevä Elmirsia
niin palavasti, ettei tämä koskaan
— ei koskaan lakkaa häntä rakas
tamasta. Tietysti, siihen saakka,
kuin hänkin tulee yhtä harmaaksi
ja vanhaksi kuin ä it i...
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Mutta silloinhan ei olekaan tar
peen mitään hyväilyä, eikä suute
lopa: eihän vanhat hyväile ensin
kään toisiaan.
Mutta sinnehän on vielä niin
kauan, kauan aik aa! . . .
Ei maksa ruveta ennen aikojaan
alakuloiseksi! Parempi on lähteä
vuorille poimimaan kukkia.
Hanum alkaa laulaa iloisesti ja
kiitää keveänä, kuin vuorikauris,
vuorille, jossa on niin vapaata hen
gittää. Poimittuaan riittävästi kuk
kia, istautuu hän kostealle ruoholle
ja katselee ympäriinsä.
Kuinka kauas täältä voi nähdä!
Oikealla — ovat kasakkain kylät,
mutta Kubänin tuolla puolen —
kaupunki. Kaupunki on niin suu
ri ja siellä asuu niin paljon ihmi
siä!
Elmirs on myös tänään kaupun
gissa. Hän tuo taasen halvaa.
Mutta niiksi tuo, josta äiti puhui,
yhä johtuu mieleen? Hanum ei
tahdo ajatella sitä!
Mutta ajatukset — ovat tottele
mattomia, ne tulevat itsestään pää
hän. Kas nytkin tuli aivan paha
ajatu s: miksi Ibrahim Sooptok tuli
niin törkeäksi Nadiirille? Miksi
Hassan Usden myös muuttui? Ja
Halii Trach? Miksi k aikk i., kaik
ki ovat muuttuneet?
Ah. tuota ei pikku Hanum voi
käsittää!
Kas, tuossa joku astuu vuoripolkua. Se on — venäläinen opettaja
kasakkakylästä.
Miksi hän osaa niin hyvästi
tscherkessien kieltä?
Pitäisi kysyä tuolta opettajalta
venäläisistä miehistä ja venäläises
tä rakkaudesta. Olisi hyvä tietää.
Opettaja on jo lähellä. Hanum
nousee seisom aan... mutta istautuu taas: ei uskalla lähestvä venä
läistä. Ellei Hanum heti päätä, niin
on liian myöhäistä: opettaja heti
kääntyy tuon ruskean kallion taak

se ja silloin ei sovi, voivat nähdä
aul’is ta ...
Kas nyt on jo m yöhäistä...
V
Hauiini ei ole kahteen päivään
nähnyt Elmirs’iä. Häitä valmiste
taan, eikä ollut aikaa mennä Kubän’ille.
Vanhukset Lju ja Medschid oli
vat jo aivan lopullisesti sopineet
keskenään kalimista ja häät päätet
tiin viettää kymmenen päivän ku
luttua. Vanhukset tahtoivat, että
häät vietettäisiin oikein komeasti.
Varustivat kestitystä melkein koko
aulia varten. Lähettivät noutamaan
parhainta soittoa Tohtamukaista:
kaksi huilua, kalistinrumpu ja kie
lisoitin. Lähettivät sanansaattajil
la kutsun sukulaisille lähimpiin au
liin. Kaukaisempiin auliin lähetet
tiin kirjeitä.
Koko auli valmistautui suureen
juhlaan.
Ainoastaan aulin nuoret miehet
ja niorsiusijässä olevat tytöt olivat
vähän alakuloiset: sulhaspojat ka
dottivat kaiken toivonsa saada vai
mokseen parhaimman tscherkessiläistytön; tytöt eivät enää voi haa
veilla kaikkein parhaimmasta sul
hasesta — uljaasta dschigitista,
rikkaasta E lm irs'ista...
Nuoret dschigitit odottavat maltittomasti häitä. Tietysti, siinä tu
lee olemaan ratsas-urheitu: eihän
koskaan kunnollisia häitä vietetä
ilman ratsas-kilpailua. Jokainen
dschigit tahtoo kunnostaa itsensä.
Tanssijatkin valmistautuvat. Lesginka*) tulee olemaan oikein rei
pas, koska soittajat tuodaan Tohtamukaista. Se soitto voi herättää
kuolleenkin. Siitä vanhukset in
nostuvat ja alkavat tanssia aika

•) Lesslnea. — tscherkessiläisten
kanaali fstanssi. Tanssiessaan on mie
hillä tikarit käsissään.
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vauhtia tikanneen vihreällä nur
mella, muistellen nuoruuttaan.. .
Mutta Hanum ainoastaan ei ole
iloinen. Tyhmät ajatukset eivät
poistu hänen päästään, vaikka hän
kuinka ajaisi n iitä ... Sellaiset pai
navat, ikävät a jatu k se t!...
VI
Elmi rs lähetti tänään pienen pai
menpojan Mustafan sanomaan Hanumille, että hän, Elmirs, heti au
ringon laskun jälkeen, odottaa
häntä kukkulalla Kuhan in rannal
la. Hanum on siitä hyvin iloissaan.
Kahteen päivään hän ei ole nähnyt
Elm irs’ia, se on melkein kuin kaksi
vuotta.
Hän päätti suoraan kertoa hä
nelle pahoista ajatuksistaan.
Hanum juoksee Kubän’in ran
taan, hän lentää ikäänkuin ilmassa,
ei tunne maata jalkainsa alla. V al
konen papaaha on jo tuolla kukku
lalla. Rakas, rakas E lm irs!.. Iloi
set silmät loistavat, voimakkaat
käsivarret kietoutuvat Hanumin
notkean vartalon ympäri.
Allah, missä ne pahat ajatukset
ovat? Ne hävisivät kuin savu tuu
lessa.
Voivatko pahat ajatukset pysyä,
kun koko ruumis ja sielu palavat
rakkaudesta, kun ei silmät näe las
keutuvaa purppuranpunaista auriknoa, ei Kuban’ia, ei taivasta, ei
kä maata? 1 ..
Ja kun ruumiin yli tulvaa jotakin
taivaallista ja kuohuu sydämmessä!
Oi, silloin elää ainoastaan sydän,
järjellä siinä ei ole mitään tehtä
v ä ä !.. Päässä on ainoastaan iloi
nen sumu ja suloinen tyhjyys.
Mutta tulee sentään puhua vaka
vasti Elmirs’in kanssa.
Turkkilainen halva on siinä apu
na, täytyyhän tyhjentää käärö,
jonka Elmirs toi kaupungista. Nyt

hän sopii puhua — mutta miten tu
k e alkaa?
— Elmirs, oletko aina rakastava
minua, niinkuin nyt rakastat?
Hän hämmästyy: sepä kysymys l
, . . Tietysti, hän on aina rakastava
aivan niin kuin nyt. Hän rakastai
si vielä enemmänkin, mutta hänen
rakkautensa on niin suuri, ettei ku
kaan voi rakastaa enempää.
— J a tuletko aina olemaan lem
peä minulle?
— No, tietysti, tu len ... Sinä ra
kas, pikku tyhmä Hanum!
Kuinka tuo on ilahuttavaa kuul
la! Mutta kielelle tulee aivan so
pimattomasti kavala kysym ys:
— Miksi Ibrahim Sooptok on
niin muuttunut? Hän rakasti en
nen häitä niin palavasti minun ys
tävätärtä Nadiiria. Yöt pitkät kä
veli hänen pirttinsä luona ja kuih
tui aivan rakkaudesta, mutta nyt
hän ei edes puhukaan hänen kans
saan.
No, sitä Elmirs ei tiedä.
— Ja Hassan Usdenen — sama
ten?
E i Elmirs sitäkään tie d ä ... Ja
eihän se häntä liik u ta...
— Ja Halit Trach m y ö s., K aik
ki, kaikki ovat sam anlaiset.. Mik
si niin?.
Tämä ei miellytä Elmirs’iä, No,
mitä noista ikävistä puheista, kun
he niin rakastavat toinen toistaan,
kun taivas on niin kirkas, kun vuo
ret niin loistavat, uppoen kuuta
moon, kun leveä Kubän on niin hopeanhohteinen!,.
Eihän heidän tarvitse ajatella
Ibrahimia, Sooptokaa, Hassania ja
muita tscherkessiläisiä! Allah hei
dän kanssaan! Tulee elää omalla
rakkaudellaan.
Hanum tahtoi vielä vastata hy
vin paljon, mutta se on aivan mah
dotonta: halva on jo syöty lop
puun — ja onko mahdollista ilman
halvaa puollustautua Elmirsin hur
jia suudelmia vastaan? Sehän on
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mahdoton. Tulee palaa rakkau
desta ja vastata suudelmiin. Ja sii
nä koko maailma unohtuu...
Ja ainoastaan uskollinen kukko
voi muistuttaa, että tulee kiireesti
juosta kotiin.

VII
Hanum heräsi hyvin aikaiseen.
Ei saa nukkua kauan, kun muuta
mien päivien kuluttua menee mie
helään.
Hän heräsi ja tunsi heti, että sy
dämensä pohjassa on jotakin kat
keraa ja vaikeaa.. .
Mitä se on?
Ah, niin, nyt Hanum m u isti...
Niin, n iin .. . Elm irs ei voinut en
sinkään vastata hänen kysym yk
siinsä! Ei mitään, joka olisi rau
hoittanut Hanumia!
Tulee kääntyä jonkun puoleen.
Mutta ei äidin: hän on jo liian
vanha, ei muista. Äkkiä Hanum
muisti Nadiiran. Hänhän oli Hanumin paras ystävätär ennen kuin
hän meni miehelään! Ja siitähän
ei ole kauan aikaa.
Hän menee heti Nadiirin luo, tä
mä selittää hänelle kaikki.
Hanum pukeutuu kiireesti, syö
vähän juustoa ja juopi maitoa ja
lähtee juoksemaan.
Nopeasti sivuutti hän kaksi poik
kikatua — kas siinä onkin Nadiiran
Valkonen pirtti.
Hänen miehensä ei ole kotona,
hän on mennyt maissipellolle. Se
onkin hyvä, hän ei häiritse.
Nadiira on hyvin iloissaan enti
sen ystävättärensä tulosta, hänhän
Hanum, on aivan unohtanut Nadiiran. Mutta niinhän on kaikkien
laita, jotka menevät miehelään,
heidät pian unohdetaan.
Hanum kysyy äk k iä:
— Onko hyvä olla naimisissa?
— Kummallisesti sinä kysyt,
H an u m ... Kaikkien tulee mennä

439

naimisiin — vanhemmat aina tar
vitsevat kalim’i a . .,
— Mutta rak kau s?..
Mitä tuollaiseen tyhmään kysy
mykseen voi vastata? Nadiira ai
noastaan huokaa ja katsoo surullisesti alas mattoon, joka peittää
mu Itape rmannon.
Mutta eihän Hanum tullut kuun
telemaan huokauksia. Hän tahtoo,
että Nadiira sanoisi, miten on hy
väilyjen ja rakkauden laita häitten
jälkeen?
Ei ole hyvä puhua siitä morsia
melle aivan häitten edellä, mutta
kun Hanum niin tahtoo, niin eihän
Nadiira voi sille m itään ...
— Niin, no tiedä siis, Hanum,
kun sulhanen hääyönä tikarillaan
ratkoo nahkaisen siteen, joka ki
ristää neitseen rintaa, sinä yönä
hän tappaa lempeyden ja rakkau
den ain iaaksi!.. Kaikki mikä on
iloista, poistuu, ainoastaan törkeys
jää jäletle.
Ja paljon Nadiira vielä puhuu,
kaikki niin julmaa, surullista, va
lotonta!. ..
Mutta Hanum ei tarvitse kuulla
enempää, hän tietää jo pääasian.
Hän voi jo lähteä.
— Miksi niin kiirehdit, Hanum?
— Tulee lähteä: minähän olen
— onnellinen morsian — on niin
paljon hommattavaa kotona.

VIII
Aivan masentuneena
Hanum
palaa Nadiiran luota. Hän ei huo
maa vastaan tulevien tervehdyksiä.
Kaikki tervehtivät Hanumia —
hänhän on kaikkein parhain tvttö
aul’issa, joka muutamien päivien
kuluttua tulee kaikkein parhaim
man ja rikkaimman dschipitin vai
moksi.
Tietvsti. Elmirs on paras dschipit. Kaikki muistavat kuinka hän
viimeisessä
kilparatsastuksessa
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täyttä laukkaa kiitäen nosti maas
ta pienen abasin — pienen hopea
rahan, joka tuskin näkyi tomussa
. . . Kuulumaton t e k o !..
Hanuniin pitäisi mennä kotiin,
monet työt odottavat häntä, —
mutta hän menee vuoristoon.
Hän ci mene tarkoituksetta sin
ne. Tänään on venäläinen sunnun
tai ja silloin venäläinen opettaja ai
na käy kaupungissa. Tänään hän
välttämät tömästi puhuu
hänen
kanssaan. Hanum tahtoo kysyä
venäläisistä, armenialaisista, kreik
kalaisista. Muista kansoista hän ei
ole kuullutkaan. Elrnirs kerran
sanoi, että on paljon erilaisia kan
soja, mutta on aivan mahdotonta
muistaa niiden nimiä.
On niin tu sk allista... Jotakin
nousee kurkkuun, tekee mieli it
k e ä ... Itkeä kauan, niin kauan
kuin kyyneleitä r iittä ä !..
Tuolla, alhaalla näkyy jotakin
sin istä ... Jyrkänteen takaa tulee
näkyviin sininen lippalakki ja sit
ten koko opettaja. Hän nousee yhä
ylemmäksi.
Hanum juoksee häntä vastaan.
Opettaja säpsähti aivan — ei aa
vistanut että hän kohtaisi täällä
nuorta tscherkessiläistyttöä.
On niin vaikea puhua opettajan
katissa ! Hattuni on ainoastaan yh
den kerran puhunut erään venäläi
sen kanssa, mutta hän oli halpa
vanha kasakka, jolla oli samallaiuen puku ja saniallaincn tikari kuin
tscherkessiläisilla. Mutta tällä on
kultaset silmälasit ja virkamerkki
lakissaan ... Mutta hänellä on lem
peät silmät ja hän hymyilee ystä
vällisesti. Ja Hanum alkaa puhua,
hän puhuu p a ljo n ... Opettaja
kuuntelee tarkoin ja nyökäyttää
päätään. Hän, luultavasti, käsitti
k a ik k i... Tulee keskustella vaka
vasti. He istautuvat nurmelle, et
teivät heitä huomaisi aul’is t a ...

IX
Venäläinen opettaja puhuu pal
jon. Hän on hyvin viisas.
Hän puhuu paljon sellaista kum
mallista, jota pieni Hanum ei en
sinkään voi käsittää.
Hän sanoo, että muitten kanso
jen naiset eivät ole sellaisessa or
juudessa kuin tscherkessiläisnaiset.
Sattuupa joskus niinkin, että avio
mies on vaimolleen alamainen.
Mutta sitä vastoin tapahtuu hyvin
usein jotakin aivan kauheaa: avio
miehet rakastavat salaa muitten
vaimoja, ja vaimot — muitten mie
hiä. J a siten he usein koko elin
ajan pettävät toinen toisiaan.
Tämä on niin kauheaa, että H a
num tuskin voi sitä uskoa.
Siis asian laita on sekä venäläi
sillä että armenialaisilla ja kreik
kalaisilla myös hyvin huono.
Niin huono, ettei Hanum tiedä,
mikä on huonompi: orjuusko vai
alituinen pettäminen?
Hän sanoo tämän opettajalle.
Tämä pudistaa surullisesti pää
tään. Elämä on kokonaan — huo
no, saastainen, v ä ä r ä ,.. On tar
peen, että tulisi aivan uudet ihmi
set ja muuttaisivat elämän hyväksi
— rehelliseksi ja oikeudenmukai
seksi. Ja silloin ei tule olemaan
orjuutta, eikä petosta.
Tuo venäläinen opettaja puhuu
niin hyvästi. Ei kukaan ole niin
puhunut Hanumille.
Suruissaan painaa Hanum pään
sä alas. Hän on aivan pienen avut
toman linnun näköinen, joka on
joutunut kiinni paulaan.
Opettaja on jo mennyt kauas, —
hänen sininen lippalakkansa tus
kin näkyy lossin luona rannalla,
mutta Hanum istuu yhä ja katsoo
kauas meluavaan kaupunkiin päin,
jossa myös, luultavasti, ihmiset
elävät pahasti.
Koko maailma on paha! Mädän
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nyt maailma, sanoi tuo venäläinen,
ja kaikki ihmiset tukehtuvat siinä
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loin kaikki on lopussa ... Lempeys
on loppunut, rakkaus on loppunut
»9

Ah, tulee lähteä pois johonkin 1
Eikä Eini irsaa, lempeää, rakas
Kauas, kauas, tuon sinisen vuori- tavaa Elmirsaa ole enää, vaan E l
huipun taa ja jäädä yksin, rakasta mi rsan sijaan tulee ankara herra
maan aurinkoa, vuoria, Kubania, . . . Ja se herra rupeaa käskemään,
kukkia ja ukkosen ilm aa...
ainoastaan käskemään, niinkuin
Kauan Hanum istuu ja katsoo Ibrahim, Hassan, Usden, Halii,
ajatuksiinsa vaipuneena kaupun Trach . . . Ja Hanum tulee olemaan
kiin päin, sitten menee hän hiljaan ainoastaan kuuliaisena, mykkänä
orjana. Hän katsoo silloin peläten
kotiinsa.
käskijän julmiin silmiin ja pelolla
arvaa hänen tahtoaan . . .
X
Se on samaa, kuin kuolema . . .
Mutta ehkä hänen on parempi
Hanum on niin surullinen, että kadottaa elämä, kuin kadottaa ra
äiti jo huomaa sen.
kasta, kallista Elmirsia?
Mikä on helpompi? . . .
— Oletko sairas, tyttäreni?
Elmirs on ihmeissään: miksi
— En, äiti, olen aivan terve,
— Miksi sinä kuljet niin surul Hanum on tänään niin veltto? E l
lisena? Toinen sinun sijassasi len- mi rs huomaa, että Hanum ei ole
tänään hyvällä mielellä, ehkä hän
telisi aivan iloissaan . . .
Todellakin: kun saa sellaisen ei ole oikein terve. Tulee päästää
miehen ja sellainen kalim vanhem- hänet aikaisemmin kotiinsa. Eihän
enää ole pitkältä häihin: ainoas
painsa taloon! Sepä onni!
Ja isäkin, vaikka on niin vaka taan muutamia päiviä tulee vielä
va aina, on nyt niin mielissään, että kärsiä . . .
hän tänään laski leikkiä.
Kah
Kun ensin vain syömme makei
teenkymmeneen vuoteen hän ei ole set, niin sitten heti kotiin. Hanum
sanonut mitään leikkipuheita, mut ei välitä tänään halvaasta, Elm irs’
in tulee itse syödä se loppuun, no,
ta nyt laski leikkiä . . .
Äiti puhuu kauan, mutta Hanuni se ei ole mitään vaikeaa, onhan
tietty asia, että tscherkessiläiset
ei kuuntele häntä.
Tänään tuli taasen pieni Musta- voivat syödä makeisia enemmän
fa ja kuiskasi hänelle, että illalla kuin hevonen — heiniä. No, nyt
Elmirs odottaa häntä Kubanin ran on kaikki syöty. Nyt he voivat
mennä.
nalla.
Miksi hänen sydämmessään ei
XI
ole enään sitä iloa, jolla hän aina
ennen kiirehti tuonne kukkulalle?
Mutta Hanum ei mennytkään ko*
Ja onhan nytkin suloista istua
Elmirsau sylissä, on suloista kat tiin. Hän seisahtui ja katsoi, mi
soa hänen kotkansilmiinsä, suloista ten Elmirs keveästi ja nopeasti as
suudella häntä ja kuunnella lem tuen poistun. Valkonen papaaha
nävttää vielä valkoisemmalta kuun
peitä sanoja . . .
Mutta hänen mieleensä johtuu valossa.
Nyt hän kääntyi Tu^usan van
toiset sanat. Nadiiran sanat: —
“ Kun hän tikarillaan leikkaa auki han pirtin taakse ja katosi, aivan
nahkaisen siteen, jolla sinun neit kuin olisi sulanut Valkoseen v a
seellinen rintasi on sidottu, — sil loon . . .
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Ei, Hanum ei lähde vielä kotiin
sa, vaan istuu vähän aikaa Kuba
ltin rannalla ja katsoo, miten syvä
joki äänettömästi virtailee hänen
jalkojensa juuressa, miten kuu kul
kee taivaan sinisellä tantereella,
miten vuoret uinailevat . . . Nuo
rakkaat, korkeat vuoret! . . . Ei,
nyt eivät vuoretkaan enää saa hän
tä iloiseksi . . . Ei pidä pettää it
seään — ilman Elmirsaa ei ole mi
tään olemassa, ei vuoria, ei taivas
ta, ei Kubänia, eikä elämän iloa . . .
Kaikki katoaa kun Elm irs katoo. Hän on vielä olemassa, mut
ta muutamien päivien kuluttua tu
lee Elmirsin sijaan ankara herra,
jonka edessä tulee vapista pelos
ta, palvella ja totella häntä. H y
väilyjen asemasta — tulee käskyjä.
Rakkauden asemesta — äänetön
orjuus. . . Se on sama kuin kuole
ma. . . Mutta ehkä onkin helpompi
kadottaa elämänsä, kuin Elmirsiä?
. . . Tuo on viekas ajatus, sitä tulee
hyvin miettiä!

Ja Hanum istuu ja miettii. Pie
ni lintunen istuu, katsoo jokeen ja
miettii, miettii! . .
Hän miettii mitä tulisi tehdä, et
tä Elmirs rakastaisi häntä aina, ko
ko elin aikansa!.. Ja eräs epäselvä
ajatus vilahti hänen kasvoissaan,
hyvin kekseliäs a ja tu s !.. Varmaan
paholainen kuiskasi sen.
Niin,
n iin ... Vaikka tuhat paholaista
olisi sen kuiskannut, — se on var
ma keino! ..
Elmirs ei tule koskaan Hanumin
herraksi! Eikä koskaan unohda
häntä! Eikä Hanum koskaan tule
vanhaksi. Kaikki tuo on niin yksin
kertaista! Vähän rohkeutta vainl
Hanum kohotti päätään, katsoi
rusot tavaan taivaaseen, vuoriin,
kotikylään.
Katsoi viimeisen kerran. . .
Sitten tumma vesi loiski hiljaan.
Välinpitämättömät ympyrät hajo
sivat.
Pieni lintunen oli kadonnut.
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Korven lasten koulun avajaisiin
Kirj, Aku Päiviö
Vanha tarvitseepi sauvan tuekseen,
nuori tiedon, taidon, ihanteen
matkasauvakseen.
Maailma on viisas nykyään,
se paljon tietää, paljon taitaapi
ja paljon eläjältään vaativi.
Maailma on viisas nykyään,
se vaatii eläjältään selvän pään,
pään, jossa aatos askaroipi yhte
nään

kartuttaen tiedon, taidon aarteita
ja osaa arvostella, punnita.
S ik si:
lapset tarvitsevat koulua,
pojat, tytöt tietoa, taitoa.
Muinen tultiin toimeen tulitikuitta,
vaan kivi kalskahutti sakenen
ja taula tuprahtihe palamaan, —
nyt ei tyydyttää voi semmoinen,
nyt hopummasti tulta tarvitaan
ja paljo: nuotioita, roihuja.

