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S Ä KENIA

A d am ja K rv a.

Eritän ru otsalaisen taiteilijan veistos.

Adam ja Eeva
K irj, H ilja P ä r s s i n e n

Meidän päiviemme Adam ja
Eeva eivät «le koskaan nähneet
paratiisia. Ja kuitenkin keväi
sen taivaan iloisesti maata k at
taessa, eteläisten tuulten läm
mintä huokuessa, kulkevat lie
kylän kujasia tai tummenneitten talojen reunustamia kaupunkilaiskatuja ja uneksivat para
tiisista.
He ovat nuoria. Sydämensä
sykkii niin kiihkeästi, silmissään
tuikkii aivan kuin aamunkoin
väikettä. Vaaleat kutrit varjos
tavat vapaasti ohimojaan ja ko
ko olennossa on kuin jotain odo
tuksesta jännittynyttä.

Adam
on
varhais kypsynyt
nuorukainen ja Eevassa heijas
tuvat puoleksi tytön, puoleksi
naisen mielentilat, samalla kuin
hänen liikuntonsa on sulavaa ja
olentonsa hienostunut kuin tai
teilijan taltan viimeistelemä.
Heillä ei ole paratiisia, vain
kova todellisuuden maaperä, oh
dakkeita ja orjantappuroita kas
vava kuuluu heille.
J a kuitenkin heidän sielunsa
kätkevät Edenin kuvaa kuin sa
laista kalleutta.
Kuiskien puhuvat he siitä toi
silleen ;
— Miten hurmaavat sen kuk-

SÄKENI Ä
kaiskummut ja vihannat nurmi
kot !
— Kuinka
tuntuu hyvältä
juostessa paljain jaloin sen ruohotanhueita.
— Y lv äät ja värikkäät ovat
Edenin puut, lauhkean tuulen
huojutellessa niitten lehviä.
— Hopealta välähtävät siellä
virtojen laineet solistessaan ke
peästi uomiaan pitkin.
— Korkealta kajahtaa lintu
jen lauleio, — H yvä, hyvä täällä
on
ihmisen olla ja armastaan
lempiä.
— Adam, kun katselen sinun
silmiesi syvyyksiin, u s k o n mi
nä Heleniimme — virkkaa Eeva
uinaileva ilme kasvoillaan.
— Ja kun sinä nojaa t oi k a pää
häni, t i e d ä n minä, että mei
tä varten on
olemassa Edeni,
vastaa Adam. Meidän tulee vain
se saavuttaa. Meidän tulee ala
ti tähystää seii kuvaa sielumme
syvyydessä ja taistella ja tehdä
työtä, että sen portit meille au
kenevat.
— Miten luja sinä olet, miten
miehekäs. — J a kun Eeva pai
naa kätensä Adamin käteen,
niin tuntuu hänestä, että matka
Edeniin on niin lyhyt — että he
kohta ovat sen portilla.
Meidän aikamme Adam ja E e
va eivät ole tplleet ihmeen kaut
ta maailmaan.
Sentähden on
heillä takanansa lapsuuden aika
— ci mikään huoleton, päivän
paisteinen, vaan köyhyyden kolkontama.
Aikaisin on heidän täytynyt
hakea tiensä maailmaan — vai
valoinen, vastukselleen ura kul
kea.
J a nyt, kun heidän kaipaustensa korkein lento on tavannut
vastakaikunsa toistensa sydä
missä, nyt kasvaa heille ai van-

219

kuin siivet, joilla tahtovat len
tää Edenin portille ja sivuuttaa
Kahan-Keruhiinin, joka välkky
vällä miekallaan sisäänpääsyn
autuuteen sulkee.
Näissä unelmissa kulkivat mei
dän päiviemme Adam ja Eeva.
Adam raatoi päivin rikasten
töissä ja Eeva oli orjapiikana pa
rempiosaisilla, Mutta he olivat
niin nuoria ja kevät oli hurmaa
van ihan a; sekä kun he sunnuntai-hetkinää» tapasivat toisensa
puistikossa, pikkulinnut visersivät niin riemuisan helkkyvästä,
että he eivät saattaneet ajatuk
sissaan pysähtyä julmaan todel
lisuuteen, lie tunsivat, että hei
dän täytyi saada uneksia ja len
tää ajatuksissaan onnen autuail
le maille.
Kyllähän he sitten illoin, kun
sellaisten taivaallisten retkeily
jen jälkeen palasivat asuntolokeroihinsa paneutuen yksin
kertaisille vuoteilleen arkipäi
väisessä, köyhässä ym päristössä,
tunsivat itsensä raukoiksi ja
a iva nkuin sammuviksi, mutta
uusi aamu toi uutta elämää sie
luun ja uusi rakkaimman koh
taaminen loihti taasen esiin enti
sen hurmauksen.
Ja niin kulkivat he sen keväimen ja kesän.
Syksyllä sitten Adam ja Eeva
asettuivat yhteen asumaan. Hei
dän tuli nyt tästä lähtien jakaa
keskenään elämän ankara ark i
päiväisyys ja ennen kaikkea kes
tää kovaa olemisen taistelua.
K aikki muuttui. Eden etään
tyi toiveitten katseelta näky
mättömiin ja nyt oli enää k ysy
mys siitä, että sai vain elää —
elää tässä köyhyydessä, joutu
matta heitetyksi yhteiskunnan
hylkyjen
kurjaan
joukkoon.
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Sa k e n

Näin kului aika vuodesta toi
seen. —
Kovin ovat Adam ja Keva
muuttuneet, niin että heitä on
vaikea tuntea, kun heidät tapaa
uhkaisesti puettuina harhaile
massa kylän kujasia tai kaupun
gin katuja.
Tukan suortuvat ovat oijenneet, kelnteys kuvastuu poski
päiltä. Adamin rinta on sisäänpainunut. ja Ke van askeleet laa
hustavat. kun hän raataa kunta
in uksi aan. Raukein katsein silmäilevät he pienokaisiaan, elä
män varjopuolelle syntyneitä.
Maa, taivas ja kaikki mitä hei

iä

dän ympärillään on. näyttävät
totisilta, uhkamielisen synkiltä.
J a he
kävelevät kuin peläten
ajettuina kauas unelmiensa Kdcnistä.
Poispäin ]>aratäisistä vaeltavat
Adam ja Keva raskain askelin ja
masentunein mielin.
Kun taasen pitkien talvien pe
rästä saapuu kevät a jät ja linnut
helkyt te levät puistojen puissa, ei
vät he enää näiden laulua kuule.
Juvat toisilleen hymyillen aute
reisista kauneuksista kuiskaile
vaan tuijottavat tyhjyyteen ja
mykistyen
tuntevat vajoava li
sä. —
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Taivas ja helvetti
Vastoin luuloansa ihmisparka
löytää maastakin voi taivaliansa.
Joskus orvollekin onnensarka
kukan kasvattaa voi kauneimpansa
Mutt' ei laivasta oo helvetittä,
rinnan löytyvät ne kumpaisetki.
Orvon autuus myös ei kyynelittä,
— sellainenhan elämän on retki.
Taivas orvon onpi kukassansa,
sille veisaapi hän enkel virret.
Helvetti taas pelko: tai vahansa
kenties jäähdyttävät elon kirret.
Jussi Raitio.
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