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Ei ne nämä herrain ja työläis
ten edut aivan joka asiassa ole
ristiriidassa keskenään, järkeilen
minä, työtä etsiskelevä jätkä,
astuessani
yön hiljaisuudessa
kaupunkiin vetävää maantietä
pitkin.
Esimerkiksi tämä tie. Dolla
rin jos toisenkin voimalla oti se
silitetty tasaiseksi kuin piljaartipövta. että herrojen olisi hyvä
sitä autoillaan ajaa huristaa,
il utta onpa sen sileydestä hyö
tyä kuljeksivalle jätkällekin. Ei
siinä kompastelisi, vaikka olisi
säkkipimeä, sillä ei ole siinä
kuoppaa, ei koloa, eikä rattaan
jälkeä. Lienevätkö herrat tätä
seikkaa huomanneetkaan tietä
teettäissään! Kaikesta päättäen
ei. Sillä jos ne olisivat hoksan
neet ,että jätkäkin siitä hyötyä
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voi, olisivat ne varmasti antaneet
tien viereen tällätä tauluja kir
joituksilla: “Jätkät kielletty sa
kon uhalla tätä tietä luutimas
ta.”
Kymmenkunta mailia lienee
vielä kaupunkiin, mutta välipä
sillä vaikka olisi kaksikymmentä
näin kesällä ja sievällä säällä.
Tie seurailee suuren järven
rantaa ja järven yllä, keltaisen
täysikuun alla, purjehtii hitaasti
pilvenhattara, niin hitaasti, että
tuskin huomaa sen liikkumista.
Ja ulapalla välkyttelee kuun kultamainingit,
jotka
hiljalleen
keinuvat rannan kalliota kohden.
Kaunis, kaunis on yö. Jät
känkin silmä sen tajuaa.
Kaukana järvellä liikkuu rivi
kirkkaita valoja — matkustaja
laiva. /Hauskalta se näyttää.
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mutta helvettiä on olla siinä läm joka tänään astelee minun risaisissa kengissäni, voi tulevaisuu
mittäjänä.
Jossakin laulaa satnmakkokuo- dessa kukoistaa turnipsina farro lemmestä ja kesäyön ihanuu imarin pellolla, sen jälkeen liiku
desta ja kaukaa metsän reunas tella .lihaksina naudan raajoja,
ta, vaaran alta pilkottaa tuli ta tullaksieen tuonempana kanne
lon ikkunasta ja ylhäällä kuu- tuksi lihapullana kelmeän peru
1akassa, vihreään vivahtavassa nan kera jonkun toisen jätkän
taivaan sinessä tuikkivat tähdet, eteen laitakaupungin ravintolas
joista
toiset ovat isompia ja sa. )a niin edespäin.
kirkkaita, kun taas toiset ovat
Sillä aine on häviämätön.
pieniä ja niin hirnjmeitä, että
Ainehiukkaset, jotka paraikaa
tuskin nakvvät.
järkeilevat «yltyvässä päässäni,
kenties miljoonia
“ Taivaan tähtien ia koko maa syöksyivät
ilman kaikkeuden tarkot uksena vuosia sitten suurella jyminällä
on olemassaolollaan viistää kaik ja pauhulla tulivuoren aukosta
korkeuksiin ja ehkä taas
kivaltiasta luojaa”, selitti mui ylös
noin kansakoulussa nenäänsä pu joskus hyvin kaukaisessa tulevai
huva opettaiani. sillä niin oli suudessa ovat osana jossakin
häntä j yväskylän seminaarissa uudessa taivaankappaleessa, jos
maapallollemme sattuisi niin ohkäsketty kakaroille selittämään.
Kautskv taas sanoo idussakin rasesti käymään, että se tör
teoksessaan, ettei inailman kaik mäisi yhteen jonkun toisen ava
ruudessa kiitävän pallon kanssa
keudella ole mitään tarkoitusta.
Kansakoulunopettajan selitys ja hajoaisi alkusutnuksi, joka
tä en edes pojannaskalina jak sitten aikojen kuluessa tiivistyisi
sanut ottaa vakavalta kannalta taas kiinteäksi avaruuden kier
ja mitä Kautskyn selitykseen tu tolaiseksi ja pinnalleen synnyt
lee, niin jätkän aivoilla ajatellen täisi elämää ja hyörinää, jos olo
sekin tuntuu pintapuolisen har suhteet suotuisat sattuisivat ole
kinnan tulokselta.
Melkeitnpä maan.
niäinän kiertokulku on sen
tekee mieleni tässä ajan kuluk
si väitellä Kautskva vastaan ja tään lystikästä!
pistää hänet pussiin, mikä ei
Istahdan tiepuoleen kivelle,
liene niinkään vaikeata, kun ei riisun kenkäni ja kopistelen siel
itse ole tässä paikalla vastaan tä pois jalkapohjaa
painavat
hiekka murut, joita, niin sileä
sätkyttclemässä.
Kyllä minusta mailman kaik kuin tie onkin, on sentään kul
keudellakin pitäisi tarkotus olla. keutunut kenkäni pohjaan kulu
Materialisteina me käsitämme, neesta reiästä sisään.
että maailman kaikkeus, s. t.s.
Kautsky nähtävästi ei ole itse
kaikki mitä olemassa on, on ai ehtin\rt tähän syvälliseen kysy
netta, joka perusteillaan on sa mykseen syventyä, vaan on ai
maa, esiintyköönpä sitten tai kaansa säästääkseen omaksunut
vaankappaleina, petäjinä kan mnpinakissa niitten filosofien kä
kaalla, kivinä tai kuleksivana jät sityksen, jotka eivät ole hoksan
känä. Kaikki esineet ja olennot neet olevan mitään tarkotusta
ovat ainoastaan tilapäisiä aineen tällä aineella, joka niin merkilli
ilmenemismuotoja, niin että ai sellä tavalla rikeeraa ja myllää.
ne tai ainakin osa siitä aineesta,
Mutta minun aikani ei ole niin
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tarkalla kuin toveri Kautskyn ja
siksi minä voin itse uppoutua tä
hän metafyysilliseen problee
miin ja etsiä kjrsymykse]le se
lityksen, joka järkeilevää jätkää
kin tyydyttää.
Ajatteleeko aine?
Ensin kysykäämme: ajattelee
ko ihminen? Eihän se paljon
muuta teekkään! Ei tosin hänen
1iik ava rpaa nsa, pol v i1uni ppion sa,
umpisuolensa tai partakarvansa
ajattele, vaan ainoastaan aivot,
mutta siitä huolimatta me sa
nomme, että ihminen ajattelee.
Ja jos aineen kokonaisuudes
saan otamme, niin kylläkään ei
vät kivet, kannot pilvet, niityt
tai niityn aidat mahda paljoa
kaan ajatella, vaan ainoastaan
se osa tästä aineesta, joka kul
loinkin on sattunut sijoittautui
maan ajattelevien olentojen aivokomeroihin. Mutta koska se
on tuota samaa ainetta, voimme
täydellä syyllä sanoa, että aine
ajattelee, sitäkin suuremmalla
syyllä, kun ei ajatteleminen ole
ikuisena monopoolina millään ai
neen osalla, vaan voi aivosolujen
muodostajina olla mitkä ainehiukkaset milloinkin sattuu.
Näissä mietteissäni häiritsee
minua automobiili, joka jo kau
kana taikanani alkaa torvellaan
rääkyen komentaa minua tiepuo
leen. Minä tottelen komennusta,
koska en tahdo tulla yliajetuksi
ainakaan ennen kuin olen tämän
“ mailman arvoituksen” itselleni
selvittänyt. Auton pyyhkäistyä
ohitseni astun takaisin tielle ja
jatkan matkaani ja mietteitäni.
Ajattelevien olentojen aivoi
tukset ovat siis samalla aineen
aivoituksia, koskapa nämä olen
not aivoilleen ovat oleellinen osa
aineesta.
Jos siis voin ajattelevien olen
tojen pyrkimyksissä huomata
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jonkun yhteisen pyrkimyksen eli
tarkoitusperän, niin olen myös
samalla päässyt selville aineen
tarkoitusperästä.
Ja tämä ajattelevillc olennoil
le yhteinen tarkoitusperä on niin
ilmeinen, että pöhlömpi kuin mi
nä täytyisi sen olla, joka sitä ei
huomaisi.
Se yhteinen ominaisuus on tutkimishalu.
Koirakin nuuskii joka nurkan
mitä suurimmalla uteliaisuudella
ja mitä ihmiseen tulee, niin se se
vasta tutkija o n !
Pakko etsiä elämisen keinoja
on aina ajanut ja ajaa tutkimuk
siin. ja jos ruokakysyniys on
ratkaistu, pakottaa tutkimuksiin
ehtymätön uteliaisuus. Pitäisi
saada selville kaikki mahdolliset
asiat — kuinka monenlaisia tie
teenhaaroja meillä onkaan! Täh
tien radat täytyy mitata ihan
tuumalleen, syynätä joka itikka
ja hörhiläinen, jonka kiinni saa,
joka ruohon piikki ja kiven no
kare on tutkittava, täytyy saada
selville, mitä kummaa mahtaa
olla valtamerien pohjassa, mitä
maan uumenissa mailien syvällä,
tulivuorien aukoista täytyy kur
kistella sisälle silläkin uhalla,
että hetkellä millä hyvänsä voi
saada sieltä tuliset tuhkat silmil
leen, lämpömittarien ja kaikel
lat ste n muitten kons värkkien
kanssa pitää kohota yläpuolelle
pilvien tekemään havaintoja,
maan navat on nuuskittava pel
käämättä jääkarhuja ja tulipalo
pakkasia, seulottava on tuhan
sien vuosien vanhat tunkiot löy
tääkseen jonkun luusirun tai piikivensirpaleen. joiden johdolla
sitten voisi järkeillä millä tavoin
esivanhemmat elivät, on päästä
vä selville menneisyydestä ja tu
levaisuudesta,
kaikesta, johon
järki suinkin kiinni iskeä voi ja
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vietävästi harmittaa kun ei voi
matkustaa kuuhun, eikä Marstähteen, eikä voi käydä sormin
koit telemassa Saturnuksen ren
kaita, vaan täytyy tyytyä niitä
kaukoputkella tirkistelemään. Ja
päälle päätteeksi pitää koettaa
pinnistää järkikultaa koko “ tnail-

Xiin monelle haaralle kuin nuo
tutkimukset näennäisesti haarautuvatkin, on niiden tutkimisen
esineenä kuitenkin aina aine ja
sen toiminta, koska mitään muu
ta ei oie olemassa. Ja kun >ne,
jotka tutkijoina esiintyvät, ovat
itsekin vain osia tuosta suuresta

man arvoituksen” ratkaisemisek
si. joka kysymys on aina kan
gertanut ihmisten aivoissa, ja
paremman vastauksen puuttees
sa saanut tyytyä Raamatun, Ka
levalan y. m. luomistaruihin.
Sitähän kysymystä koettavat se
littää uskonnot ja uskontovastaiset filosofiat.

aineesta ja oleellisesti yhtä sen
kanssa, niin on näin ollen selvää
itsestään, että a i n e t u t k i i i ts e a ä n. Siis koettaa seurata
tuon vanhalla^ ajalla eläneen ru
man. mutta viisaan äijän kääkän,
Sokrateen, neuvoa: “Tunne it
sesi
Ja koska mailtnan kaikkeudel-
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la tarkotetaan kaikkea mikä on
olemassa, eikä olemassa ole mi
tään muuta kuin ainetta, niin
on siis ma ilman kaikkeuden tarkot uksena itsensä tutkistelemi
nen.
Niin pian kuin tapaan ensimaisen filosofiaa harrastavan
jätkän, esitän hänelle tämän tieteilyni tuloksen ja haastan hänet
väittämään vastaan. Minä us
kon, ettei kukaan pysty tätä te
oriaani kumoamaan. Se on pä
tevä, jätkän aivoilla suoritettu
ratkaisu yhdelle suurelle mailman arvotukselle.
On kuin tuolta oikealta puo
len, jonkun matkan päästä ties
tä häämöttäisi heinälato. Tai
taa olla parasta nukahtaa päivän
nousuun saakka. Hinaudun yli
aidan, repäisten housujeni ta
kamuksessa olevaa reikää vä
hän suuremmaksi entisestään,
kahinan yökasteen kostuttamas
sa heinikossa, joka kastelee hou
sun lahkeet polvia myöten. Saan
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ladon oven auki. Höh! Melkein
puolillaan heiniä! Kaivan itseni
niihin; niissä sitä kelpaa unia
vedellä. Haukotuttaakin niin,
että on leuat loksahtaa sijoiltaan.
Raolleen jääneestä ovesta katse
lee pesemätöntä ja karvottunutta
naamaani kuu, joka kiivetessään
korkeammalle on muuttanut vä
rinsä keltaisesta hopeanhohtavaksi. Jaa, värini minäkin muu
tan jos tnailmassa onnistun kor
keammalle kiipeämään.
Täytyy painaa mieleensä siis,
että maiIntian kaikkeuden tarko
tuksena on itsensä tutkistelemi
nen, sillä ei tiedä koska poortitalossa tai jungelikängissä siitäkin
kysymys tulee.
Annan
painua silmäluomeni
kiinni ja kohta minä kuorsaan
niin, ettei mikään yölintu uskalla
ladon katolle istua — kuorsaan
makeasti — — — ja tnailman
kaikkeus tutkistelee itseään. Ja
siinä sille onkin hommaa, joka ei
kesken lopu.
Alex S.

