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Rotukahakka katuvaunussa
kuitenkin valmiina heti
Nuorehko neekeritär nousee mutta
Duluthiin menevään katu vau syventymään lukemiseen, nuk
nuun Superiorin kolmannelta ka kumiseen, •tai ulos-katseletniseen
dulta, rakkauden kaupustelijain siinä tapauksessa, jos seuraavassa kadunkulmassa taas joku
kadulta.
Kaikki
istumapaikat
ovat naishenkilö sattuisi katu vaunuun
työntymään.
täynnä.
Neekerittä rem me astuessa vau
Yleensä osottavat amerikalaiset miehet kohteliaisuutta nais nuun ei kuitenkaan mitään täl
henkilöille
tuliaisissakin tilan laisia kohteliaisuuden osotuksia
teissa. He tavallisesti ovat joko tapahtunut.
Kukaan ajat tele va nuorukai
lukevinaan jotakin, tai nukkuvi-.
naan, tai katselevinaan ulos vau nen tai höpertyvä vanhapoika ei
nun ikkunasta. Silloin ei tieten hypännyt ylös ja luovuttanut ti
kään kukaan voi syyttää heitä laansa hänelle. Kukaan ei liioin
epäkohteliaisuudesta, vaikka nai katsonut kannattavan hänen ta
sen antavatkin seisoa, sillä min- kiansa ruveta nukkumaan, luke
käpä he voivat sille, että he eivät maan tai ulos katselemaan.
Sillä hän oli ainoastaan nee
hucmaa jonkun heikomman as
tian siinä heidän keskellään ole keri.
Ja sitäpaitsi hän yhteiskunnal
van istumapaikan puutteessa.
Silloin ainoastaan, jos kysees lisen asemansakin puolesta, kat
sä oleva naishenkilö sattuu ole soen siihen, että hän tuli kol
maan kasvojensa muodon puo mannelta kadulta, oli todennä
lesta tavallista onnistuneempi, köisesti niitä naisia, joille omas
tai jos hänen pukunsa herättää ta arvostaan tietoinen, kunnialli
huomiota hienoudellaan — sil nen mies, ei osota minkäänlais
loin saattaa sattua, että joku, ta huomiota koskaan muulloin,
elämän vielä keveältä kannalta paitsi joskus öiseen aikaan, jol
ottava nuorukainen, tai joku hö- loin kunniallinen mies kyllä voi
pertymisasteella oleva vanhapoi innostua maksamaankin viidestä
ka hyppää ylös ja kohteliaasti kymmenestä sentistä aina dolla
tarjoaa
paikkaansa
naiselle. riin saakka, saadakseen olla ly
tuttavuussuhteissa
Tällaisen tapauksen huomaavat hyen ajan
myöskin kaikki ne nukkuvat, lu tuon halveksitun rodun tyttären
kevat ja ulos-katselevat gentle- kanssa.
mannit, joiden oli äsken aivan
Mustahipiäinen tyttö asettui
mahdoton huomata, että joku seisomaan keskelle katuvaunua,
naishenkilö heidän lähettyvil- pidellen kiinni penkin korvasta.
lään oli pakotettu seisomaan.
Penkissä istui kaksi nuorta
Huomatessaan nyt, että nainen miestä.
sai kun saikin paikan, pääsee
He puhua mekastivat äänek
heiltä hiljainen helpotuksen huo käästi ja väliin pistivät lauluksi.
He olivat sievässä nousuhuma
kaus. Heistä tuntuu mukavalle,
että asia näin hyvin järjestäytyi lassa, kuten suuri osa “ märästä’’
ja he istuvat nyt tyytyväisinä, Superiorista “ kuivaan" Dulut-1*
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hiin tähän aikaan päivästä tule
Samassa toinen johtajista heit
vista miehistä tapaa olla. Tähän ti menestyksestä riemuitsevan
aikaan päivästä, nimittäin. Sillä katseen ympärilleen.
nyt oli iltapäivä. Varsinaisessa
Hän huomasi neekerittären,
sikahumalassa olevat
tulevat joka piteli kiinni hänen penkkinvasta myöhemmin illalla, tuossa sä korvasta.
yhdeksän ja kahdentoista välil
Hän
mittasi mustaa neitoa
lä, ja osa viimemainituista tulee katseellaan kengistä punasilla tevasta seuraavana aamuna surke koruusuilla koristettuun sarnetassa kohmelossa, maattuaan yön tihattuun saakka.
poliisiputkassa, tai jonkun kapa
Hänen huolellisesti ajelluilla,
kan
takahuoneen lattialla, tai kaunispiirteisillä
nuorukaiskasjossakin kolmannen kadun tie voillaan oli lempeä ilme, kun hän
noilla olevassa lemmettären ma sitten, mustaa tyttöä hellästi
jassa.
katsellen, kysyi:
Katsoen siis siihen, että suu
— Haluaisiko neiti istua?
—. Tietysti, vastasi tämä, näyt
rin osa matkustajista oli miellyttävimmässä nousuhumalassa, täen ihastuvan odottamattomasta
vallitsi katuvaunussa niin sano kohteliaisuudesta.
aksemme herkkä tunnelma.
Nuoren miehen kasvoille tuli
Edellä mainitut kaksi nuorta huolestunut ilme. Otsa vetäy
miestä olivat onnistuneet saa tyi ryppyihin ja hän sanoi osanvuttamaan johtavan aseman re ottavaisella äänellä:
— Niin, on hyvin ikävä seisoa,
muamisessa
ja sukkeluuksien
laskettelemisessa.
mutta valitettavasti ei näy ole
Muut olivat miltei kokonaan van yhtään tyhjää tilaa.
Jonka sanottuaan hän purshantautuneet seuraamaan heidän
toinen toistaan seuraavia neron- kahti nauramaan.
Nauruim yhtyivät keskustelua
näytteitään.
Heidän sukkeluutensa palkit seuranneet katuvaunussa olijat,
tiin yleisellä naurunhörinällä ja antaen siten tunnustuksen hie
heidän laulunrenkutuksiinsa yh nolle sukkeluudelle.
Nyt
käsitti musta tyttökin
tyi ääni siellä, ja täällä.
Ja
kun he alottivat oikein mistä oli kysymys.
Häntä näytti harmittavan.
isänmaallisen laulun, yhtyivät
Hän puri valkoisilla hampail
siihen kaikki, sekä selvät että
juopuneet kuorona, jossa säveli laan tuuman paksuista huultaan
en puhtauden korvasi monenker ja hänen avarat sieraimensa väTuhmasti kylläkin,
taisesti äänen paljous. Kengän- rähtelivät.
koroilla polkea jyskytettiin tah. sanoi hän:
—■ Luulin teidän tarjoavan mi
tia lattiaan, niin että kaikesta
tästä, katuvaunun pyörien jyri nulle paikkanne.
— Voi helvetti! Sepäs vasta
nän vielä säestäessä, muodostui
aito-amerikalainen konsertti. Se lystikäs päähänpisto oli! huudah
tietenkin päättyi yleisellä kätten ti nuori mies nauraa hohottaen,
taputuksella ja hthkumisella ja jota hohotusta säestivät taas
sitten kääntyivät kaikkien k a t muut vaunussa olijat.
— Antaisit nyt paikkasi neidil
seet mainittujen kuoron johta
le, koska hän sitä norkoilee, sa
jien puoleen ikäänkuin kysyen:
noi toinen nuorista miehistä.
• — Mitäs sitten?
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— Ettäkö sinä saisit hänet vie
reesi istumaan! Äläpäs! Näin
korean tytön vieressä haluan mi
nä itse olla.
Nain sanoen tapaili hän neekeritärtä vyötäisistä kiinni, virnuen ja silmää iskien ympärilläolijoille.
— Antakaa minun olla rauhas
sa, sanoi tyttö, työntäen tunget
telijan kättä pois.
— Katsohan kanaa, kun on
olevinaan! nauroi nuori mies.'
Kaikki tämä oli vaunussa oli
joista tavattoman huvittavaa.
Konduktöörikin, hieroen sel
käänsä oven pieleen, seurasi asi
an kehitystä hymyillen ja ilmei
sellä mielenkiinnolla.
Nyt veti nuorukainen taskus
taan esille taskumatti nsa, ryyp
päsi pullon suusta, antoi maistaa
toverinsakin ja tarjosi sitten pul
loa neekerittärelle.
— Otapas napsu, niin jaksat
paremmin seistä.
Puhuteltu ei vastannut mi
tään. Hän koetti hillitä itseään.
— No, mikäs vaivaa, kun ei
ryyppy kelpaa? Et sinä mistään
tämän parempaa whiskyä saa, et(
vaikka Afrikasta saakka haki
sit.
Yleisön riemulla ei ollut rajoja.
Se
hohotti ja hirnui. Mutta
musta tyttö oli vaiti.
Näin mentiin yli siltojen. Kai
killa oli hauskaa, lukuunottamat
ta neekeritärtä, joka ymmärret
tävistä syistä ei voinut ottaa
osaa yleiseen lystinpitoon.
Ihme, ettei hän menettänyt
malttiaan, iskenyt nyrkillä kiu
saajaansa päin naamaa tai teh
nyt jotain muuta sen tapaista.
Hän näytti välipitämättömältä,
sanottiinpa mitä hyvänsä. Sei
soi levollisesti, tuijottaen eteen
sä ruskeilla silmillään, kaikkien

häntä katsellessa ja nauraessa
hänelle.
.
■
Lienee tottunut sellaiseen pit
kin elämäänsä.
Taikka on muinoin esivanhem
pani selässä tanssinut orjavoudin
piiska tehnyt niin syvällisen vai
kutuksen, että se tuntuu vielä
jälkeläisissäkin, pakottaen .nöy
rästi alistumaan valkoisen, sivis
tyneen rodun solvauksiin. Ei
uskalla
masennettu
orjaveri
kiukkuun kuohahtaa.
Nyt rupesi nuori mies silittelemään mustan tytön nukkavie
rua päällystakkia.
— Kaunis nuttu, vaikka ei ai
van niin musta kuin nutun omis
taja, jos nimittäin neidillä on
oma nuttu päällänsä, jutteli nuo
ri gentlemanni.
Neekeritär ei ollut tästä välit
tävillään, vaikka mietelmä muis
sa vaunussa olijoista herätti suuremmoista iloisuutta.
— Kuulehan, jatkot amerikalais-nuorukainen taputtaa läiskäyttäen tukevaa reittään, — sinä
voisit kyllä istua tähän minun
syliini, jos haluaisit. Kyllä siinä
kelpaa istua, koetahan!
Lähestyttiin kulmaa, missä ka.
tuvaunit kääntyy Duluthin valta
kadulle.
Nyt tapahtui jotain odottama
tonta.
Neekeritär kumartui kiusaa
jansa puoleen.
Kaikkien katsellessa kiersi hän
vasemman kätensä äkkiä nuoru
kaisen kaulaan, otti oikealla kä
dellä häntä leuasta kiinni ja
väänsi hänen kasvonsa ylöspäin.
Ja ennenkuin tästä nopeasta
otteesta hölmistynyt nuorukai
nen ehti mitään tehdä puolustuk
sekseen, oli neekeritär, siinä
kaikkien nähden, painanut rehe
vät huulensa nuorukaisen suulle,
M oiskis!
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Se oli mahtava pusu!
Raikkaasti nauraen, valkoisten
hammasten kiiltäessä täydessä
loistossaan, riensi hän samassa
ulos katuvaunusta, joka juuri py
sähtyi.
Ja nyt sitä vasta naurettiin,
mutta nyt naurettiin nuorelle
gentlemannille. Suorastaan ul
vottiin ja hurrattiin.
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Suukkosen saanut nuorukainen
ponnahti seisaalleen, syleksien ja
töpehtien ja pahasti suutaan vää
ristellen, mikä yhä lisäsi iloa katuvaunussa.
Kiukuissaan heristi hän nyrk
kiään neekerittären jälkeen, S a 
llisten hammastensa raosta:
— Voi sinua nartun pentu, mi
tä te it!
Alex S.
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