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Sukupuolihulluuteen Kulkeva
Amerika

■ (Suomennos) ------------------------------------

Amerika on nykypäivinä kehittynyt koh
ti sukupuolihulluutta. Se ilmenee yhtä hy
vin pienissä maalaiskylissä kuin suurkau
punkien keskuksissa. Se on havaittavissa 
uinnin, tanssin, yöklupien, teattereissa kä
vijöiden, tai sitten etu- tai takaovilla toisi
aan käsistä pitelevien seurustelijoiden kes
kuudessa. Se on värittänyt heidän ajatuk
sensa ja  toimintansa.

Aikakautemme novellit, aikakausjulkai
summe ja  sunnuntailukemistomme on su- 
kupuolihulluudella kuviteltu. Meidän kir
ja- ja  julkaisumyymälämme ovat täytetyt 
tyttöjen ja  naisten kuvilla, joissa he esiin
tyvät mitä julkeimmissa asennoissa. Niin 
suvaitsemattoman julkeita nämä julkaisut 
useinkin ovat, että New Yorkin kaupungis
sa, jossa melkein mitä hyvänsä voi näyt
teille asettaa, kiellettiin äskettäin kuuden
kymmenen julkaisun myyminen ja  ilmoit
taminen rangaistuksen uhalla.

Meidän liikkuvatkuvamme ja  näytel
mämme ovat monissa tapauksissa niin jul
keita, että ne vetävät vertoja vanhan kreik
kalaisen Aristop hänen suiottariensa ihai
luille ja  roomalaisen Caligulan ja  Helioga- 
baluksen irstailuille.

Todellakin Amerika on kehittynyt suku
puolihulluuteen. Olemme nopeasti kehit
tymässä asteelle, jossa hermostomme on 
sekoitettu epäterveelliseen ja  täydellisesti 
perinpohjaiseen luonnottomaan henkiseen 
ja  ruumiilliseen toimintaan, yksinomaan 
sentähden, että aina läsnäolevat sukupuoli
set vaikutelmat turmelevat meidät.

Uskomattoman suuri osa kansastamme 
—  yhtähyvin kuin yleisesti sanottuna Euro- 
pan kansoista —  vajotessa an sukupuolisuu
den hulluuteen, on surkuteltavan tietämä
töntä sukupuolitoiminnan todellisesta tar
koituksesta.

Erittäinkin amerikalaiset miehet ovat

välinpitämättömiä ja  tietämättömiä ra kas
telijoita, joilla on hyvin vähän, tuskin ol
lenkaan johdonmukaista käsitystä nais
sukupuolen lähenteiemisestä.

Se voidaan nähdä heidän melkeinpä mie
lettömästä käytöksestään, huolimatta kai
kista niistä lukuisista miesten ja  naisten vä
lisistä kokemuksista rakkaustaiteen alalla 
— useat niistä merkittäköön miehuusijassä 
tapahtuneeksi — he eivät ole päässeet pal
joakaan pitemmälle kukonasteelta suku
puolisessa viekastelussaan ja  sukupuolisen 
vastavaikutuksen tietoisuudessa.

Ja  kuitenkin kuka hyvänsä sukupuolielä
män, ihmisen sisäisen elimistön ja  sielullis
ten ilmiöiden tutkija, jolla on ollut mahdol
lisuus saada kokemuksia sellaisten sairai
den hoidossa, on valmis antamaan lausun
non, että pohjaton tietämättömyys suku
puoliasioista on syynä siihen, että noin 
seitsemänkymmentä prosenttia tämänpäi
väisistä avioliitoista on onnettomia.

S u k u p u o lito im in n a n  v a ik u tu s
Meidän aikakautemme ihmiset eivät kä

sitä —  sitä ei ole heille koskaan opetettu —  
että sukupuolielämä, jos ei sitä oikein ym
märretä ja  järjellisesti säännöstellä, on va
hingoittavin ja  kuluttavin tekijä ihmiselä
mässä.

Se ei ole vahingollinen ainoastaan siksi, 
että se on harhaanjohdettu ja  turmiota 
tuottava henkisesti sekä ruumiillisesti, mut
ta se on vahingollinen siksi, että se johtaa 
petollisuuteen itse sukupuolitoiminnassa ja  
on niin käsittämätön kaikessa laajuudes
saan, ettei sen uhriksi joutunut henkilö 
edes itsekään tiedä todellista syytä, mikä 
saattaa aikaan häiriöitä hänen jokapäiväi
sessä elämässään.

Löytyy lukemattomia tuhansia naisia, 
jotka kärsivät sanoin kuvaamattomia sisät- 
lisiä tuskia, kuitenkaan osoittamatta näh
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täviä ulkonaisia merkkejä sukupuolitoi- 
minnan epätäydellisyydestä, paitsi sitä, 
että liiallinen karvojen kasvaminen näky
ville osille ruumiissa ilmaisee miesmäisyy- 
den sekautuneen naiselliseen luonteeseen.

Vaikka tällä asteella epänormaalisuuden 
seuraukset näyttävät hyvin vähäpätöisiltä, 
niin aviollinen yhdyntä käy melkein sietä
mättömäksi, puhumatta mitään sen tur
miollisesta vaikutuksesta henkilön niinkut- 
suttuun henkiseen mielentilaan, aiheuttaen 
sairaaloisuutta ja  lopulta mielivikaisuutta. 
Tällaisen tilan tutkiminen vaatii ammatti- 
taitoisimman lääkärin kykyä.

Nykyiset tieteelliset tutkimukset ja  sai
rashuoneissa saadut kokemukset osoittavat 
että kolme-neljättäosalla kaikista mieli- ja  
ruumiillisista sairastustapauksista on juu
rensa sukupuolielimistön epänormaalisuu
dessa. Tieteen ja  taitavan lääkärin avulla 
nyt jo voidaan tällainen epätäydellisyys 
kohtuullisesti täydentää. Ja  saavuttamal

la tieteellinen hoitotapa sukupuolielimis
tön ylitse, voidaan niin kutsutut parantu
mattomat tauditkin parantaa.

Keskinkertainen lääkäri on näihin päi
viin asti hyvin vähän kiinnittänyt huomio
taan tähän tavattoman tärkeään kysymyk
seen — osaksi senkin tähden, että aivan 
viime aikoihin saakka eivät lääketieteelli
set koulut ole varustautuneet opettamaan 
sukupuolioppia, sen normaalisia ja  epänor
maalisia ilmiöitä.

Vasta sen jälkeen, kun sisäelinten tutki
minen sukupuolihäiriöiden sattuessa on 
saanut yleisen tunnustuksen; ja  sen jä l
keen kun on opittu paremmin ymmärtä
mään ihmisen sielullisen elämän perusteki
jöitä ja  analysoimaan sen ilmiöitä, sekä 
häiriöitä —  sukupuoliset epäsoinnut niihin 
luettuina — on otettu rohkaiseva askel 
eteenpäin kehityksessä ja  kyetty menes
tyksellisesti parantamaan tällaisia häi
riöitä.

Elämän Sävel
Kirj. NESU

Nyt myrsky ulvoo nurkissa, 
Puut ryskyin kaatuvi 
Ja  meren aallot vaahtoisat 
Ne rantaa huuhtovi.

Ranalla meren raivoisan 
On mökki pienoinen.
Siell’ istuu äiti huolissaan,
On katse kaihoinen.

Miss’ kulkee äidin aatokset? 
Ken voi sen kertoa?
Kai aatoksillaan, kukaties. 
Hän seuraa lastansa.

Tai muistoiss' elää uudestaan 
Nuo päivät nuoruuden,
Kun elämälle hymyili,
Silt’ paljon toivoen.

Hän puolisonsa rinnalla 
Nuorena kukoisti 
J a  kätkyessä lastansa 
Laulaen nukutti.

On tuutilaulut laulettu,
On poissa perheensä.
Puoliso lepää haudassa,
Laps’ kulkee teitänsä.

Nyt myrsky tuutilaulua 
Vain laulaa äidille.
On kodin liesi sammunut, 
Saa äiti levolle.


