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Huolellisimmin hoidettu ja
useimmin katsomassa käyty
hauta Skalungan kirkkomaal-
la oli Ols Erik Larssonin, Ska-
lungan ensimmäisen kirkko-
herran.

Hänen leskensä, rouva Hel-
vig Furuclou Larsson hoiti si-
tä. Hauta oli vielä niin uusi,
että ei ollut vielä aika pystyt-
tää patsasta, jonkavuoksi huo-
lenpito kohdistui kukkiin. Ah-
kerasti hän siinä uurasti, ja
kun mitään ei ollut tekemistä,
saattoi hän istua pitkät ajat
penkillä riippukoivun alla ja
vain katsella hautaa.

“Kaduttaakohan sitä?” ajat-
teli moni ohikulkija, joka näki
hänen siinä istumassa.

Katsottiin kyllä, että hänel-
lä oli syytä katua, hän kun oli
ollut miehensä luota poissa
niin paljon hänen eläessään.
Mutta häntä säälittiin silti nyt
ja hänen hyväkseen luettiin se
uskollisuus, jolla hän oli hoi-
vannut puolisoansa tämän vii-
meisen sairauden aikana.

Härdis, Helvigin vanhin ty-
tär, auttoi välistä äitiänsä hau-
dan hoidossa. Hän oli naimisis-
sa sukulaisensa Henrik Furu-
cloun kanssa, ja miehensä ol-
lessa leiripalveluksessa vietti
hän pienen poikansa kanssa
Skalungassa viimeistä kesää,

mikä perheellä vielä oli siellä
vietettävänä. Hänkin tunsi tar-
vetta oleilla haudalla, mutta
ilman äidin katumusta. Omas-
ta tahdostaanhan ei hän ollut
viettänyt kasvuaikansa useim-
pia talvia äidin kanssa Tukhol-
massa erillään isästä. Hän ei

ollut koskaan ajatellut, että se
saattaisi olla toisin, mutta nyt
oli hän kuitenkin toisinaan
kateellinen nuoremmalle sisa-
relleen Barbrolle, joka oli saa-
nut viettää koko kahdeksan-
toista vuoden ikänsä isän kans-
sa täällä, s

Enemmän kuin kukaan tiesi
tai aavisti ajatteli Helvig Bar-
brota, nuorintaan, istuessaan
katuvaisena miehensä haudal-
la. Hän oli joutunut niin suu-
reen velkaan sille tytölle, niin
suureen rakkaudenvelkaan, et-
tei hän katsonut saattavansa
sitä millään suorittaa. Barbron
puoleen oli hänen kuoleva mie-
hensä kehoittanut häntä kään-
tymään, jos hän tahtoisi hyvit-
tää monivuotista laiminlyönti-
ään hänen suhteensa. Sehän oli
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jo kyllä paljon. Mutta sen li-
säksi oli vielä hyvitettävänä
kahdeksantoista vuotta kestä-
nyt lemmettömyys Barbrota
itseään kohtaan. Jostakin kä-
sittämättömästä syystä ei Hel-
vig näet koskaan ollut saatta-
nut sietää tätä nuorempaa ty-
tärtänsä, joka oli ruma ja ai-
van toisenlaatuinen kuin hän
itse ja kaunis Helvig.

Eräänä iltapäivänä, kun var-
jot alkoivat pidentyä ja Hel-
vig tavallisuuden mukaan is-
tui riippukoivun alla haudalla,
juolahti hänen mieleensä, että
Barbro, joka elämässä oli ollut
niin läheinen isälleen ja alati
hänen luonaan, ei nyt laisin-
kaan välittänyt hänen haudas-
taan. Silloin näki hän tytön
tulevan kirkkomaan ohi kul-
kevaa tietä pitkin. Oli useinkin
sattunut, että Barbro oli kul-
kenut ohi ja nähnyt äitinsä
haudalla, mutta milloinkaan ei
hän ollut tullut äidin luo. Hä-
nen mieleensä ei ollut johtu-
nut, että äiti ehkä olisi sitä
toivonut, hän oli pienestä pi-
täen tottunut pysyttelemään
syrjässä kauniista, ylhäisestä
ja kaukaa ihaillusta äidistään.

INiinpä kummastui hän koko-
laillakuullessaan äitinsä mata-
lan, kaunissointuisen äänen
nyt mainitsqvan hänen nime-
änsä. Hän pysähtyi ja tarttui
hautuumaan porttiin epäröi-
den, tokko hän lie oikein kuul-
lut. Mutta äiti viittasi häntä
luokseen, ja niinpä astui hän
sisään ja tuli haudalle.

Ennen aikaan oli Helvig ai-
na katsellut nyrpeän arvoste-
levasti tätä tytärtään, mutta
nyt oli jotakin muuta hänen
katseessaan, kun hän hiljaa ja
vakaasti seurasi nuorta tyttöä,
joka ilmeisesti arkaillen hi-
taasti lähestyi häntä.

Yksinkertainen musta puku
verhosi vartaloa, joka melkein
yhtä hyvin olisi voinut olla po-
jan kuin nuoren tytön. Sen
piirteiden taipeettomuus, ihon
suurempi kiinteys kuin peh-
meys, astunnan ja liikkeiden
suurempi voima kuin viehkeys

| oli tunnusomaista Barbrolle.
Tapansa mukaa noli hän pal-
jaspäin ja karhea, ruskea tuk-
ka kimmelsi kuparille ilta-au-
ringonvalossa ja oli palmikoi-
tu ympäri pään, siten tehden
sen vielä pyöreämmän näköi-
seksi. Kasvojen tylpät piirteet
olivat aivan kauneussääntöjen
vastaiset, mutta päivettynyt
iho oli tervettä ja pienet älyk-

| käät silmät kiiluivat puhtaan-
sinisinä. Äiti teki tilaa vierel-
lään penkillä ja Barbro istahti
yhä ihmetellen, minkä vuoksi
äiti oli mahtanut häntä kutsua.

Etkö sinä välitä haudas-
ta? sanoi Helvig kysyvällä ää-
nellä ja loi tyttäreensä kat-
seen, jonkatarkoitusta tämä ei

I ymmärtänyt.
Siinä ei ollut mitään moitet-

ta, pikemminkin jotakin ka-
teellista ja kaipaavaa.

Hän ei ole tuolla”, vastasi
Barbro ikäänkuin anteeksipyy-
täen ja hautakumpua katsoen.

On ikäänkuin sinä et suri-
, sikaan? jatkoi Helvig samalla
kysyvällä sävyllä.

Barbrosta oli vaikeata vasta-
ta. Hän oli niin tottumaton pu-
humaan äidin kanssa tuttaval-

-1 lisesti.
*

.

Minä tunnen niin selvästi,
että hän elää, vastasi hän vä-

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 21 P. 1950

kinäisesti.
Hän elää kyllä, mutta hän

on niin kaukana poissa, niin
täydellisesti meistä erotettu-
na.

Helvigin äänessä oli syvää
tuskaa, mutta myöskin jotakin
apua-anovaa, joka oudosti lii-
kutti Barbrota ja saattoi hänet
tuntemaan itsensä voimak-
kaammaksi ja kokeneemmak-
si.

Minä en ymmärrä sinua,
jatkoi äiti. Tietystihän sinä
syvästi kaipaat isää, muuhan
ei ole mahdollistakaan, mutta
kuitenkin näyttää kuin sinus-
sa olisi enemmän iloa kuin su-
rua. Mistä se johtuu?

Barbro ei vastannut heti, sil-
lä mitenkäpä olisi hän voinut
selittää suurta taivaista lohdu-
tustaan käsitettävillä sanoilla?
Millä tavalla voisi hän kuvata
sitä ihmeellistä tuntua, jonka
vallassa hän eli isän lähdettyä
iankaikkisuuteen, sitä että tai-
vainen maailma ei ollut hänen
jälkeensä sulkeutunut, vaan
yhä oli hänen yllään avoinna?

Hän ei tuntenut itseään
myöskään isästä erotetuksi,
vaikka hänellä ei ollut mahdol-
lisuutta olla hänen kanssaan
puheissa. Hän tunsi henkisen
yhteyden hänen kanssaan yh-
tä lujaksi kuin konsanaan hä-
nen eläessään. Mutta kuinka
hennoisi hän sanoa sitä äidille,
joka tunsi eron niin täydelli-
seksi?

Mutta hänellä oli vielä yksi
lohdutus, joka teki hänen su-
runsa seesteiseksi, ja hän pu-
hui siitä.

Hauta on niin hiljainen ja
kuollut. Täällä näen minä vain
mullan hänen arkkunsa yllä.
Mutta hän elää asumuksissa,
missä ihmiset eivät väsy puhu-
masta minulle hänestä, kuinka
hän kulloinkin tuli heidän
luokseen, mitä hän milloinkin
sanoi ja teki. Hän tulee minua
vastaan heidän kertomuksis-
saan niin elävänä, sellaisena
kuin hän oli, mutta heidän rak-
kautensa kirkastamana. Hän
elää ja toimii vielä myöskin
täällä maan päällä, vaikka hän
on mennyt Jumalan tykö.

Helvig kuunteli äänettömä-
nä. Käteinen ilme hänen kat-
seessaan kävi selvemmäksi.
“Pikku-Olsille”, niinkuin ne
Barbrota nimittivät, puhuivat
ihmiset peittelemättä rakkaas-
ta papistaan, mutta hänen les-
kelleen vain väkinäisesti ja
kaihtaen, ikäänkuin eivät olisi
odottaneet tulevansa ymmär-
retyiksi.

Mitä nekertovat hänestä?
kysyi hän.

Myöskin Barbrosta tuntui
väkinäiseltä puhua äidin kans-
sa vainajasta, mutta hän pa-
koitti itsensä sen tekemään,
ja alkuun päästyään kävi se
kyllä. Hän muisti yhä enem-
män eikä rajoittunut vain sii-
hen, mitä muut olivat sanoneet
isästä nyt hänen mentyään,
vaan kertoi myöskin omasta
olostaan hänen kanssaan pit-
kinä talvikuukausina. Kun hän
oli elänyt täällä hänen ja iso-
äidin kanssa.

Hän kertoi viehättävästi,
vilkkaasti ja hienotunteisesti.
Joskus olivat Helvigin silmät
täynnä kyyneliä, mutta väliin
täytyi hänen hymyillä, väliin
hellästi, väliin huvitettuna, sil-
lä Barbron kuvauksista ei
puuttunut huumorinkaan hei-
jettä.

Aurinko alkoi laskea, sen sä-
teet tulivat jo melkein vaaka-
suorina riippukoivun alle ja
kirkon varjo ulottui aivan tiel-
le asti.

Mutta ei Helvig eikä Barbro
huomanneet ajan kulumista.
Vasta kun pappilan kello soitti
illalliselle, nousivat he penkil-
tä. Ja silloin tapahtui, että Hel-
vig pani kätensä tyttären kai-
naloon, mitä hän milloinkaan
ennen ei ollut tehnyt, ja niin
kulkivat he pappilaan, jota
kohta ei enää tulisi olemaan
heidän kotinsa.

2.
Mutta, äiti, meillähän on

oikeus olla täällä aina touko-
kuuhun saakka! Lähdemmekö
sitten jo syksyyllä, niin monta

kuukautta ennen kuin välttä-
mättömästi täytyy? kysyi Bar-
bro.

Äiti oli juurikertonut hänel-
le suunnitelmistaan lähimmän
tulevaisuuden varalta, että he
molemmat lähtisivät Tukhol-
maan yhdesä Härdiksen kans-
sa jo syyskuun alussa.

Isä tahtoi, että sinä suorit-
taisit ylioppilastutkinnon, eikä
ole hyvä lykätä loppulukuja
vielä yhtä talvea, muuten eh-
dit unohtaa liian paljon.

Nyt on joka tapauksessa
myöhäistä päästä mihinkään
kouluun.

Sinä saat ottaa yksityis-
tunteja.

Eikö se tule paljon kal-
liimmaksi?

Siitä minä en välitä.
Barbro vaikeni, vastaukses-

ta liikutettuna. Kun äiti tah-
toi uhrata niin paljon hänen
hyväkseen, olisi kiittämätöntä
vastustella, jakiittämätön hän
ei ollut ensinkään- Mutta äi-
din suunnitelmaan sisältyi
toisenlaatuinenkin uhraus
kuin raha, siihen hän vetosi.

Mutta tahtoisihan äiti it-
sekin mieluimmin olla täällä
niin kauan kuin saamme?

Minä ajattelen yksin- 1
omaan mikä on parasta sinulle.

Barbro mykistyi. Oli niin
uutta ja käsittämätöntä, että
hänen äitinsä, joka ei koskaan
ennen ollut välittänyt hänestä, i
nyt asetti hänet edelle kaikkea ,
muuta, jopa omaa haluaankin.

Barbro joutui hämilleen täs-
tä hämmästyttävästä muutok-
sesta. Hänenhän täytyi se us-
koa, mutta hän ei saattanut
ymmärtää, mikä sen oli aiheut-
tanut.

Sen täytyy johtua isän
poismenosta, ajatteli hän.

Hämärästi aavisti hän, että
äidin muuttuneessa tavassa!
häntä kohtaan oli jotakin katu-
vaisen parannusta, ja kuten
kaikki jalot luonteet tunsi hän!
häveliästä ja hellää ja salaista
sääliä sitä kohtaan, joka yli yl-!
peä, mutta jonka täytyi alistua !
nöyryytyksen tielle.

Jääkö isoäiti tänne? kysvi,
hän.

'

|
Jää, hän on luvannut. Jon-|

kun täytyy huoltaa sijaispap-|
pia ja pitää pappilaa avoinna
seurakuntalai sille. Mehän
otamme palkkaa, joten meidän
velvollisuutemme seurakuntaa!
kohtaan on ainakin pitää pap- \
pilaa vieraanvaraisena. Ja iso-
äiti on herttaisesti luvannut
ottaa sen huolekseen.

Helvigin ääni sai erinomai-
sen kauniin sävyn, kun hän pu-
hui anopistaan, aitoruotsalai-
sesta talonpoikaiscmännästä.
Barbro nautti siitä. Pienestä
pitäen oli hän vaistomaisesti
nauttinut äitinsä kauniista ää-
nestä, joka ei ollut ainoastaan
laulaessa, vaan puhuessakin
viehättävä. Milloinkaan ei hän
ollut saanut siitä nauttia niin
häiriintymättä kuin nyt, kun
äiti oli alkanut sietää häntä lä-
hellään ja kova äänenpaino,
joka oli äänen kauneutta sa-
mentanut, kun Barbrota puhu-
teltiin, oli poistunut.

Isoäidistä tuntuu tyhjältä
liikkua täällä yksinään ilman
ketään meistä.

Hän on karaistu eikä hä-
nellä ole sivistyneistön vikaa
eritellä tunteitansa, vastasi
Helvig tunteikkaasti ja nau-
rahtaen.

Mutta hän tuntee syvästi.
Epäilemättä, syvästi ja

vilpittömästi, mutta hänessä
niinkuin sinussakin tuntuu
olevan niin runsaasti iäistä va-
loa, että te ette näe pimeyttä
surussa.

(Jatk.)

LOMISTA
Huolimatta pilvistä taivaan-

rannalla, monet amerikkalai-
set käyttävät hyväkseen loma-
ajan oikeutta näinä kesäisinä
viikkoina.Kautta maan suuris-
sa ja pienissä kaupungeissa he
sanovat väliaikaisesti hyvästit
toimelle, jota he ovat hoitaneet
koko vuoden ja lähtevät per-
heineen joko vuorille tai me-
ren rantaan, matkustavat mie-
lihalunsa mukaisesti tai sitten
lepäävät kotonaan. Heinä- ja
elokuu ovat hyvää aikaa Ame-
rikassa. Tästä ajasta on hyvä
kirjoittaa sukulaisilleen ja ys-
tävilleen ulkomailla.

Ne, jotka ovat seuranneet
näitä viikottaisia artikkeleita,
tietävät, että niissä toisinaan
on käsitelty suuria yleispoliit-
tisia kysymyksiä, tehden ehdo-
tuksia, millä tavalla meidän
kansallinen suuntamme tehtäi -

siin selväksi ihmisille muissa
maailman maissa. Mutta niissä
puhutaan myöskin jokapäiväi-
sistä asioista. Jos ihmiset tie-
tävät, miten amerikkalaiset
elävät, miten he nauttivat elä-
mästä, miten he kuluttavat va-
paa-aikansa, silloin he näkevät
paremmin sen valheellisen
propagandan läpi, jota heille
levitetään.

Tällä viikolla me sanoisim-
me kirjeen kirjoittaja ystäväl-
lemme: Kertokaa itsestänne ja
perheestänne. Kuvatkaa lo-
maanne—ja jos te matkustitte

Suven sijaan saapuu syksy,
päivät yhä pimenevät,
kuihtuneet on kesän kukat,
kellastuneet koivun lehdet;
niitähän nyt syksyn tuuli
siroittelee märkään maahan.
Kaikki onkin katoovaista,
sitä selvään syksy saarnaa.
Myöskin itse ihmislasta
verrataan kukkaan kuihtuvaan
Hiipiihän myös hiljallensa
jokaiseen kotiin kuolema,
paikoissa, joissa pyörimme
tekijöinä tärkeinäkin,
toimessa pian toiset ovat,
aikansa askartelevat,
kunnes hekin kutsutahan
eroon tästä elämästä,
joko osaan onnelliseen
taikka tuskaan tulijärven.

Ajattele ajallasi,
ihmislapsi, iäisyyden
miten voit sä vastaanottaa,
kohdata kerran kuoleman.
Sitä vastaan eivät auta
haaveilut oman hyvyyden,
ansiomme autuutehen,
kelvotonta kerrassansa
onhan kaikki mit’ on meissä,
synnin syvän saastuttamaa,
jottei meidän teoillamme
autuuteen ovi aukene.

Mutta apu aivan varma,
turva vastaan tuomioita
tuli meille taivahasta:
ilmestyihän ihmislihaan
mukaan Isän ihmeneuvon.

muuale, niitä paikkoja, missä
kävitte, ja ihmisiä, joita tapa-
sitte. Esittäkää, kuvanäytteitä,
jotta kuvauksenne tulisi eloi-
sammaksi. Kun olette lopetta-
neet, te saatte olla tyytyväisiä
sen johdosta, että olette anta-
neet iskun taistelussa vapau-
den puolesta.”

* * *

Tällaisen kirjeen vaikutus
voi olla paljon voimakkaampi
mitä kirjeen kirjoittaja kuvit-
teleekaan. Hän on varmaankin
huomattanut, että jokainen
hänen yhtymässään tai teh-
taassaan on saanut viikon tai
kaksi maksullista lomaa—eh-
jkäpä koko laitos sulkee oven-
sa, jotta kaikki pääsisivät lo-
imalle samaan aikaan. Taikka
hän voi sanoa jääneensä toi-
meensa ja saaneen tavallisen
palkan lisäksi myöski/i mak-
sun loma-ajasta. Yksinkertai-
set tosiasiat voivat hämmäs-
tyttää ja ilahduttaa vastaanot-
tajaa.

Kirjeen kirjoittaja pitäköön
mielessään millaista esitetään
jatkuvasti ihmisten kuultavak-
si ulkomailla. Vihamieliset
propagandistit väittävät, että
tämän maan kansa elää sorron-
ja “Wall Streetin” riiston alai-
sena, että työttömyys on uh-
kaamassa, että heiltä puuttuu
oikeata perhe-elämää ja että
he eivät osaa iloita muusta
kuin rahan tekemisestä. Kaik-
kia näitä valheita kehitellään
ja levitetään—mutta ne osoit-
tautuvat siksi, mitä ne ovat,

SYKSYLLÄ.

kun todellinen kuva Amerikas-
ta esitetään lukijoille.

m * *

Toinen ehdotus: puhukaa
vähän tilaisuuden tullen Ame-
rikan fyysillisistä kauneuksis-
ta. Suuret metsät, jotka on jä-
tetty kansalaisten käyttöön,
suurenmoiset joet ja vuoret,
kansallispuistot, jotka tallo-
taan tuleville sukupolville—-
nämä ovat tärkeitä tekijöitä
elämässämme ja kertoessaan
niistä kirjeen kirjoittaja antaa
vastineen sille usein kerrotul-
le tarinalle, että Amerikka on
autiomaata ja hiekka-aavik-
koa, jonka luonnonkauneudet
on häväisty.

Kansana me usein laulamme
“America the Beautiful”. Kir-
joittakaamme kirjeemme sa-
massa hengessä. Silloin ystä-
vämme ulkomailla näkevät
meidät uudessa valossa ja he
ymmärtävät meidän ilojamme

i ja meidän toiveitamme.
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Kysykää hintojamme en-
nenkuin insuleeraatte ta-
lonne. Varmaan voimme
sääs+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

Lunastaja langenneille,
Immanuel ihmeellinen.
Tähtemme kulki kuolemaan,
ristin suureen rangaistukseen
ainoa Poika Jumalan,
sovitti synnit maailman,
velkamme maksoi verellään.
Veri vie myös kuolon pelon,
uskoissas uhriin Golgatan,
Karitsahan kuolemamme
kukisti kuolemallansa.
Voitto varma kuolemassa,
suoja synnin syytöksissä,
rauha tunnon rasitetun,
perustus on pettämätön
veressä suuren Veljemme.

Kuka voi meidät kadottaa,
aikaan kun aivan oikeaan
kuoli Kristus puolestamme,
vaivoistaan kulki kunniaan,
rukoilee myös rakkahasti
puolestamme pyhimmässä,
sanassa että pysyen
säilyisimme suojattuina
veriarmon autuudessa,
pääsisimme perintöömme
kunniaan katoomattomaan.
Sieir ei kesän kauneutta
katkaise säät syksyn synkän.
Keskellä kärsimyksien,
syksyn myrskyn myllertäissä,
aikamme ahdistuksissa
veisailemme voiton virttä,
sodimme vastaan vääryyttä,
iloitsemme autuudesta,
odotamme uutta maata,
uuden taivaan kirkkautta.

H. P
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The 11-rnember United Nations Security Council
is shown here durlng one of its meetings in August
on the Korein siiuation. President of the Council
for the monlh was Yakov A. Malik (center, speak-

ing), Deputy Foreign Minister of the USSR, who
returned to the horseshoe-shaped table after more
than six months of abscnce in protcst against the
particination of the delegate of ‘Nationalisi’ China.
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