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KARKAAVA AVIOVAIMO. 

 

 

Astuin junaan erään suuren kaupungin asemalta. Hain numeroidun 

istuinpaikkani, sillä piti kulkea pikajunassa. Löysin osastoni, 

mutta mitä samalla näinkään? Osastossani istui vain yksi henkilö, 

nuori nainen, joka itki ja suorastaan ulvoi ääneen. Hämmästyin ja 

häkellyin, enkä raskinut astua sisään häiritsemään häntä syvässä 

surussaan. Jäin käytävään kävelemään, odottaen, että nainen 

herkeäisi voihkimasta. Juna lähti liikkeelle, mutta nainen vain 

vaikeroi ääneen. Vihdoin päätin yrittää ja astuin sisään. Istuuduin 

paikoilleni, mutta nainen ei lakannut valittamasta. Sääli valtasi 



minut ja puhuttelin naista kysyen: 

 

-- Mikä suuri onnettomuus on teitä kohdannut? 

 

Ei vastausta muuta kuin uhuu, uhuu! 

 

-- Onko teidän äitinne kuollut? 

 

-- Ei, ei, paljon pahempaa. 

 

Nainen oli niin perin nuoren näköinen, etten voinut muuta ajatella 

kuin että lähin omainen, äiti, oli kuollut. Noin katkerasti ei saata 

itkeä muuta kuin rakkaan olennon kuolemaa. Kysyin uudelleen: 

 

-- Onko teidän sulhasenne kuollut? 

 

-- Ei, ei, paljon pahempaa vielä. 

 

Olin ymmällä, en voinut keksiä enää mitään surullisempaa. Tartuin 

naisen pieneen, hoikkaan käteen kiinni ja pyysin häntä ilmaisemaan, 

mikä suru häntä vaivasi? Kului kotvasen aikaa, ennenkuin hän puhkesi 

sanoihin: 

 

-- Minun mieheni pettää minua. 



 

-- Oletteko varma siitä? Sehän voi olla vain teidän 

mielikuvitustanne. Kyllä hän siitä taudista paranee, kun häntä vain 

neuvotte rakkaudella. -- Toista on kuoleman laita. Sitä ei mikään 

keino voi auttaa. Mistä siis tiedätte, että hän Teitä pettää? 

 

-- Minä omin silmin näin sen eilen illalla. 

 

-- Eihän sellaista saata nähdä. Sitä minä vain en ota uskoakseni. 

Kertokaa nyt tarkemmin. 

 

-- Me olimme eilen juhlissa. Uhuu, uhuu, minulla on vielä 

juhlapukukin ylläni. Ja kello 12:n aikaan mieheni rupesi kiivaasti 

hakkailemaan minun parasta ystävätärtäni, uhuu, uhuu! 

 

Tällä välin oli moni samaan osastoon piletin saanut käynyt 

kurkistamassa ovelta paikkaansa. Mutta kun he näkivät itkevän naisen, 

ja minun pitävän häntä kädestä kiinni, he heittivät murhaavia 

silmäyksiä minuun, luullen arvattavasti, että minä olin syypää naisen 

itkuun, että olin joko kovasti häntä loukannut tai yrittänyt väkisin 

suudella. Huusin heille, etten minä suinkaan ole millään tavalla 

loukannut naista, vaan että hän itkee suurta muka perhesurua. Mutta 

eivät he sitä uskoneet, vaan läksivät hakemaan muualta paikkaa 

päästäkseen kuulemasta nuoren kauniin naisen voivotuksia. Vihdoin 



uskalsi eräs juutalainen liikemies tulla paikkaansa omistamaan. 

Kerroin hänelle, että nainen oli minulle vennonvieras, en ollut 

tehnyt hänelle minkäänlaista väkivaltaa, en yrkäillyt häntä 

halaamaan enkä suutelemaan, mistä nainen nyt ei aina rupeakaan 

itkemään. Hänellä on vain suuri suru siitä, että hänen miehensä muka 

häntä pettää. Kerroin mitä tiesin tapahtumasta ja virkoin omana 

mielipiteenäni, että nainen ehkä erehtyy tai että hän itse on antanut 

aihetta miehensä käytökseen. 

 

Juutalainen omaksui heti minun kantani asiassa. Hän sanoi päättävästi: 

 

-- Mine tunte naiset, mine tunte. Juuri niin on käynyt. Rouva ensin 

hakkama kaikki miehet juhlassa, mies suuttu ja rupesi itse hakkama 

naisii kello 12 yöllä. 

 

Sain mainion apumiehen juutalaisesta. Pommitimme naisen omaatuntoa 

ja vatkutimme, että hän itse oli antanut aihetta miehelleen ruveta 

hakkailemaan hänen parasta ystävätärtään. Kysymykseemme, eikö hänen 

ystävättärensä ollut ollenkaan yrittänyt torjua miestä luotaan, 

vastasi nainen, että ystävätär päinvastoin kikatteli iloisesti miehen 

kanssa. -- Niinkuin ystävättärillä niin usein on tapana tehdä. 

-- Ei nainen sentään ruvennut myöntämään, että hän olisi antanut 

aihetta miehensä käytökseen, mutta ei ryhtynyt sitä kiven kovaan 

kieltämäänkään. Nyt olimme jo paremmalla tolalla. Pyysimme häntä 



kertomaan, miten se iltama sitten loppui. 

 

Nainen kertoi, että he sitten klo 4:n aikaan läksivät juhlista ja 

hänen uskoton miehensä meni saattamaan ystävätärtä kotia. Ja taas hän 

pillahti hillittömään itkuun. Siihen juutalainen tokaisi: 

 

-- Täytyyhän artti kavaljeeri lähteä saattama daami. Eihän daami voi 

yksin kulke pimeillä kaduilla. 

 

-- Vallan oikein, jatkoin minä. -- Mutta milloin hän palasi kotiaan? 

 

-- Kohta hän kyllä tuli, mutta minä olin niin vihastunut, että löin 

suuren vaasin sirpaleiksi hänen jalkainsa eteen. 

 

-- Oliko se ulkolainen vaasi vaiko Riihimäen? 

 

-- Riihimäen, ulisi onneton aviovaimo. 

 

-- Olkaa rauhallinen, kyllä Riihimäki laittaa uuden ja yhtä hyvän 

kuin mikä ulkolainen tahansa, mutta paljon huokeamman. No minnekä te 

nyt olette matkalla? 

 

-- Ensin menen äitiäni tapaamaan. Hän asuu täällä lähellä. Menen 

hänelle hyvästiä heittämään ja sitten matkustan Turkuun. Siellä 



on minulla tuttava laivan kapteeni, joka vie minut laivalla 

Amerikkaan.11 a -- Maailman kylillä. 

 

-- Ei mene Amerikkaan, ei minnekään muuannekaan, ei äitinkään luo. Te 

mene miehen luo, sanoi laupias juutalainen. 

 

-- Topp tykkönään! Ette saa lähteä minnekään. Teidän täytyy palata 

miehenne luo, joka kaikesta päättäen on viaton ja puhdas kuin 

pulmunen lumella. 

 

-- Mine vien teitä hotelliin, juna seiso niin kauan asemalla, te 

makaa yön siellä ja huomenna palaa miehen luo. 

 

Nainen katseli kauan juutalaista silmiin ja lausui lopuksi: 

 

-- En lähde tuntemattoman miehen kanssa hotelliin, kaikki miehet ovat 

niin petollisia. 

 

-- Mine ole kunnon mies, mine tahto auttaa teitä. Me juutalaiset 

olemme uskollisia yhden vaimon aviomiehiä. 

 

Silloin nainen suuttui ja tiuskasi: 

 

-- Kuningas Salomonilla oli 700 aviovaimoa ja 300 sivuvaimoa. 



 

Juutalainen häkeltyi eikä virkkanut sanaakaan, kun näin nainen vetosi 

hänen pyhään kirjaansa. Minä riensin apuun ja sanoin: 

 

-- Vanhan ajan miehet olivat eri miehiä. Valitan Salomonin monien 

vaimojen surullista kohtaloa ja ilotonta elämää. 

 

Nyt olivat naisen ajatukset jo irtautuneet miehen uskottomuudesta ja 

nyt häneen jo alkoi pystyä järki. Hän pyyhki silmänsä kyynelistä ja 

oli tyyni. Juutalainen oli pujahtanut ulos osastostamme, hän kun 

pelkäsi, että nainen uudelleen nolaisi häntä raamatun sanoilla. Me 

jäimme siis kahden osastoon. 

 

Kyselin hienotunteisesti rouvan lyhyen elämän vaiheita. 

Hienotunteisuus ei ollenkaan ollut tarpeen. Aivan uskomattoman 

avosydämisesti hän kertoi kaikki tärkeimmät rakkausseikkailunsa. 

Jo 17-vuotiaana hän ensi kertaa oli kihloissa. Sitten hän vaihtoi 

sulhasia kuin rukkasia vain. Hän mainitsi nimeltäkin useita 

sulhasiaan, yhteiskunnan arvohenkilöitä, muutamat minunkin 

tuttaviani. Vihdoin hän oli tarttunut nykyiseen mieheensä, jonka 

kanssa oli viettänyt verraten onnellista elämää. Kunnes ensimmäinen 

suuri kohtaus tapahtui juuri edellisenä kohtalokkaana yönä klo 12. 

 

-- Merkillinen tuo 12:n hetki teidän elämässänne. Mutta niinhän 



sanotaankin, että pahat peikot juuri keskiyöllä pitävät ilkeitä 

temppujaan ihmisten turmioksi. Koetetaan nyt yhteisvoimin tehdä 

tyhjäksi peikkojen metkut. 

 

Kun saavuimme asemalle, jossa naisen kotikaupunkiin menevä juna tuli 

vastaan, nousin ja komensin jyrkällä äänellä: 

 

-- Nyt pystyyn! Me saatamme teidät tuohon junaan ja te lähdette 

kiltisti kotianne aviomiehenne luo. 

 

Nainen jo totteli, nousi, ja minä autoin kallisarvoisen turkin hänen 

yllensä. Juutalainen oli tullut paikalle, tarttui käsikynkästä 

kiinni naista, ja niin marssittiin junasta ulos. Juutalainen ja 

vaimo astuivat edellä, minä perässä. Naiselta putosi kaksi kertaa 

käsilaukku, lattialle ja asemalaiturille. Minä poimin sen ylös ja 

annoin sen hänelle vasta sitten, kun olimme saaneet hänet istutetuksi 

ruokailuvaunun tuolille. Laukku oli pullollaan täynnä rahaa Amerikan 

matkaa varten. 

 

Juutalainen ja minä nousimme omaan junaamme ja tähystelimme, 

livistäisikö nainen vielä ulos vaunusta. Ei, siinä hän istui pää 

kumarassa liikkumattomana. Juna nykäisi sitten kerran, naisen pää 

retkahti ja "sinne se kana katosi." 

 



Me kaksi laupiasta samarialaista, juutalainen ja minä, olimme tehneet 

uljaan työn, kerrassaan mairetyön. Olimme uudestaan solmineet yhteen 

kaksi riitautunutta ihmislasta, jotka papin edessä olivat luvanneet 

rakastaa toisiaan myötä- ja vastoinkäymisissä. "Sillä minkä Jumala on 

yhteensovittanut, ei sitä ihmisten pidä erottaman." Onnittelemme 

toisiamme. Rikkoutunut perhe-elämä oli taas ehyt. 

 

Tällaisen laupeudentyön sitä saattaa tehdä yksinpä junamatkallakin ja 

vennonvieraalle ihmiselle. 

 

Ikävä, ettei ritarimerkkiä anneta sille, joka pelastaa vaimon 

harharetkeltä takaisin aviomiehen luo. 

 

Juutalainen olisi sen ansainnut. 

 


