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"RAKASTA VIHOLLISTAKIN." 

 

 

Me laulajat olemme joskus kyenneet karistamaan päältämme ihmisissä 

vallitsevan veljesvihankin. Lauletaanhan, että laulu jaloja aatteita 

luo, laulu syömmen aukaisee. Laulu, soitto ja musiikki ovat 

kansainvälistä omaisuutta; ne liittävät yhteen, mitä muut aatteet 

repivät palasiksi. 

 

Eräs tapahtuma kerran Ylioppilaskunnan laulajien konsertin jälkeen 

todistaa laulun saavan aikaan sovinnonkaipuun vihaveljestenkin 

välillä. 

 

Oltiin konsertin jälkeen illatsussa ylioppilastalossa. Oli hehkein 

kevät, tuomet olivat kukassaan ja lämmin ilma hiveli ihmisten ihoa. 

Oli toukokuun loppupäivät. 

 

Iltamassa oli kaiutettu yksiäänisesti Schillerin runoelmaa ja 

Beethovenin säveltämää laulua: "Freude, schöner Götterfunken" (Ilo 



ihana jumalten kipinä). Aivan harjakset pystyssä sitä laulettiin. 

Mutta kun tultiin kohtaan "Alle Menschen werden Brüder, wo dein 

sanfter Flügel weilt", (kaikki ihmiset muuttuvat veljiksi, missä 

sinun suloinen siipesi sahahtelee) ei tahtonut ääntä riittää pojilla. 

Oli pahin sortovuosien aika, ja venäläiset meitä ahdistelivat 

ankarasti, mutta ihmisrakkaus täytti silti mielemme. Opetetaanhan 

meitä, että täytyy antaa anteeksi pahimmillekin vihamiehille, mitä he 

meitä vastaan ovat rikkoneet. 

 

Kun siis kello kahden aikaan hajaannuttiin, lehahti meitä 

vastaan ulkona niin leppoinen kevätilma, ettei kenenkään mieleen 

pälkähtänytkään hakeutua tunkkaantuneihin vuoteisiin painumaan ja 

odottelemaan mahdollisia hempeitä unia. Ei, ulos luontoon piti päästä 

myöhäisestä ajasta huolimatta. Joku huusi: "hei pojat, Korkeasaareen 

auringon nousua ihailemaan!" Sanottu ja tehty. 

 

Meitä oli aikamoinen kerho miehiä. Kaksi osakuntien kuraattoriakin 

mukana, savokarjalainen Teppo Homén ja pohjalainen Ernst Biese. 

Monilla soutuveneillä päästiin yli rasvatyynen merenpinnan. Syntyi 

kiista siitä, kirjoitetaanko sivuuttamamme pikkusaari Tjärholmen 

(Tervasaari) tj:llä vaiko k:lla Kärholmen (Rakkauden saari). Tietysti 

se oli kirjoitettava k:lla. -- Pahanpäiväinen kivihiililäjä kauniin 

luonnon keskellä. -- 

 



Noustiin saarelle. Ei ihmissielua näkynyt missään. Tuomet vain 

seisoivat valkolakkisina meitä valkolakkisia tervehtimässä. Kuului 

ääniä ravintolasta. Sinne mekin! Tulee sieltä ravintolan vilpolasta 

vastaan liuta venäläisiä upseereja. Ihmisrakkaus ja veljessovinto 

pani minut avaamaan sylini ensimmäiselle vastaantulijalle, ja minä 

lauloin: "Alle Menschen werden Brüder." 

 

Upseeri kapsahti samassa silmänräpäyksessä kaulaani, ja minä halasin 

häntä perusteellisesti. Mutta silloin tapahtui jotakin omituista. 

Upseeri suuteli minua molemmille poskilleni. Minä ponnistin voimiani 

ja sain hennon upseerin lohkeamaan paksusta vartalostani. En 

tahtonut veljeydessä sentään tällaista askelta ottaa. Mutta upseeri 

vain hoki: tri, tri, tri. Karkasi uudelleen kaulaani ja painoi 

kolmannen suutelon suoraan huulilleni. -- Sillä tavalla syntyi 

ristinmerkki naamaani. -- Soromnoo, ajattelin itsekseni, vaikka 

kyllähän se suutelo maistui väkevästi munkkiliköörille. Sama temppu 

oli uudistettava vielä kaikkien upseerien kanssa. Toistakymmentä 

suuteloa. Kaikki erimakuisia. Toiset maistuivat punssille, toiset 

konjakille. Kuulin toverieni ääntelevän takanani: "Mutt' tuohon 

pyykkiin minä vain en lähde!" Kun puolipökerryksissä pääsin viimeisen 

upseerin sylistä, vilkaisin taakseni ja näin, että kaikki olivat 

sylikkäin; kaikki suorittivat nuhteettomasti sekä täysi- että 

puolinelsoneja. Huh, Huh! "Venäläisen rakkaus on tulen palavainen." 

Upseerien naiset vilpolan kaiteisiin nojaten taputtivat iloisesti 



käsiään. En saata salata, että minun teki mieleni jatkaa halailuja 

vilpolassakin, kun kerran pääsin makuun. Me suomalaiset ymmärrämme 

paremmin sellaista naisten kanssa. 

 

Mutta yksi meikäläinen oli, joka ei suostunut halailuun. Hän oli 

pohjolainen ja totteli nimeä Tutu. Tutu juonitteli ja rähisi. Silloin 

vanhin upseeri tarttui hänen käteensä ja vei hänet metsään. Kauhulla 

ajattelimme, että kyllä se Tutu parka nyt palaa metsästä päätään 

lyhyempänä, sillä upseerin kupeessa roikkui mahtava miekka. Vielä 

vähät. Parinkymmenen minuutin jälkeen nähtiin Tutun ja upseerin 

syltä kaulaa tassuttelevan ulos metsän siimeksestä. -- Ja niin oli 

viimeinen pilvenhattara häipynyt pyhän veljeyden kirkkaalta taivaalta. 

 

Kokoonnuttiin kaikki sekä venäläiset että suomalaiset ravintolan 

edustalle aurinkoa odottamaan, jota varten oltiin tultukin. 

Ensimmäiseksi äkkäsi auringon se Tutun kaveri ja huusi kovalla 

äänellä: "Aeolus rododaktylus" (Rusosorminen aurinko?) Hän tahtoi 

näyttää tuntevansa klassillisen maailman kieliä. Me yhdyimme kaikki 

riemastuneina huutoon: "Aeolus rododaktylus." Kyllähän me tiesimme, 

että Aeolus oli myrskyn jumala, ja Eos taas aamunkoi, mutta näin 

hyvien veljesten kesken ei takerruttu pikkumaisuuksiin. 

 

Kun siinä veljeiltiin, sattui joku lausumaan paheksumisensa siitä, 

että venäläiset sanomalehdet parjasivat meitä suomalaisia. -- Se 



oli vasta alkua siihen, mitä tuli myöhemmin. -- Silloin upseerit 

karkasivat pystyyn, tempasivat kukkaronsa taskuistaan, taputtivat 

niitä ja karjuivat: "Ruski gaseti, ruski gaseti ovat ostettavissa." 

Samalla he rajusti sylkivät maahan monta kertaa. No vot, vot, me 

olimme tyytyväisiä tähän anteeksipyyntöön. 

 

Sattuipa sitten, että saareen oli saapunut toinenkin saki kevätaamua 

ihannoimaan. Niiden joukossa oli taitava hanurinsoittaja. Kun 

tämä huomasi venäläisten upseerien ja suomalaisten ylioppilaitten 

näin sydämellisesti veljeilevän, niin se pakana rupesi kiskomaan 

koneestaan "Keisarin hymniä". Upseerit jähmettyivät heti 

suolapatsaiksi ja meidänkin täytyi tietysti karistaa lakit päästämme, 

Tutu kaikkein viimeisimpänä. Hanuriherra soitti kahteen kertaan 

hymnin, joka meitä kovasti harmitti, sillä olihan vaivalloista 

seistä sojottaa "smirnaassa" näin pitkän ajan. Mutta niin pian 

kuin hanuri herkesi soimasta, syntyi suuri melu upseeristossa. He 

ulvomalla huusivat soittajalle: "Bjerneborgska marsch, Bjerneborgska 

marsch." Mutta hanurin kitkuttaja vain ei totellut. Upseerit 

nuuskivat läheiset pensaikot juurta jaksain ja hakivat soittajaa, 

mutta ei ristinsielua tavattu. Musiikkimies oli arvatenkin paennut. 

Mutta upseerit eivät rauhoittuneet. Ne alkoivat hokea: "Nu Lamppen, 

Bjerneborgska marsch." Ja minun täytyi panna Porilaisten marssi 

soimaan ja upseerit ulvoivat kuin sudet mukana. Vain osoittaakseen 

kunnioitusta Suomelle ja meille hyville veljilleen. 



 

Mutta upseerien daamit halusivat myöskin ottaa osaa iloon. Ne 

ehdottivat, että lähdettäisiin huviajolle merelle. "Bravo, bravo, 

bravo", pääsi kaikkien kurkuista. Eräs upseeri soitti Suomenlinnaan, 

silloiseen Viaporiin, että: "Laiva tänne Korkeasaareen ja sitten 

vielä skarei" = äkkiä. Eipä aikaakaan, niin sotalaiva Bomba laski 

laituriin. Me kapusimme laivaan jokainen nainen ja mies, ja Bomba 

porhalsi Kruunuvuoren selälle. Nyt pistettiin tanssiksi Bomban 

kannella. Venäläiset ovat kuulut tanssitaidostaan. 

 

Noin seitsemän aikaan aamulla laskettiin Kustaanmiekan laituriin, ja 

meidän rouvamme nousivat maihin nuorten luutnanttien ja vänrikkien 

saattamina. Mutta aviomiehet saivat vaimoiltaan luvan lähteä 

jatkamaan. Tyydytys oli molemmin puolinen. Jätettiin Viapori ja 

suunnattiin kulkumme Kaisaniemeen. Valloitettiin ravintola ja 

pidettiin hehkuvia puheita suomen, ruotsin ja venäjän kielillä 

veljeyden ja ihmisyyden ylistykseksi. Me emme ymmärtäneet sanaakaan 

venäläisten puheista, mutta heidän naamansa ja eleensä olivat niin 

kaunopuheisia, että me emme kaivanneetkaan sanoja. Pääteemana oli: 

"alle Menschen werden Brüder." 

 

Meidän uusista ystävistämme kaikki kohosivat arvossa vuosien 

kuluessa. Yhdestä tuli jopa kenraalikin Bobrikovin aikana, toisesta 

eversti. Iloisesti hymyilimme aina toisillemme, milloin vain 



tavattiin. Mutta sanaa suistamme ei päässyt, sillä toinen ei tajunnut 

toisen kieltä. 

 

Mitä me tästä tapauksesta opimme? Sen, että laulajien pitäisi 

hallita nykyistä Eurooppaa ja maailmaa. Aivan niinkuin Platon 

jumalainen tahtoi, että filosofit sen tekisivät. Diplomaatit ja 

poliitikot pitävät konsertteja eli kongresseja milloin missäkin 

maassa ja kaupungissa, aina vain yhtä viheliäisillä tuloksilla. 

Loppujen lopuksi kehoitetaan meitä vain ostamaan -- kaasunaamareita. 

Mutta jospa me laulajat lähtisimme konserttimatkoille Euroopan 

pääkaupunkeihin ja laulaisimme viimeisenä numerona: "Freude, schöner 

Götterfunken, alle Menschen werden Brüder, seid umschlungen 

Millionen", niin varmaankin sotaporhojenkin sydämet heltyisivät. 

Me laskeutuisimme alas lavalta ja halaisimme yleisöä sukupuoleen 

katsomatta. Minä Berliinissä halaisin vaikkapa itse Ludendorffia 

ja Moskovassa Stalinia ja antaisin hänen suudella itseäni tri, 

tri, tri, jopa kaikkia muitakin suutelisin paitsi keisarin perheen 

murhaajia, sillä minä olin sen perheen Hausfreund, perhetuttava, aina 

Santtu kolmannen vainajan ajoilta saakka. Sen tähden minä siellä 

Korkeasaaressakin seisoin kuin vaskeen valettuna keisarin hymniä 

soitettaissa. Olenhan itsekin Iso-Keisari. 

 

Moni ei-laulaja hymähtää ja sanoo: "He olivat täynnänsä makiaa 

viinaa ja siitä hellämielisyys Korkeasaaressa." Väärin, tuhannesti 



väärin! Suomalainenhan vetää puukkonsa esille, kun hän on täynnä 

makeaa viinaa. Laulu ja laulun herättämät tunteet paljastivat meidän 

inhimillisimmät, hyvät aivoituksemme kuorestaan ja sellaisia tunteita 

on kaikilla ihmisillä, jotka laulua rakastavat. Goethe sanoo: "böse 

Menschen haben keine Lieder." (Pahoilla ihmisillä ei ole lauluja). 

Ainoastaan me suruttomat laulajat voimme saada tuhatvuotisen 

valtakunnan syntymään. Sillä me emme ole "böse Menschen", pahoja 

ihmisiä. 

 

Kansat eivät vihaa toisiaan eivätkä yksilöt toisen kansan yksilöitä. 

Kunnianhimoiset ja rahanahneet johtajat yllyttävät tyhmiä massoja, ja 

niin syntyy verisiä maailmansotia. 


