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TODELLINEN NAINEN. 

 

 

Ihmeellinen kyky noilla naisilla on teljetä järkensä ja 

järjenjuoksunsa jonnekin sinne aivojensa piiloisimpaan paikkaan 

ja antautua täydelleen tunteittensa valtaan. Eivät kaikki naiset 

kykene tätä konstia tekemään, siihen pystyvät ainoastaan niin 

sanotut "todelliset naiset". Ja juuri sellaiset naiset ovat meistä 

miehistä kaikkein hemaisevimmat eli niinkuin helsinkiläiset sanovat 

"sööteimmät". Kun sellaisen naisen tapaan matkoillani, olen 

ihastuksesta aivan haltioissani. Juuri sellaiset naiset eroavat 

meistä miehistä niin tyystin, että jään niitä ihailemaan kuin 

suloisia kummituksia. Kait luoja on heidät sellaisiksi luonut, jotta 

me miehet heihin kiintyisimme. Sillä kaikilla luojan luomuksilla on 

oma tarkoituksensa, vaikka se usein jää meiltä ymmärtämättä. Tämä nyt 

ei sentään ole mikään mahdoton arvoitus. 

 

Oltiin erään maaseudun suurkaupungin linja-autoasemalla. Auto oli 



täynnä matkustajia jo aikoja ennen sen lähtöä. Sellainen on aivan 

tavallista suurilla asemilla tänä linja-autojen kulta-aikana. Yksi 

paikka oli vielä täyttämättä, vaikka sekin oli tilattu. 

 

Tulee siihen eräs rouva, sanokaamme häntä Eliniksi. 

 

Elin ei tullut yksin. Päinvastoin hänellä oli lukuisa saattojoukko. 

Ensiksikin kolme pientä lasta, yhden vuoden väliajoilla syntyneitä, 

niinkuin todellisilla naisilla tavallisesti on. Mutta ei seurue 

siihen loppunut. Elinillä oli korissa myöskin kolme erittäin veikeätä 

kissanpoikasta. Ja toisessa korissa kaniinin pentu eli kaninpoikanen 

niinkuin hän sitä nimitti. 

 

Hitaasti mutta varmasti Elin lähestyi autoa. Kakaransa hän ensin 

nosti auton astinlaudalle. Korit olivat vielä maassa. Ajaja kysäisi 

hätäisesti: 

 

-- Oletteko tilannut paikan. Ei vaunussa enää ole tyhjää paikkaa 

muuta kuin yksi, mutta sekin on jo aikoja sitten tilattu. 

 

-- En oo tilant, mutta vaunuun miun täytyy päässä. 

 

-- Ette pääse, näettehän, että vaunussa ei enää ole sijaa. 

 



-- Mutta mie en vuan lähe takasin lapsineni ja kimpsuineni, 

kampsuineni, sanoi Elin topakasti ja päättävästi ja harmin puna jo 

kohosi hänen poskilleen. 

 

-- Oletteko te mieletön, sanoi ajaja, -- näettehän itse, ettei 

vaunussa ole vapaata paikkaa. 

 

-- Mutt' mie vuan tulen. Väistykööt muut matkamiehet tiukemmalle. 

Täytyyhän äidin saada paikka, kun hänellä vielä on kolme pientä lasta 

mukanaan. Nuorin vielä vieroittamaton. 

 

Ja Elin vei ne kolme lastansa sen tyhjän istuimen ääreen. Palasi 

uudelleen ulos hakemaan niitä korejaan. Ajaja kysyi: 

 

-- Mitä teillä on noissa koreissa? 

 

-- Tässä on kolme kissanpentua ja tuossa kaninpoikanen. 

 

-- Mutta niitä ette vain saa tuoda vaunuun, tiuskasi ajaja. 

 

-- No onpa teilläkin kova sydän. Pitääkö minun jättää kissanpennut ja 

kaninpoikanen tänne torille nälkään kuolemaan. Eheh, kyllä minä ne 

vien sisään vaunuun aivan kuin omat lapsenikin. 

 



Ajaja oikaisi käsivartensa estääkseen Eliniä tunkeutumasta vaunuun. 

Mutta närkästyneenä Elin tyrkkäsi käsivarren syrjään ja astui kuin 

astuikin vaunuun. Mitäpäs se ajuri Elinille mahtoi? Pitikö hänen 

tarttua Eliniä niskasta kiinni ja taluttaa hänet ulos? Mutta pitikö 

hänen sitten ottaa lapset syliinsä ja viedä ne perästä torille? Liian 

vaivalloinen urakka ajajalle, jolla oli muutakin hommaa juuri ennen 

auton liikkeellelähtöä. Hän luopui väkivallasta, mutta heitti sentään 

vielä purevan kysymyksen: 

 

-- Mutta missäs ne teidän lehmänne ovat? 

 

-- Eikö se ajaja tiedä, että eihän sitä kaupungissa lehmilöi saa 

pittää? 

 

-- Olkaa nyt sitten paikallanne, kunnes se henkilö tulee, joka teidän 

paikkanne on tilannut. Jos hän suostuu luovuttamaan paikkansa teille 

ja teidän kissoillenne, niin olkoon menneeksi. En ryhdy teitä väkisin 

häätämään ulos, kun teillä on noin monta armotonta lasta. 

 

Ja niin otti Elin paikan haltuunsa, koppasi lapset syliinsä ja 

kissanpennut ja kaninpoikasen hän koetti sijoittaa istuinpaikkansa 

alle. Mikäli ne sinne mahtuivat. Me kaikki matkamiehet olimme 

suurella mielenkiinnolla seuranneet, miten tämä jupakka loppuisi. 

Minun täytyy tunnustaa, että heti alussa asetuin Elinin puolelle. 



Näin hänessä taas tuollaisen todellisen naisen, joka antaa 

palttua kaikille asetuksille ja reklementeille, mutta toimii 

vain tunteittensa ja vaistojensa varassa. Muut matkamiehet taas 

kuka nauroi, kuka näytti harmistuneelta. Elin itse ei välittänyt 

rahtuakaan siitä, minkä vaikutuksen hänen esiintymisensä teki muihin 

ihmisiin, hän huokasi syvään vaipuessaan pehmeälle sohvalle ja rupesi 

kopeloimaan ryntäitään tyynnyttääkseen nuorinta lastaan, joka itkeä 

vikisi kovan nälän tuskissa. 

 

Tuli vihdoin vaunuun se henkilö, joka paikan oli tilannut. Sattui 

olemaan sairaanhoitajatar, jolla oli kerrassaan harvinaisen kultainen 

sydän, vaikka hän olikin syntynyt Peräpohjolassa Kysyi: 

 

-- Eikös tämä paikka ole minun tilaamani? 

 

-- Saattaa kyllä olla, vastasi Elin, -- mutta miull' on kolme pientä 

lasta, ja tuolla korissa on kolme kissanpentua ja toisessa korissa 

on kaninpoikanen. Enhän minä voi jäädä seisomaan tämän joukon kera 

keskelle käytävää. Ajaja sanoi, että sopisin teidän kanssanne tästä 

istuimesta. 

 

Tuo kultainen sairaanhoitajatar hymyili ystävällisesti, lohdutti 

Eliniä sanomalla, että hän kyllä seisoo, kunnes joku nousee ylös 

vaunusta, ja hän saa tämän paikan. Tosinhan seisominen vaunussa 



on vastoin asetuksia, mutta eihän hätä lakia lue. Elin jo hieman 

hymyili horjuvalle sairaanhoitajattarelle, sillä auto oli jo lähtenyt 

pomppimaan eteenpäin kivikkoisella kadulla. 

 

Parin pysähdyspaikan perästä jo autosta nousi pois eräs matkamies, 

juuri Elinin viereltä. Sairaanhoitajatar pääsi istumaan. 

 

Elin oli vienyt tahtonsa perille ja riemuitsi siinä kauniista 

voitostaan. Hän oli täydelleen rauhoittunut ja pyyhki hien pois 

otsaltaan. Nuorin lapsi touhusi syömispuuhissa, että posket 

punoittivat. 

 

Sairaanhoitajatar taas, joka oli hoitanut satoja lapsia, ryhtyi heti 

toisten lasten kanssa juttusille, nosti heidät molemmat polvilleen 

ja jakeli heille karamellejä. Nyt joutui Elin autuaalle päälle, kun 

oli saanut noin laupiaan vierustoverin kaiken vastuksen palkaksi. 

Kohta alkoi vilkas puheensorina näitten kesken. Elin suli niin 

ystävälliseksi, että kysäisi sairaanhoitajattarelta: 

 

-- Kaihoatteko te kissanpentuja? Saatte yhden ja vaikkapa kaksikin, 

vaikka lupasinkin sen toisen naapurilleni siellä maalla. Yhden pidän 

itse. 

 

-- Kyllä minä otan, jos annatte. Minkä minä niistä otan? 



 

-- Ottakaa minkä lystäätte. 

 

-- Minä otan nallikissan, ne kollikissat tappelevat aina keskenään ja 

tulevat aina verissä päin ja silmittöminä illalla kotia. 

 

-- Mikä niistä kissanpennuista erottaa, ovatko hyö nalliloi vai 

kolliloi, ennenkuin hyö pentuja tekkööt. Ottakaa summamutikassa. 

 

Kaikki kissanpoikaset tutkittiin silmämitalla, ja sairaanhoitajatar 

otti yhden, jolle heti annettiin nimeksi Vendiä, koska silloin sattui 

olemaan Vendlanpäivä. Tuleeko se täyskasvaneena kotia rikkirevittynä 

vai tekeekö se pentuja, sen saa tulevaisuus osoittaa. 

 

Katso oikea nainen, se Elin, jossa ei ollut petosta! Ensin möräkkä ja 

karmakka, kun omatunto niin vaati, ja sitten ystävällinen ja antelias 

aina loppumattomiin saakka, kun taas se tuuli puhalsi. 

 

Vendlasta tuli hyvin äkäinen kissa, tuli Eliniin. Söi jo parin 

kuukauden vanhana talitiaisen. Sai eetteriä ja kuoli. Elin elää vielä 

hyvin hyvissä voimissa. 


