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LUKIJALLE.
Sanomalehtimiehen työ on sanan täydessä merkityk
sessä „kuin ruoho, joka tänään kukoistaa ja huomena
pätsiin heitetään.” Tekeepä sentään mieli poimiskella joi
tain pätkiä kirjamuotoon, ja kun sattuu kustantaja, niin . . .
Nämät kyhäelmät ovat eri ajoilta ja useimmat julaistut siellä täällä lehdissä ja tilapäisjulkaisuissa eri nimi
merkeillä varustettuina tai persoonattomina artikkeleina.
Ne ovat kirjavat niin kuin se työ, jonka tuloksina ne
ovat paperille joutuneet. Käsittelevät kaikellaisia kysy
myksiä ja ovat pukeutuneet vaihteleviin muotoihin, hartauskirjotussävystä ja polemiikeista huumorin tavotteluun
ja puolnovelliin asti.
Yteisenä tarkotuksena on esittää jonkinlaisia katsauk
sia persoonalliseen pyrkimykseen mailmankatsomuksen puh
distamiseksi, luomiseksi, vaikka kaikki kirjotelmat eivät
silläkään syyllä paikkaansa tässä puolusta. Jos joitain
kirjailijanimiä kirjotuksissa mainitaan, eivät ne merkitse
mitään erityisiä oppi-isiä, satunnaisia vaikutteita vain.
Tämmöinen esipuhe on jonkinlainen anteeksipyyntö,
jossa kirjailija selittää, miksi rohkenee lukijoita vaivata.
Mutta se on oikeastaan turha, sillä kirj otukset itse pu
huvat puolestaan.
Helsingissä heinäkuulla 1908.
Y. S

.

