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Lukijalle! 
Päätös Kirjallisuusliitteen tai -lehden julkaisemisesta .K~nsan 

Tahdossa tehtiin Pohjoiset Kirjailijat ry:n vuosikokouksessq, tämän 
vuoden alussa. Päätös oli jokseenkin yksimielinen. Asiasta keskus
teltaessa kuultiin optimistisia kaavailuja mm. siitä, että tätä kaut
ta saadaan liitteen lukijoiksi kansalaisia, jotka eivät näihin asti ole 
paljoak~an tienneet Pohjoiset Kirjailijat-nimisestä yhdistyksestä. 
Toinen keskustelussa esille tullut, yhdistyksen kannalta merkittävä 
arvelu oli se, että Kirjallisuusliite tässä uudessa kentässä ehkä 
aktivoi kirjoittamisen harrastusta, mikä käytännössä merkitsisi yh
distyksen jäsenmäärän lisääntymistä ja Liitteen sisällön monipuo
listumista. Kolmaskin syy Kirjallisuusliitteen siirtymisestä tämän 
lehden yhteyteen on, syy joka on ehkä kaikkein painavin: kirjoitta• 
minen ei milloinkaan, vähiten meidän päivinämme, suvaitse kaa
voittumista esitettävän asian laadun tai esittämistavan suhteen. 
Maailma jossa elämme on muutoksien alainen, kirjoittamisen har
rastajan siitä saarnat kuvat ja käsitykset ovat joka päivä toisen
laiset kuin eilen, sanat menettävät katettaan ja saavat uutta mer
kitystä, · uusia sanoja ja ilmaisuja syntyy; ei voida ehdottomalla 
varmuudella sanoa, että tuo on väärin ja tämä oik-ein .. . Kun Kir
jallisuusliitteen tärkeimpänä tarkoitusperänä on olla foorumina kir
joittamisen harrastajille heidän vaikealla alkutaipaleellaan, katsoo 
Pohjoiset Kirjailijat yhdistyksenä ja varsinkin Ziitteen toimittaja 
toiveikkaana sitä maisemaa; johon liite nyt lähtee. 

Uuden lukijan, uuden Zeviämispiirin, uuden julkaisupaikan 
suuntaan ei ole syytä salata, että Kirjallisuusliite on tätä ennen ol· 
lut Pohjolan Sanomien ja sitten Lapin Kansan yhteydessä. Lii
tettä on toimitettu jo joidenkin vuosien aikana, mutta varsinaisia 
perinteitä sille ei ole kerin.nyt, ei ole päässyt muodostumaan 
el!ei perinteenä pidetä sitä, että aina kun on käynyt tavalla tai 
toisella ahdistamaan, on lähdetty toisille markkinoille. 

Tämä prinsiippi säilyköön. 

Veikko Raakana 

MARGARET KARGUS: SUOLLA 
(N ovellikil pail un 1. kunniamaininta) 

Kesä oli lruin se kukka: se 
aukesi wnmustansa aurin.koa 
kohti ja sen terälehdillä kimal
telivat kir!Dkaina aamuina kaste
pisarat. Se viivähtl hetken suu
rena. avoimena ja tuoksuvana -
ja alkoi la.kas:tua. Ihmiset hää
rivät sen ki.mpussa niin kuin 
mehiilä•iset häärivät kwkan va
nassa kurkotellen makeaa mettä 
varastoihi[Jsa. 

Äiti avasi jo vi.i<leltä Marjatan 
kamarin oven ja tuli kii!reisin 
askeHn vuoteen viereen, ravisti 
tyttöä olkapäästä ja komensi: 

- Ylös uni.keko! Suolle, la is
kuri. 

Ma.rja.tta nos·ti pörröisen pään
sä tyynyltä'. Nyt oli tullut sen 
vlheliäisen päivän aamu, jon ka 
iltaan oli niin pitkä matka, jon
ka ilt3[Ja hän olisi niin väsy
nyt ettei jaksaisi puhua. ei !ii
kohtaa, ei mitään muuta kuin 
vetää , ~aivaloisesti henkeä ja 
tuijo.•,f.a:a. tylsä.riä tätä maailmaa 
jvll!ln hän jostakin oli tullut. 
Isä vrarmaan jo kä•ssehti pystö
kynnffisä nostellen housujaan ja 
kiristellen tuppivyötään ja haki 
liippaans'a · ja mudta ndittovehkei
tään, sillä hänen rykimisensä 
kuului valim eana karta.nolta. Hän 
varmaan jo ikävöi päästä hikoi
lemaan rimmlklköön sltlovanpie
len ympärillä. 

Marjatta n ous.i ja veti yöpai
dan pää:ltään. Hän jäi seisomaan 
alasti ja as~tti kätensä rintojen
sa alle. I::Läntä s uretti aina m11-
loin hä:n. katseli r in tojaan, sillä 
ne olivat surkean pienet, eivät
kä niiden vaaleanpunaiS<et kär
jet olleet _ puotl..ira.a:kaa puolukan
marjaa suwremmat. 

- Voi kurn kasvaisivat !som
miksi, huokasi hän. Mutta sekin 
toivo nii:ytti yhtä turhalle kuin 
se, että jokin kohtalon oi!kiku 
ilmaantudsi pelastamaan hänet 
tämän päivän kLusoilta. 

Äiti tuJi taasen oven taka ja 
huuteli sieltä ohimennessään. 

- Kyllä. kyllä, huusi Mar
jatta takaisin ja sUlki ryysyjä 
pääilleen. Pukeuduttuaa.n hän oli 
sen nä:köimen kuim olisi IlJOussut 
leik'kelysiriepU!kOTista. Hänellä 
oli päällään ä idin vrunha p itkä
hihainen pumpulixöijy, jossa oli 
maaliltahroja ja jota ei pesun 
jälkeen oltu silitetty ja jalois
saan isän paLka.tu-t adushous·ut 
joiden lahkeita oli leikattu ly
hyemmi!ksi, mutta e i pallistettu. 
Etuhalkio oli limittäiln niin pal
jon k:uilll se suinkin yl ti ja kiin
nitetty liitingeistä hakaneulalla. 
J aloissa olivat vanhat sandaalit. 
Kumisaa.ppaa.t olisivat t ietenk in 
odleet pa!rhaat, mutta hän e i olisi 
jaksanut ta,rpoa koiko päivää ve
telällä suolla ras•kaissa jalkineis
sa. 

ISiä kantoi selässään konttia 
jonka kielekkeissä keikkui mus
ta kahvipannu ja valkea emali
m uki. Kontin suusta pisti es>i,in 
varavikatteen kärki. Olallaan 
isällä oh vikat€ ja kädessään 
huHupääläri. Marjatan käsissä 
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olivat haravat ja pieni pää1äril- keskeltä kohosi suovanpLelipuu 
linne hyvää kaivovettä kahvia korkealle, kaiken m'UIUil y läpuo
varten. lelle kuiill kova[] kohtalon m--

Oltiln menossa Sa.tasaallisen moton sormi .. 
suolle. Marjatan mieles>tä nimi Tänne piti saada SIUOvia vailk
olisl voinut olla vaiik:ka Tuhat- ka he nlrens:ä hi1ll!'l.ailla. Siitäkin 
saarinen ja hänen mielestään huolimatta. että 1run tuli talvi, 
oltii;n menossa lwrpeen sen kerääntyivät porot suurina !ThäJ.
tunnetun otuksen kiusalttavaksi. kä.isinä laumoina suovien ympä-

He a·stelivat lehmipolu.lla pe- riUe ja jos ei aita ollut tal'peek
rä·kk<iin Ja äänettöminä ja met- si kork1ea ja kestävä söivät po
säkin oli äänetön heidäm ymp.ä- rot suUJria koloja suovoo lcy'l
rillään. Kuul\lii. vain emalimuki;n krl.in ja pahimmassa tapauksessa 
kiJa.htel.u pannua vasten ja as- SIUovamnoutajat löysivä-t vain 
kel ten tömä.hteily polulla Taivas ty hjäksi kalutbuja pielipuita. 
oli "lampa:antalilla" ja maakivet Ku!rahteli ja loiskuli, litisd ja 
kiiJ.sivä.t mär.kimä mdkä tiesd vm-- läti!Sd kiun n eljä jalkaa ld.rruusi 
maa poutaa. ku:raa. Maa oli Illiiin hyllyvää, 

Heidän askeleensa nielivät että rimmelaekin astuttaessa se 
kJJometrettäin kuivia kivisiä ke.ilnui m<mtm metrin säteellä. 
kangasmai-ta }a vetisiä rämeitä Mru-jatta tUII1si jo koko ruumiin
ja oli kuin he olisivat olleet sa kylpevän nahkeassa hiessä, 
menossa iankaikkisuutee111.. Kun- mutta perillä ei olJut pai'kJkaa 
nes he viimein olivat perillä ja johon olisi vOii:nut isil;ahtaa jal
oli k1,än . he olisivat .. tullleet ajat- kojansa lepu'll!ttamaan. 
tornwuden .rnaahan. Silmänkan.- Isä hUJOahti heiJkJen noja.amalla 
tarnarotomiin., viierivieressä levit- viJ;:a.tteesee:nsa . ja aUikOi sitten 
täysi heidän edessään ja ympä- huislkli.a hei:ruää kumoon pieli
rBlään hyllyviä rimpiä joiden punn ympäil'iiLtä. Mru-jatta pyysi 
välissä olivat upottavat , sateen- hälne1tä pUJUik:on ja allro;i kaiva.a 
kaare:n kaikis-sa vä.reiS!S!ä pinnal- kOilfttri,a. HäJn Oili kylilä syönyt 
taan hehlruvat hetteiiköt. KUJU- lälhtiessäiäJn., mutta kävellessä oli 
ma:ssa paisteessa tuo kUil'ja maa · ma:ha niin suol1Junut Jrujn ei 
kasvod terha'kasti piitkää sam- siiliille olisi panrt;u yhtään juma
malta ja laihaa suollei.nää, kall"- lrun jyvää moneen päivään. Hän 
vakortetta ja raatetta ja vaivai- lei'klk!asd leipää ja löi sen p.ääil.
senvarmkoa. Sielilä tää.hl.ä nålk.yi le rasiasta roppaa Jrui;n lapioHa 
iOkin kovempi mät!kiköjuottikln ja · paineli ropoo sekaan seinä
ja kituliaita koivuntkänttyröitä. kuivaUhasta vuoltuja ohuita tum
Niittyvilla seisoi hienOilla, liH>Jku- manpunad.sia lastuja joilta kiersi 
mavtomana pilveiJ'Jä. harmaa suwan ja pak!kasen pu-

Lohduttomampaa maisemaa rema rahka. Hä:n. seisoi joalrut 
tuskin lienee. Ja tuon madseman haar.allaan. ettei. UIPPoaåsi siihen 
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paiiklkaan ja sittenkin häne.n oli 
tuon tuostakin siirryttävä toisee;n 
pad.klkaan seisoma3[]. 

Syötyään ja paisikattuaan kon
tin varjoon hä;n lähti viemään 
PUJUiMwa i>säille takaisin, muitta 
isä käsiki hänlä lehtikerpu;n ot
toOil'l. 

Kuin paraskiin pu;uiklkojUink!k.ari 
hyök:käså Marjatta lähimmän 
koiVUin k imppuUin ja koetti pon
ni·staa upottavasta maasta ylet
tyälkseen koivun latvaam.. Hän 
saikin taJr!Jutuksi s:idhe.n, niin 
ma!Wakasvu.Lnen se oli. Hän tai
VUJtt:i. latvaa ja vli'lsi sen puu
lrotlla poikik.i. Näppärästi hän si
va.l teli ()ksatki;n tuos.ta k.änltty
räs.tä, sritoi k.erpum ja paislkas.i 
sen pieilipunm juurelle. KerpuH
la he saisivat iSJtua klliil väS(Ytti 
ja pi-tää ruokalepocmsa ja huo
merma niiden päälle luotaisdin 
suova jos taivas piti poutaa. 

suovanpe!I'älle. Mutta äkkiä leiik
kasi suota niin hurja huuto, että 
lsälltä oli pud ota piippu kynsds
tä. Marjatta laukkasd, rapa lensi 
laajassa kaaressa ja rimmet jäi
vät hy!]lymään ka;u;aikså hänen 
jälkeensä ja äskeinen huuto pa
lasi kaikuna takaisin jostakin 
hyvin kaukaa. Va.ivasenpensaas
sa oili ollut ampiaispesä jonka 
hän oli tullut huomanneeksi 
liian myöhään. Eikä tarvittu 
mUIUita kuin pLetrui hipa.isu hou
SIUitllahkeesta ... 

Kannettuaan kauempaa lrerp
putaralka.n selässään sooyanp&" 
räille, MarjaJ!Jta pisti pu'Ulwn pie
lipun.lln haJ.ilream.aan ja otti ha:ra
vansa. Kasoja näytti olevan jo 
enemmäu:l lruin tarpeeiksi ja hän 
rUJpeSi teloomäiän ludkoa Isä äh
kyi ja kahlasi polviaarrJ. myöten 
kurassa kurl{()ltellen heinää podik
lm meLkein nokalaaan niiltä paå
koi[J jotk1a eivät mies·tä kal1I1alt
taneet. Marjatta ei voinut vält
tyä ajatUJkselta, että isä voisi 
va:iiklkia u pota. Suohon jäisi vain 
pieni lrurahteleva ja kupliva rei
kä ja sen päälle isän hikinen 
lä>tsä. Siinä olisi sitten ollut yksi 
elämä taasen elettynä, lältsä 
pääll:lä jä:ämisenä. JOSik.us tuililvat 

lehmät tänne as·ti ja joskus niis
tä joku uupui suohon ja hu<k
kui. Ja kyllä silloin itku m.a.is
tui äidille ja Ma.rjatalle. 

Rapa kirveli metsässä kinttui
hin tulleita naarmuja ja hou
sunla.hkeet viistivät kuraa Aa
mun viileys oli katoamassa ja 
auri~nko katsoi polttavalla sil
mällään heihin rävähtämättä. Ja 
rä,kkä turi:si ahkeJ.·ana heddän 
ympär illään_ Marjatta ei voinut 
heretä työstääm hetkeksikään, 
niin sa:keana kiehui paarmasääs
kisoppa il:massa. Huivi - vanha 
la.kanan kapple - heilui kyllä 
selässä ja s uojeli hartioita paar
mojen pistoilta, mutta tuon 
tuootak.in hän löi huutaen sää
reensä tai käsivarteensa purevan 
paanna.n lmolia.aksi. Jo kaksi 
kertaa hän oli käynyt panemas
sa pilctöljyä. Aurinko po.rotti ja 
piikiöljy karvasteli ihoa kuin 
se olisi o11ut tuJossa vereslihalle. 

PääS>tyään mielestän:sä turval
lisen väillma.1ikan päähän hän 
sei.<>ahtud huisikien huivilla ym
pä>riiLleen ja painoi sormella suu
taan. Yksi ampinen oli eht inyt 
pistää hän.tä huuleen. 

- Sad'ko pistetyk:sli., huusi isä 
ja Marjatta oli kuUilevi:naan 
naurunvilrnettä hänen äänessään. 

- Pisti. huusi Marjatta suil"
keama ta:k.aisfn ja isä, ., :ne,uvoi: . 

.-::.. Ota maasta sammlta ja 
pa:irnele sillä. 

Marjaltta raa:paisli sammalta 
mättäiäln ndkasta ja palliloi sen 
su!Ulleen. Se o1i kylmää ja mär
kää ja haisi maallJ.e ja maistui 
mudaJle. Joo olis oiLtu kuivailla 
maailila hä;n oli·si heittäytynyt 
maahalll ja J.cierruteillyt keränä, 
ni.iJn kauiheas.ti poltti ja kirveli 
pistosta. Milklsi he olivatkaan 
tulleet tähän helvettiin jossa 
kuumuu1'> o1:. t;rletämältön ja jos
sa ka.tkiki pitkkupirut pistelivä~ 
heitä? 

Painellen mäil.'lkää sammalSIUtia 
suu>tansa vasten hän tacPQi isän 
1uo. 

- Poltan sen pesän t uohis
kä.ppyräJLä, niin siLtäpä saavat 
kun kehtasivat pistää sinua, sa
noi iSiä ja loiskautti hultua as
tian kantee;n. 

Pikiöljypullon na.rahtava kork
ki a.ukais.tiin taas ja Mat·jatta 
palasi puulle jota vasten hara
vansa nojasi, mutta varoi visus 
ti menemästä enää äskeiseen 
varvi!Dkoon. Hä[J tarttui ha.ra 
vaansa, mutta pudotti sen sa
massa ja kouraisi sydäma1aansa. 
Häntä puisltatti kuin vil ussa, 
suo kieppUi hä:ilen silmissään ja 
hän tarttui kaksin käsin kHnni 
lähimpään koivunrunkoon ja jäi 
nodaam;:ta.n siihen kuin päihty
nyt p uheli.np:vlvääseen. Sitten 
hän a.hltOi oksentaaJdn yhtä har
taasti kuin juopunut. Tuon pie
nen pistiäisen myl'kky oli niin 
voimakasta, että se sa~ adkaaill 
iilikeän pa.hoinvo.innin. 

~ pnä. Vierailijoista ilmoite taan myöhemmin liitteessä ja kiertokirjeellä. 
~ Jäsenet, huolehtikaa jäsenmaksu jenne suorittamisesta! ~ 
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- Marjatta.. tuo juoma a isälle. 
Marjatta laski tottelevaisestti 

haravan puuta vasten ja lähti 
oikaisemaan vaiva.ispensaiko;n y1i 

Mutta työ jatkui. Viikate suih
ki heinlkossa ja väJiin isä Ui
pata klapsutti, että SiUO kaiku i. 
Marjatan harava raaputti sän
gi,kJköä ja sukelsd vuoroon het-

Kutsl)mustyö sivutyönä 
Kävin k irjakaupassa ja valit-

1 
s!n kesäluke mista : R intalaa. Hy
ryii, Haakanaa, Huovista ... On-

1 

han niita, sillä kirjoista e i pidä 
loppua tuleman ja ki.rjakauppa 
on Napapiirilläikin tuottoisa lii
keyritys. Paljon tuottoisampi 
kuin itse kirjojen kirjoittaminen, 
niiden tekeminen, suunnittel u, 
synnyttäminen. Itse asiassa 
enimmät kirjojen kirjoitta jista 
tekevät talkootyötä, joka "elät
tää kustantajan, latojan, kirja
kauppiaan, arvostelijan, kirjalli
suudentutkijan. äidinkielen leh 
torin , kustan nusvirkailijan ja 

. muitakin. mutta ei varsi naista 

1 

tekijäänsä", kuten Jouko Tyyri 
tässä taannoin loihi lausumaan. 

Tyyrin lausuma on tietysti re-
1 tor inen , ja kuka hyvänsä v<_>i -~?-

\ 

distaa, ettei Suomessa yks1kaan 
nykyrunoilija Pentti Saarikoskea 
lukuu n ottamatta tuota kustan-

1 tajalleen vähäisintä·kään voittoa 

1 

Päinvastoin, suuren kustantamon. 
k.irjalinen virkailija väitti viime 
kesänä Inarin Ukonjärvellä, että 
kustantajan ainoa motiivi kau
nokil·jallisuuden juJ.kaisem iseen 
on "yleisen kulttuu.rita,rpeen tyy
dyttäminen." Tämän laJin kir
jallisuus yleensä ja runous olJe
tikin tuottaa kustantajalleen 
va.in tappiota, joka vajaus pyri 
tään ja kyeätään peittämään 
toimtitamalla yleisön ja koulujen 

. kä yttöön erilaista oppi-, kurssi- , 
1 ammatti- ja tietPkirjalli-suutta. 

Kaunokirjallisuus muodostaa 
kustannustoimin nan koko alu
eesta vain vähäisen osan ja se 
vähäinei11lön on useimmiten t ap
piollista. Poikkeuksen muodosta
vat a inoastaan muutamat rrie
nekild.k.kjailijat tyyliin Mika 
Waltari ja Väinö Linna. 

Näin kustannusvirkailija. jon
ka puheenvuoro sekin oli tietys
ti retorinen . Minä ainakaan en 
usko, että Allan Tamlanderin 
mainostamisen motiivina olisi 

ymmärtänyt kirjailija ajattelee 
erJSimmäiseksi t·ahaa. Kirjan te
keminen tarkoituksella. rikastua 
on . huonosti harkittu ajatus. 
Toki helpompi tapa rikastua on 
ryhtyä kiinteistöväl ittäiäksi, 
tonttihuljariksi ja !Jikemieheksi. 

Kuinka hyvänsä. ti lanne Suo
messa o.n joka tapauksessa se, 
että en.immät ki r jailijoista ki r 
joittavat sivutyönä. He kirjoitta
vat kuka miten.kin: porvarillisen 
ammattinsa ohessa. yöllä, viikon
loppuina. lomilla. He ki rjoitta
vat sisäisen luonton&a pakosta Ja 
pilkkahintaan ; sanalla san0€'11: 
enimmät kiJ:jailijoistamme te-ke
vät kutsumustyötään sivutyönä. 

Ttlanne on epäilemättä nurin
kurinen ja sen nurinkurisuutta 
lisää havainto. että ns. · suuri 
yleisö - mukaanlukien ministe
rit ja kaupunginjohtajat ~ eivät 
näe ti lanteessa mitään nurinku
rista. Päinvastoin. suurta yleisöii 
kiehtoo suuresti a jatus. että R 1-
jail.ija on boheemi. joka elää kä
des:tä suuhun ja kirjoittaa ~äkei
ki olutl\olpalwn hinnasta. Ylei
sessä katsonnassa nälkä on luo
van ajattelutoiminnan edellycys 
ja kuuluu asiaan, että kirjaili ja 
elää puutteessa ja haudataan 
kunnan kustannuksella. 

Mitä pitäisi teh<lä? · 
En ehdota stipendi- ja apura

hajärjestelmän tehoStamista. ~os
ka s:t.i.pendin saaja voi tuntea 
itsensä kerjäläiseksi ja stipen
din ojentaja vastaavas-ti hyvän
tekijäksi . J a siksi toisekseen: 
stipendi- ja apu-rahajärjestelmäl
lä pa.rhaimrnillaan'k in · on salai
nen viehtymys sot!,eutua arvo{S
tuksiin, joilla ei ole mitään teke
mistä i Lse tarpeen ja ansion 
kanssa. (Timo Mukan syrjäyttä
minen olkoon hyvänä esimerk
kinä). Stipendi- ja apurahasys
teemin .sijasta olisi tarkoin tut
kittava rehellisen palkkasystee
min järjestämjstä. Se olisi tie
tysti taas mitä suurimmassa 
määJ.in rahakysymys, mutta toi
saHa olen sinisilmäinen idealis
t i ja kysyn, e ikö kirjailija ole 
hyvinvointivaltiolle yhtä tä:rkeä 
tekijä kuin pankinjohtaja, pappi, 
insinööri ja opettaja? 

teen vesHn. Raatteet. pyörivät 1 "yleisen k,uilttu•uQ·itarpeen tyydyt
haravassa kuin ä nskällä. Hän oli täminen." Yhtä vähän kuin minä. 
kuuillut sanottavan., että jos joku · to·i·saalta uskon e ttä Hannu Sa
l~yt!llsi ne.lil~~isen raatteen, tie- \lama ja Paav~ Rintala olisivat 
tä:isi se loytäJi;Uleen v.arm~a ~n~ kirjoittaneet tunnetut r omaanin
nea. Mutta va1J~ka n011ta s1tkentä sa rahankiilto silmissä. Tietysti 
.ia. ~an:aan~:Ui~~a .leh~!ä oli kirj ailijoilla heilläkin ovat mo
mt1J<>?I1la, e1 ru1s~. vam loytynyt tiivit järjestyksessä. mutta yhtä 
yhtäan nel1lehtista. Monta ker- kaikiki: vain tehtävänsä vaarin 
taa hän oli jo näkevinään neli- ----------~---------------------------------------------

Timo Kesälahti 

lehtisen. mutta lähempi tarkas-
telu osoitti aina vain sen, että 
ka:ksd. kolmilehtioS>tä oli ta•kertu
nut toisiinsa. Ja lopulta hä n luo
pud toivosta. 

Marjatan sydän jyskytti kor
vissa ja hiiki vyöryi silmiin, niin 
ettei ta.htoillut nähdä eteensä. 

matn menemään raatteen lehel
le että läsähti. 

Isä tek.i pitkät voileivät jotka 
IlJOtlkruivat ropan painosta. Ojen
taessaan voileipää Marjata.lle 
hä n kammahti niin että oli pu
dottaa leivän kä<les·tä.än. 

A~p~sen pi.~~ .. leiiiW.~. Y.hä .. v:~ - Menipä sinun naamas pa
ria Ja ymparillla huns'1 Ja ar1S1 han nä>köseksi. 
pa~mojen tau~oamaton k~~kelo Niin_ Mitä,pä Marjatta olisi 
kum kertuurukm rulla. Saasket tuohon vastannut. Toinen puoli 
inisivät kuin tuslka.ssa ja 1mivät hänen kasvoi·staan oli ampisen 
~lmeeslti verta pilkiöljy.stä.. P~- pistoota ajettunut muooottomak
Joakaa.n perus.tamabta, p1tka kar- si silmä oli · mu:Utrawt:unut u.in
~. lenlrona ja maha. P:~asena A~ pren, nenän va;i:-si oli vinoon 
nllill. pulloll~, ~t~eJ.vat ne enaa vään.tyneenä ja toinen sierain 
~ennoot lent~atn,. -~~.a:: pu~- törrötti kuin sian kärsässä. Hän 
SIV>a;t maahan. Ja . p.ä~tvat ~~n sieppasi voileivän ja virnisti 
hy:-·'1~. v~_valmses~ kävelema~. isälle ja oli niin hu~Junlmrisen 
Oli rälkikaa, raatteita ja ruostehs- näikönen kuin ikinä ajatella 
ta. ~UJraa :- loput~asti. Hän saattaa. Ja hän haukkasi hyvän
oh JO polv1an~a ~r.oten .. ryvetty- kokoisen palaS€111 leipää, vaikka 
ny;t . ~sa Vli:hel!atses>sra mora- huuli tövrötti paksuna ja pys
Vellhssa, tu~a PUU:aru~ikeassa tyssä ja koko naama oli tuna 
~uoruosteessa ..J~ll: ... eJ. ~ah~ ja sen nälkönen kuin ei ottaisi 
~hosta pesemallakäan. Et, se eJ mahtuatkseen tähän maailmaan. 
:LäMen:yt muUlta kuin aikojen pe- S ··t .. ·· M · tt · k t · ä:s<tä kill!lUJmall · Hä J" yo yaan arJa. a pa!S- aU· -ui 
r . 1.~~,.;,ta ~ 1Pik01;8· nenka''ok~- kerpuille ja peittelLkin it,sensä 
SJ. lv""" va J 3 > OJansa lu{. 1 k · 11 · t lt · · ~ 
joutoajrut lipeävesd:pytyssä. t~p~a ~:a:7 ~eft~~ar~~et 

- Lähdetäälr!i, tyttö, täsrtä ei- sivuillaan kuiin baJvaan~nut ja 
noolrle. kartseli isää joka piiputteli pie-

Marjaltta meni ilsän jäljes•sä len to.ilsella puolella. Oli sil;nä
suovarnperällJ.e ja jäi hetkeksi sei- kin äijälnkä:ssäke! Eikö hän ollut 
samaan tuntiessaan miten jokai- kekisdnyt, etlämässään parempaa 
nen. liihas-säie hänen ruumiis- teik:emistä kuin rapata helteessä 
saan värisi. hiljaa. Hän seisoi ruosteis.ta suota? Hullu hän oli 
siiilllä jokainen lihas-sille väsy- kUJn tuhlasi elämäänsä tälla.iseen. 
myiksesltä väristen, seisoi niin MaJrja.tta H.se aikoi kelksiä jota
lru:iln haapapuu silloin kun tUJU- kin muuta. Ajatella. että tällä
len>vire sdihen tarttuu ja lrun sen kin hetkellä oli olemassa ihm i
jokaffien lehti alkaa väristä hil- sää, joiden ei ollut iki!11ä tarv!n
jaa. Siltten häntkin kiipe&i ker- nrut , eiik:ä koskaan tarvitsisikaq.n 
pui!lle. rämpdä lapposia kooten ja ru-

Isä muisti tääil.aä[tin ristiä kä- koja suovaan ka;nta.en suossa, 
tensä siunatakseen ruoka!ThSa en- niin että ruumista pakottd. niin 
nen kuin trurtW!i leipään. Man:-- ettei kärsinyt valittamatta kääill
jaltta ei katsoout sitä t arpeel.li- tyä yuoteell~a;n ... Q[.i i~misiä, . j~!
seks:i. Hän asetti emalimUJ!dn ta e1 ollu;t 1ikina a:mpmen- pistä
polviensa väliin ja kaatoi siihen nyt ni!n ~ttä . ~a~a .... aj~ttuu 
piimää. Tämä oli parasta tääHä: k~~l kum klVl, Ihrruosi.a, Jot:~a 
kylmästä mu>ta~tusta nostettu e:~ai ?1~~ ~?Sik~~m .. ~leet m1111 
piimä, sakeaa Jruin terva ja nåim. vasyne1tä, et~ elan:a . Ja kuole
sinkuvaa, että se piti sormella ma~m .. tu:r~:tw.v~~ hets~ y~dente
krutkasta.. Hän yritti ryypätä, kevättä .. E~vatkö IlJUO 1hm1~~ ol
mutta paa.rma lensi siivet leväl- lcet millom>kaan edes näh;neet 
lään piimän sekaan selälleen. Se ran~attoma;n ... s~on ~ohdUJtto:man 
tarttui piimään kuin llimaan ja a~tl.u<;J:~? Jev:-avan p~us.~ssa ~~
aJkoi surista h€fl'lkeämättä ja vis- Pall"llla~n .. ~1, n.~o 1h~~.et e1Y.a~ 
pasi sorkillaan ilmaa niin ettei olle~t ~kana nameebk~n .. ~? 
niitä erottanut toisistaan. saati s1tten ta;rponeet tässa hti-

. . sevässä liejuisessa helvetissä 

Hän oli iskenyt haarallisen ke
pin vin-oon maahan ja siihen 
Marjatta ripusti vedellä täyttä
mänsä pannun ja alkoi sitten 
kynsiä heltyne.illä sormillaan ir
t i tuohta suova tukitapista ja 
keTätä maassa törröttäviä ja 
paisteessa kuivuneit.a juura.koita. 

Ka.hvinjuonni n jälkeen jatkui 
taasen työ. 

Mar ja t.ta oli jonkun verran 
etäällä isästään kun hän joten
kin t u li katsa.hta:I1eeksi sinne 
pä.in missä isä oli. Oliko isä - . 
tullut huilluksi'? Olil{o päivä a'11-
punU't hänet? Isä näkyi pajs
kaavaul Vika.tteensa maahan ja 
lähtevän juoksemaan. Koskaan 
ennemmin ei isä ollut heittänyt 
vikat.et laa11 maaJ1an, eikä salli
nut kenenkään muunkaan har
rastavan sellaista huolimatto
muutta. Niin vaarallinen vehe 
kui lll vi•ka te oli aina a.sete·ttava 
rlip.puma3[] johonkin tukevasti 
ja turvallisesti, muuten joiku 
olisi saatta:nu.t vaikka astua sen 
ohuen terävän terän päälle ja 
loukata itsensä. Ja nyt kuiten
kin ... 

Isä juoksi suota porskuttaen 
kuin m ieletön. Hän ei näyttänyt 
välittävän siitä mihin astuJ, 
vaan oikaisi suOTaan vaarallisi
na väijyvien hettei.kköjen poi k!ki 
ja oli kerran tarttumaisillaan 
k.i.inni. Ko!>kaan ei isä ollut 
juoss·ut niin kovaa kun nyt, 
paitsi kerra;n kUIIJ saUllla oli 
sytltynyt paJamaan. 
Hä~kähtäen Marjatta näki sa

kea.n savupatsaan nousevan suo
van·perädtä. y lös kUJUmalle tai
vaaUe. Eikö hän ohlu-t sammut
tanut kahviltuilen huoJellisesti ja 
nyt kuitenk:Ln ... 

Hänkin pq.ciskasi hara:vansa 

;Koskaan ennen e1 ~arJa:tan karrelle paahtu>Vassa paisteessa 
mieleen ollut .. tulll;l't -~Hooan~a, rätklkä-aikam.a. OU.ikoha;n ihmisel
mutt~ nyt nu~ ~ui ~.ane::. ~Je~ lä helveti'S,säkään näin hdiki ja 
~~~ ~~ta·ki~ .Ja. h~ sa1k.~t1 · tukala olo? Sitä sieti epäillä. 
sitä .. s>h mm .. hrki Ja Ja~o, käd~t Marjatta nuikahti ja hea-äsi sii
v~,P'lSJvat vaS.Yl1JY'lDs~sta - Ja hen, että isä nykiki häintii lah
~~.rOiluttt. - Han ol1s hu~tanu~ keesta jonka rapa oli kudvues
a~:nee~ . nuo ruma~ sana~ JOS ... ~~ saan kovettanut niin että se oli 
Jsa .ol~.st I~tunut ~~ la~ell~~ kuin peltiä. Aurilllko rävötti. 
n~·t~ssa ka:sln. M:•tähan, J~S JSa Paistoi n iin. et tä vesi lkuivasd 
oi!~J ku~Jlut hane~ n.o1wya~ mUJta:kuopissa ihan silmissä ja 
~Uin TurJ3[] .. lappalaJs~ Ja. Vlela luovot ollvat jo muuttaneet vä
J_uun kun ~an t·tse S1Un~s1 ru:o~ rinsä. Oli tuul-ui päivän kuumin 
kaansa? An':elel1Ja~.ta . ~al! olJSI hetki ja syöpäiläiset olivat häviln
ottanut tupp1vyons~ 1.rt1 Ja an- neet kuin taiotu.t. JOiku yksinäi
t~n~~ .~arJatan m11:1S'taa sen .so~- nen pikkupiru lensi kuin ohi
k~?~tä ~.kama:k::>Illaan. Ml~- mennen . muistuttama~SSa siitä, 1 
ka.han na~se't e1va:t saaneet ~~- että kaiiklki tulisdvat takadsin 
1'?.1Jla~ .!''hehet ne sen . . kun la:: klliilhan päivä aJka·is.i kallistua ; 
ha~tellvält tu1emaan. n.nn . .. ~ttä iltaan _ tulisivat tuhat kertaa . ·•· 
narsp~oJ.ta . .'-:':!u kars1. V1hel~a~sen vihalsempina. . 
t upa.kJnVetäJält! Mtehet JOivat .. . . . 
viinaa, löivält korttia ja kerskuå- .. Isa . ~<:?- . es~!lle. k~~:msc: Ja 
va1t katsovansa toi.siaa.n "pitkin naytti SI-tä ~.a s.3[JOI, .~ttä. oh nu
rautaa" ja tekivä.t!kiin toki sen kutt~ ponaJUiill .J~ e~tä olt ote~
niin että lähiti enoot kajahtelivat va a1kaa takalSln Ja Otlava S-ltä
laukauksista. mikäli eivät siival- km ankerampma. 
lelleet puukoilla toisiaan niin Marjatta astui l{erpudlta ku
että vel!"i sudhkusi val.timoista. raan ' ja paineli ristise-lkäänsä. 
Eitkä muikaan s:itä kummasteHut. Hän old älrtyin en ku in yönsä 
Mutta al\lta armias jos naisen- juoout mies. Oilko tämä liha 
puoli vailkka vain piJ"kmsen ki- häiDen jäsenissään ihmisen liha:a 
roili - mikä äläiltikä siitä nousi.- vali hevosen kun sitä näin rää
kaan! Olihan tosdn siivooja:kin kättiin? 
mi,ehiä, sellaisia kuin isä . . . Isä sanoi mielensä tekevän 

Marjatta pistl pikiöljyn mus- kahvia ja käski Marjatan sitä 
taamat etusormensa .ia peuka- keittämään ja huutamaan hänel
lonsa · piimään ja paiskasi paar- le sitten kun se olisi valmista. 


