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Se sananvapaus ... Arjo Kuusela: 

PAAMAARA 
Pääsin kouluun kiipeilemään; 

siellä vasta hyväoksaisia puita 
olikin. Ensin luulin, että koko 
koulu olisi salvettu niistä, mutta 
myöhemmin panin merkille, että 
hirsiä kiinnipitelemään oli lyöty 
muutamia ihmisiäkin. Yhä kau
emmaksi etåännyin elämästä, 
minut nimitettiin koulun Me
nestyneimpien Oppilaitten Ritari
kunnan jäseneksi. ja siksi siir
ryin askeleen poispäin talostani. 

POHJOISET KIRJAILIJAT RY 

Tervetuloa - tervetuloa 
Kysymys sananvapaudesta on äskeistä iäkkäämpi, aina 

komplisoitu ja usein konjuktuureihin sidottu asia. Onneksi 
ei kuitenkaan kehittymätön. asia, sillä kun sånanvapaus 30-
luvulla oli vielä vaientamista (Haanpää), on se 60-luvulla 
enää vainoamista (Cantell). Enää ei ole myöskään sodan
aikaista sensuuria, sensuuriajattelua kylläkin. Ja vaikka 
yhä vielä tapaa asioita, joista ei sovi hyvään tyyliin puhua, 
näyttää sananvapaus Suomessa elävän tätä nykyä ilmeistä 
renessanssiaan. 

Vai näyttääkö? 

Tornissa alkanut ja Aulangolla jatkunut keskustelusar
ja sai taannoin jatkeeksi lisäyksen, jossa keskustelijoiden 
lähtökohtana oli paitsi mielenkiinto sanan mahdollisuuk
siin ja vaikutuksiin yleensä, myös ja olletikin huoli siitä, 
että sananvapaus ei ole Suomessa sittenkään kaikkien 
omaisuutta. Eritoten sitä rajoittaa taloudellisten mahdolli
suuksien puute, mikä esimerkiksi julkaisutoiminnan alu
eella merkitsee sitä, että yhdellä ainoalla kaupallisesti 
orientoituneella lehdellä saattaa olla maan koko pienleh
distöä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa mielipiteeseen 
ja muodostaa se. Näin siksi, että kaupallisesti orientoitunut 
lehdistö on päässyt ilmoittajien armoille ja käsiksi rahaan. 
Toisin on laita poliittisesti ja yleensäkin yhteiskuntaan 
kriitillisesti suhtautuvan lehdistön. Siltä puuttuu ilmoitta
jien leveä selkätuki ja sen mukana monet asialliset edel
lytykset muodollisen sananvapauden suomien mahdolli
suuksien tehokkaaseen käyttöon. Se elää kädestä suuhun Ja 
sen kohdalla on enemmän kuin totta tuo sananlaskun vii
saudeksi kivettynyt hokema, että Suomessa sanomalehti
kuolleisuus on syntyväisyyttä suurempi. 

Tilanne tällaisenaan on asiallisen sananvapauden kan
nalta tietysti virheellinen, joskaan ei korjaamaton. Taan
noin käytiin vilkas ja osin kiimainenkin keskustelu siitä, 
voidaanko ja missä määrin sulkea Suomessa myös sanoma
lehdistö yhteiskunnalli3en tuen sisäpuolelle. Vastustajat 
pelkäsivät toimenpiteen rajoittavan lehdistön vapautta, li
säävän yhteiskunnan harjoittamaa sensuuria ja johtavan 
lopulta valtion monopoliin. Ja myöntää täytyy, että vastus
tajien pelko sinänsä ei ollut täysin aiheeton - joskin 
suuresti liioiteltu ja motiiveiltaan harhaanjohtava. On 
kieltämättä monta puhuvaa esimerkkiä siitä, miten valti
on pienikih tuki takaa sille suuren kontrolli- ja määrää
misvallan, jos kohta toisaalta on päinvastaisiakin esimerk
kejä. Meillä valtio tukee esimerkiksi teatteria puuttumatta 
silti suoranaisesti teatterin ohjelmistoon. Ja tiettävästi val
tio ei tukiessaan muutamia poliittisesti värittyneitä nuori
so-opistoja määrittele niiden opetussuunnitelmia. Vaati
mukset opetuksen tehoon ja tasoon nähden ovat mielestäni 
kohtuulliset eivätkä mitenkään ristiriidassa suvereenisen 
vapauden kanssa. Niitä voitaisiin kernaasti soveltaa myös 
maan sanomalehdistöön. 

' "" PerustuslaiBS!r määrittelemä sananvapaus nykyisellään 
on pelkästään muodollinen. Tullakseen asialliseksi se jul
kaisutoiminnan alueella edellyttää, että yhteiskunta omalla 
toiminnallaan eliminoi pois sitä rajoittavat tekijät. Peri
aat\eessa kenenkään kirjoituskykyisen ihmisen mielipiteen 
julkaiseminen ei saisi olla kiinni rahasta, lehden julkaisi
jasta ja hänen mielipiteitään säätelevistä ilmoittajista. 

Timo Kesälahti 

Helsingin kirje 
Olento muutti kaupungista 

suurkaupunkiin. se katseli ym
pärilleen: naapurit olivat kerto
neet, · että maailmalla näkee pal
jon, jos pitää silmänsä auki. 
Olento otti silmät taskustaan, kä
veli ympäriinsä ja katseli. 

Se näki niin paljon, että sil
mät olivat nyrjähtää. Joka 
puolella oli julisteita, joissa il
moitettiin: tänääntäälläensi-ilta 
huomenasielläkonsertti silloinjos-

elokuvat, sellaiset, jotka tulevat 
Rovaniemelle vasrta ensi vuoden 
jä lkeen eli ylivuonna. 

Kun ei ollut rahaa lipun lu
nastamiseen. täytyi tyytyä vai
kutelmien ratkomise~n. 

Ajatuksissa eli Maija Poppanen 
sekasortoista rinnakkaiseloa My 
Fair Ladyn kanssa. Ja juuri kun 
nämä olivat pääsemäisillään yh
teisymmärrykseen, tulivat Huna
jan maun kohtaukset mukaan 
näytelmään. Kaikki repliikit 
päättyivät tietenkin rummun pä
rinään. Rita TUshingham valittiin 
ajatuksien kuningattareksi, vaik
ka Dick van Dyke tanssikin 
pingviinitanssia Maija lle. 

Nyt minulle on selvinnyt kaik
ki se, miksi olen kalastanut : olen 
odottanut niinkuin kaikki muut
kin täällä, tät helvettiä. 

Vielä seitsemänkymmentä päi, 
vää sitä, joka koko ajan on lei
ponut hyytelöisiä ajatuksiani 
itsensä muotoiseksi. Joskus olen 
uskonut, etten piittaisi rahtua
kaan niistä seitsemästäkymme, 
nestä, mitkä mniua tällä hetkellä 
paketoivat tänne. Mutta mitäpä 
siitä, siitä kaikesta, joka on ollut 
joskus, onhan minulla nämä 
seitsemänkymmentäni, joita var
ten olen työni tehnyt. Sitäpaitsi, 
emmehän . me sano silloin niin; 
mehän leikimme. Juuri silloin 
olemme lähinnä suurinta taloam
me. jonka minäkin vielä selvästi 
muistan. Siinä oli monta ikkunaa, 
seinän täydeltä ja ne olivat aina 
auki. Vahinko vain että iklwnat 
sulkeituvat, kun niin mielelläni 
niitå nyt katselisin, ehkä kävisin 
hakemassa maitopullonikin ovel' 
ta. 

asioiden valumista siellä. Hiiret. 
Nekin tulivat pian vanhoiksi, jo
ten oli erinomaisen hyvä asia 
käydä tervehtimässä vanhenevaa. 
Niin. tietenkin ikkunat olivat hä
nellä auki aina, mutta sekän on, 
kin aivan sopimatonta aikuiselle 
miehelle. naiselle se täällä niin
kin sopii. Minulla itselläni ei nyt 
taas ole mitään hätää, vastahan 
söin aivan erikoisen maukkaan 
sapen ja palanpainikkeeksi veisa
sin virren, sillä eihän tälläinen 
muuta saa. Tosiaankin maittavaa, 
neljä säkeistöä erinomaista vuo, 
siltertaa. Aikaa on jäljellä pal
jon, yhdeksän pä~vää vielä. 

Kun oikein ajattelen, niin kyllä 
se kauan kestikin. Enää ei tarvit
se paljonkaan vaivautua käyttä
mään päätään kuljetushommiin. 
Pian minä tästä selvitänkin itse
ni, yhdeksän päivää vielä. Jo 
olisin tiennyt olleeni tämän 
vuoksi työssä siellä, ei tämä niin 
hirvittävän pitkältä tuntuisikaan. 
Mutta ei työssä oloaan aina aivan 
helposti huomaa. Niin hyvin on 
oppinut aikanaan, että osaa tehdä 
työnsä tehtaassa, vaikka hieman 
ajatteli sikin. 

II 

Omistusta, että luulin pääse
väni leipään kiinni käveltyäni 
ulos siitä talosta. Ja vielä !ei
pään, kun nyt kaiverran oikeata 
sääriluutani täällä kaupungin to, 
rilla, jotta edes jotenkin pysyisin . Pi~n~nä_ potkis~e~in usein kiv~ä 
pystyssä tuolta hirveäitä tuulelta. tieltäm, Jotta ohsm helpommm 
Aukion laidoilla istuvat kala- päässyt etenemään kadulla, jolla 
kauppiaat kuten pitääkin. Mie- silloin oli . viela niitä. Pihamme 
Ieeni tul~vat käräjäkivet. Kum- oli varustettu turvallisilla vartio
mallista, miksi juuri ne? Mutta torneilla, piikkilangoilla ja va
niinpä tietenkin ajattelen sitten lonheittäjillä, jotka paljastivat 
ihmisiks.i. ' pienimmätkin aikeemme ja aja-

Kuudennenkymmenennen en- tuks~~me: A~untomme tal~!lr;t:ie~ 
simmäisen päivän aatona nautin l~k~-~si ~ak~l kertaa . palvassa 
yhden silakanpään. Teki todella- ki_YI.a POI_s p1halt.~. _ettei kukaan 
kin hyvää saada kunnollinen ate- o_h~~ pistänyt mistä taskuu~sa 
ria pääkoppansa täytteeksi. Vaik- Sllla_tuu~ella <?lless~~n . . ral~!lml~
ka olinhan minä aina jotain saa- hella oh use~n paan~_ar~?'a, .Y~ 
nut syödäkseni. Pahemmin olivat me ~~pset saiJ?~e karsia sutä 
asiat naapurissani: kattokin oli valr~:mden as101den. muod<;>ssa. 
huonoa, viime vuotista pahvia. , Tosm vasta nyt taJUan kum~a 
Minulla oli sentään uusi pahvi, ank~rat tuskam. o~at sen .vuoksi. 
kävin noutamasta sen eilen kuor- ~ma kun tuh ~ uoka-aJka, au
masta, joka tuotiin kodin piha- ~esi kuu~en~en~ms~a ke.rroksen 
maalle. Piha on aina erittäin Ikkun~: .. Ja .si~l~ pist~ u~os har
siisti: ruoho leikataan viidesti maa. P.~.~· S~ksi~ ~stuu~~m ~ve~-
kuussa jollei sada. ~ sisaan Ja. ll!-ksi~. yl.o~, laksm 

' pihasta. Jo s1lom kupe!lm loput-
Naapurilla oli ollut aina huono oomia portaitaylös ja alas, mutta 

onni; kaikki savu, joka nyt syn- ai na pääsin kuitenkin hivenen 
tyi jätteitä poltettaessa, ajautui ylöspäin. Opin kiipeämään pa
hänen koppiinsa. Mutta ei ukko- remmin kuin pihan muut lapset 
parka valittanut. Ei tiennyt var- ja muistona niiltä ajoilta minulla 
maankaan siitä mitään, vain onkin Korotetun Viikkorahan 
mollotti majassaan päivästä päi- Komentajaristi, joka vieläkin on 
vään ja koversi viheriää näkki- kirkkaan punainen, kun katson 
leipää. Totuuden nimessä on kui- sinne. Muistoni lapsuudesta ovat 
tenkin sanottava. että kyllä aina sen vuoksi kuitenkin hauraita ja 
joku kävi kopissa katsomassa kuviteltuja. 

Kalle Heikkinen: 

Kuitenkin koulunkäynti oli 
minulle pettymys: en luullut sen 
olevan tällaista. Muistan vielä 
silloin hengittäneeni. Vihdoin 
astuin tuolle korkealle tasanteel
le, joka häämöttää paksussa su
mussa tuolla kukkulalla auton
l{opista hieman vasemmalle. Sit
ten pääsin lopulta tänne, iossa 
muitakin jätteitä säilytetään. 
Vartija ei tosin uskalla polttaa 
roskia joka päivä, sillä hänelle 
on sanottu, että tulipalo voi lei
mahtaa, jos ihminen sytyttää oi
kean tulen. 

III 
Nyt minulla on oma talo, johon 

aina tulen syömään ja tekemään 
tarpeeni. En muista koskaan 
kuvitelleeni tällaista. Sellaista 
tämä juoksu on usein, ettei en
nalta tiedä osastoa, jonne joutuu. 
Pääasia on kuitenkin se, että 
muistaa tehdä työtä. jotta jaksai
si taas syödä sentähden. Täytyy 
tunnuståa, ettei tämä aina maistu 
niinkään hyvältä, vaikka kuinka 
maustaisi. Eilenkin koetin valko
pippuria ja paprikaa ja jalo
viinaa, mutta huomasin, ettei 
sekään kyennyt selvittämään 
päätäni tarpeeksi miettiä, minkä 
vuoksi aamulla olin mennyt t:vö
hön tehtaaseen. Uskotteiin itsel
leni viettäväni mukavat vanhuu
den päivät säästöilläni, sillä 
niinhän sen täytyy olla, koska 
Vanha, paljon viisas ja elää, sit 
muutakaan ei ole tähän asti .ollut. 
ten. 

Viime viikolla kävimme kalas, 
sa. Meitä oli monta. jotka kalas
tivat tämän suuren järven ran
nalla, josta kaikki kalastavat, 
kaikki, jotka jotka asuvat täällä 
minun kanssani. Kalastamisesta 
minä pidän; en vain tiedä, mitä 
ihmiset kalastavat, eivät he itse
kään tiedä sitä silloin. Istues
saan rantakivillä avointen ikku
noiden päällä hieman humalassa 
on niin mukavasti yhdentekevää, 
miksi kalan pitäi-si tulla; saahan 1 
kaupasta niin vaivattomasti kai-~ 
kennäköisiä, jokaisen omien mit
tojen mukaan, ja ovathan ne 
halvempiakio kuin nämä itse 
ongitut. Tuliottaessaan vanhaan 
veteen on hyvä ajatella kaikkea, 
?]itä voi tehdä: maata ja syödä 
ja kalastaa. Kun alkaa kyllästyä 
vedessä olevan kalansa kuvan 
katselemiseen. voi mennä kysy
mään muilta, mitä he pyydystä
vät. 

totta vain toinen puoli = 4 
missit ihmisen (ihmiskunnan) henldsen - elintason luonnon• 

suojelu 
mikä ihmisestä tekee toisen sortajan, mikä synnyttält nuo 
omistajat, pakottajat, kaikenkarvaiset poppa.ukot, sen tietitä 
freud, marz, d~trwin ja ennen heitä jo t!tvalla~tn sen tiesi 
kristus (ia ennen häntekin ;o mone,t muut - ~tht4 1dina4 

myöten) 
mutta. kieroutumat eivät lopu kieroutttl kitkemällii vaan 
hakkaamalla "puun" jDSta juontuu kaikki 
lisääntykää ja täyttäkää maa sanoi Jeesu. 
mutta hän ei tarkoittanut biologista lisääntymistit vaan 
laupiaan-samarialaisen-hengen lisääntymistä niin että Sf.J 
täyttäisi viimein maan 
ikävä vain ettei sana ole käynyt toteen 
mutta jokohan aika olisi tullut ;a. s11na. muuttuu lihaksi 

on kumma juttu 
miten on jos ne "ihmiset", ryhmät, jotkll yl!ilpttävät 
11mpäristöllisiä sekä yhtetskunn.allisi~t oloja. ja 
ov11t avairnuemissa ;a ovat 
neurootikkoja, spykopaattej!t niin eikiS 
flmpäristölliset sekä yhteiskunnalluet olot ole 
-silloin sen mukaiset, epäsosiaaliset vaikkll synteesi 
koetaan nähdä moraalin.a tilana ja protestoivo yksilö 
leimata.an epäsosiaaliseksi lainkaan huomioimatta. että 
itse ympäristö ja olosuhteet ovat mitä suurimmassa määrin 
epänormaalinen tila ym, ym:ta 

joka eläit 1adusaa ei nlte satu11 
;oka vain voi kurkistaa satuun näkee s11dun 
sääli kuninkaan poikaa ;a satua 
sillä kuulkaa. 
minä .laulan •ynkkflllaului~t 
olosuhteitteni mittatsill, olemiseni sotntutsta 
eikil meitä enää croteta kirkosta (kuten muinoin) 
eroamme ise 

kaiken ylliiolevan perusteella ;a sen tähden miniiki'll 
haluan suorittaa mitt~tva.n eliimäntvön itseni palvelemi&esJII 

iltana kannettiin sänkyä Fredaa 
pitkin ja kerjättiin rahaa "köy
hille opiskelijoille". Vain yksi 
mies antoi kaksi markkaa, muut 
vinoUivat liiallisesta Tempun 
tuijottamisesta. Se mies olikin 
joku musikantti, joka osasi oi
kealla tavalla virnuilla elämälle. 

Sitten kerran halutti pitää 
silmiä kiinni, panna ne taskuun. 
Suunta oli selvä: Kulttuuritalolle 
kuulemaan Radion sinfoniaorkes
teria ohjelmanaan Beethovenin 
5. sinfonia. Yleisöä vähän, suo
sionosoitukset innostuneita. 

(k~talamanniemellii sunnunt. !. 8. klo 10.) 

kuulunut niin heikosti, etteivät 
voineet muodostaa kantaansa. 

Kuuntelemisen jälkeen olento 
käveli kaduilla, katseli raken
nuksia, joista oli nähnyt kuvia. 
Illalla hän eksyi Rautatientorille 
katsomaan Kiven patsasta ja 
kulkeutui virran mukana Kan
sallisteatterin punaisilla matoille. 
Siellä meni Marat'n kuolema 
hulluinhuonemelullaan. Peter 
Weiss f ilosofoi vallankumoukses
ta suomeksi - näyttelijöitten vä
lityksellä. 

jen näyttelyn. Kukko jäi mie
leen. Se oli tehty rautaromusta 
ja seisoi ruosteisen valppaana 
haravajaloillaan. Oli siellä taulu, 
ja, robotteja eli veistoksia ja 
yksi "Loppukirikin" (eläimen). 

sakintaidenäyttely ja ne ja ne 
välttelevät kinastelevat tappele
vat siellä sun täällä koska sat
tuu. Silmät aukaisivat sanoma
lehden. Sama juttu: tänään ta
pahtuu kaikkialla jotakin. 

Ensiksi piti nähdä kaH~i hyvät 

Temppu jäi näkemättä, mutta 
korvaukseksi olento yritti i·tse 
olla tekemässä sitä. Eräänä syys-

Seuraavana päivänä pidettiin 
kahvilassa ruodintatuokio. Ne, 
jotka ymmärsivät musiikista, va
laisivat hienoin termein sen 
salaisuuksia. Muut taas yrittivät 
mutista, että mikrofonit oli 
suunnattu väärin: musiikki oli 

Taas torin poikki - Ateneu
miin, Taideakatemian 3-vuotis
näyttelyyn. Ihmisvilinää, törmäi
lyjä, sanoiksi puettuja arvostelu
ja. Ei tarvinnut vilkaistakaan 
tauluun, kun naapuri jo lohkoi 
esim. - ei tuo ruskea ole mi
kään, olisitpa nähnyt reputettu-

Välillä korvat kuuntelivat kah
vil~ssa, keitä kuuluisia ihmisiä 
muut ovat nähneet. Yht'äkkiä 
ilmestyy viereiseen pöytään te
levisiosta tutut kasvot. Joku ter
vehtii niitä vaistomaisesti. · Sitten 
jatketaan juttua Kaupunginteat
terista, mutta koska muut ajat
televat vielä tutua naamaa, saa 
keskuselu muuttua hullutteluksi. 
Meri saa olla joki, mutta jossain 
kahvilassa on laki: ei saa soittaa 
levyjä, ellei osta mitään. 

1.-T. Salmivaara 

S a 11 a n retkeilyksekuksen 
Karhumaja 11 e 9-10. 7. -65 
Pohjoisten Kirjailijoitten kesä
päiville. Kokoontumisen tarkoi
tus ja tapa on osapuilleen sama 
kuin aikaisempinakin kesinä. 
Kulttuuritasomme edellytämä 
henkinen tarjoilu ei ole vielä 
täysin järjestvksessä tätä kir
joitettaessa. mutta tietää sopii, 
että kutsu kesäpäivillemme on 
lähetetty Pohjois,Norjaan ja 
,Ruotsiin sekä Neuvosto-Karja
laan kuin myös Radiolle ynnä 
kustantajille; aihellisesta tar
joilusta jälempanä. 

Matkaohje: Retkeilykeskuk
sen si}ainti Käy lähemmin ilmi 
oheisesta mainosvihkosesta. 
Summittaisena osaviittana tä
mä: paikka löytyy pohjoisen 
pallonpuoliskon kartoista Eu
roopan karttalehdiltä. 

Majoitus: Sekä Karhumajan 
että sen läheisyydessä sijaitse, 
van Poropirtin vuoteet, pritsit, 
laverit ja lattiat ovat käytettä, 
VIssamme. Mainoslehtisessä 
mainitut hinnat eivät pidä mei-

dän kohdallamme paikkaansa, 
vaan ne on tingitty hal vem
miksi. Mikään ei estä majoittu
masta omaan telttaan, huvi
laan, asuntovaunuun tai jalas
mökkiin, jonka asianomainen 
tässä tapauksessa tuö tietenkin 
mukanaan; tontteja omien ra
kennelmien tilapäistä pystyttä
mistä varten löytyy retkeily
keskuksen alueelta. 

RuokaHui Einettä saa retkei
lykeskuksesta sen mukaisesti 
kuin kunkin varat sallivat. 
Satunnaisesti rahan puutteessa 
olevat voivat järjestää asiansa 
vipeillä, velkakirjoilla tai ka
\astamalla kirjolohta läheisestä 
Karhulammesta. Yleinen ja yh
täläinen lenkkimakkaratarjoilu. 
Juomana pilsneri, A-olut, Kos
kenkorva tai lahdevesi kunkin 
maun ja tottumuksen mukaan. 

(Vihjeenä mainittakoon, että 
viime kesänä Ukonjärvellä oli 
juomana Long John, jota silloi
sella vieraalla mme. austraalia
laisella kirjailijall' oli muka
naan yli oman ta1·peen.) 

Taisto Bertil Orsmaa: 

SEITSENVUOTIAS 
Seitsenvuotias seisoi punaiseksi 

maalatun piharakennuksen ikku
mm alla ja mietti keinoa miten 
päästä kurkistamaan sisälle. Hän 
äkkäsi lähellä pölkynjärkäleen ja 
raahasi sen puhisten seinän vie
relle. Sitten hän nousi varovasti 
sen päälle. 

Senjälkeen kun he olivat 
muuttaneet Kylään, häntä oli 
ehditty monta kertaa varoittaa 
menemästä tähän mökkiin. Tu~
kinpa hän muuten olisikaan ar
vannut siltä mitään odottaa. 

Siellä olisi hullu. Poika ei oi
kein tiennyt mikä hullu on. ja 
sentakia hän oli nyt lähtenyt 
ottamaan siitä selvää. Pari ker
taa hä n oli jo tänä pä ivänä käy
nyt kyttäilemässä talorykelmän 
lähettyvillä, mutta vasta nyt 
huomannut sopivan hetken. Ta
lonväki näkyi olevan pellolla. 

Hän oli kohonnut jo ristikko, 
ikkunan tasalle. Lasia siinä ei 
ollut. Arasti hän keilasi katseel
laan huonetta. Yhdessä nurkassa 
oli pöytä ja tuoli. Tuolilla istui 
mies ja tuijotti seinää tai jotakin. 

Poika ajatteli: hullu. Tuollai
nen se siis on. Ihan t avallinen 
mies. Hän oli pettynyt, mitä 
tuossa nyt on erikoista, eihän 
sillä ole kolmea silmää tai kahta 
päätä niinkuin hä n oli luullut. 
Varovasti h än napautti ristikkoa. 

-Setä. 
Kai hän oli sanonut sen liian 

hiljaa, koska se ei millään tavoin 
osoittanut kuulleensa. Se tuijotti 
vain seinää. 

-Setä, hei! 
Äkisti kuin pelästyen mies 

käänsi katseensa poikaan. 
- Minä olen Pekka. Kantola. 

Mikä sinun nimesi on? 
Mies heilautti rajusti päätään 

kuin kieltäen k uulleensa. Sitten 
se jätti katseensa nurkkaan. 

- Setä mikset sä puhu? Olisi 
niin kiva jute lla. 

Mies kimposi pystyyn hurjan 
näköisenä. Silmät, ainoastaan sil
mät, ehti poika nähdä, kun lui
kahti kärppänä pölkyltä. 

Hetken päästä hän oli jo mat
kalla rataa pitkin kotiinsa. Hän 
pääsisi sitä myöten aivan koti
polulle asti, jota kulkisi sitten 
metsikön läpi omalle pihalle. Hän 
oli hetkeksi unohtanut äitinsä 
varoitukset. 

Ratapölkyltä toiselle poika 
hyppeli ja hoki: hullu hullu. Aja, 
t ukset olivat jo kuitenkin muu, 
alla. Hän , oli jättiläinen. joka 
hyppeli pitkin maita ja ai:na vä
lillä kohdalle sattuvan meren yli. 
Tummemmat pölkyt olivat meriä 
ja niiden yli täytyi ehdottomasti 
päästä. 

Muutamien kymmenien met
rien päästä leikki alkoi kylläs, 
tyttää häntä. 

Hän ajatteli rautatietä. Se on 
pitkä ja tekee mutkan tuoll11 
kaukana. Aina se kaartuu jos
sain. J os ei se kaartuisi, niin sitä 
pitkin voisi mennä kauas ylös, 
päinkin. Taivaaseen asti. Siellä 
on Jumala. Ja se Jeesus. Se ra
kastaa lapsia, niin hänelle on sa
nottu. Jos on ilkeä, niin se on 
surullinen. Täytyy aina joskus 
rukoilla, että pääsee taivaaseen. 
Äiti on opettanut hänelle ru
kouksen: Tule Jeesus lapsen luo ... 

Poika pisti korvansa kiskoon 
kiinm ja kuunteli. Jotakin kumi
naa kuului. Hetken päästä hän 
koetti uudelleen, keskittyen tosis
saan. Selvästi. Juna oli tulossa. 
Hän otti taskustaan viisimarkka
sen, piti sitä hetken kifmmenel
lään muistaen kuinka hyvältä 
lakritsapötkyt maistuvat. Niissä 
on sellainen kiva sivumakukin. 

Raha oli jo kiskon päällä. Hän 
tähyili ympärilleen varmistau
tuen, ettei kukaan ollut nähnyt 
hänen puuhiaan, sitten hän pui
kahti läheeisten pensaiden taa 
piiloon. 

Juna kuului lähtevän Kylän 
asemalta. 

Poika ajatteli yhtäkkiä säikäh
tyneenä että mitä jos se suistuu 
raiteilta rahan takia. Sitä hän ei 
ollut ottanut huomioonkaan. Sit
ten häntä syytetään kaikesta ja 
pannaanlinnaan. Kerran hä n oli 
nähnyt kahta vankia kuljetetta
van tietä pitk'in. Niitten vaateis
sa oli ollut harmaat ja mustat 
raidat. Ja käsissä heillä oli ollut 
sellaiset raudat että ne eivät voi
neet liikuttaa niitä. Hän oli pe
lännyt niitä, kun ne olivat olleet 
niin synkän näköisiä. Sitten oli 
tullut sääli. 

Mutta olivathan toisetkin pojat 
leikkineet tällä tavalla. Hän oli 
itse nähnytkin kioskilla litistet
tyjä viitosia. Pikku juttuhan 
tämä junalle on. Hä n rohkaisi 
mielensä. 

Juna oli jo hyvää vauhtia tu
lossa. Kuin aave se aurongon 
peilittämänä virui hiljalleen tule
maan. hölkäten pitkin kiskoja. 

·Kohta. 
Nyt se oli rahan kohdalla. Het

ken poika näki. kuinka se lähti 
suistumaan raiteilta. Ensin veturi. 
Ja sitten vaunut perässä kuin 
lampaat. 

Mutta ei, juna kolkutteli va
kaasti eteenpäin. Puoliksi tiedos
tamaton ilonailalMus välähti hel
pottavana pojan mielessä. 

Kansan Tahto 

tervetuloa 
Kelloajat: Koska kesäpäivien 

ensimmäinen päivä on ohjel, 
massa varattu toinen toisiinsa 
ja ympäristöön tutustumiseen; 
matka- ym. pölyjen huutami
seen, kalastus- ja uintishow'ta 
varten ja ottaen huomioon 
vapaat lauantait, aletaan ret
keilykeskuksen alueelle tip
puilla kohta puolenpäivän jäl
keen. Mikään ei tietenkään 
estä menemästä Saliaan ja 
majoittumasta Karhumajan 
suojiin a ikaisemminkin ja jat
kamasta lomailua siellä kesä
päivien jälkeen. 

Lähempiä tietoja: Jos joku 
kaiken edelläolevan luettuaan 
on vielä epävarma osallistumi
sestaan kesäpäiville, soittakoon 
Salla 177 (Karhumajan emäntä) 
tai Kemijärvi 14 (Ritva-Kaija 
Laitinen). Myös muut Sallan 
ja Kemijärven puhelimet vas
taavat tiedusteluihin. 

ELÄKÖÖN POHJOISET 
KIRJAILIJAT JA RY. 

POHJOISET KIRJAILIJAT 
RY 

Viisimarkkanen oli painunut 
latuskaksi. Hän katseli sitä ja 
tunnusteli etusormellaan sen si
lennyttä pintaa. Se sai pudota 
oikeaan taskuun. Hän lähti jat
kamaan matkaansa edelleen. 

Lopulta hän saapui sitten koti
pihalle. 

Äiti ei ollut vielä tullut. Ison 
keittiön ja makuuhuoneen käsit
tävä asunto oli tyhjä. 

Hän istui hetken keinutuolissa 
ja katseli kuvia Lumikki-kirjas
ta. Noita ka.tsoi häntä. Se oli vi
haisen näköinen, sitä "kuvaa hän 
pelkäsi. · 

Setä oli sanonut eilen, että jos 
on tuhma niin noita tulee ja an
taa piiskaa. Uunin pankolta se 
oli sanonut sen tule.van. Siellä se 
muka asui. Poika säikähti aja
tuksesta ja vilkaisi pelästyneesti 
uunille. 

Mutta eihän hän ole ollut ilkeä. 
Niin mutta hänpä oli käynyt hul
lua katsomassa ja kävellyt ra
dalla, vaikka äiti on kieltänyt. 

Hän pujahti ulos taakseen kat
somatta ja meni pihanurmikolle 
selälleen. Missähän se Siskokin 
on? 

Poika ajatteli äitiä ja isää. 
Kun isä tulee jonakin lauantai

na kotiin, hän on sitä aina vas
tassa. Se on työssä kaupungissa, 
ja k un se tulee, se tuo aina mu
kanaan karamellejä ja omenia. 
Joskus se on poissa monta viik
koa yhtä mittaa. Miksikähän tois
ten poikien isät ovat aina kotona. 

Mutta äiti. Se on vain päivisin 
poissa. Sen täytyy käydy työssä, 
että saadaan leipää ja vaatteita. 
Mukava odottaa äitiä. kun sitten 
saa jutella sen kanssa ja katsoa 
r uoanlaittoa. Joskus hän kävelee 
sitä vastaan tietä pitkin. Äidin 
erottaa jo kaukaa, kun sillä rus, 
kea takki ja hattu. 

Toisinaan se on surullisen nä
köinen. Ensin hän oli ajatellut, 
että se johtuu siitä, kun isä on 
niin harvoin kotona, mutta sitten 
hän oli huomannut, että juuri 
silloin se olikin a lakuloinen ja 
surullinen, kun isä oli aikonut 
lyödä äitiä. Hän ja Sisko olivat 
istuneet nurkassa ja tuijottaneet 
kauhuissaan. Sisko oli huutanut 
ettei saa lyödä äitiä, ja hä n, Pek
ka oli katsonut synkkänä ja aja
tellut, että joskus. kun hänestä 
tulee iso, hän lyö isää ja kysyy 
kiusaatko vielä äitiä. Silloin hän 
nauttii ä idin puolesta. 

Ne olivat kuitenkin sillä ker
taa sopineet riidan. Mutta koko 
sen illan äiti oli ollut hiljainen 
ja melkeinpä töykeä. 

- Hei onko äiti tullut? 
Sisko tuli portista retuuttaen 

kahta Molla-Maijaa kainalossaan. 
He menivät sisälle. Sisko oli 

häntä kahta vuotta nuorempi. 
Poika katseli ikkunasta portille. 

Hän tunsi nälän hyppivän tyh
jlssä suolissaan. 

.. 
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