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PUHUN ·LAHDOSTANI SUURI SFINKSI Naapuri 
kampsuineen. Kuorma-autolla oli 
tulla töräyttänyt portaiden eteen. 
Vielä myöhään illalla, kun· Heik
ki oli käynyt vettä heittämässä 
pihamaalla oli hän kuullut Lin· 
tuskan kimakkaa päivittelyä. Oi
kein oli Heikki itseään onnitellu4 
että pääsi alta pois ennen Lin· 
tuskan tuloa. 

Jos nUn haluan 

tuuletan huoneeni lähden 

vieraaksi oloni tuntuu täällä 

tuttujen kanssa 

miksi hymyilisin et katso 

mitään tahdo en 

et antaa voisi vaikka 

tahtoisin 

jos haluat niin lähden 

huomenna 

ja siihen asti uneksin 

kuuntelen hymyilen 

ehjäksi sillat jU 

He eivät tiedä, kuinka lapselli
nen olen; ajattelen että lähtemäl
lä jää.n heidän mieleensä pysy
västi, että tyhjä huone muistut
taa minusta, että seuraajan! saa 
heidät kaipaamaan mitätöntä 
olemustani. 

Ajattelen: kun olen poissa, 
voin hymyillä kaikelle aina. Ra
kastan ihmisiä. joita en ole kos
kaan tavannut. Poissa täältä ra
kastaisin myös heitä. Miksi siis 
kuitenkin epäröin lähteä? 

On vielä paljon, johon en ole 
väsynyt. Niiden varassa pysyn 
pinnalla, löydän hyvänkin hymyn 
joskus. On vielä monta o1,1toa, 
joihin haluan löytää kosketuksen. 
Siksi viivyttelen, en sulje kaik
kia ovia. On kauneutta vain 
minun silmiäni varten; minun 
pitää katsoa kauan. 

Lapsi, tahtomattani asetuin 
tuomariksi, ja syyttäjäksi. En 
antanut sinun olla hyvä ainoas
taan minulle, vaan aloin puolus
taa silminnäkijöitä, joita olit 
sylkenyt. Panin sinut kieltämään 
kolmesti: en ole tehnyt mitään! 
Ei minulle riittänyt se. että itse 
rankaisit itseäsi pahuudesta ot
tamalla syyllisen muodon. Yritin 
kieltää pahuuden olemassaolon 
ja perisynnin, mutta sinä todistit 
minua ja itseäsi vastaan. Ehkä 
minunkin pitäisi rangaista itseä
ni, sillä tunnen tehneeni pahaa. 
Ripustan myllynkiven kaulaan! 
ja upotan itseni meren syvyy
teen. Sillä et sinä unohda tuo
miotani, vaikka huomenna tulet
kin uudestaan. 

Lähellä pientä myrskyä 
vapiset, 
mutta kun tulva tulee, 
et turvaudu oljenkort.een, 
va:Jn uit läpi vesimassojen 
jotakin hntaa kohti. 

Kuuntelen, mutta aina simpu
kassa ei soi meren ääni, ei mi
kään kohise. ei liiku. Mykälle 
simpukalle en sano mitään. Pa
nen laatikkoon piiloon ja menen 
leikkimään ulos. TUuli tulee, tuu
li soi ja kohisee, tuuli liikuttaa, 
tuulella ei ole ystävää, minä vain 
rakastan sitä. Illalla tuuli menee 
pois. Vasta silloin muistan my
kän simpukan laatikossa. Meren 
simpukan sisällä. 

Ellen heräisi enää, mitä he 
tekisivät minulle, Kokeita. Olisin 
hyödyksi taas, tarpeellinen esine. 
Samantekevää siis, olenko val
veilla vai nukunko. Aina vain 
olen kelvollinen antamaan. Läh
teet eivät jäädy, ne kuivuvat 
vain joskus. silloin kun tapahtuu 
suuria muutoksia maan sisässä. 

Aulis Akola: 

Milloin tahansa se saattaa 
tulla: 

lähtö pako taistelu. 
Naamiot repeilevät, 
roolisanat unohtuvat, 

kuiskaaja lakossa. 

Me emme jaksa tätä 
välinpitämättömyyttä. 

Takerrumme asioihin 
kuin koirat luuhun, 

meillä ei näytä olevan muuta 
yhteistä ne, 

Mutta minä rukoilen: 
kun naamiosi repeää 

kokonaan 
käänny selin käänny, 
älä pelota minua pois. 

Näkemiin riippuu silmistä; sil
mät ovat erilaisia. Minä olen 
likinäköinen. Monet muutkin 
ovat, mutta omalla laillaan. 
Kaikki katsovat omilla silmillään 
ja näkevät sen mukaan. Et voi 
sanoa, miten näet, mitä näet, 
sinun on turha edes yrittää. ku
kaan ei usko sinua. ja miksi 
uskoisi? Mutta sokeat? Eivät he
kään, sillä he näkevät paremmin 
silmittä. 

Monta kertaa puhun Iähdöstä
ni. Puhettako vain? En voi sel
vittää itselleni minne mihin. 
Kuljeskelenko vain? Luotan sat
tumaan, kohtaloon, Luo.iaan. 
Luotan epävarmaan aavistukseen, 
joka panee minut valmistautu
maan lähtöön, ajattelemaan sitä, 
puhumaan siitä näin itseni kans
sa. Tämä ei ole järkevää puhet
ta, vain pitkä monologi, jota ke
nenkään ei pidä kuunnella op
piakseen, jolle voi hymyillä. 

On paha, jos ihmiset tietävät 
kaiken sinusta. Vielä pahempi 
on, jos he tietävät vain vähän. 
Olen kovaa puuta ja tarvitse_n 
lujia iskuja ja paljon aikaa. 
Kaatuakseni, muuttuakseni kuva
patsaaksi, palaakseni loppuun, 
lahotakseni. Tämä elämä on liian 
lyhyt, tämä on vasta viides. Jos 
kuolisin nyt. olisinko liian vanha, 

Kun piru nauroi 
Uusi Datsun nielee tietä, nielee 

kuin tuskassa. Moottori ulvoo ja 
valittaa. Valitus on sen maaston 
mukaista nousevaa ja laskevaa ja 
sen mukaista miten milloinkin 
virtaa bensiiniä sytyttimeen. 

Kauko on matkalla kotiin paik
kakunnan keskuksesta. Siellä on 
tullut tanssittua, lirttailtua, mo
nella tavalla juhlittua kyllyyteen 
asti. Tätä iloa oli tullut tehos
tettua keinotekoisin keinoin pi
temmillä tai lyhemmillä käyn
neillä huoneessa jonka oven lu
kossa on sana •varttu•. 

Pää on vieläkin kuin tuulen 
pesä syystuulessa, siellä soi ja 
humisee. Tämä vauhti virkistää. 
Vauhdissa on · hurmaaä iloa ja 
nautintoa. Se on kuin nosevaa 
humalaa. Mit suurempi vauhti 
sen hurma kiihtyy, nautinto kas
vaa. Kovasti ajaessa ei tiedä vii
nahumalastakaan mitään. Ei säre 
päätä, ei pakota ohimoita. 'lauh
ti on kuin virran pyörre mikä 
vie roskat pois ja selvittää veden. 

Edessä oleva tie on yökasteen 
kattama varhaisen aamu-usvan 
kostuttaina. Se urkenee kuin ho
peinen vyö aamuauringon kilossa, 
kiiltävänä, puoleensa vetävänä 
kuin kangastus tuiki kuivalla aa
vikolla. 

- Tuonne, tunne tahdon. Tuol
ta tuon nyppylän, mäen, vaaran, 
metsän ja kutrikon takaa lU
keaa tuttu kotitienoo. Sinne tah
don• kohta, heti, lepoon ja uneen 
ennenkuin yöaikaa loppuu. 

Kapealla ja mutkaisella tiellä 
on auto toisinaan lentää kurvit 

ja mutkat oikeiksi. Kuin Ihmeen 
avulla vielä on vaara onnnistut
tu välttämään, vaikka auto toisi
naan kulkee pitkät matkat kah
della pyörällä. Tuossa edessä on 
nyt pitempi suora, paina kaasua, 
1\auti elämisen riemusta, vauhdin 
hurmasta, nykytekniikan saavu
tuksesta, maantiehirmusta, siitä 
kuinka hyvällä pääsee. 

Kaukosta tuntuu kuin kylmät, 
hyiset kädet - luurankokädet -
olisivat hänen olkapäillään, kuin 
kylmä hengitys huokuisi takaa
päin hänen niskaansa. Kenen kä
det siellä ovat. Kuka puhaltelee 
niskaani: 

Pois sieltä, kuka lienetkin. 
Jäät saatana kun painan kaasua. 

- Paina vain, paina vain -
hän on kuulevinaan ivallisen 
kuiskauksen takaansa ja Kauko 
painaa. Vauhti kiihtyy. Se vie 
näön, älyn ja harkinnan. Nyt hän 
tuntee kuin ratissakin pitelesivät 
toiset oudot kädet, kylmät luu
rankokädet. Ne samat kädet jotka 
äsken olivat hartiolla. 

Tei näyttää nyt käyvän kape
ammaksi. Nyt on teitä kaksi. kol
me, tulta, salamoita, raaka kauas 
aamunkajanteessa kaikuva rysäh
dys, pimeää ja syvä hiljaisuus. 
Vain yksi etupyörä pyörii hetken 
ujeltaen ojan yli kiveä vasten 
ylösalaisin paiskautuneessa au
tossa, jonka päällä piru nauraa, 
nauraa aivan katketakseen. Vai 
oliko se harakka, siitä ei aamu
varhainen yksinäinen tiellä oleva 
kulkija saanut täyttää selvyyttä. 

jotta voitaisiin sanoa "nuorena 
nukkunut"? Onkohan mitään 
mielenkiintoisempaa tutkittavaa 
kuin kuolleen jäämistö! Ja muis
tokirjoitus lehteen kunnianosoi
tukseksi - oi rakkaat lähim
mäisen!, säästän teidät siltä 
vaivalta ja- kirjoitan itse jona
kin päivänä. 

Minua riisutaan kuin puuta 
syksyllä. Yritän pidättää. edes 
muutaman lehden talveksi, edes 
siihen asti, kun sataa lumen läm
pimän peitteen. Kokonaisuus ja 
eräät pikkuseikat tekevät minut 
iloiseksi, levolliseksi. Autiolla 
saarella sitä, tilaa voisi pysyttää, 
täällä se on vain vilahtava hetki. 

Ri-itasointuja 
Tämä on lähtemisen päivä. 

On pidetty puheita ja ojennettu 
kukkia; eräät ovat jo vähän la
kastuneet. Tämä on surullista. 
Jostakin syystä en pidä tästä ko
konaan. 

Kiina on kaukana. 
Miksi menisimme sinne? 
Sen ikivanha kulttuuri haisee. 
Tätä maatakin riittää 
eksyä metsään ja 1 

kiivetä huiput.' 

Väsyä on tautl: 
onko sinua rokotettu sitä 

vastaan? 
Kun puhumme, tarvitsemme 

tulkin, 
kun käyttää runokieltä, 
klasillista, ei kannata suuttua. 

Luulimme lähtevämme 
kahden, 

mutta tämä onkin 
seuramatka; 

tietoisesti olen aina 
välittänyt niitä, 

tällä kertaa matkatoimisto 
puhui minut ympäri. 

Sinun olisi pitänyt olla 1 
katsomassa perään. 

Kun palataan, 
kerrotaan kuitenkin: 

mielenkiintoista, ainutlaatuista, 

suurenmoista - kuten aina. 

Kaikenaikaa sen vetovoima vaikutti 
lähiseudun ,lintuihin, poroihin, lohiin virroissa. 
Se seisoi kallellaan ilmassa 
jo eilen, jo toissapäivänä, jo viisituhatta vuotta sitten 
se muutti kaiken elollisen tähdiksi, 
eikä sen graniittileuasta roikkuva 
keijusto saanus edes tuulta muuttamaan suuntaansa. 

Se oli lukittu aikaan, salvettu iäisyyteen 
hetkettömien hetkien köydellä 
ja sen suussa asui epätoivo, 
sen hampaita nakersivat m·iljoonat 
autiuden korpit. 

Mutta sen juurella sijaitsi äänetön kylä, 
mittaamaton ihmiskunta, 
joka oli nauttinut sen olemassaolosta 
jo syntymästään saakka, 
jo elämän universaalinen kohtu oli tullut siitä ravituksi. 

Eikä kukaan pelännyt näkymättömien vaijerien 
pettävän 
vaikka sen suusta säännöllisesti purkautui 
rykelmiä jalkoja kynsiä reisiä sormia kiveksiä 
itkuun jäätyneitä silmiä 
mittaamattoman ilon aurinkoja 

Kuitenkin se putosi, 

ruusunpunaisen kuunpimennyksen aikaan 
se laskeutui alas 
valtavat kautavaltimot avoinna 
se imi talot karjan uskon orgasmin kauneuden 
kaiken se veti sisäänsä kuin 
maailmankaupungin vesilaitos. 

Senjälkeen sitä ei ole kukaan 
nähnyt. 
Sen jälkeenjättämän tyhjyyden siittämät 
sukupolvet elävät yhä, 
näkemättä suurta sfinkisiä. 
joka paikaltaan tuijottaa 
ikuisen äärettömyyden kiilto 
silmäteriensä ky ltymättömässä ajattomuudessa. 

Kalle Heikkinen: 

Lintuskan talo seistä törötti 
korkealla mäellä valtamaantien 
varrella. Se oli kaksikerroksinen 
puutötterö. Sen maali oli likai
senkeltainen ja päivän polttama. 
Kapeat lasittomat ikkunat tuijot
tivat ankeina ympärillä lainehti
vaa savupiippumerta. Joku ikku
na oli saanut suojkaseen pahvi
silmän, muttei se yhtään paran
tanut aion ulkonäköä. Ja aivan 
kuin ihmeen kautta oli talo jää
nyt pystyy hävityksen keskelle. 

Lintuskan naapuri, Heikki istui 
mökkinsä raunioilla ja tuprutteli 
piippuaan. Keväinen aurinko 
lämmitti jäseniä. Muutama vesi
pisara tipahti pystyynjääneen sa
vupiipun reunalta hänen nis
kaansa. Heikki muutti hieman 
asentoaan. 

Lörpöttelevä varpusparvi le
hahti Lintuskan tunkiolle. Heikin 
katse kiintyi taloon ja sitä ym
päröiviin savupiippuihin. • On 
tainnu olla sakemannin kanssa 
kompuksessa. Kultahipulla lahjo
nu. Ei oo ison Arskankaan taloja 
polttanu. Niin se on tämä maa
ilman meininki. Sillä, jolla paljon 
on lissää annethan, ja köyhäitä 
viehän vähätki•, ajatteli hän kat
kerana. 

H eikki muisteli vaimoaan ja 
lapsiaan. •Tuossa ne kakarat tel
mivät vielä mennä kesänä. Siel
lä ovat nyt Ruottin leiväsä. Jou
tavatpa ne ruottalaiset elättäm
hän. Ei oo tarvinnu käyvä tyy
riitä sotia niinkun suomalaisen.• 
Kotiin palaviita evakoilta oli hän 
saanut terveisiä. Heikki oli l:ir
joittanutkin vaimolleen ja l!:ä.>
kenyt pysyä siellä niin pitkään 
kuin pitävät. Ei ollut ahtaassa 
perunakuopassa, jonka hän oli 
kunnostanut itselleen asunnoksi, 
tilaa vaimolle ja viidelle kasva
valle tenavalle. Juuri ja juuri 

. mahtui sinne kapea laverl ja 
1 saksalaisten raunioista haettu 

kamina. 

1

. Heikki odotti lumen sulamista. 
Hänellä oli perunakellarin vieres
sä kasa parakkilevyjä ja muuta 
mökin rakennukseen käypää ta
varaa, suurella vaivalla haalittua. 
Niistä oli hänellä kevään tultua 
aikomus rakentaa väliaikainen 
asumus suurelle perheelleen. 
•Varastavat kortot! Ei tartte ko 
selkänsä kääntää, niin jo on yks 
parakkilevy kähvelletty-. puhisi 
hän äkäisenä tutuilleen. Kaiken 
ar-Vokkaimman tavaran kuten 
naulat, saranat ja työkalut oli 
hän piilaittanut perunakuoppaan 
lukkoien taakse. 

•Ei oo kortot jättänheet ees 
linnunlaulupuuta•, sanoi hän it
sekseen katsellen pihamaata, 
mutta jatkoi sitten iloisemmin : 
•Mutta on se luojan Iykky, että 
jätti ees tuon perunakellarin. Ei 
ois nyt paikkaaä mihin päänsä 
kallistais, kun tuo Lintuskakin 
tuli. Kaikki ajoi pellolle ja kir
joitti isoilla puustaaveilla oven 
päälle, että PÄÄSY ASIATTO
MILTA KIELLETTY! On se sem
monen kipakka akka. Ei ois .nu
kava ollut olla sen Lintus-vai
naan housuissa .• 

Heikki huomasi miehen, joka 
pyöritti kuhmuista ja nokista 
bensiinitynnyriä tietä pitkin. 
Juuri Heikin mökin raunioiden 
kohdalla aukesi väliaikaisesti ky
hätty kansi. Kovalla kali:lalla 
valui osa tynnyrin sisällöslä tiel
le. Mustuneita siälykepyrkkeja 
pyöri kolinkolia mäkeä alas. MiPs 
kirosi ja lähti j uoksemaan k·c~ r an 
neiden purkkien perään. Hän 
haali purkit syliinsä, tuli takaisin 
aarteineen ja latoi ne sievästi 
tynnyriin. Senjälkeen hän naput
teli taskustaan vetämällä vasa
ralla laudan kappaleita ristiin 
tynnyrin avonaiseen päähän. Hän 
jatkoi varovaisesti pyörittämistä . 
Tynnyri yritti alamäessä riistäy
tyä hänen käsistään, mutta ket
terästi mies k iepsahti tynnyrin 
toiselle puolelle ja takaerin astel
len yri tti p idätellä sitä. Kun hän 
oli häivnnyt mutkan taakse, nou
si Heikki ja otti lumihankeen 
vierähtäneen urkin, joa mies ei 
ollut huomannut. Hän pisti puu
kolla siihen reiän ja maistoi. 
Purkissa oli lihaa. Hän alkoi mu
tustella sitä. 

•On se kaikenlasta menijää tuo 
trekin nähny. On se.• Hän näki 
mielessään ne pitkät evakkojonot, 
jotka olivat tietä pitkin vaelta
neet. Heitä oli paljon, silmänkan
t amattomiin. Jotkut onnelliset 
pääsivät autolla, toiset hevosen 
vetämissä kärryissä isuen lau
mansa kesl{ellä. Mutta paljon oli 
niitä, joiden piti kulkea jalkaisin 
lehmänkatturoita taluttaen. Sitten 
tietä pitkin pakenivat saksalaiset 
pitkine autokoloneineen, mutta 
päinvastaiseen suntaan, hävittäen 
ja murskaten kaiken alleen. Hei
dän perässään juoksi Suomen 
harmaa armeija. Ja Lintuskan 
talo, joka aivan kuin vahingossa 
oli jäänyt raunoiden keskelle, oli 
suonut turvapaikan viluisille ja 
nälkäisille miehille. 

Eilen oli Lintuska tullut eva
kosta kaikkine kimpsuineen ja 

Naapuritalon ovi kävi, ja Lin
tuska tuli ulos kantaen ku·c:w
raista roskasankkoa. Ri,;sl<alla 
otteella hän tyhjensi sangon si· 
sällyksen tunkiolle. Varpuset py
rähtivät poruten lentoon. Hän 
huomasi Heikin raunioilla. Ko
kosi hameensa ja kahlasi He1kln 
luo. 

- No, jokos se Jussilainenkin 
on tullut?, kimitti hän. 

- Oonhan mie, vastasi Heikki 
verkkaan. 

On se tämä mailma mallii
han !, alkoi hän kädet puuskaJ~il 
valittaa, - kaikki ovat tärke:-~het 
ja hävittänhet. Mihinkäs mie 
köyhä naisparka jou'un tuon ta
lon kanssa. Ei oo klasin klasia 
akkunoissa, tuplatkin ovat vin
niltä särkenhet. Maalit on raa
pittu rautakengillä lattioista ia 
minun mennän kesänä laittamat 
tapetit töhritty ja piirretty hä
vittömiä kuvia täythen. E i suink
haan siellä voi säävyllinen nais
ihminen asuakhaan. Tyyrhiiksi 
tulee. Sen mie vain sanon. Ja voi 
sitä törkyä! Ihan siihen hukkuu. 
Mennee ikä ja terveys sitä kluu
tutessa. Ja Vertin ostama pil
ronki, tiiäthän sie sen klahvi
piirongin, se on hakattu poltto
puiksi. Juuri olivat kahverin 
ovia polttamassa, ko mie tulin. 
Voi, voi, voi, ei tästä elämästä 
tuu mithän. Sano sie, mitä 1,1ie 
teen? Kaikki on säretty, se · ettu 
ja potkittu. Uunit menne hara
koille ko pellit on hukattu. - ·;ly
imurinkin ovat vihulaiset l~ai
vanhet vinnin muhista ja hakan
neet k irveell!;i kappaleiksi. 

Lintuska heilutteli yläruumis
taan, voivotteli ja sätti vuorotel
len. Heikki imi piippuaan. At:c,..-
sa kuunneltuaan Lintuskan voi
vottelua, kaivoi hän taskustaan 
tulitikkuaskin ja heitti sen Lin
tuskan jalkoihin ja tiuskaisi: 

- Tuossa on tikut. Pistä pa
lamhan koko rehto. On sitten 
niinkuin muillakin ihmisillä, 
mökki maan tasalla. 

Lintuskan hampaat loksahtivat. 
Mutta pian hän veti huulensa 
tiukasti yhteen ja sihautti niiden 
välistä: 

- Hyh, hyh. 
Kääntyi kannoillaan. nykäisi 

niskaansa, kerästi hameensa j!l 
lyllersi omalle puolelleen. Ovi 
pamahti kuuluvasti hänen jäl
keensä. 

Heikki pani kädet polvien~a 
päälle ja nauraa hekotti makeas
ti. 

Sinä tahdoit elämän puhuvan • • • 

Timo K. Mukka: 

LAHTÖ 
Vyön sidoin/lakin panin päähäni 
vyön sidoin/kaiken valmistin/sinun uivat silmäsi 
olin aivan valmis 
kaikki minä olin valmistan .. 

Llf.HTö lähtö Llf.HTö 

sen sanan minä tahtoisin piilottaa 
tai unohtaa 
muilta en tahdo sitä piilottaa 

1 

en piilottaa 
muut sitä eivät unohda 
kukaan ei minua rakasta 

Olin jo niinkuin sinä sinä pawana 
kun menit/etkä sanonut sanaakaan jäähyväisiksi 
vaan painoit oven vihaisesti kiinni 
ja kolistelit/vihaisesti portaissa 
ja huutelit minulle ilkeästi/ulkoa ikkunan takaa 

MUTTA SINJf.Plf. PALASIT TAKAISIN! 

sitä ah sitä ah sitä en tahdokaan unohtaa 
sitä sitä ah sitä en tahdokaan 
en tahdokaan 
en tahdokaan unohtaa/ sitä milloinkaan 
milloinkaan 

Tajuntaasi tUnkeutuu itsepin
taisesti lintujen laulu. Tahtolslt 
sen, kuten kaiken muunkin, vai
kenevan tietoisuudestasi. 

Ja niin kaikki vaikeni vihdoin 
kun ehdit matkalle sinne missä 
pieni keitaasi oli kaukaisten 
vuorten ympäröimänä kuumuutta 
hehkuvan tasangon takana, kolk
kaan sisimmässäsi, varjeltuun 
vaikkakin runneltuun ja vain tie, 
jota mätänevät ruumisröykkiöt 
reun_ustivat, johti sinne. 

Oli kuvottavaa kulkea tuo tie 
ja nähdä haaskalintujen raatele
van ·ruumiskasoja ja nokkivan 
ristinpuissa roikkuvia luurangon
osia. Ja kaiken tuon yllä teko
jumalan tekosilmä valvoi aurin
kona niin kuin nuo haaskat tah
toivat. 

Osta hevonen, ne kirkuivat ja 
nauroivat rääsyihin kiedottuja 
rohtuneita jalkojasi, jotka. tien 
saasta oli riklti syönyt. Mutta 
ne eivät edes yrittäneet nokkia 
jalkojasi, sillä - sinä olit haaska 
niille. 

Sinä et vastannut herjauksiin, 
matkasit vain verkkaisesti hiljai
suuteesi ja tuijotit kaukaisi in 
vuoriin, ja vaikka et koskaan 
saakaan astua niiden laelle, saati 
taakse, sinä tiedät, siellä ei ollut 
näin. Siellä tämä oli jo mennei
syyttä ja sinne nämä haaskat oli
sivat halustaan lentäneet ja ulos
taneet, ulosteensa, sillä ne viha
sivat tietoisuuden aaltoja, joita 
tulvi vuorten yli ja iski hapen 
lailla niiden aarteeseen saastaan 
jota ne olivat ahmineet itseen
sä niin etteivät kyenneet lentoon 
vaan vaappuivat mahat maassa 
ja ulostelivat siihen missä kul
loinkin olivat ja rypivät niissä. 

Puhu elämä, puhu, huusit sinä 
ja tuijotit kaukaisiin vuoriin ja 
elämä puhui ja sinä olit taas 
siellä missä kulloinkin olit ollut, 
silloinkin kun sanoivat: 

Herää kuulemaan Herran sa
naa, älä kuorsaa, sinä kelvoton, 
nouse ja katso kuvaa Kristuksen 
morsiamesta, herran palvelija 
näyttää. 

Nousit, kuulostit ja katsoit? Se 
oli kuva arkussa makaavasta 
naisesta, joka oli kuollut! 

Yhäkö se vain tuota, pölkky
pään vikinää, sanoit sinä ja ret
kahdit takaisin makuulle. Ja se 
joka sinut hereille ravisteli huo
kasi ja inarisi jotakin maailman 
pilaamist a ihmisistä, 

Taikka - ihmisten pilaamasta 
maailmasta. siitä paremmi:1kin 
on kysymys, sinä sanoit ja kat
soit kuinka hän huitoi pullealla 
kädellään kärpäsiä siltä, jota 
hän puristi toisesa kädessään ja 
jota hänen suunsakin jauhoi niin 
että ihrainen ruhonsa hytisi kun 
hän puri, puri ja sinä viittasit 
kaukaisiin vuoriin, johon he vas
tasivat kuorossa: 

Okoon se nyt sielläkin, sinun 
mieliksesi, mutta aivan se on 
samaa ja vain yksi! 

Mutta vaivautukaamme joskus 
edes pohtimaan mitä se todella 
on, kiihdyit sinä. Niin sinä kiih
dyit vielä silloin ja ja tkoit: 

Kukaan sielLa ei ole orja eikä 
hullu! Mutta he tahtoivat tyrmä-

tä sinut jälleen Kristuksenmor
siamella ja sillä mitä heillä kä
sissään oli ja jolta he kärpäsiä 
hädistelivät ja massuttelivat täy
sinäisin suin Kristillisyydestä ja 
vetosivat etteihän enää leijonien 
kitaan ketään heitetä. Mutta he 
eivät olleet tietääkseenkään mä
tänevistä ruumiskasoista joilla is
tuivat ja jotka heitetty oli. He 
puhuivat hillitysti ja laskclmoi
den. sitenkin he osasivat, sillä 
he olivat oppineet ettei poru 
kannattanut, tuli tietää kuinka 
siemenensä kylvi. Ja c.liko edes 

·totta etteivät tajunneet mitä tar-
koitit, kun sanoit: 

Kristillisyytenne nykyisellään
kin sopii vain barbaareille. Se 
ei sovi ihmisille! 

Näe kauneutta meissä, ne kir
kuivat jälleen unohtaen laskel
moinnin, sillä aivan arvaamatta
si olit haavoittanut heitä. Näe, 
ne huusivat. On nähtävä. Sitä on, 
kun vain tahtoo. Tuijotat vain 
vuoriin ja luulet. Unelmoit siitä 
mitä ei vielä ole. 

He maanittelivat, kirkuivat: 
Saat omalla mielettömyyd.~llä

si aikaan vain, että viattomat 
ryntäävät sokeina leijonien ki
taan ilman että heidät heitettäi
siin. Nyt on näin, ja täytyy olla. 
Tee parannus ja ryhdy kaltai
seksemme? 

Te. huusit sinä! Teillä on vas
tuu. Te kokoatte ja määräätte 
leijonien kidan hetken, teidån 
vallassannehan se on, mutta että 
näkisit te oman syynne ja syylli
syytenne, te syytätte viattomia 
joita itse yllytätte omalla olemi
senne muodolla. Tehkäätte uh
raus. Olkaat todelliset Kristityt! 
Kuulkaat uutta ja nähkää - ja 
jät täkää minut! 

Eiväthän he ymmärtäneet. 
Ja niin sinun oli jätettävä 

kaikki ettet olisi langennut hou
kutukseen. Sinun tuli vajota alas, 
etsiä elämän ikuisia alkulähteitä 
ja se oli vaikeaa, aluksi, sillä 
sinne ei johtanut toista tietä, oli 
vain tämä, nyt jo tuhannesti kul
kemasi, jonka ruumiskasoilta klr-
kuivat sinua rienaajaksi! · 

Sinä tunsit joskus niin itsekin, 
sinä hoit tuskaisesti ja huusit : 

Olet rienaaja. Mielipuoli sinä 
olet! 

Ja autiomaan kaiku toisti ... 
puoli olet . .. olet . .. 

Ja haaskat kirkuivat r iemusta 
ja herjasivat. 

Tyynesti sinä otit pilkan ja 
ajattelit, jos kuolisit nyt, kuolisit 
hulluna, mutta jos jaksat niin 
saavutat ja kaikki kenties muut-. 
tuu ja ruumiisi poltetaan kun
niallisin menoin eikä sinua vii
meisellä matkallasi saata vain 
hän, joka yksin ymmärtää, hän, 
portto, jolta sait avaimen alku
lähteiden maailmaan. 

Hän sanoi, silloin kert·an, kun 
ulkona ulvoi preeriakoirat ja 
myrsky ja hänen pienen majan
sa liedenhiillos hohti pimeyteen 
punertavaa valoa, hän sanoi: 

En tiedä, en tiedä miksi, miksi 
mikä elämänilmiö tahansa nou
dattaa jollakin tavoin samaa kaa
vaa k uin rä jähdys. Välähdykse
nä hän sen oli tajunnut silloin 

kun euroopassa hänen kotikau
punkiaan oli pommitettu, silloin 
kun hän menetti kaiken ja herasi 
vasta täällä bordellissa. Kaikki 
alkaa pisteestä ja pyrkii laaje
nemaan, ja hänen silmänsä laa
jenivat kun hän sen sanoi, sitä 
hoki, hoki ja sinä tajusit äkkiä: 
räjähdys!, vain silmänräpäyksel
lisen dynaaminen prosessi. Sitä 
oli myös niin yhden ihmisen 
kuin myös ihmiskunnan elämä, 
kestäen vuosia, satoja, tuhansia, 
ollen kuin yksi suunnaton räjäh
dys, joka imi kurimukseensa 
miljoonia muita pienempiä, piP.
nempiä , pienempiä ... niitä, jois
ta koostui se yksi ja suunnaton 
- kokonaisuus ... 

Niin te tajusitte molemmat 
olevanne elämä-laboratorion 
tuotteita. Ja sinäkin olit ollut 
euroopastai 

Ja sinä olit valinnut hänet -
porton! Hänet, joka kaikkein 
kauneimmin osasi ilmentää Bac
hia! JÖ kauan ennen tätä tietä
mistä sinä hänet valitsit. Sinä 
olit pelännyt viattomuuden vain 
kiihottavan paheellisuutta, vaik
kakin - viatomuus kaipasi vain 
yhtä ja se oli paheellisuutta, eik~ 

kui tenkaan sitä ollut, sanoivat 
vain siitä niin! 

Siten sinä tajusit mitkä ovat 
elämässä kuolevia mitkä kehitty
viä sekä vasta räjähdykseen Val
mistautuvia ilmiöitä taikka il
miöiksi muotoutuvia alkuaineita. 

Siitä määräytyi kulloisenkin 
ajan ajankohtaisuus! 

Siten sinä löysit vallitsevan. 
Tajusit sen, löysit ensimmäiseksi 
jälkeen jätettyäsi kaiken. 

Ympäristötekijät kiteytyvät 
tähdeksi meihin sisälle, sanoit 
portolle, ja tavalla kuinka ovat 
kiteytyneet satoihin esi- isiimme, 
sanelee näin saamistamme perin
nöllisyystekijöitä riippuen tuolle 
tähdenemme pisteen ja siitä 
määräytyy suhtautumistapamme 
kaikkeen isiemme myötä siinnee
seen ympäristöömme. 

Siten tapahtuu yksilöllinen rä
jähdys kollegtilviräjähdyksessä ja 
päättyy kuolemaan, mutta jat
kuu edelleen perinnöllisinä alku
aineina niissä, joita siitämme ja 
heissä joko yhtyvät taikka eivät 
ominaisuudet, joita omaa siittä
jäkumppanimme. 

Te ette siittäneet ,..... ja siititta 
k\litenkin ja hän itki siinneen 


