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Tuula Mukka: 

RUNOJA 
1. Tummista sameista päivistä 

nousivat lumpeenkukat 
antoivat aaltojen viedä 
siemenet varisivat raa'at 
1iejunvihreään mutaan. 

2. Kerennyt iltaan lapsi 
äitinsä helmaan kaivaten 
siementen kuoret sormien lomasta 
mureaan muttaan. 

3. Eilisen varjona pihojen kautta 
varpusen haudalle 
huomista lunta kantavat tuulet 
syksyisten pilvien punerrus 
ihmisen haudalle 
vaahtona juoksevat harjat. 

4. Vielä pienen lapsen 
panivat kantamaan taakkaa 
selittivät hänette elämän. 
Pienen varpusen selkään 
asensivat tuuLimoottorin 
ja käskivät lentää. 

5. Kesäisin kukkivat tuulet kanervikoss11. 
tuovat sateen valon ja Jumalan 
taivaasta lainaksi otetut. 
Syksyllä kietovat männyntaimet latvar.sa 
hautaseppeleiksi 
ja tuulet palauttavat lainansa. 

6. Ihmiset lakastuvat 
ja putoiLevat 
kuin lehdet suohon. 

Tuliset tuulet 
sammuttavat janon 
suuren tuskan kuiluun. 

Kuoleman virrat 
syntyvät kylien takana 
ja puhkovat tiensä läpi. 

Tuulisen aamun rajalla 
vieras mies 
rakentaa majansa kylään. 

puolesta. Ette voisi määrätä sen 
kohtaloa. se oli määräytynyt jo, 
tavalla josta jo ammoin sanoivat: 
tähtiin kirjoitettu on! Vallitse
vaksi kiivennyt vaikuttaisi siittä
määnne niin kuin oli vaikuttanut 
myös teihin ja vartuttuaan vai 
kuttaisi vallitsevaan määreensä 
mukaisesti se! 

Hän ei tahtonut uskoa, hän 
intti ja itki: 

Se olisi mieletöntä? 
Olemme räjähdyksiå s uures~a 

räjähdyksessä, sinä sanoit ja 
lämmitit kohmeisia käsiäisi lie
den hiilloksen hohteeessa, ja rä 
jähdyksemme on tuolle suurelle 
vain alkuainetta eikä se kosl~aan 
ole pitemmällä kuin mitä valli t 
seva on - vain jatkuvuuden te
ki jät ovat ja todennäköisyys tu
levas ta, kannustaf'n meitä unen
kaltaisella totuudelli suudellaan. 
Tajusit: erääsä suhteessa eW m
me ikuista all<uaineiden maail
maa, joka .koskaan ei katoa ·vaan 
lä pikäy itsenäistä prosessia aä
rettömyydellään. muokaten pe
rustaa yhä uusi lle ja uusille 
yhdistymisille. jotka määräävä t 
elämäntasomme ja rakentavat 
kaiken spi raa lis•Juteen. Vielä 
kerran ihmis-aivot taj uavat kai 
ken tämän ja niin ihminen on 
it~~ensä herra ja kehityksen he r1 ·a, 
siten, että voi joustaa eikä va~
tustaa sitä. 
Kiitos sinulle portto, sinä sanoit, 

ja ole y listetty! Si nun vuoteesi 
on lämmin vai kka maailma on 
kylmä ja ruumiisi, lämmin on 
seliin vaikka onkin saastaine n 
saastaisen mi~? l estä. multa se ki\ t
ki avaimen ja se oli pmse:ssin 
tulos sinussa e~k.ä sinä itsekään 
sitä avaimeksi tajunnut. Se oli 
avain minu.lle, sanoi t! 

Kullekin Ii!? avai n - jossakin? 
Ja niin sinä opit kohtaamaan 

häpeän, joka oli heidi:m häpeän
sä. ei s inun, he vain pukivat 
omansa sinun ja porttosi ylle, 
ja vain sinä ja portto yksin 
ymmärsitte ja hän seurasi sinua 
ja jätti sinut vain silloin kun 
kuljit tie]1 yksinäisyyteesi. 

Sinä menit, kutsuit elämää -
ja S€ puhui! Ja niin tajusit mitä 
elämä on etkä voinut sen puo-

lesta kuin nöyrtyä ja katsoa 
kuinka liattiin puhtautta, jota 
vielä e i edes ollut. mutta jonka 
tajusit väreilevän aaltoina vuor
ten yli. 

Kaikesta tästä l{erroit heille. 
Mitäpä pelkäsit - enää. Tiesithän 
mitä he vastaisivat, kuten vasta
sivatkin: 

Sinä mielipuoli! 
Niin sinä vyötit kupeesi narul

la ja kokosi t vaippasi helmat ja 
kärsi t kaiken matkalla keitaa
seesi, jonne johti vain tämä 
mätä nevien ruumisröykkiöiden 
ja luurankoja roikkuvien ristin
puiden reunustama tie jossa lau
moittain nuo itsensä täyteen ah
mineet haaskat m ässäsivät eivät
kä päässeet lentoon vaan laahau
tuivat tiel täsi vaivoin ja uloste
li vat ja kirkuivat kimeästi sii
pien viuhtoessa turhaan karvat
loman kaula n kahtapuolen. 

Ja niillä oli ihmiskasvot. Ih
miskasvot. 
'Mutta sinä tui.iotit etäisiin 

vuoriin ett.ä säästyisit näkemäs
tä. s illä sinä pelkäsit kohtaavasi 
omatJ<;in kasvosi , porttosi kasvot 
ja sen kasvot. joka oli siinnyt 
ja syntyi si kohta. 

Mutta se oli ainoa tie ja äklöä 
sinä tajusit 1-;uinka rakas se 
sinulle oli . rakkaampi kuin kei
das ja sinä tui.iotit kaukaisii n 
vuoriin ja luotasit voimaa sieltä 
ja ne oli tietoisuuden aallot ja 
se o li alkuainetta ja iski saas
taan happena, jonka ydin tuo 
keidaskolkka sisimmässäsi ole ! 

Ja katso - pä ivä oli m ennvt 
yli puolen lwn sinä palasit jå 
helle makasi raskaana majan 
katon yllä ja ma iseman yllä. 
Linnut olivat asettuneet varjoi
siin lehtoihin ja olivat mykät. 
Vain korppikotkat mellastivat 
mistään välittämättä joen r an
nassa isnne vir ran muassa ajau
tLmeen villikarjun raadon ym
pärillä. Leikattu tuore maissi 
tuoksui elämää kukkulan alla 
vainiollasi. Naisesi seisoi pienen 
matkan päässä lehdonvarjossa 
autuaallisin joskin kalvennein 
kasvoin ja tähysi sinua. 

Lapsi äännähteli hänen sylis
sään. 

K 

Mirjam Kälkäjä: 
• • • • 

ELAMISTA 
Poika oli vähän toisella kym

menellä. Sinä talvena hän osui 
samaan taloon yhden nuoren ren
gin kanssa. Se renki piinasi poi
kaa järjettömästi ja jatkuvasti, 
semmoinen oli sen miehen taoa 
elää. Ei yksin poikaa: hevostakm 
se löi kuin hakotukkia eikä se 
suurta väliä pitänyt, vaikka suit
siperät joskus sivalsivat häntäkin, 
poikaa siellä takana kuorman 
päällä pitkin poskia. 

Se renki kaatoi vettä hänen 
saappaislinsa. Joskus se heitti 
niihin omankin vetensä, kun ei 
välittänyt kävellä ulos asti. Ne 
olivat hyvät ehyet saappaat, ne 
pitivät hyvin vedet sisällään, 
kunnes hän aamulla herättyään 
kaatoi ne tyhjiksi. Sitten lähdet
tiin töihin. Pimeässä aamussa 
ruokittiin hevoset ja poika myös 
lehmät emännän kanssa, sitten 
painuttiin metsään. Hyvissä ajoin 
piti, että oltiin valmiina kuor
mauspaikalla, kun aamuhämärä 
selkisi lyhyeksi kipakaksi pak
kaspäiväksi. Kuormauksessa me
nivät märät saappaat täyteen 
lunta, suuret kintaat kastuivat 
nekin ja hartiat höyrysivät kuin 
hevosella. Sitten hypättiin suuren 
kuorman päälle ja lähdettiin 
lanssille. Matka oli pitkä ja : lk
kanen kova, vähitellen jäykistyi
vät hikiset kasvot, hiuksiin il
mestyi pieniä heliseviä jääpuik
koja, kintaat käpristyivät. Jall~o
ja paleli, hän pyysi päästä a:as 
vähän juo~{semaan, että veri al
kaisi kiertää. Mutta renki kulki 
kuorman vierellä ja huiteli suit
siperillä hevosta eikä ollut kuule-

Veikko Haakana: 

vinaan. Kun poika yritti laskeu
tua kuormalta, sai hän semmoi
sen ryöpyn niskaansa, että kuor
ma kärysi itsekseen jonkin aikaa. 
Jalat eivät enää aikoihin olleet 
tuntuneet omilta eikä hän enää 
halunnutkaan lähteä kävelemään. 
Hän vain kyyhötti kuormalla 
kuin tukin niskalle heitetty työ
kinnas ja odotti matkan loppu
mista. Kun tultiin pihalle ja ren
ki komensi häntä tulemaan alas, 
ei hän enään päässytkään. Hurja 
kauhu sai hänet reppimään it
seään irti ja hän kierähti pallona 
maahan. Housut olivat jäätyneet 
kiinni tukkiin, niihin tuli suuri 
palkeekieli. Eivätkä jalat kanta
neet. Emäntä raahasi jotenkin 
kantamalla hänet sisään. 

Poika tulisi muistamaan, miltä 
tuntui katsella kun kivikoviksi 
jäätyneet saappaat leikattiin ja
loista pois aivankuin nyljetään 
mullikka - ei se tunne enään 
mitään. Pojankaan jalat eivät 
tunteneet mitään - vielä. Myö
hemmin kyllä, mutta siihen oli 
totuttava. Oli totuttava siihenkin, 
ettei voinut nousta ylös makuuk
siltaan, ettei peite saanut kosket
taa pölkyiksi paisuneita jalkoja. 
Vähitellen talven kuluessa tip
puivat varpaat pois yksi toisensa 
jälkeen, mutta ne eivät vieneet 
kipua mukanaan. Poika tuntisi 
noiden varpaiden säryn vanhana
kin, vaikka kulkisi vuosikyllll'lie
ne ilman niitä. 

Emäntä poikaa hoiteli minkä 
voi sinne ikkunanvieruspenkille, 
jolla hän talven makasa, toisi
naan kuumeisena houraillen, niin 

Joen kansan laulu 
(Osa Laptn kesäyliopiston av ajaistanssiaisissa esitetystä runo
si'lcermästä.) 

Oi Suuri Joki, 
runsaiden vesien väylä, 
monien sivujokien ja latvapurojen vapahdus -
ylistämme Sinua, 
laulamme Sinulle kiitoslaulun, 
tanssimme Sinulle suuren tanssin, 
elämän tanssin tanssimme 
rannallasi tänä iltana koko kesän 

hiirenkorvasta koivunlehteen 
rentukasta horsmankukkaan 
toukotulista tuulastuliin 
( onnimannista matikka ... ) 

Oi S?furi Joki . .. 
Me suuren Joen kansa 
näemme vetesi kalvossa 
tänä iltana ja koko kesän 
kuvan juomaan tulleesta poronvasasta, 
kahlaavasta hirvestä, 
uivasta sopulista, 
siiasta, harrista, tammukasta, 
auringosta keskiyöltä tunturin kupeella, 
joutsenen soudun vanasta 
oman tanssimme kuvan, 
kiitostanssimme kuviot 
sekoitamme niihin 
tänä iltana koko kesän 

hiirenkorvasta lehden lentoon 
kurkiaurasta lähtöjoikuun 
hillan kukasta kypsään karpaloon 
(onnimannista matikka .•. ) 

Oi Suuren Joen Suuri Henki, 
Joen kansan kaikkivalta ..• 
Tuo meille rikkautta, 
lahjoita meille iloa ja riemua, 
tee jalkamme keveiksi tanssiin. 
Anna naistemme olLa kauniita edelleenkin, 
suo heidän synnyttää terveitä lapsia! 
Anna henkemme kasvaa suureksi! 
Anna MaaherralLe terveyttä ja pitkää ikää! 
Anna KaupunginjohtajaHe terveyttä ja pitkää ikää! 
Lahjoita pankinjohtajille pitkämielisyyttä! 
IJahjoita valtuustoille ymmärtäväistä mieltä! 
Hanki kauppiaille tavaraa, hyvää ja huokeaa, 
baareihin juotavaa paljon 
ympäri vuoden kaikkina vuosina 

hiirenkorvasta hiirenkorvaan 
vasanleikosta leukun terään 
leukun terältä koko Lappiin 

(cmnimannista matikka •.. ) 

Lauantaina, beinlikuun 9 pnli 

Leena Kostamo: 

että täytyi käyttää tuppivyö hä
nen ja penkin ympärille, ettei 
jolla hän talven makasi, toisi
naan hän oli valveilla, ja varsin
kin kevätpuoleen, kun ikkunaan 
alkoi jo näkyä kappale huurteis
ta pihakoivua paksun jään raos
ta, hän alkoi huomioida jo ympä
ristöäkin. Kauna renkiä kohtaan 
oli saanut alkunsa puoltajutto
mina kivun ja kuumeen kuukau
sina:, mutta renkiä ei näkynyt. 
eikä hänestä puhuttu. Poika otti 
vanhan sanomalehden lattialta, 
kun koiranpentu oli sen siihen 
kantanut. katseli sen sameita ku
via kaukaio:ic;ta ja vanhentuneista 
asioista, sitten vähitellen suuria 
kirjaimia otsikoissa ja kuvien 
alla. Ennen kuin lumi suli hän 
osasi lukea joten kuten lehden 
monimutkaisia lauseita. Syksyllä 
hän kompuroi koivunvesasta ky
hätty keppi tukenaan pihalle. 
pääsi jotenkin naapurin pihaan 
ja sisälle pirttiin. Siellä oli eräs 
nainen joka piti koulua, siellä 
poika oppi laskemaan. 

Kävi hän rippikoulunkin ker
ran keväthyhmien aikaan, kun e1 
päässyt jaloiltaan uittoon. Siellä 
hän katseli vakavissaan saarnaa
vaa pappia ja suu väärässä virttä 
käkertävää lukkaria. Lapsensa 
hän antoi kastaa sitä mukaa kuin 
niitä sitten aikanaan tuli. Vaimo 
kun oli hellämielistä laatua. joka 
tahtoi tervehdykseen silloin täl
löin itkeä pirauttaa. Ja kyllä hän 
sitä silmähoitoa saikin. Olihan 
sinä sodat ja muut, pojan kaatu
minen, toisen katoaminen, mökin 
menetys rajan taakse. Olihan 
sitä. 

Miestä ei jättänyt varpaatto
rolen jalkojen joka askeleen tun
tuva kipu. Se pani hänet kek
simään hoitokeinoja, kun mikään 
ei tuntunut auttavan. Hän hautoi 
jalkojaan kaikenlaisilla puuroilla 
ja pahalta haisevilla yrteillä, 
hauteilla jota kääri vanhaan rät
tiin - hän poltti tupakkaa r.iin 
että kieli oli karhea ja kaamean 
makuinen. Loputtomasti hän söi 
erilaisia pulvereita ja pillereitä. 
Joskus ne auttoivat ja silloin hä
nen lapsensa huomasivat, että tuo 
jyrkkäkasvoinen mies oli hauska
kin. Mutta pian silmät saivat 
takaisin entisen ilmeensä ja lap
set kaikkosivat sylistä ja olka
päiltä. Silloin mies näki taas sil
missään sen rääväsuisen rengin, 
joka huvikseen pilasi talon pik
kurengin työh'5n pystymättömäk
si. Pystyi tai ei - joka talvi hän 
oli kuitenkin metsiin mentävä ja 
keväällä palattava takaisin uitto
uomassa tukkien mukana veden 
tolskuessa kumisaappuissa. Siinä 
ohessa hän rakenteli mökin ja 
peltoa sen verran kuin katsoi 
tarvitsevansa. Nehän jäivät s~hne 
- jääneekö tämä uusi muuhun 
kuin maatumaan, kauas rajasta 
hän teki uuden asumisensa. 

Meneehän ne vuodet - taakse
päin ajatellen ne tuntuvat tur
halta rehkimiseltä. Ei olla tuosta 
tuohon päästy, vaimo on kuollut, 
mutta ei hän ole sen yksinäisem
pi kuin ennenkään, vaimo oli niin 
hiljukaista sorttia. Joskus tuli 
vilkaistuksi pihapolulle, taikka 
lieden luokse, mutta eihän siellä 
enää ketään liikkunut. Mies 
odotti aina tapaavansa vielä jos
sakin sen rengin - vanhan mie
hen jo kuten hänkin. Hän jat
koi särkylääkkeiden nieleskele
mistä ja ta ivalsi pu:;kko.i • pääl
lä värähtämättömin ilmein kohti 
sitä päivää , joka oli tuleva. 

Lääkäri sanoi dtten, että tava
ton lääkkeitten syönti oli tehnyt 
tehtävänsä, levittänyt myrkkyä 
hänen suoniinsa, kasvattanut 
kumman kyhmyn pallean seutu
ville, mitään tuskin oli enään 
tehtävissä. Hän tuli ulos lääkärin 
komeasta rapusta ja astui kovalle 
sileälle asfaltille ja jalat tuntui
vat viimeinkin menettäneen kiro
tun tuntonsa. Katu oli sileä kä
vellä. Turtana k uin kovan löylyn 
jäljiltä mies istui asemahallin 
penkillä ja tuijotteli saastaista 
lattiaa. Joku puliukko läheni, 
mutta h än istui tyhjät kourat 
taskuissaan ja halusi olla rauhas . 
sa. Mutta se vain tukki Jäiem
mäs. Mies näki sen kengät. Ne 
olivat vanhat sandaalit. Nyt on 
talvi ajatteli mies. Likaiset nil
kat upposivat kuluneisiin housu:
hin ja samettitakki oli kiinni ha
kaneulalla. Ryppyiset pöhöttynee< 
kasvot vääntyivät humutapaiseen, 
tutusti mies pukkasi häntä kyl
keen, salamyhkäisesti kuin heillä 
todella olisi ollut jotain yhteistä. 
Mies oli mielessään sadasti tui
jottanut noita kasvoja, hän tunsi 
ne vaikka minkä taudin alta, iki
sen krapulan pöhötyksestä. Niitä 
hän oli pimeässä tuijotellut pit
l{inä öinä, niitä kironnut kun as
tui kipeästi oksan tai kannon 
päälle. Hän oli päätänyt hakata 
tuon miehen kasvot veriseksi Ji
hasotkuksi, niinkuin tuo mies oli 
kerran hakannut h änen pienen 
viirullisen kissanpoikansa. Mieh 
tuijotti ilmeettömin silmin, ne 
katsoivat unen takaa, v uosien ta
kaa. Taskussa olivat kädet men
n eet nyrkk iin, mutta ne ojensi
vatkin vain sormiin sattuneet ko· 
likot odottavaan kouraan. 

Jo paljon ennen junan tuloa 
alkoivat jalat taas tuntea. Mies 
kaivoi p ulverin takustaan, heitti 

1 
sen suuhunsa ja nieli ilman vet
tä. 

Kärsivä ihmiskunta 
pasifistit toivovat 
Akilleen kantapäitä joka puolella 

onko meidät muka joskus pelastettu 
on kadotettu 

miten paavi ajattelee 
mitä minä olen tehnyt 

miksi? 
Adoptoimme Beatnike jä 
juomme Beatnik-huulilla 
ja humalassa toteutarnme 
sapatti-minäämme 
viisi päivää w iskyä 
kuudentena krapulaiset 
silmät tirkistelevät 
tulevaisuuden ovaatiota 
setsemäntenä oksennusta 

runoläjä 
joka ärsyttää 

yh.teiskunta.a. 
l:J. 

Liberaalinen 
akateeminen 
radikaatine11 

* 

Saarikoski katselee meitä 
puhuu meistä 
mitä tektsi nä!/le hetkille 
jotka pitävät dieettiä 
pahoittetemme veroja töitä 

mene1Jät ulkomailLe 
no, yax 

Aamu-uutisista 
Rhodesiasta 1a Vietnamista 
On toiminnassa YK 
Olemme sen radhaktiivisa pilareita 

henkinen etsaus 
ennen t1tim1i1 ioutsPn/c 11 h 

Olli Viiri: 

'· 

Puhuitleo sinä palion 
viemitten ja omien huutojen keskellä 

unennhöistä, 
tuulipuista 

mainitsit kahdelta sanalla 
ja vähän sinisestä vedestä 

keskiyöllä. 
Kirjoitan sinuHe poh·ioisesta, 
pidättyväisyyden maailmasta, 
missä taivasta kiertää uupumaton aurinko 
Kaipaan sinua 
en kaikkea sitä, mttci. olet, 

vain kosketettavaa minääsi. 
Sinä tiedät. 
Jo kauan olemme eläneet niin. 
Miksi ja aloitam.mel(;.o taas alusta 
kyllästymisen päwät ja yöt. 
En odota mitään. 
Kerro terveiset pnais~ lle tyynyllesi 
pidin sen vuorisuo juksen ratinasta. 

Jl 

! 
~ 

Samppa Kivelä: 

suppeat päivät 
nosta käteni taivasta kohden 
sanojen alastomuus hohtaa kuin hanki 
mieleni hipoo manalan porttia 
etämäni on touksuton 
huimaa 
kysymykset siipeni polttavat 
auringon laava peittää maisernani 
vesi kohoaa 
eräs ääni on vaiennut 
sommitelma kadottanut värinsä 
tuuli lakaisee toiveeni käytävää 
ajatukset mustuvat mieleni hu.oneessa 

kuolema on suljettu huone 
puolueeton 
sukupuoleton 
sinun edessäsi 
eteisessä 
tuska kääntyy 
kun elämä vierastaa 

! 


