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Lauantaina syyskuun 24 pnä KANSAN TAHTO 1966- N:o 222- 1 

Lapin taiteilijoita: 
PERTTI LEHES: 

U. J. Särkelä Lapin • • maisemien, •• • varien ]a ilmon kuvaaja 

1 

Sanat 

sanat puhutaan 
sanat kirjoitetaan 
sanat ymmärret.ään ja ei 

ymmäretä 
sanat kimpoavat 
sanat pilkkaavat 
sanat hyväksyvät 

kuin kumi 

lapset l~ikkivät sanoilla 
sanoissa on taika; 
sana on kova 
sana on pehmeä 
sanoilla lapsi esittää toivomuksen 
joka toteutuu 

sanalla saadaan rahaa 
sana luo kunniaa 
sana johtaa maineeseen 
ja syvimpään epätoivoon 

sana on hyödyke, .käyttöesine 
on SUURIA sanoja ja pieniä 

sanoja 
on myös avainsanQja, 

mahtisanoja ••• 
tyhjät sanat eivät sano mitään 

terävä sana on kuin nuoli 
tai piiska 

Vapaa taiteilija Lapissa on 
kuriositeetti sinänsä; kovin 
outo ja irrallinen esiintyjä 
tässä lumen ja vaivaiskoivun 
vaivaamassa jänkien maassa. 
Outo monessakin mielessä, 
mutta outo nimenomaan 
tuossa ennakkoluulottomassa 
kutsumustietoudessaan, jolla 
hän kasvaa vaivaiskoivun 
tasalle tyytyvän yleisen mie
lipiteen kapean ja yksiselit
teisen arvomaailman yli ja 
ohi. Irrallinen taas sikäii, et
tä yhteys sukulaissieluun, 
oman lajinsa ja heimonsa 
edustajaan jää olosuhteiden 
pakosta "hyvään päivään" 
ja kädenpuristukseen. Lapis
sa neliöitä on turhan paljon, 
mutta hengenheimolaisia 
vain kevyt kourallinen. La
pissa ihmisen ongelmat ank
kuroituvat ongelmiksi lei-

Kemijärveläinen Uuno Johannes 
S ä r k e 1 ä toteuttaa tBJiteHijakut
sumustaan nHn kuin kutsumus 
toteutetaan: nöyrästi vailla am
mattiylpeyttä, ilma.n asenteita. 
Asenteet eivät sovi tänne - lumen 
ja vaivaiskoivun vaivaamille le
veys<)stetlle. Täällä tulee nöyrtyä 
olemaan yhtä luonnon ja ympä
ristön kanssa. Tulee puhua! kan
sanmiehen murteella kansanmie
hen asi·oista. Nii:n on paras, ei ole 
hyvä olla oppositiossa. Itse asi·assa 
Särkelä on·kin kuka hyvänsä perä
pohjalainen m i.es : ma•iseman mu
kaan hiven karu, laiha, mutta 
työssään ehdoton. Luontevasti ker
too Särkelä haastattelijalle mieli
pitei&tään nykya,[kaisesta elämän
menosta, kirja.Uisuudes'ta , jopa ru
noudestakin. Ja sitä mukaa•n kuiu1 
keskustelu edistyy, Jo~btonee ha·as
tattelija[] saama ensivaikuteLma 
pelkästä kansanmiehest~i. Särke.Jä 
on kyllä sitäkin, mutta sen lisäksi 
paJjastuu harmaan villapaidan alta 
persoonallisuus - yksUö yli tasa
korkuisen vaivaiskoivun. Ollaan 
tekemisissä miehen kanssa, joka on 
maalannut sadoittain Lapin aihei
sia maisemia-, henkilö- ja muoto
kuvia; pystyttänyt kolmesti oman 
näyttelynsä Helsingin johtaviin 
taidesalonkeihin; osallistunut suo
malaisteo taiteen näyttelyyn Tuk
holmas&a, Göteborgissa ja Oslosso, 
saanut Hovigin apurahan ja Bec
kerin stipendin; taJiettanut töitään 
Turun taidemuseoon ja ikuistanut 
kankaalle Eifel-tornin; sanalla sa
noen: elänyt taiteelle ja taiteesta. 

pienestä pitäen, lahja'kkuus herätti 
huomiota jo kansakoulussa. Opet
taja oivaJsi asian ja vaati van
hempiani lähettämään minut aluk
si Tuusulan kan,sanopistoon ja 
sieltä edelleen Suomen piirusrtus
kouluun - nykyiseen Taideaoka
temiaan. Mutta arveluitta asiaa ei 
t·atka,istu. Miten sitä piil·tämi·sellä 
eletään .. . Epävarmaa se se.Uainen 
ja tokko sitä lahjakkuuttakaan . .. 
Kotona arveltiin. Äiti ajatteli 
ääneen ja isä käänteli pUppua 
näinpäitl ja noinpäin. Va•an ei siinä 
mikään auttanut. V. 1924 avautui
va,t Piirustuskoulun ovet. 1 

joskus sana särähtää ja 
ja menee rikki 

joku pelkää sanoja 
joku vähäpuheinen 

, västä ja toimeentulosta; tai
de ja ylipäänsä kaikki nyr
kissä mureneva jää kovin 
etäiseksi ja vieraaksi. Taide 
tunnetaan, mutta sen kanssa 
ei tulla sinuiksi, ei seurus
tella. 

V. 1963 Sät·kelä' sa.J Pohjois-Suo
men Kulttuurirahaston apurahafl. 

Särkelä kertoo haastattelijalle 
nuoruudestaan: 

- Maalaaminen on oilut veressä 

Särkelä laskee leikkiä op!skelu
ajoistaan Helsingissä. Kertoo yl
lättävästä menestymisestään kou
lussa. Särkelä saavutti mm. I pa.J
kinnon öljyväritöissä. Se ei o!Jut 
vähäpätöinen palkinto se, sillä 
yrittäjiä o<li paljon ja taso noissa 
pi1reissä jo melkoinen. 

Juodaan ka.hvia . Puhutaa.n. Si
valletaan akvarellistin sipaisutek
niikaUa helsinkiläismodernisteja, 
pa.riisilaislinjai[iJa keikaro·ijia, ko
kei,Jijolta ylipäänsä. Särkelä myön
tää olevansa lievässä kapina•suh
teessa heihin. Ei ole mitään jär
keä siinä, että suomalaisella mai
dolla j uotettu suomalainen ryhtyy 
tietoisesti apinoimaan ranskalaisia. 
Ei vars1nkaan, kun tulokseksi tup
paa tulemaan pelkästään huonoa 
suoma,lais-ranskalaista sekahedel
mäsoppaa. On olemassa ainoas·taoo 
yksi Picasso ja yksi Matlsse, mutta 
kylläkin miljoona Picasson ja toi
nen mokoma Matissen tietoisia 
jäljittelijöitä. 

Tuon ka1ken Särkelä hei tt.ää huo
lettoman kevyesti - ilknmoideJJ. 
Mutta kun puhe kääntyy keskus
teluksi kritiikistä, koulukunnista 
ja Lapin taiteesta, kyntää mielipa
ha taiteilijan otsalle va,konsa ja 
äänensävy paljastaa haastattelijaJle 
sisäisen patoutumisen. Kritiikistä 

le. Kculukunnat ja tai-deopetus 
laulavat sama•ssa Jmorossa. Tämä 
on pahasta, koska se synnyttää 
vääraä arvostusta ja mer kitsee pe
riaatteessa aikaisempien tulosten 
mitätöimistä, luovan taiteen tyh
jäksi tekemistä . Nykytaide tuntee 
arveluttavaa viehtymystä ulkokoh
tai.seen ja o.,gelma,ttomaan toteut
tamistapaan, 'se operoi geometrisin 
kuvioin harpin ja viivoiUimen 
avulla. Intuitio on sille vierasta. 
Moderndstit halveksivat maisemaa, 
koska se_ on koululaisenkin ulottu
villa. Mutta he unohtavat, että 
maisema elää, että luonto on sa
laperäinen ja suuri. 

Särkelä on olulut sen näyttelyissä 
näkyvimpiä nimiä. 

- Taideyhdistyksen merkitys tai
teilijalle on tietysti ktistaton. Ei
hän niistä näyttelyis·tä juuri talou
de!Hsesti hyödy, mutta koske1us 
toisiin luoviin ihmisiin on epäile
mättä hedelmöittävä. Tietysti näyt
telyt toisaalta syventävät myöskin 
ostavan yleisön makua ja käsityk
siä. Se onkin tat·peen, sillä tässä 
suhteessa ihmiset ova.t vie lä kovin 
vilj el tymä ttömiä. 

"jolla lähtökohtanaan ovat olleet 
kotiseudun suurpiirteiset maisemat, 
joita hän on esittänyt omalaatul
seHa hartaudella." Toisaalla taas 
puhuta.an Särkelästä, " joka todistaa 
että Lapin Hman, maisemat ja vä
r1t tajuaa pa•rhaiten sikäläinen." 

Kello käy - on lauantai-iltapäi
vä ja hämärä läsnä. Särkelä pa
hoittelee päJvän harmautta: 

- Ei oi!kein käy maalaaminen 
keitwva.lai,stuksessa, tulee epäsuh
de va.lojen ja varjojen välille. 

Lopuksi Särkelä vastaa vaivaan
tuneesH haas,tattelijan kysymyk
seen toivomuksista: 

Aune Vitikka , Lapissa pitää puhua va•ka,vast.i, 
, ajatus tulee ilmaista öljyvät'ite,k
; niikalla : hitaasti ja hat•kiten. 

Juodaan kolmas kuppi. Puhutaan. 
Lähestytään Lapin taidetta. Kier
retään vielä mutka Pekka Halosen 
jäljillä Tuusulassa, mutta tullaan
kin jo o!tis ,Juho Kustaa Kyyh
kysen matkassa Napapiirille ja 
siitä suoraan kemijärveläisen tai
deyhdistyksen omaan ympyrään. 

Kierretään taiteilijan a.teljeehuo
netta. Särkelä on ripustanut sen 
seinille kymmenittäin uus-impi·a 
töitään, muotovarmasti halli'ttuja 
maisematutlkintoja Lapista. Hänen 
työnsä .ovat sävyiltään rauhallisia 
ja pidättyviä, ne eivät hurmaa sä
vyjensä moninaisuudella, mutta 
ovat lajissaan sitä syvempiä. Se
laiiJaan taiteiLijan kuva- ja Jeik-

- No jaa . . . Tietenkin apuraha 
olisi hyvä. Kävisin jos,sakin ... 
Firenzessä esimerkiiksi. Hyvähän 
se olisi sekin, jos satsi joskus edes 
vuoden työrauhan ilman leipähuo
lia, ei tarvitsisi ·päästää parhaita 
töitään käsi!s•tään heti niiden val
mistuttua. KADET kelealbumia, johon taHetetussa 

at·vostelussa Akateemikko Onni 

Helsinkiläisarvost.elijat ovat 
ottaneet asia,kseen kehua kaikkea 
sitä. jos·sa taiteilija on onnistunut 
projis·olmaan kuvajäljennöksen Pi
casson ja Mati•ssen töistä kankaal- Okkonen puhuu taiteilijasta, TIMO KESÄLAHTI 

Hän heräsi huoneen pimey. Sen vuoksi hämmästys yltäsi 
teen, mutta ei se häntä peloitta. hänen sydämeensä asti, kun vas
n ut eikä myöskään tieto siitä, taus noihin kysymyksiin tällä 
että oli avuttoman yksin. Pelko kertaa todella tuli. Mistä ja ml
tuli jostakin pienemmästä, tär. ten, kenen äänellä? Jälkeenpäin 
keänunästä seikasta. T ietoisesti hän ei voinut sitä selittää iät·ke. 
h än vältti vastauksen antamista välle minälleen, joka vaati vah. 

Hannele Seppälä: 

kuvittelut . .-. 
Taisto-Bertil Orsmaa: 

kysymykseen, minkä vuoksi? voja todisteita kaiken todennä- Pöydä•1 pinnassa 
Hänellä oli laihat sinisuoniset köisyydestä. Ja tällä hetkellä ed kuvioita, suoria 

kädet; pitkät sormet - - _"sinus- sellainen tutkistelu ei juolahta. viivoja, koko pinta 

on naarmuja, 
viivoja, käyriä 
on kuin jOikin 

se olisoi ensimmäinen kertomus 
omakohtaisesta kokemuksesta, re
portaasi kuusta. Siinä en tarvitsisi 

Runoja 

I 

ta tulee soittaja", kuinka moni nut hänen mieleens~k.ään, tär. abstraktinen taulu. edes mielikuvitusta. Ja loppuun sota 
sen tulevaisuudenlupat~ksen . oli. k ei_ntä oli v~in se, etta JOku v~s. Minusta tuntuu, kuin nä,kisin nuo kirjoittais•in, että. tämä o~ varmasti jatkuu 
kaan hänelle antanut! Ja kmten. tas1. Vastasi! Kuka tahansa sit. naat·mut ensimmäistä kertaa, vaik- totta. Kun lhmtset luktsivat sen riistä'ät 
kaan hän ei ollut koskaan ilah. ten! ka olen itse ne siihen piirustanut lopun, niin he tietäis,ivät, että mi- J riistävät 
duttanut maailma~ yhdelläkään _ Oletko varma, että olet ja raaputtanut. MinuLla ed ole vain nä olen· lukenut Lutherin Vähän- neekerit 
sävelellä -, lyhyet ·hoitamatta. , yrittänyt tehdä jotain, tehdä ollut koskaan ennen ai'kaa tutkia katekismuksen ja sitten tädit nyö- meUakoivat 
mat kynnet. Hän puristi niitä par haasi, oletko, lapsi .. . ? niitä _ enkä ole viirtsinytkään. kyttelisivät päitään ja sanoisivat: tyt~t 

tästä maailmasta 
' 

II 

toisiinsa, ris.tiin, rukousase~too.t~, - Oi vat·masti! Etkö tiedä; Nyt minul,la on, va.ikka ei saisi "Enk~~ minä sanonut: ~yllä sitä on hymyilevät iloinen ilta 
mutta yhtaan huokausta et Dlt- 11aalasin tauluja. Kuvasin sydän- olJa, stllä minä olen aikonut kir~ nykyäankln kunnollista Jumalaa ihmiset ' teetä ja torvisoittoa 
den avulla kohonnut kor keuteen. ~äni, sen varjoja ja valoa, myrs. joi•ttaa jota·kin kummamsta. Pääni pelkääväisiä nuoria", ja nilin edel- ajattelevat konjakkia kahvin kanssa ja 
Vaitimo sykki nopeasti j'a voi. 
makkaasti. Se tuntui sormien 
lahdekkeissa erikoisen selvästi. 
Aivan kuin veri olisi pulpunnut 

kyä ja tyyntä, kauneutta ja ru . on nyt juuri kuin tyhjä koppa, leen. . . . . . kaljaa 
muutta. Mitä tekivät siitä käte- aivot ovat jossakin poissa, enkä He ostalstvat Sitten mmun ktr- mitä tekee runoilija kaksi vuotta on taisteltu 
ni? Irvikuvan mätäpaiseen, vä- mLnä tiedä, mitä muuta pääni si- jani ja minusta tulisi rikas, kut- tässä maailmassa opittu muka tuntemaan toisemme: 
rien ja muotoj,en sekason-onr Kä- säilä pitäisi olla. HeiJutan kynääni suisin ne tädit luokseni ja ompe- odottelee kuolemaa sinulla on luonne 

kädestä toiseen, aivan kuin nä. 
m ä eivät olisikaan hänen omat 
kätensä. Kuin jolm vieras olisi 
tullut ja vaihtanut käsiä hänen 
kanssaan silloin kun hän nukkui. 

teni sen tekivät, katso nämä, nä. peukalryn ja etusormen välissä ja luseurmhJn Ja me JOlstmme kahvta tai ja minulla 
mä _ en minä! seuraan silmilläni sen lii!kerttä. Mi- ja olisimme siveitä ja hurskaita. menee vanhalle meillä on Juonteet 

.. .. . .. ' tt ? Etk'" nusta se näyttää siltä kuin sdinä Mutta kova todellisuus on, että puhumaan paskaa kuin suureet - Ystavam en ta st en. o • . .. . . . . . , 
·· · .. ' · · .... olisivat siivet jotka yriottävät kan- mma en tOI~tat•sekst ole min ptt- J·a J·uomaan päänsä täyteen kaljaa koko elämämme 

Vasta kun hän siveli sormiensa 

luule kasJila v01van tmtaan muu. .. .. .. . . . 
.. . .. ? taa jotakin. kalJa, mutta ehka vam tolstatse·k- TAI olemme kuviteltujen Juonteiden ta tehda, lopett tko sn hen . . M' ,. 

1 
. .· · t ·. t·· 

kynsiä ja tunsi niiden epäsään. - En tie tenkään, älä luule mi. l "Miksi minä en koska·a,n tee mi
n~llisen_ muodon: t_erävät. ja ri. ~1ua mielikuvit_ukse~tomaksi. .. Sen tään, . mitääo joka olisi kaikkien 
satset teunat, kynsmauho]en re. Jal'keen kun olm altstunut suhen parhamta, m~ksi olen aina niin 

st. ma o en nuon Ja otvoa ayn- kuviteltujen VOimien 
nä, - kyllä minä vi•elä joskus -. kuviteltujen käsitysten orjia 

Nyt on sy~sy ja kaikki on pal-

peilyn ja vastapureksltun keski. etteivät käteni osaisi maalata mHätön?" Mietin itsekseni vihai- jasta ja väljää ja kauni•sta - ni~ 
sormen kynnen, hän tunnusti ne omaa sydäntäni, maalasin niillä sena. "Ahaa", huomaan, olei'!Jkin mittäin sillotn kun lehdet puista 

kaikkea muuta, myös toisten SY· peVkuri. Ai·on ja aion ja uneksin ovat jo maassa. Syksystä kyllä voi-
"- - He eivät ole lapsuudes- dämiä. Se oli helpompaa kai, ai. ja uneksin, mutta sehän O(llki~ si kirjoittaa, luonnonkuvaus, ju

saan saaneet tarpeeksi rakkautta nakin ensin, mutta sitten oma turhaa, koska en kui•tenka·an us- hamiahoma,inen tunnelma•pala, mut
osakseen - -", niin tiesi eräs sydämeni kyllästyi siihen ja l{ä- ka;l!a yrittää mi•tään." Jo•k,in mi- ta en sittenkään voi. 
terveydenhoitolehti kertoa kyn. det kadottivat taitonsa. Aloin as. nu;;sa kapinoi: tottakai minä us- Siksi en ha,lua enkä voi, sillä mi
siensä purijoista. Hän muisti karrella. Tein eläimiä, savesta ja ka.Jla,n ja yritän, mutta joikin nä rakas,tan syksyä, aina enemmän 
vielä, miten katkerasti se silloin kipsistä - puusta en uskaltanut, muu ääni sanoo: Sinä ole1 pelkuri, mitä sateisempi ja tuulisempi se 
koski, olihan hän melkein lapsi sillä pelkään teräaseita. Annoin vai yrilät sinä peHtääksesi vielä on ja mitä enemmän näeo suuria 
eikä kestänyt niin avointa to. niille silmät ja k orvat, jalat ja sitä. muuttavien lintujen parvia ja kuu
tuutta . ilman järkytystä. Mutta paan, .. n1utta ai~~aa tarpee~lista Selvä, minä a·lisotun ja o·len sit- Ien ~iide_n .. lä~tölaulua,. suorastaan 

omikseen. 

e au a astaa. "'d ... nyt s1ihen oli jo tottunut eikä Ja elavaksitekevaa, henkea, en ten pelkuri, mutta ei s t . . na1J.tm &uta Ja haluaisin huutaa 1 

III 

tänään 
on maailma 

täydellisen välinpitämätön kaikesta 
tyhjät ihmiset 

tänään 

kulkevat katuja 
kuin koneet 

on kaikki tapahtuminen 
vain v ieraantumisen logiikkaa 
äänettömyys on musiikkia 
joka soi säps_ähtänyt edes silloin kun huo. ~~:s~ynyt puhaltamaan . .. ~.ekin o~~ Minun täytyy osa:ta nyt kirjoi'!Jta,a nn·· ·~n peraån, että ~l~.ää pa,la,tko 

mas1 taas p!laavansa kynsiään. kasten syy, kasten p1taa pystya josta,kin. enaa koskaan. En ptda paluusta, 
Viimeaikoina niin oli tapahtunut kaikkeen, tiedän, että ne pysty. K t .k lähtö on ihanaa, siUoin tuntee al- --:-:----------------------------... . a son 1 kunasta ulos ja näen tt"' · ·· ·· harva se päivä. vat kun vam ovat kunnolliset. .. 

1
.. "hl . . _ · na, e a on uust elama edessä. muitakaan menninkäisia·· 1\'I tt h" .. . . 

1 

.. .. .. . sn a pt ajan, ko1vun kuusen Jos- K . .. . . . . . · u a en an uskal•la lahteä löyt·· ···· 
Ynteen atkaan hän oli yrittä 0 en kyllastynyt tahan vonnatto. ' · un mma ktr]otttatsm tuon kai~ saahan silti kuvitella . ä .. .. amaan 

. muu teen , kykenemättöm yyteen - en mm nuta · · · Juuri tällä hetkellä ml-

nyt pääs tä siitä tavasta, sillä ta. 
pa se vain oli. Rakkauden puute 
oli kyllä sekin totta, mutta sen 
tilille ei voinut laskea ihan kaik. 
kea. Lakkaamalla kyntensä -
vaalsanpunaisella, väri ttömällä 
ja kirkkaanpunaisella lakalla -
hän oli luullut siitä pääsevänsä. 
Mutta se oli auttanut vain vähän 
aikaa t.s. niin kauan kuin itse. 
luottamusta muutenkin oli riit. 
tänyt. Sen jälkeen hän puri la
katut kyntensä niin lyhyiksi ja 
rumiksi, ettei niihin enää tehnyt 
mieli sivellä sitä hopeanväristä 
nestettä, johon hän oli viimeiset 
rahansa uhrannut. Toivoen sen 
avulla selviytyvänsä. Katukiveen 
se sitten levisi lasinsirpaleide11 
koristamana, sateisena iltana, 
kun my rsky alkoi. 

pa kirjoittaisinkin, niistä, kolmeen ken ja ihmiset lukisivat sen, niin haluaisi elää jos kaLkki olisi karua nua haluttai-si tehdä - mu•rha -
osaan, yksi kaksi kolme. Ei, kai·kki lmtsobtaisiin pi,tkään ja pidettäisiin ja kylmää totta. itselleni. VaUtettavasti olen liian 
tunteva•t kuusen ja koivun ja pih- säälittelyk011ferensseja ja miput Yhtäkkiä m~tan, etta minun nuori amP'uma-aseen käyttöön en-kuuletko: kyllästynyt kyllästy. 

nyt!! Jajan, ne ovart alusta loppuun asti tunne.Ua.isiin outona ihmisenä, ei - piti kirjoittaa, tuo nelilokeroinen kä - sehän on jo selvä asia -
~ Oi sinä ikuinen malttama. tutkittuja, mutta nii&tä voisi k ir- vaan puoll-1hmisenä. 

1 
möykky rinnassa sanoi niin. Mutta uskalla hirttää itseäni enkä päät-

ton lapsi ! Olisi oikeudenmukais. joi•ttaa hyvän jutun - unilukemi- Taas oli>n pelkuri, minulle mer- mistä minä keksin aiheen? Olisi tää muullakaan tavoin pä>iviäni. 
ta ottaa sin ulta pois nuo huonot seksi unettomille. kitsee yleinen mielipide .muka mielenkiintoista kiertää ovelta Jos kuitenkin sa•isin varastetuksi 
kätesi, joiden syytä muka kaikki Ikkuna,sta näkyy myös kiviä - enemmän kuin omat ajatukseni. ovelle ja kysyä ihmisiltä mistä he aseen, oHsi loppu letki.nlaskua. Ma
on, mutta et sinä sitäkään tahdo, voiko niistä kirjoittaa? Voi, kivi Mutta se ei ole niin, tuntuu vain k:irjoittaisivat. Ehkä se olisi tur- kalsin kalmankalpeana vaikealla 
ethiin'? 'Se olisi muutenkin aivan On harmaa tai ruskea ta•i jonkun oudolta ja tietenkin peloittavaJta, haa, minua luultaisiin ehkä ha,rja- säkenöiväliä lumella suuren vih
liian helppo ratkaisu. Mutta mi. muun värinen, se on särmikäs, tarvitsen vielä vähän aikaa katse- kauppiaaksi tai joks~kin muuksi reän kuusen alla ja oh~mossani 
nä opetan sinut käyttämään nii- , pyöreä tai jonkun muun muotoi- lemiseen ja rohkeuden kokoami- semmoiseksi, ja selitettäisiin joka olisi rei•kä. Ihmiset säälisivät mi
tä sillä tavoin kuin useimmat 
ihmiset käyttävät, ' kyllästymättä 
koskaan. Olet unohtava kätesi, 
olet unohtava Itsesi, tulet muis. 
t;;unaan vain työn , jota teet ja 
minut, joka olen sinut lähettä. 
nyt . .. 

nec1. Kivi on usein t·askas ja usein seen. paikassa kyllästynein kasvoin, että nua ja hautajaisi•ssani oltaisiin va-
kylmä ja usein kova - no enhän Mutta tämä aika loppuu nyt kes- meillä on jo harjoja. Sanottaisiin, !esurullisia ja tekopyhiä, veisattai-
minä muuta tiedälz;ään. ken, aivan pian, sillä hämärä hii- ettei meillä ole rahaa ostaa niitä. siLn virsiä ja naiset niiskuttaisivat. 

Olen varma·sti tyhmä vai onko pii yhä lähemmäksi ja ·läntinen Kun nuo olisi selitetty tarpeeksi Mutta minä istuisin taivaassa ja 
se tyhmyyttä kun ei tiedä kivistä taivaanranta loistaa auringon tu- usein, luulisin minä 1tsekin i•tseäni kirjoittaisin kultaisella kynällä 
paljon mitään. En osaa va,stata Iisessa syleilyssä kuin jokin uusi, harjakauppiaaksi. Mutta ei se mi- kaunista tarinaa itsestäni - mi-
tuohonkaan kysymykseen, moni mi-

- Kuka sinä olet'! t u cunne - varma-sti osah>i, tietenkin ne vii
tyttö kysyy hiljaa ja arasti, kuin saammat. Minulle tulee hyvä ja· 
muistellen. J a sitten kiihkeästi: iloinen olo, kun näen tuon korkean 
Mitä minun pitää tehdä, mihin kuusen ja kuvittelen kuinka voi-

outo •maa, joka näkyy vain 
nulle ja hämärälle. 

"Mahdoton•ta", murskaisivat ih-

tään, minähän voisin kirjoibtaa jo
honkin . sanomalehteen arti1kkeUn 
harjojen kauppaamisesta. Ja minä 

käli pääsisin taivaaseen. Muussa 
tapauksessa kärsisin helvetissä, 
mutta kirjoittaisin sielläkin, heh-

miset kuvitelmani. Onneton kirjoittaisin siitä sellaisen, kuvalla kolmikärjellä tarinaani ilh-
Tuntuu turvalliselta, kun on hä- että se loukkaisi muita harja.kaup- misten jalkapohjiin ja piru pitäisi 

sinä minut lähe tät? sin ottaa kiinni sen latvasta ja sil- märä ja istun pöytäni ääressä ja piaita ja he nostaisivart oilkeusju- tuka,stani kiinni etten pääs·Lsi pa-

onko se kirosana? ALUSSA oli SANA, kuka sen 
sanoi 

sanoihin vedotaan 
sanoihin viitataan 
miehen sana pitää aina 

nyt maailma on täynnä sanoja 

ilman sanoja ei tulle toimeen ., ____ , _____________ , __ ~~ 

Timo Mukka: 

Kadotetut 

I 

Kaapin päällä kuvasi · 
Kehykset ovat himmentyneet. 
Tina on tummunut tummaksi 

maaksi, 
!uusi ovat talven jo nukkuneet 
vieraitten vainiolla. 

Hyvin sinua täällä muistan, 
hyvin rievulla kiilloitan kuvasi. 
Usein sinua ajattelen. 
Lapsesi iltaisin rukoilevat: 
- Älä minua unohda, isä ! 

II 

I1 taisin portailla istun 
poltetuin tuskaisin huulin 

kuiskaan 
kutusun kesä-aikaan menneeseen: 

Voi, päivät rakastetut 
palatk:aa ... 

Aamuisin aurinkohunnuissa 
tanl!sivat keijut. 

Rakaani silmiä armaita 
esiliinani kätköista etsin: 
- Tule, r akkaani, tule, 
tule katsomaan keijuja kesän 1 

!II 

(laul;l.jille) 

On kaukana silmäsi, 
kaukana totinen katse, 
poissa arkuus sun askelten 
Mun sydämeni on läpi käynyt 
tuo kova karhea ohranvihne. 

On poissa huules! 
sanasi hellivät hyvät, 
poissa: kadonnut arkuus 

askelten. 
Sävel raskas ja tumma 
surun karkeloissa 
soi itkukielistä kannelten. 

Voi, syys kun saapuu 
ja vainioilla 

SU!'l 

täydet tähkäpäät heiluvat. 
Niin' sielusi viedään 
mun sielustani 
kuin poimitaan kypsyneet 

ohranjyvät 
j a pois käy arkuus sun askelten .• -------' .,, _______ ,_,,,_, __ ,_ 

- Miksi annoit minulle kädet, 
nämä kädet, joilla en mitään voi 
tehdä? Mitä varten annoit näin 
paljon, kun et kuitenkaan tar. 
peeksi! - tyttö kuiskasi nuo 
sanat katkerasti ja syyttävästi, 
mutta totutun koneellisesti, kuin 
näyttelijä repliikkinsä sadannella 
esityskerralla ja vastausta odot. 
tamatta. 

Palvelemaan, vastaa Joku loin alkaisi tuulla kovasti ja kuusi näen ikkunasta puiden u[kona tun kunnianloukkauksesta minua kenemaan Pyhän Pieta.rin portillle. 
ja hänen äänensä häipyy pimeän pyörittälsi minua ympäri, monta muuttuvan salaperäisilks•i peiikoiksi, vastaan, joka sitten käsiteltäisiin On kulunut aika•a. Nyt kirjoitan 
taa. Ja tytön äänetöt,_ itku va. kertaa ;Ympäri, kunnes suistuis:in joilla on käyrät ja uhkaavat käsi- ensi käräjillä. Silti olisin tyytyväi- sittenkin, mutta en missään iha
pauttaa hänet pelosta ja katke. rakebtina t•ad<~~ltani ja lentäisin varret, puiden Olk~a,t, mutta minut nen, tottakai, sillä voisin kkjoiJt- nassa uudessa elämässä, vaan ai
ruudesta näkemään unta tulevis- kuuhun. S1ellä olisi tietenkin iihmi- täyttää rauhallinen tunne, että olen taa si•itä seikkailukirjan. vao taivaamsessa maai.Jmassa ja 
ta päivistä. Sinis)loniset kädet siä jotka ihmette1iJSivät md·nua. nyt tässä enkä ulkona. Hei, aiheitBJhan onkin helppoa, proosallisella lyijykynällä. Enkä 
peiton päällä värähtelevät odot. Siinä o!Lsi pelastus, voim kir- Nauran ääneen, eihän o•le o[e- naurettavan helppoa löytää. Mutta ole edes taruhahmo, V·~an pelkäävä 
tavasti, rauhoittuvat vähitellen. joilttiia siitä jutun, ja taJkaan, e•!Jtä massa mitään peiklkopulita ei•kä sillnä on taas edessä yksi mutta: ihminen. 


