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Timo Kesälcihti: 
Sataa märäksi maan 

Kirjailija -lukija- arvostelija 
jota kumaraselkäisinä kuokimme 
savea kiroillen. 

Mustaa se on 

Lapin Taidepäivien viimeinen 
yleisötilaisuus oli omistettu kir
jallisuudelle. Kirjallisuusmati
nean monista mielenkiintoisista 
esityksistä mielenkiintoisin oli 
kirjailija Hannu Mäkelän luista
va essee aiheesta: Kirjallisuus
arvostelu kirjailijan kannalta. 

Mäkelän esitYJk:sen lähtökohtana 
oli havainto, että kaksikymmentä 
arvostelijaa saattaa kirjoittaa sa
masta ktrjasta kahdenkymmenen
laisia arvosteluja. Mäkelän mu
kaan tämä osoittaa, että kirjalli
:uusarvostelu Suomessa on epä
tasaista, ja että ainoastaan kol
meen-neljään kahdesakymmenes
tä arvostelijasta voi va~auksetta 
luottaa: Eila Pennanen, Mirkka 
Rekola ja Veijo Meri. Ainoastaan 
nämä kol:me kirjoittavat arvoste
lulssaan sujuvaa suomea ja etsi
vät vastausta kysymykseen, mikä 
on arvostettavan romaanin ra
kenna ja luettavuus. Muut kaikki 
kirjoittavat joko asian vierestä 
tai itsestään, ovat ällistyttävän 
rikkiviisaita ja itseensä ihastu
neita. Ja pahin kaikista on Max 
Rand, jolla on ostaa sivuuttaa 
runon esteettinen arvo ja sanoa, 
että runon kri~eerio on sen tapa 
onll.istua. Måx Rand on osaltaan 
~ä siihen, että 50-luvun ra
kastama ilmapiiri taas tukehtuu 
vakiosanastoon: Vietnam/pommi/ 
J ohnson!Kilna/sota. 

Mäkelän mukaan paras arvos
telija on kirjailija-arvostelija. 

*** 
Kuten sanottu, Hannu Mä:kelä 

puhui kirjallisuusarvostelusta 
kirjailijan kannalta puuttumatta 

toon: linnustaja/linnut/lintupuu/ 
lintutaivas 

- että paras arvostelija olisi 
aina ja ehdottomasti kirjailija
arvostelija, kosk,a läheltä nähty
nä puut peittävät metsän. , 

Toisaalta minä sen sijaan odo
tan, 

- että arvotelija yrittää opas
taa ja pelastaa minut runouden 
maailmaan 

- että arvostelija yrittää vä
hentää minussa epäluuloja yh
täälle ja lisätä toisaalle 

- että arvostelija yrittää he
rättää ja ärsyttää, koota ja sär
keä, tehdä tosiasiat probleemiksi 
ja probleemat tosiasioiksi. 

Siis ylipäänsä minä odotan, et
tä arvostelija ei olisi tuomari 
vaan pikemminkin pyromaani, 
joka_ teki.si minut levottomaksi, 
panisi liikkeelle ja etsimään 
vastausta kysymykseen: Mitä ta
pahtuu todella? 

Ristiriita on siis olemassa ja 
sitä lisää havainto, että me eläm
me kapitalistisessa yhteiskunnas
sa, jossa kirjailijan intressit yh
täältä ja lukijan toisaalta ovat 
usein ja keskenään ristiriidassa. 
Kirjailija on tuottaja, lukija ku
luttaja. Kirjailijan toimeentulo on 
paljossa riippuvainen hänen kir
jojensa menekistä, ja siksi arvos
telijän teilaava tuomio voi vai
kuttaa välillisesti kirjailijan ta
loudelliseen asemaan. Puhumatta
kaan siitä, että se voi vaikuttaa 
häneen henkisesti; se voi aiheut
taa vääriä kuvitelmia, vääriä 
ennakkoluuloja, turhautumia, 
depressiotiloja. Tietysti katteeton 
kehuminen voi sekin aiheuttaa 

mitenkään esityksen -lopputulok- samoja ongelmia ja mikä pahinta: 
sen kannalta ratkaisevaan perus- katteeton kehuminen merktisee 
kysymykseen: Kenen kannalta joka tapauksessa lukijan pettä
arvostelijan työ on loppujen lo- mistä, väärän todistuksen ja ta
pwksi tärkeintä: a) kirjailijan, b) varaselosteen antamista - petos-
11llkijan, c) ·arvostelijan itsensä. ta. 

Tär\keätä se on tietysti kaik- Kumpi siis olisi pienempi pa-
kienkin kannalta, mutta me em- ha, sekö että arvostelija laatisi 
me pääse mihinkään siitä, että kirjasta murhaavan arvostelun ja 
l:rukaan kuolevainen ei voi kir- tappaisi kirjailijan, vaiko se, että 
joittaa arvostelua, joka palvelisi arvostelija ampuisi yläkanttiin ja 
kalkkia. Myönnän avoimesti, että pettäisi kenties laajan:kin lukija
minulla kirjallisuuden lukijana kunnan? Kumpi olisi tärkeämpi: 
on kirja-arvosteluun nähden odo- lukijan kymmenmarkkanen; vai
tukset, joiden ei aina ja välttä- ko kirjailijan ja kustantajan 
mättä tarvitse olla samat kuin kymmentuhatmarkkanen? 
Han,nu ~äkelän ja kirjailijoitten Kirjallisuuden lukijana , .pien 
y!eeftsä. Minä en odota, · tietysti jäävi vastaamaan ~ kysy,.. 

- että kakstkymmentä atvos- mykseen. Sen sijaan yritän .eläy
telijaa kirjoittaisi yhdestä romaa- tyä arvostelijan osaan ja kysyä: 
nistä yhdenlaisia arvosteluja, miten tehtävästään tietoinen am·
koska se saattaisi tietää maail- mattikriitikko suhtautuu asiaan? 
manloppua Sivuuttaako hän mahdollisesti 

- että arvostelijat aina ja koko kysymyksen tarjoamalla ti
vllttämättä etsivä.t vastausta ky- lalel objektiivista ja erehtymä
aymY'kseen, mikä on romaanin töntä arvostelua? Tuskinpa, sillä 
r akenne ja luettavuus, koska se mitä on käytännössä objektiivi
voi johtaa kaavamaisuuteen ja nen ja erehtymätön arvostelu? 
mikä tärkeintä: minä haluan rat- Parhaimmillaan romaanin juoni
kaista tämän asian itse aineksen pikkutarkkaa kuvausta, 

- että arvostelijat aina ja vält- pahimmillaan silkkaa lepertelyä, 
tämättä puhuisivat asian keskeltä jossa arvostelija ei uskalla aset
j a · olisivat itseensä vihastuneita, ..... taa itseään altiiksi. Se on kaiken 
koska tällöin:ki~ on kysymys pyöristävää mutta-koska-kun-jos 
vain kaavasta ' -arvostelua, jossa sivulause kiel-

- että Max Randilla olisi ot- tää mitä päälause lupaa. Minä 
saa sivuuttaa runon sosiaalinen luulen, että tehtävästään tietoi
tehtävä ja sanoa, että runon nen arvostelija ei usko objektil
kriteerio on sen tapa estetisoida viseen ja erehtymättömään ar-

- että 60-luvun' ilmapiiri t aas vosteluun. Pikemminkin hän ot
tukehtuisi 50-luvun vakiosanas- taa lähtökohdakseen lukijan ja 

kirjailijan toivomusten sijasta 
-oman itsensä uskomalla mahdol
lisimman arvostelijakeskeiseen 
arvosteluun. Näin siitäkin huoli
mata, että hän tietää asenteensa 
loukkaavan sekä lukijaa että 
kirjailijaa ja että viimeksimaini
tulla saattaa olla pelissä vuosi
kausien työ. Kuitenkin toisaalta 
arvostelijan lähtökohta ei ole 
vailla perusteita. Yritän eritellä 
sen lyhyesti. 

Ensiksrkin: 

Arvostelijan työ parhaimmil
laan on sekin luovaa työtä. Sik
si siihen voidaan rrzyös soveltaa 
samoja työmenetelmiä ja vaati
mukisia kuin esimerkiksi kirjaili
jat soveltavat omiinsa. Kirjaili
jathan katsovat, että heillä luo
vina ihmisinä ei ole mitään vel
vollisuuksia yhteiskuntaa koh
taan. Hannu Salaman herjates
saan jumalaa ei tarvitse ottaa 
lukuun Martti Simojokea. Paavo 
Rintalan kirj-oittaessaan Sissi
luutnanttia ei tarvitse. ajatella 
lottajärjeStöjä. Ylipäänsä kirjai
lijoiden ei tarvitse ajatella tätä 
perusteella että siitä seuraa sitä. 
Ainoa mitä heidän tulee ajatella, 
on oma itsensä; ainoa mitä hei
dän tulee ottaa huomioon, on se, 
että he ovat rehellisiä omalle nä-

niinkuin muillakin pelloilla 
kun yö ehtii kylään, 
mutta vaalenee ja kovettuu 
kuolleeksi betoniksi 
päivän kypsyttäessä. 

Mitä ihminen 
kylvää .• . 

Kylvämme siemeniä. 
Katuopa on niiä täynnä 
ja ratojen varret. 
Kun ne itävät niistä nousee 

' paha löyhkä, lapsitle vaarallinen. 

Kukkia ei tule, 
ruoho syödään ennen sitä 
ja juovutaan 
ja krapulaisina taas 
kylvetään. 

Niin kuin kerran 
ennenkin 

Istuimme iltaa. 
Meitä oli kuusi muuta 
ja seitsemäs hän, 
jonka kuolinpäivä oli jo laskettu. 

Vain viiniä vähän 
nautimme ja joku kenties 

ajatteli, 
että ehtoollista vietimme. 
Mutta leipää emme murtaneet. 

Minä näin hänen vapisevat 
kemiselleen ja kokemiseileen 1 huulensa, 
oman tietämisensä ja tuntemi· kun hän kertoi siitä 
sen.sa rajoissa. 

Näin kirja il ij a t. 
Ja näin käsityksen! mukaan 

myös tehtävästään tietoiset ar: 
vostelijat. Heidän edessään kir
ja mikä hyvänsä ei ole yhtään 
sen ihmeellisempi asia kuin ilmiö 
rnilfä tahansa kirjamjan edessä. 
Arvostelijalie kirja on samanlai
nen työhaaste kuin esimerk1ksi 
meri, päivänlasku tai myrsky kir
jailijalle. Erona on ainoastaan se, 
että ku_n kirjailija mittaa ympä
röivää maailmaa omalla maall
mallaan, mittää arvostelija omal
la maailmanaan kirjailijan maail
maa. Arvostelija rekisteröi ai
voillaan kirjan hänessä aiheutta
mat tunne'liikahdukset ja v!ene 
sellaisenaan paperille yrittämättä 
arvailla, mitä kirjailija tai laaja 
lukijakunta asiasta ajattelee. Toi
saalta tämä subj~ktiivinen lähtö
kohta ei kuitenkaan merkitse si
tä, etteikö arvo.stelun ryhti ja ku~ 
!'inalaistius eneUyttäisi, että krii'.:; 
tikon tulisi tietää ,yhtä ja toista 
tasapuolisuuden vaatimuksista, 
kirjallisesta perinteestä, taidekä
sityksistä, ilmaisuun laeista jne. 
Tietysti arvostelijana tulee olla 
kuva ilmiöiden taustasta, hänen 
tulee kyetä sijoittamaan arvos
teltava kohdalleen ensin sen
kertaisten uutuuksien, sitten oman 
maan ja lopulta kenties koko 
maailmankin kirjallisuudesa, 
mutta nämä vaatimukset yhtääl
tä ja subjektiivinen lähtökohta 
toisaalta eivät välttämättä ole 
toistensa v·astakohtia. Päinvastoin. 
Tässä arvostelijalle myönnetyn 
henkilökohtaisen pelivaran sys
teemissä on vain se ikävä puoli, 
että se edellyttää lukijalta valp
pautta ja että lukija tietää jotain 
myös arvostelijasta. 

Näin ...siksi, että pääsemällä pe
rille arvostelijan maailmasta ja 

ja minussa kiersi kysymys 
kuin muinoin Juudaksessa. 

Me lauloimme 
ilolauluja 

Mutta minä tiesin -
tiesinkö mjnä; kun lauloimme, 
sanat upposivat suuhumme, 
haavoittivat huulia, 
kurkussa kirvelivät, 
ja musiikki, se joka säesti, 
valitti jossakin taka-alalla 

epäselvästi 
mutta jatkuvasti, 
niinkuin olisimme hautajaisvirttä 
avoimen haudan reunalla. 

AlLA WITIKKA 
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kenties taidekäsityksistäkin, luki
ja osaa sijoittaa haukkumiset 
kohdalleen, hän kykenee vainus
maan arvostelijan sympatiat ja 
antipatiät ja, luomaan sen mukai
'sest( · .. ·omaf· , arv'ovarauksensa. 
Niinpä - karkeata esimerkkiä 
käyttääkseni - kuka hyvänsä 
kirjallisuuden ystävä voi heti
miten vainuta, mikä ero on teok
sessa, jonka Max Rand moittii 
ja Toini Havu kiittää. Tottakai 
pitää ottaa huomioon, että kaik
kien r ehellistenkään arvostelijoi
den aivot eivät ole keskenään sa
mansuuruisia. 

Kirjallisuusarvostelun lähtö-
kohtana on siis arvostelija itse. 
Vain tutkimalla kohteen itses
sään synnyttämiä reaktioita, ar
vostelija voi sanoa jotain oleel
lista itse kohteesta. Jos tämän 
prosessin tulos tyydyttää arvos-. 
telijan lisäksi Iukij~a, hyvä on. 
Jos lukijan lisäksi myöskin kir
jailijaa, vielä parempi. Heidän 
tyytyväisyytensä tai tyytymättö
myytensä ei ole kuitenkaan lop
putuloksen kannalta ratkaisevaa. 

' 
Rauni Kivilinna: 

Salkkuherrat 
(Ote petsamolaisromaanista 
"Kuin linnut'') 

HeHcld tuli ulos. Siinä oli kaksi 
miestä, toinen oli hyvin pitkä. 

- Minuako sitä haetaan. 
- Niin, Heikki Kannikkohan 

te olette. 
- Siksi minua on sanottu. 
- Mitäs täällä oikein on te-

keillä. 
- Rakennusta minä teesikelen. 
Toisen miehen leuka oli kou

kistunut eteenpäin. Miehissä oli 
jotakin sellaista, mikä pani vas
taan. Ne eivät oikein tahtoneet 
sopia maisemaan. Pi.eni mi>es tä
hyili mökkejä kuin olisi mitan. 
nut niitä ja repinyt seiniä silmil
lään ja kurkistellut sisään. 

- Kenenkäs luvalla te raken. 
natte. 

Siinä se jysähti. Siinä se nyt 
oli, mitä hän oli oudoksunut 
näissä kulik.ijoissa. Näniä olivat 
sääntöherroja, lupaherroja, pykä. 
läherroja, paperiherroja. Kirous 
oli nousemassa kurkusta, hänen 
teki mieli sanoa, että lupa oli 
saatu suuremmilta herroilta, 
mutta hän sanoikin vain ham
paLttensa välistä: 

- Omalla luval:lani minä ra
kennan. 

Hän siirsi vasemmasta kädestä 
vasaran oikeaan, heilautti sitä 
vahäsett·ja sanoi: 

- Nikke, annapas nauloja. 
Pieni mies hyppäsi oven eteen 

ja seisoi siinä kuin oven pönkkä. 
- Täällä ei naulata, mies sa. 

noi. 
- Siirryhän vähän, ettei tule 

vahinlwa. Se saattaa kalahtaa, 
jos seisoo liian lähelilä rlllkenta
jaa. 

Hän kuuli miehen hengittävan 
raskaasti ja ajatteli, että kohta 
sieltä jyrähtää, mutta mies sanoi
kin rauhallisesti: 

- Eiköhän sitä sopisi vähän 
jutella. 

- Mikä se siinä, se kyllä sopii. 
Heikki istahti parrun päähän 

ja latasi piipun. Hän paineli tu
pakkaa kauan ja huolellisesti, 
otti tikut taskustaan ja sytytti, 
imaisi ja sitten hän otti piipun 
suustaan ja sanoi: 

- M~kä se oltkaan a;siana? 
- Keuenkäs luvalla tähän ra. 

kennetaan, pieni mies kysyi. 
- Omalla luvallani minä ra. 

kennan. 
- Ei sitä nykyään enää omal

la luvalla rakenneta, kyllä se lu-

pa pitää olla. Metsänhaitajako se huvittaa, se ei liikuta minua vä. 
antoi luvan. hääkään. 

- Omalla luvallani minä val. 
lan rakennan, Heikki sanoi. 

Papereita ne tahtovat minulta, 
metsänhoitajan sana ei nyt pal
na mitään, ikävyyksiä sille tUlisi 
ja sanoisi, että oli saanut luvan, 
tai mikä Lupa se oli, jonkinlainen 
jutunpoikanen vain, ei sellaiset 
mitään paina, kun papereita ky. 
sytään, mutta tämä ei ole mui. 
kään suuren tyylin juttu, ei se 
metsäherrakaan olisi sillä tavoin 
muuten sanonut, jos vaikka ajat. 
teli minun parhaakseni, että jou
tuu ta~o ennen pakkasia, mutta 
nämä miehet, pirustak:o ne hais. 
toivatkin, että minä rakennan. 

Miehet istuivat tuossa ja kään. 
telivät tätä Heikin rakentamista. 
He puhuivat, että lait ja asetuk
set ja määräykset koskevat sa
malla tavoin Petsamoa kuin muu
takin maata, samanlaista Suo. 
mea tämäkin on. Heikin teki 
mieli panna vastaan, ei tämä ol. 
lut samanlaista, kun luontokin 
kerran on aivan erilaista ja on 
pitkä ja pimeä talvi, niin ei kai 
tämä ole samaniaista, ei edes 
puuta kasva, mutta järki kielsi 
puhumasta. 

Miehet seisoivat siinä. Pieni 
mies avasi salkun ja kaivoi esiin 
joitakin paperei1a ja rupesi sit
t en selittämään, ettei rakennusta 
saa jatkaa ennen kuin on l\,tPa ja 
valtio järjestää asutustoimintaa. 
kin, saa halvalla maata, kymme .. 
neen vuoteen ei tarvitse maksaa 
mitään ja sitten vasta ruvetaan 
hiljalleen maksamaan halpaikor. 
koisena lainana sitä maksua. Sil
lä lailla pääsee helposti maahan 
käsiksi. Metsää tosin ei saa myy
dä eikä ha:kka\lttaa ja rakennuk
set pitää palovakuuttaa. 

- Mitä metsää, Heilcld kysyi. 
Mies katsahti ympäri.lleen ja 

naurahti. Noo, se metsäasia oli 
tietysti tässä tapauksessa vain 
muodollisuus, etelässä eivät huo. 
maa, että täällä on toisenlaista. 

Heikki kaivoi varvulla -'!)iip. 
punsa puhtaaksi, kopautti siitä 
perskat maahan ja hieroi niitä 
saappaan pohjalla. Pitkä mies 
tarkkaili saappaan jokaista lii
kettä. 

- Joo tämä asia on nyt sillä 
tavalla, että minä rupean laitta
maan tähän nyt vesikattoa ja 
muutan tähän kohta asumaan. 
Minähän teen tämän valmiiksi ja 
te rii<'le:lkää niin pitkästi kuin 

Pieni mies keräsi salik:kuunsa 
paperit, pitkä mi-es oli suorista-. 
nut sel!känsä ja katseli Heikkiä 
jostakin ylhäältä päin. Sieltä kor
kealta hän pudotti sanansa tule
maan: 

- Teille tulee lähtö täältä. 
Sen puheen oli kai määrä 

muLstuttaa · ukkosenjyrähdystä, 
mutta siinä oli sittenkin vain 
virastomies, joka puhui salk!kun. 
sa ja papereittensa puolesta. Kun 
niilLe paperimiehille työnsi suut 
ja silmät täyteen. totista elämää, 
niin tavalli.l>esti ne hämmästyi
vät, sen oli Heikki joskus huo
mannut, ja hän puolestaan pani 
oman ukkosensa jyrisemään: 

- No haluan minä nähdä sen 
päivän. Mutta tuokaa sitten vene 
samalla, mihin pannaan akka ja 
poika. Ei niitä voi jättää ja horn
matkaa koruteeri kanssa, tuo tö. 
nö tuossa on jo luvattu muille. 
Tämmöinen on tilanne, että 
omasta halu'sta en muuta, ettekä 
te pois saa minua täältä kuin 
väkisin. Vaan teillähän taitaa ol
la k<>rtteereita minunkin varalle
ni. 

Heikki oli laskenut oikein. Pit . 
kä mies hellitti vähän ryhdistään 
ja miehet katsoivat toisiinsa. Sit. 
ten pieni mies puhui: 

- Eihän me. muuta, mutta pi
tää. asiat olla oikeassa järjestyk
sessä. 

- Se on teidän asianne. 
-Jos nyt ruvetaan hommaa. 

maan lupaa teille tähän, niin asia 
tulee järjestykseen. Eihän me 
ketään maantielle. 

- Mutta sakiko siitä tulee, täs
tä luvattomasta rakentamisesta. 

- Tuli mikä tuli, Heik!ki sanoi. 
- Ei se suuri o1e, se on pikem-

minkin- vain muodohlinen, että 
tulevat asetukset täytetyiksi, 
pienen miehen äänessä oli hyvit. 
telyä. 

Heikki ymmärsi, että peli oli 
pelattu loppuun. Miehet katseli. 
vai jo sopivaa lähtölrohtaa, he 
halusivat jo mennä tunturin yli, 
pois täältä, missä asetukset eivät 
tahdo pitää. Nyt hänelläkin oli jo 
varaa hellittää äänensävyään. 

- Jo vain. Jo vain, se on sit
ten. minulle jo aivan sama. Mi
nulle on päl:tasia,. että saan akan 
ja pojan tuulensuojaan, kun tal. 
vi tulee. Se on sitten aivan ert 
asia, mitä ·tuomiota te hom.maat.. 
te. Se on pikkujuttu. 
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- No joo, pieni mies santll. 
- Niin, ei.lköhän tästä, pitkä 

mies sanoi. 
Pieni mies nosti kättään lipan 

reunaan ja puhui jotakin siitä, 
että aina asiat selviävät kun seL. 
vitetään. Pitkä mies lupasi il. 
moittaa kun asiaS'ta j<>taki;n kllll· 
luu. Sitten he lähtivät, pieni 
mies ku1ki edehlä pitkä rnies vil. 
kuili rantaan päin. 

- Nostetaanpas tämä J.evy. 
Heikki nakutti nauloja levyyn, 

hän naputti niin kauan kun 
miehet näkyivä't polulla ja vielä 
vähän aikaa sen jäJikeenkin. Sit. 
ten hän lopetti. 

- Se on loppu tältä päivältä, 
hän sanoi. 

- Mutta eikös meidän pitä
nyt ... 

- Se on loppu nyt. 
Heiklö meni kotiin. Se oli elä

mä taas nyt sillä mallilla, että 
piti mennä kotiin. Hän heittäytyi 
suoraan vuoteeseen. ja jäi tuijot
tamaan seinää. 

- Mitä nyt, Lyyli sanoi. 
'- Mitä mitä? 
- Mita siellä tapahtu i? 
- Kävi saikkumiehiä, ne ky. 

:;yivät rakennuslupaa. 
- Herrasiunatkoon. 
- Älä sinä siunailc. Kyllä mi-

nä niiltä sain suun tukituksi. Se 
asia on järjestyksessä, mutta kyl. 
llä se kuule kirvelee, kun ku
kaan m uu ei ole täällä tarvinnut 
ra;kennuslupaa, mutta minulta 
tullaan heti tinkaamaan. Onko 
täällä ketään, onko Kostihla ra
kennuslupaa tai Paavolla. 

- Mutta nehän ovat asuneet 
täällä ennen kuin Suomi tuli. 

- Onko Niemisellä, se rakensi 
vasta. 

- Jos ne ei turvskammiin tar. 
vltse. 

- Mitä sitä puolustelemaan, 
etkös sinä olekaan minun puo1el. 
Jani aitaa tässä asiassa. 

- Olen mutta en minä tiedä. 
_:_ No, jos et tiedä, niin mitä 

puhut. 
Heikki pani käsivartensa ris

tiin ja rupesi taas tuijottamaan 
seinää. Hän ei kääntynyt silloi·n. 
kaan, kun kuuli Lyylin lähtevän 
ulos. Hirren raoissa oli täyte a i
van epätasainen, ei ollut ihme, 
että tuuli sisään. Mutta akan ei 
pidä vänkybtää vastaan silloin, 
kun asiat muutenkin painavat. 
Lupa jos lupa, mutta se pitää 
olla samanlainen kaikilJe, eikä 
täällä sen puolesta lupia tarvittu, 
jos vähänkin asiaa ajatteli. Mi. 
hin se Lyylikin meni, tässä me
nee koko päivä hukkaan. Tällais
ta tilkejuttua ei tule, kun rak'en
taa levytalon. Siitä tulee lämmin, 
kun itse tekee ja tietää mit~m te. 
kee. Ei se vaim.o vain tule si
sään. 

Ei, näin eivät asiat saa mennä. 
Kokonaista päivää ei tuhlata. 
Hampaat yhteen, Kannikon Heik. 
ki, ja näytetään niille, että' talo 
nousee. 

Heikki vääntäysi vuoteelta, ja 
kävi juomassa kousikan reunalta 
vettä. Nyt olisi viinaryyppy tar
peen, mutta ei edes praskaa ollut 
kotona. Yhtäkaikki. Hän näytti 
niille , miehille, hän . näytti nyt, 
ettei · ~akentajaa lannisteta pape. 
ripalasella. 

Lyyli tuli takaisin, hänellä oli 
suolakalaa paperip"!,lasella kädes
sään. Hän asetti sen pöydälle ja 
viLkaisi sitten Heik:kiin. 

- Kyllä sitä meikäläisellä täy. 
tyy olla oilkeus rakentaaä kun 
kerran tekee työtä ei.kö pyydä 
apua mistään ja kun on perhe. 
kin. TottajukoJ.i:ste täytyy olla 
oikeus. Määrätkööt sakkoja, ja 
jos ei ole rabaa niin pistäkööt 
selliin, mutta minähän rakennan. 
Näyttäkööt sitten, onko niillä 
räätyä tulla kankeamaan pirtti 
nurin, kun me istumme siellä 
sisällä. Minulla on asumisen oi
keus, eikö näin ole, mitä? 

- On kai, Lyyli hönkäisi. 
- Ei mitään kai, vaan on. Ly. 

hyesti ja selvästi vain että on. 
-On. 
Hetkki lähti . ul10s. , Tuuli pais

kasi oven lujanlaisesti kiinni. 
Hän lähti kävelemään raken. 
nukselle, ei viitsinyt lähteä ky. 
symään enää Nikkeä töi'hin. Tot
ta se tuli, kun kuuli hakkaami. 
sen äänen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"g~~ ~~~·~ ~ 

Saaren päässä rytisi. 
Jääröyk!kiöt kasvoivat 
korkeuteen oli tilaa 
mutta metsät jo peit
tyivät ja taloista ei 
enää viittitty puhua 
savupiippuja tosin 

näkyi joistakin kohti missä oli railoja vuoressa joku puhui 
veneistä ja herättiin ajattelemaan jos jostakin löysää peittää 
matalat maat j a r;niten sitä kirkolle ja miten sitten vieraat 
tulevat seurantalolle ja lähtevät ja Pörre-Niko se . kui tenkin 
oli joka älysi että lähti rantoja koluamaan ja kuljetti kaikki 
kaksitoista venettä yksin kaksi kerrallaan rantautui seurantalon 

käymälän takana kun 
muut ja vennommat sei
soivat talon vaiheilla 
tai tupakoivat urheilu
kentällä sääntöjen vas
taisesti ja hätäisimmät 
ämmät oli ottanut onkeen
sa ja litki kahvia ja 
otti känttyä siellä mis-
sä sisällä sitä oli 
liukas lattia likavihreät 
verhot näyttämöllä ja 
papille katettu pöytä 
erikseen oli 

Raamattukin pöydällä vaikka ei kukaan käsittänyt minkä takia. 
iTille tosin puhui joskus sakissa humalassa oholipasta ja oholitasta 
1a lootin tyttäristä no naittihan ne itsensä isälleen kun oli päissä 
;iellä vanhassa testamentissa. 

Veljet siinä joutessaan korja
sivat havumajaa. Kuusi kuusta 
vartioi valkoista puupalttoota 
hiukan kallenaan olevien por
taiden edessä. Jus't siinä se oli 
just siir1ä missä juopuneet ja 
pahapäiset heitettiin ulos tans
siaistem aikana missä laskeutui
vat holtittomana ilman lasku
viimeinen maja V!lle-vainaalla 
telineitä lyhyen ilmalennon 
jälkeen. Viimeksi viime viikolla 
Peltolan Jussi auko sisällä pää
tänsä ja sai järjestysmiehet 

tarttumaan käsipuoleensa no 
sällittähän se vähän invalidi 
mitä.än rähjätä. Arkun paikalla 
suuteli Jussi kamaraa oli va
hinko ettei Kasanko ollut jär
jestysmiehenä olisi saanut 
puolta pitemmän lentomatkan 
kun oli sekin mutta ei auttanut 
samaan hintaan Kasanko on 
r apea kaveri erottelussa kuu
lemma nykyään urakoi. 
Sininen linjahuone ilmestyi 

vastapäiselle mäelle . ikkunat kii
luivat auringossa pesty tfiell!senä 

iltana eihän sitä likaisella hauta- tukaa jos voitta ettei kaavo ko 
jaisiin. Mutta herrajumala siu- käy virt a: 
nattiin vesi oli noussut ei jaksa- . . . 
nut viemärirumpu niellä harvi- !'hmer;o.. olt n;etr:Ikymn;te;:~n 
naista kyllä mutta joki paisui nyt to1sta mrtas se v.arvamen .. Vlear~.
kuin taikina eilen ja toissapäi- k~ru.. n;utta . ohpa hyva!. etta 
vänä ja saaren päästä se vasta ~?rr<?-N~ko oli s~n ~erran a.lY. et
kuului pake jäätykit ampuivat ja ~: l~rttot .. ~~~~)mtur:n lcaksitOlst~ 
jääpeite vaihveni vahvenemis- J ,~kuk~lalal~ta parisoutua hyva 
taan. Vesi meni rummun koh- 0

'
1 hyva. 

dalla tien vli virrassa leikkivät Neitoset varoivat helmoja ym
roskat. Ves( kulutti hiekkaan uo- ·märrettävästi vielä tässä iässä 
man kuin hätääntyneenä jos tuo mutta kuiten ne joskus kasteli 
Iinjuripiru pääsee vielä toiselle ja vaikka mitä. No ei tietenkään 
puolell e. kaikki onhan sitä niinkin viston

näköistä seminaareissa vallankin 
juuri naisissa ettei löydy sepalus
ta jää ' kaktusten kasvatta jaksi. 

Ne olivat Ville-vainaan opiske
lutoverit - kauimpaa tulivat 
myöhässä näin - kuljettaja se 
nyt oli syyllinen sikäli oli katso
nut matkan aluksi väärin ja vas
ta välillä huomasi, että kylä oli
kin 50 km ka uemj'li!\na. 

Villen vanhin veli ehätti ensim
mäisenä Pörrö-Nikon satamaan 
irrotti käymälän nurkalta veneen 
ja työnsi vesille, pikkuinen mies 
juoksi rummun kohdalle ja hui
toi nyrkillä ja aukoi suuta PAA
SY KIELLETTY ja kuljettaja 
käsitti , jarrutti ja näkihän sen 
Kutterin ohjaamosta että vettä 
siinä meni. 

Ovi koukistui kärsivarsi .ia au
kosta tuli sinilinjurln sinipartailta 
sinimielistä suruasussa tulevai
suudessa kymmenien koulukylien 
laillistettuja lapsenkaitsijoita pi
tämättä kynttilä-symbolista noin
yleensä 

ilman valaisulaitetta kuin oli 
vat noin-yleensä 

Iainvälkkyjä. 
Toiset veljekset riensivät toi 

silla veneillä ja pikkuinen mies 
auttoi maihin tulevaisuudessa 
kuolevaisia kaikki täällä maan
päällä uskonnon lehtori pappi
tosin ~anoi, on kovat paikat, pa
piksi Järkimies tervehti ja valit
ti surua mitä sitä valittamista oli. 

Kiitos, joo!. sanoi vainajan veli 
ja Dielaisi vene ~u.li ~\etD, . 11-

Kello· oli mitähäntä yksitoista 
kun arveltiin jumalanpalvelus
menojen olevan siinä mallissa, ei 
viititty ennemmin kun ei ollut 
sielu ryhoitajaakaan omasta takaa. 
Ne tåmä lehtori sitä oli joskus 
ollut vet:nä täälläkin ja olispfl 
jäänyt pidemmäksikin aikaa jo
pa kirkkoherraksikin joskus mut
ta eivät äänestäneet jakkukylä
läiset, mitäpäs sillä järkimiehellä 
niissä olosuhteissa, piti saada 
semmonen joka osasi ja viitsi 
vouhottaa silleen tunteenomai
sesti kun uskontoa puhu, joo, vä
rinää vaan ääneen ja fraaseja 
että liikuttaa suggeroi huitomana 
ha-haa! Vet silmiin ja pisu pök
syihin! 

Veljekset ottivat kirstun en
sin kannettavaksi painoihin se 
raavas mies Ville-vainaa sata
kahdeksankymmentä pitkä ja 
a inakin yhdeksänkymmentä ki
loa vaikka oli vailla toista 
keuhkoa ei sitä nyt huomannut. 
Satakunta metriä päästiin 
mäen alle talolta, NASEVAko 
se nyt oli, kun tuli vastaan vesi 
j a täytyi noutaa veneet. 

Kirstu nostettiin teljolle. 
Jo h.elvetti helpotti ajatteli 

Pörrö-Niko ja väkeä pantiin 
minkä sopi ja luput käytiin 
erilueen. 

Siinä nähtiin ajelehtimassa latoja 
ja latojia jotka olivat hajonneet puilla 
hirsillä heinäläjäi mitä oli jäänyt talvella jäätyneenä 

ei taUkalla saanut. 
Hirret pyörivät virrassa heinäläjät kuin kuolleen hiukset 
kävivät pinnalla pinnan alla ja nousivat timotei-parrat 
siirrollaan ja takkuheinät mielenvikaisesti hajallaan 
pölkkypäissä. 

Vaivalla ja sauvomisella saa
tiin väki kirkonmäelle siinä klo 
12 maissa kaiketi kuka ehti 
kelloa vilkuilemaan ja · viitsi
kään viipyhin sitä kun vesite 
maantietä ja peltoja pitkin piti 
mennä ja piikkilankoja oli sie!-

. lä pyydystämässä välillä venek 
tä ja ajopuita latovainajien 
luita. 

Opiskelutoverit asento 
avuttomasti k unniakujassa ja 
kämppäkaverit nyt puolestaan 
arkun kimpussa arvokkaasti 
mukamas astelivat sitä törmää. 
Halkinainen kirkonkello r epi 
ilmaa palovammautunut olisi 
vietävä uudestaan valettavaksi 
vaan ei oo tullu sanoo kirkon 
isäntä isäntämies. 

Temppelin perällä 

Pappi katsoi yli kansan 
viiva kolmekymmentä 
taaem;pana tutut 
lissä mikä 
kea ja 
väinen 
Villestä 
lausumiaan 
sä tuossa jäykät 
se on semmottia ja 
si kuin temppelin har
tosin tätä joka oli 
simä vaikka ei pu
olet sinä 
maaksi pitään sinun 
tuleman ja herra jee
kristus on viimeisenä 
äiti parahti. Kesti 
puun lopullisesti se 
osoittivat täysluvul
Pappi ajatteli ettei 
ja harmoonin takana 

. . / seiSOIvat 

vartiossa Ville-vainaan ryyppy
toverit jalkoja puudutti vaikka 
ei se puhe pitkä ollut venyivät 
vain sanat saamaristi. Siinä se 
juuri järkimies kun se punnit
see puheensa painotti tavallaan 
lehtori rehellisyys maan perii 
vitsiä ja jotakin semmoista 
mitä heistä rnannuista ja mais
ta ajatteli jalkapäässä oikealla 
oleva vartiomies, joka oli myy
nyt Eesaun tavoin esikoisoikeu
tensa perintöihin, saman mitan 
saivat multaa valehtijatkin saa
tana! J a Pörrö-Niko ajatteli 
loukkopenkillään että en välitä 
ennää akasta tuon taivahallista 
työt illä on parempaa ja sitten 
taas sama sominta mennä Niu
vanniemelle joksikin aikaa kun 
kylvöt saa tehtyä ja tietty että 
itää on aikaa. 

etupenkissä omaisia pari 
sellaista lähimmäistä 

omaisilla kukat sy
hei tä viitsi las

päässä elä
muistikuva 

ja satoja hänen 
.sukkeluuksia. Edes

huulet lautojen sisällä 
kupariset arkunkäpälät kan

ja ristit päässä nykyaikaisempi 
todella kuin. tupajumin jär

heilla pilattu. Maasta 
ja 3 kertaa hiekkaa 

se on ehdotonta mutta 
sus herranjiesussentään 

päivänä herättävä Villen 
minkä kesti mutta ei lop

herät ti myötätuntoa naiset 
lisesti kuntoa itkemällä. 

se ollut hänen tapaistaan 
iltul hänen soitonopettaja-

v-aimonsa paras oppi
valittu aseeksi odot
Oot täällä 
mies vie 

kaiseen sun ties. Saarenpäässä 
paukahti ja kirkonmäellä leik
kasivat jäät koivuja saatteväki 
vapisi surumarssi hukkui jyli
näänvesi pesi mannut joilla Ville 
oli astellut saatana sentään nau
roi Pörrö-Nilw ja omaiset asteli
na jotkut avoimella haudalle hau
talammelle. Totisesti oli komiat 
juhlat sano Pörrö-Niko. Arkku 
vat arvokkaasti ja vieraat uteliai
laskettiin vesi läiskähteli mon
tussa ja Niko-raukka kyseli hä
tääntyneenä oliko vaina uima
taitoinen mutta sanottiin oikein 
maisteri kuulemma sillä alalla 
ettei hätää mitään oikeassa ele
mentissä sanoivat tykänneen ko
vasti uimisesta ol,i talvellakin 
käynyt avannoissa. Vesi ja arkku 
katosivat kun maata paiskattiin 
päälle, aluksi täytyi arkkua pai
naa lankuilla, että se pysyi poh
jalla, vettä oli sentään sen ver
ran Kaikki tapahtui ihmeen no
peasti uskomattoman nopeasti 
monta rotevaa miestä lapioissa ja 
ämmät laahasivat virsiä sen kun 
kerkesivät. 25-vuotiaana santa 
silmillä tuntui u skomattomalta 
toukokuussa, kun olisi peltotöihin 
juuri pitänyt Ville kun niin mie
lellään teki juuri niitä hommia, 
mutta polio tiesi uhrinsa si t eipä 
kieltää voi eipä-voi! 

Kukat ja seppeleet laskettiin 
ja mutistiin mitä kukin mutisi ei 
saatu selvää niiskutettiin rak
ka.alle vainajalle ja luokkatoverit 
koroittivat äänensä sekakuorossa 
niin kuin muuttolintusen tie ja 
meLkeinpä niissä olosuhteissa olisi 
halunnut lintuna ollakin. 

Ruoka-puoli oli puolillaan ruo
kaväkeä mahtui joka halusi ja 
syödä piti oli paistettu mulli Vil
len lempi-sellainen ampumalla 
tapettu lihap~lat liemes$ä lihakas 

las valmiina olihan tokl 
ti koskia virren saisi alkaa. 

outo matka 
maahan kau-

elukka syömistä vaikka mistä 
tulleille. Pääliruokana oli hedel
mäkiisseliä ja lusikoimisen jäl
keen pyyhittiin suu Uinaan ja 
veisattiin sun haltuus ja kävel
tiin portaille röyhtäisemään. 

Myk;kä-tytöt puhuivat sormilla 
ja Jörrö-Niko kuunteli käsien 
huitomista silmillä ja ihmetteli 
sitä valkoista miestä joka osasi 
kieliä kiinnostunut mykkäinkie
lestä. Ja tytöt oli hyvillään ja 
kummakas se oli ne muuten vii
saita poikia ne Villen kaverit 
sanottiin sitten kylällä. Se val
koinen mies oli yksi Villen 
kämppäkavereista, sillä on kuu
lemma mykkäsisko ja se on sik
si opetellut, sanottiin. 

Oli siellä muitakin tyttöjä kuin 
mykkätyttöjä ja loppuilta kului 
seu rustelun merkeissä naurettiin 
ja Eirkka yks leukava kaveri 
muistutti pojille »Sellainen on 
nuorden daba!:o Ja jokainen tiesi, 
että Eikka tarkoitti Maaningan 
Lyytiä, joka kirjoitti kun sai 
osoitteen, oikeastaan melko vosu! 

Jäät ryskäsi ja vesi paisui ja 
mikäpä siinä olisi jäänyt paisu
matta. Klo 23 lähtivät kaukai
semmat, mutta veneilläpä tieten
kin ja tulva oli peittänyt 5 km 
mantietä autolle. Mikäs oli sou
dellessa · myötävirtaan, kun pu
helinpylväistä sai suunna n. 

Joku sanoi ja se oli jutteiun 
päätös että ikävä kun Ville kuo
li mutta olipa hauskat hautaj::ti
set. Eikä mikään juhlava ele ole 
jos on suru suuri an tietty mää
rä väärää väriä ja vainajan vel
jet vielä erotessakin vakuuttivat 
käykääppä meillä kylässä on 
mukava · muistella, mutta kukas 
meistä. on· käynyt kysyy svarta
kolli. 


