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Kulku on onnahtelevaa johtuen 
bevostiestä, jossa jalaksenjäRki on 
alempana kuin keskusta. Jälki on 
ahdas leveälle meU>äsukselle. 

KGlme miestä matkaa eteen
päin. Reput keikkasevat selässä: 
Tie on mutkikas, se etsii aukkoi
simmat ja tasaisimmat maastot. 
Turvallisuus on kiirettä tärkeäm
pi. 

"Perkele, hevosenpaska ja vielä 
lämmin", kärähtää - etumies ja 
pysähtyy. Toiset loikkaavat ajois
sa sivuun. Vetäjä irroittaa suk
sensa ja rappaa sauvantiikalla 
jäätynyttä sontaa. "Ei tämä enää 
luista kovalla, parempi kun lä
hemmä umpiseen. Jos kuljemme 
tuohon suuntaan, niin se oikai
seekin melkoisesti. Nämä tiet 
ovat niin saatanan mutkaisia ja 
paskaisia." Tämän sano-ttuaan 
etumies vilkaisee takana hiihtä
vään, joka on pitkä nuorimies. 
Tämä välittää katseen vi imeisenä 
viihtävään poikaan. Poika kään
tää suksensa umpiseen ja läh
tee osoitettuun suuntaan. 

Oven kaukabdus kuuluu sel
västi pakikasautereessa. Kaksi 
kääpiötä lähtee törmää kohden. 
Ne suurenevat vähitellen, äänten 
sorina sekaantuu lumen narskun
taan. Törmälläseisojat katselevat 
Iähtestyjiä, kunnes tunnistavat. 
He menevät repuille ja kaivavat 
työvälineet esille. 

"Kuustoista kuutonen, seitte
mäntoista viitonen, viistoista 
kympp .. . äläppä vielä - on per
hana viistoista kymppi ouoli! 

Mittaajan ääni hallitsee lähi
tienoota. Hänen saks~sa raksah
televat ja puu toisensa j:ilkeen 
vaihtaa omistajaa. Isäntä käpseh
tii ympärillä katsellen ~arkoin 
toimitusta. Jokainen puolituu
mainen on merkitsevä lopputilis
sä. 

Peruuttamattomasti !okainen 
ääni painetaan kirjaan pisteenä, 
sitä ei voi enää muuttaa oli se 
sitten oikea tai väärä. 1 

olivat liian va'lkoiset Uiljaine san-~ 
delseineen. 

Isä oli varannut pojalleen mie
hen tehtävän. Vasikka oli teuras
tettava ja hän pääsisi apuriksi. 
Se vasikka sattui kuitenkin ole
maan se, jota poika oli ruokki
nut pienestä as~i. Hän kävi usein 
katsomassa ja silittämässä sen 
turpaa. 

Veriastia ja puU!kko kourassa 
isä käveli navetan taakse. Sitten 
hän meni navettaan ja kantoi 
valkoisen vasikan ulos. Poika 
käveli hi taasti perässä. Kädet 
olivat hiestä märät, ja jalat tun
tuvat raskailta. 

"Ota jaloista kiinni; kun pis
tän", sanoo isä. Kirves heilahtaa, 
puukko repii valkoista kaulaa. 
Poika puristaa sorkista. Veren 
lorina heikattaa häntä, hänen 
suustaan pääsee ääni. Isä vilkai
see ihmeissään poikaan. 

",Tohan sinä mietteliääksi me
nit", sanoo mittamies katsoen 
poikaan. Katse on samanlainen 
kuin isän teurastuspaikalla. 

I:ANSAII TAHTO 

Ei ollut suvennut koko talvena, 
joten lumi upottaa metsäsuksen
kin alla. Pojalle tulee hiki. Vesi 
lähtee hiusten jouhista ja valuu 
kulmille. Siihen se jäätyy harjan-

Koska isäntä on paika la, mit
tari käyttää arvioimismenetel
mä~i. Paksuus on mittava kuo
ren sisältä, mutta saksien sur
vaisu parkin sisään näyttäisi 
nuukuudelta isännän o;;ilmissä. 
Siksi hän painaa sakset parkin 
päälle ja vähentää kuoren pak-

"Tulee puhuttua liian raakoja, 
poika tuntuu olevan herkkä. Ei 
maailma ole sitä mitä lapsena 
kuvittelee. Parempi tietää totuus 
ajoissa, oppiihan suhtauttlliTlaan 
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Kauko T asala: 

Mittasakki 
oikealla tavalla elämään. Minulla 
voisi olla tuonikäinen poika, 
mutta akana ei ole värkit kun
nossa. Saattaa vika olla kuulem-
ma miehessäkin. Pitäs perkele 
koittaa vieraan kanssa sittenhän 
sen näkis. Luulot otettiin multa
kin pienenä. Mitan kylmässä 
päässä aloitin. Mittamies oli 
mahdoton irvileul>a. Voisinharr 
minä olla toisenlainen, kasvattaa 
poikaa kuin omaansa. Eei tämä 
ole herkkua. ' Talkka ke·väällä 
sentään, kun aurinko irroittaa 
pihkanhajun puusta ja lämmit-
tää, niin tuleepa laulettuakin 
ihan huomaamatta." 

Sellaista on sota. En minä 
sillä puhu, että teidän pitäis siir-
tyä käpykaartiin. Ei sota sillä 
lopu. Ainoa !on joku, joka tarttuu 
pois.heite-ttyyn torrakkoon. Joopa 
joo, empä minä taija takaperon 
nai.ia ... " 1 

Ketkutellaan eteen päin. Au
ringon kalju on painunut jo ajat 
sitten. Etsitään ko1·teetiialoa. Jo
kaisessa kylässä on talo, johon 
heidät otetaan sisälle. 

Erkki V aarala: 

tulevaisuuden kuvia 
ja uutisia 

1. väistyivät kenraalit, vähin äänin 

2. kuin kypsät omenat putoilevat luterilaiset yksi 
toisensa jälkeen paavin helmaan 
tästä ihastuneen{J paavi solmii avioliiton 
mutta martti lutherin haydasta kuullaan kaksi 
huokausta p'itkää syvää 

3. nainen nousee arvoon arvaamattomaan 

4. innostuivatpa pitkät luisevat jenkkisotilaat 
naimaan kiinanmaan tyttäriä pieniä sieviä 

pyöreitä sirkeitä 
5. 'ltliksi täysiverinen banduneekeri valittiin eilen 

mi ss suomeksi tietysti siksi kun hänen 
viehkeytens~ pääsi oikeuksiinsa jo uimapuku
kierroksella 
resserviupseerikoulun oppilas ahdisteli II perintö
prinsessaa kuningatarta.nssiaist.ssa 
tämä oli oppilas asko kokon viimeinen junailu 
yö pahMilla aamulla maitojunaan 

6. urheilumaailmassa tapahtuu ja tapahtui mitä osattiin 
hiljakseen odottaa 
ammattinyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruusvyö 
kiristää nyt väkivnhvan georgialoisen 
vyötäröä 
venäläinen kehätyöläinen teki nyrkkeilyn historiaan 

teeksi. Pak!kas:ltlliTli narskuu ja 
mäystimet narisevat. Lumi on 
kuin pesupulveria, hienoa ja 
hiutaleista. Se ei luista. Lådun 
avaaminen alkaa väsyttää. Poika 
yrittää 5alata sen ponnistellen 
kaikin voimin. Hänen vä,;ymlses
tään kaverit saisivat uuden pilai
lun aiheen. 

suuden a1'Violta. Hänen leipänsä 
on sananmukaisesti puun ja par
kin raossa. 

"Tässä talossa ei piä kiroilla, 
emäntä on uskovainel.J.", sanoo 
mittal'i. kun he nostafat sukset 
seinustalle. -

"Saisko talossa olla yötä, ja 
haukattaiski me vähän, jos 
emäntä laittaisi?" 

7. suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean kolmi
henkinen valtuuskunta laski eilen (4. 6.) seppeleen suomen 
marsalkka mannerheimin haudalle 

Asetutaan taloksi. Mittari hei-
luu jo villapaitasillaan keinutuo
lissa, ylöspanija laskee päivän 
mittauksia. Poika istuu •penkillä 
petromaxin valokehän ulkopuo
lella. 

ja tästäkös reservinupseerit ottivat itseensä · 
kadettikuntaakin se matkasti jutkautti 

8. ruotsalainen vaaleaverikkö t4vattiin alastomana 
rooma,n pietarinkiTkoasa lÖ1/iUCtiie~trsii hfJ.n oli 
pääalttarin edessä 
ei osannut antaa minkäänlaista selitystä 

Hanki kimaltelee kevätaurin
gossa. Sen valo ·kimpoaa koske
mattomasta pinnasta silmiä häi
käisevänä. Hiihtäjät eivät ihaile 
luontoa, heillä · on muuta ajatel
tavaa .. 

Poika· on n'auhanpäässä. Hän 
sukeltelee tyveltä tyvelle lyö mi
tanpään paikalle ja vetäisee mit
tamerl{in leikkoon. Nykäisy nau
han toiselta puolen seuraa jo
kaista väärää hyppyä. Poika 
tuntee halua löysätä koko nau
han, mutta hän ei löysää. 

Rytmikäs kirveiden kalke kuu
luu kauas. Mittamies ja isäntä 
seisovat tukkiläjien vieressä tu
pakoiden. Mittamiehen ~upail:ka 
on märkä puolitiehen. Hän tupa
koi vain silloin, kun tarjotaan. 
Ylöspanija · hakkaa merkkeijä tu
kinpäihin kiivaasti. Kirjatyöt 
pakkasessa eivät , Olle lämpimiä 
hommia. Pojan rytmi on har
vempi, hän tietää jäävänsä pian 
yksin, kun kynämies sais~ lämpi-

"Tästä tu1is kolme meidän 
asuntoa", hän ajattelee pirtin 
suuruutta ihmetellen. 9. suomalaisten naisten kansainvaellus jatkuu keskeytyksettä 

Viimeisenä hiihtävä mfttamies 
on lihavahko. Hän on joukon 
pomo. Hänellä on pyfiälakki 
päässä. Toiset eivät sitä kadehdi, 
sillä pakkanen on melkoinen, 
eikä lakissa ole korvuksia. Mitta
miehen on heiteltävä sitä kor
valliselta toiselle. 

män. 

Lamppu on mittarin pään 
päällä, kun hän puhelee isännän 1 10. 
kanssa. Hän on kuin saarnaava 
pyhlmys valokehät pään ylä
puolella. Isäntä kuuntelee käm
men kuprulla korvan takana ja 
suu auki. "Isäntä on vähäkuuloi- 1 11. 
nen", oli mittari valistanut etei
sessä. Pyhimyksen sanat tarttu-
vat syntisen kämmeneeseen ja 
kiertvvät korvasta sisään. 

Ylöspanija lopettaa las·kemisen. 
Hän menee pöydän ääreen ja 

suomalaisen kodin huoneentaulu 1990-luvulla. 
onnenmyyri on se miesi kellä oma nainen on 
vierellänsä povell . armaan synnyinmaan 

ystäväinen 

kuten aikaiscmm~n olemme lehdessämme kertoneet 
matkustaa suomalaisia naisia sankoin j01l!koir> 
pariisiin mösjöö puaroon luokse 
monsieur poirot on erikoistunut arkojen ja hellyyttä 
ka·ipaavien neitsetden kitsittelyyn Keskimmäisellä lmlkijalla hei

luu reppu selässä kuin tyhjä 
ku~karo. Hän on mittava ja 
kumara, kuten turhan pitkät 
usein ovat. Hiihto ei ole helppoa 
vielä toisellakaan. Hän ' ihmettelee 
pojan sitkeyttä ladun avaajana, 
murt:ta ei aiokaan asettua pojan 
tilalle. 

Mäystimet narisevat jälleen, ja selaisee lehteä. Hetken hän 
viti vingahtelee suksenpohjissa. kuuntelee keskustelua. Sama levy 
• "Kun minä olin nuori, niin sai tuntuu olevan päällä, ei kannata 
olla varuillaan naisten kanssa. seurata. 

12. ammatti sotilaita sanotutuu irti kun isänmaan rakkaus 
kielletään korkeimmalta taholta 

He törmäävät vankkaan hevos
tiehen. Se johtaa jokitörmään, 
jossa jäiköttää hirsitalo huuruisin 
seinin. Mittamies törmää keulaan, 
ja pian poika on viimeisenä tuti 
sevin polvin. 

"Mikäs pojalle tuli?'', kysyy 
mittamies. kun poika saapuu jä
lemrnin paikalle. Hä n seisoo 
Ylöspanijan kanssa tukkiläjän 
vieressä. 

Jos rupesi seurustelemaan pitem- "Olis se mukava päästä tarkis-
1 13 mästi saman kanssa, niin naimi- tusmittaukseen tämän mittarin · 

siin meno uhkasi. Ukko tai akka lanssille sitten kun valmistun. 
oli heti kun:niallisine vaatimuksi- Saisi sanoa sille, että onko pöl
neen kimpussa. Silloin oli paras kyt lanss issa lihoneet, kun sain 1 14 
lähteä nostelemaan. Kyllä se on ·suuremman mittaustuloksen. J a · 
niin poika, että ota• vain makiat jos mittaus osoittautuisi pienero-
pois ja si llä siist i. Ja kun taas mäksi olisi hyvä sanoa, että 
haluttaa, on niitä uusia naisia." isäntä taitaa o.Jla .iuomakavreita. 
Mittamies pitää matkantappo- ··se on pirun tärkeä, vaikka ei 
tarinoitaan. Joskus ylöspanija osaa juuri muuta kuin tilinsä 
yhtyy leikkiin. Kumpikin vetää kuitata ilman puumerkkiä." 
juttunasa loppuun oman ajatel- Bmäntä tulee pirtiln, hän on 
mansa osoittaen sen pojalle. päässyt navettahommista. "Missä 1 15. 

lääkärit auttavat pelkästä auttamisen halusta 
raha on tässä leikissä tuntematon käsite 

suomalaisen suurrikollinen (ttwmittu raiskauksista ja 
lukuisista väkisinmakaamisista kotimaassaan) tulee 
kuuluisaksi ma.nnereuroopan mannekiinipiireissä 
hauraat uneksivasilmäiset mannekiinit on vallannut 
uusi villitys kuuluvat kaipaavan korkeata 
rahvaanomaista partneria 

intiassa riisiä yli oman tarpeen 
omavaraisuus vehnässäkin viidessä. vuodessa "Kaivelkaa takinpäitä näkö

sälle sillä aikaa, kun minä käyn 
jsäntää tapaamassa", määrää etu
mies ja lähtee käveUä keikl{ase
maan taloa kohti. 

"Hassun lyhyet jalat", toteaa 
poika menoa katsellessaan. 

Poika on jo siinä iässä, että talon tyttö on? Meillä olis sul
naisen salainen puoli alkaa kiin- hasehdokas. oikein siivo ja hi1-
nostaa. Juttujen tuomat jänni~ jainen poika." 
tykset purkautuvat mukavissa, ."Nyt se paviaani aloittaa taas", 
mutta kiusallisissa unissa. aJattelee poika hätääntyneenä. 

16. miss nora hendr-ieks 19 pohjois-austroliassa synnytti 
(muni) eilen nahkamunan painoi muna 3.456 kg 

Mieluisimpia olivat kuitenkin "Tyttö on kamarissa. Jos ehdo-
sota jutut, joita ,mittari kertoili. kas on hyvälaatuin en työihminen, 
Hä n oli ollut itse mukana, joten niin asiasta voitaisiin keskustel
jutut olivat todenperälsempiä Ia", emäntä on he ti juonessa 
kuin naisen ympärille sepitetyt. mukana. · 

Pojalle kävi selväksi, että sota Poika on hyvillään himmeästä 

äiti ja muna voivat hyvin hautoo nyt äiti nahkakuorista 
munaansa ja toivoo että tyttömuna 
darvinismi siirtymässä hyvää vauhtia tmhon· yöhön 
ismien lismies mismien sism.ies tismies joukkoon 
historian hämärään 

"Kyllä siinä hetki vierähtää", 
sanoo ylöspanija, k un mittari on 
tarpeeksi kaukana. "Isäntää mu
ka, emännän kimpussa se on 
varmasti. On se sellainen häntä
hena. Ei ihmekään, kun on maho 
akka kotona." Hän alkaa potkia 
lunta tien puolelta, poika hyppää 
umpiseen. 

ei oll ut uljasta rynnäkköä. Re- valaistuksesta. Hän odottaa het
venneet rapamahat. veriset vaat- kisen ennen kuin lähtee ulos . 
,teet ja kuolleiden \öyhkä kuvot~ Toisten ei pitä1si tulla siihen 
tivat vieläkin kuin hän olisi ollut käsitykseen, että hi:m välitti kiu-
itse s iellä. Kouluhistorian lehdet soitt.elusta. , 

I7. maapallon Läpi porataan reikää. uumenten liekki 
paha1Ja päällä työ edisty!! hitaasti 
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ylijäämä 
päivän lehti päivän peili päivä.n pila 
mitä todella on tdpahtunut 

~alrykanen. lyö vasten kasvoja 1 18. 
kUJstm ovraukosta. Taivas on 
tähdessä, revontulet lieputtavat 
metsänrajan yläpuolella. Ne 
näyttävät suurelta es.i ripulta, joi- 1 19. 
den takaa voisi paljastua suuri 
näyttämö, mutta esiripun vetäjät 
eivät pääse yksimielisyyteen sijtä, 
kummalle puolen se vedetään. 

"Kyllä sitä ihminen on mitä-

syntyi lapsi jonka silmissä asuu toivo missä 
synnytys tapahtui ei tiedetä edes kuumalla linjalla , 

hameitten helmat ne senkun vaan lyhennevät jos tätä 
menoa ja.tkuu on pää vetäjän kädessä y ksinåisiUä 
miehillä kovat ajat katsoa saa muttei koskea 

tön", ajattelee poika. Pakkanen 
ei anna aikaa pitkiin haaveilui

toimittajan taskussa 1 hin. Kun J"eikä lumessa on val
mis, hän menee sisään. 

juossut pakoon painomustetta 
uutisten yksityiskohdat ovat intomielisen 
ja kamera on !auennut väärällä aikaa 
ministerin ja vuorineuvoksen vierailun asia 
hukkui viinalasiin 

20. pastorit myötätuntolakkoon tukeakseen . metsätyömiesten 
työtaistelua 

vuosia täyttänyt voi lukea miten jalo ja hyvä hän on ollut 
mutta kuollut ei voi tehdä samoin 
toimittajan pakina voittaja apukoululaisten kirjoituskilpailun 
sarjakuvan sankari ehtii tappaa ensin ja jää sankariksi 
yleisönosastossa vanhatäti näkee nuorisossa maailmanlopun 
poliitikko uneksii ,.rakentavasta keskustelusta~ 
;oka on yhtä kuin olla samaa mieltä kuin hän 
naistenosastossa esitellään uudet pitsihousut 
ensi-ilta oli hyvä, kulttuuri hyvä, selostaja hyvä 
mitä todella on tapahtunut, uutinen jätetty ylijäämään 
1illä muu tärkeä on tärkeämpi kansalle. 

JllKA OLLILA 

Isäntä tuo sylillisen porontalio
ja s isään ja romauttaa ne muurin 
kylkeen. "Si inä on pojille petiä, 
takaan ettei karva irtoa", hän 
sanoo. 

Mittamies ase<ttuu pirtin sän
kyyn . Ylöspanija ja poika aset
tuvat tal.ioilleen. Ei tat'Vitse pal
jon vaatteita vähentää : pusero 
mytyksi pään alle, ja viltti peit
teeksi. 

Isäntä sipsuttaa lampun luo ja 
kurkottaa vääntämään ilmaha
nasta. Kun hän on ehtinyt kama-
rin ovelle, heiluva ja suhiseva 
lamppu on sammunut. Isäntä 
hiipii sänkyyn ja saman tien 
koppaa vaimonsa rahamiehen 
syleilyyn. Huomenna on twpli.ivä. 

21. herätyksen tuuli puhaltaa yli suomen niemen 
kaksi everstiä puhui kielillä eilen jopa johtavassa 
asemassa olevat naiset unohtivat arvokkuutensa ja 
halailivat miespuo!isia edustajia eduskunnan kah
vilassa edustajat päättivät vielä alentaa omia paik
kojaan miehiä ahdisteliaan yteisissä saunoissa 
uimarannoilla ja virkistyspuistoissa kiimaiset 
naiset harhailevat kuin päättömät kanat sotilaspapit 
torkastavat kantaansa usko:nasioissa 

22. amerikkalaisetkin voittavat kommunismin pelkonsa ja 
neuvostaliitossa elokuvateatterit muutetaan jälleen f 

kirkoiksi ties monennenko kerran 

23. uutinen lapin kansasta viimeinen jänkäjääkäri 
ji&tinJit meidcLt 'änAe murheenlaaksoon 

--.... 
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Arvola 
arvostelee 

TIMO K: MUKKA 
Laulu Sipirjan lapsista, 
romaani 
s. 201 1966 Gummerus 
Punaista, runoja 
s. 123 1966 Gummerus 

"Villin pohjolan sexus", Timo 
K. Muktka, on tällä hetkel:lä v-ar
teenotettavin pohjoi-sen kirjailija. 
Syksyn markkinoilla hän on mu
kana kahdella teoksella. Runo
kokoelma "Punaista" on kerätty 
vuosien varrel:1a syntynei.stä ru. 
noista. Se on epätasainen, bal. 
ladimaLnen, hengetön, pääasiassa 
yksittäisten kuvien koreografiaa. 
Se todistaa myöskin, että Mukka 
on enemmän prosaisti kuin lyy. 
rikko. Jos runot olisivat jonkun 
muun kuin Mukan kirjoittamia, 
ei niitä olisi julkaistu . 

Romaani "Laulu Sipirjan lap. 
sista" on mystillis-romanttinen 
kol1ektiivikuvaus. Sipirjan kylä 
on olemassa ja sen ihmiset ovat 
ominaisuuksiensa puolesta mi
nulle tuttuja, eikä maakuntaa 
tuntevalla liene , vaikeuksia mil
jöön paikallistamisessa. 

Romaani vahvistaa Mukan ase
maa taitavana ja aistimusvoimai
sena, mutta varmoja ja vaikutta
via. Ihmiset kasvavat alkuvoi
maisesta maaperästä, henki on 
"Maa on syntinen laulu".romaa
nin henkeä. 

Romaani rakentuu Lapinsodan 
ja evakkoajan tapahtumiin, jotka 
kirjailija näkee tässä ja nyt, 
perspektiivi on reipas kaksikym
mentävuotta. Tämä rakenteelli. 
nen jännite avartaa sen tavallis
t~n maalaise:lämänkuvaus-ten ylä
puoleLle. 

Brutaalit sexikohtatikset hyök. 
käävät shokinomaisesti lukijan 
silmille, paljolti käytettynä ne 
menettävät merkityksensä, eikä 
liene enää pitkääkään aikaa sii
hen, kun tämä tehokeino on va. 
lutettu loppuun ja on palattava 
kultivoituneempaan ilmaisuta
paan. 

Jos Mukalie olisi etsittävä su. 
kulaissielua, asettaisin hänet 
norjalaisen Axel Sandemosen 
rinnalle. 

~ 

Liisa Laak.so (19 v, kirjoittaa 
ensi kertaa) TYTTö, romaani, 
'Kirjayhtymä 

1966-- N:o 292 --·9 

vähän jokaisen pistää jollakin Elämä koulussa, työmaalla, kaik· 
viikolla romaani paperille ja lä- kiall aon Koovin munan kaltai· 
hettää ennakkoluulottomalle kus. nen: pintavaahtoa, kiiltoa, jonka 
tantajalle. Tämä ''Tyttö" on lu- versiona tunn.etaan myös vanha 
paava, että kaikki menee ({.yllä sana-nlaskukin "kakku paältä 
läpi fiiinä siivilässä! kaunis, silppua sisällä". Katkena 

Mikä "Tytössä" on sitten heik. - ei mitään "ratlkaisua", rnå;;kiä 
koa muu kuLn se mielenkiinto!· vain ja limaa. Tiedostamattomai. 
nen kohta, josta elämä alkaa? la kaiken tietämisen halullaan, 
Paljon katteettomia selitt äviä vaistollaan, poika ei hyvaksy 
virkkeitä, kankeita ja takeltele. pintavaahtoa eikä sisältöä Ja niin 
via virkkeitä, itserakkaan tytön hänen · tiedostamaton protestinsa 
puheenp.ulputusta, sellaista, jota on·, kääntyä häntä itseään vas
mies kuuntelee toisella korvalla taan. 
sängyn laidalla odottaessaan pää. Ihmisaines poja•ssa on pohjim. 
syä tavoitteeseensa! Ei henkeä, miltaan hyvä mutta, kuten sa. 
vain tunteenomaista paatosta, nottu - "puoliraa'an yhterskun. 
adjektiivien liu'untaa! Pinnallista ,nan puoliraaka elinkelpoisuus"' 
elämää, arkea ja kaiken loppuna : 1 on hänen luonnekierroutumaansa 
tyhjyys! Ei aihetta enempää -! syypää. Avioliittokin ajautuu ka-

oiva arvoin rille, viina virtaa - juodaan, 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 !1-aidaan . ja t~pellaan.. Tilinteko, 

· Johon ktrJa mmensäkm muKaan 

Arvostelu 
ja protesti 

JÄLKIPELI 
Matti Kantola 
Weilin + Göös 
(sivuja 162) 

Arvostelu 

pohjautuu, "jälkipeluu" tapahtuu 
maalla pojan entisellä ko tipal. 
kalla ja loppu on kuin satu, jossa 
on kaunis päätös; elämä saa al
kaa alusta.-

Protesti 
Kirjan poika oppi tuon tuhan. 

sia vuosia vanhan läksyn: suuta. 
ri pysyköön lestissään. Hyvä
hän se on että "massayksilö" 
ponnistautuu ongelmiensa ylä. 
puolelle, mutta siihenkö kirj aili-

Tartuin kirjaan melko paatu. joiden "ohjeet" loppuvalkin. On. 
neessa · mielentilassa. Luin JOn. ko asia ymmärrettävä niin ettå 
kinmatkaa ja tulin äreäksi. Lo. "nykyromaanin" tarkoitus on: 
petin lukemisen siltä erää ja me. yksilö ohjataan voittamaan oma t 
nin sahaamaan puita. Luin illalla ongelmansa ja toivotaan hänell 
ja seuraaV'an.a päivänä lopu t. sitten ikään kuin luonnollisena 
Vaikutelma: asiana hyväksyvän ympäristön-

Teksti on mekaanista, ikään säkin "sellaisenaan" ja että hän 
kuin lukisi van han II luokan fil- j3!tkaisi olemistaan eräänlaatui
min sli;eriiliä skenariota preesens. sena "yli-ihmis·enä", jolle ympä. 
sissä. Tämä, erääilainen unetta. ristö "yhteiskuntajärjestelmä" 
vaan kantaaottamatlomaan välin. olk~n staattinen, tabu, muuttn.' 
pitämättämyyteen lukijan tutldit. maton, että muuttuvuuden voi 
tava "t y y 1 i" on huolest uttavasti kokea vain yksilönä kukin, sisäi. 
leviämässä, yleistymässä. Missä sesti, (en voi tyrehtyttää mieli
vika? kudvaa että tämän laatuinen kir-

Kirja kyllä ylitttää roimasti jallisuuden laji on "oikeistopo. 
ajanvietetason ja ki'Puaa yhteis- liittista" siinä samassa missä va
kudntaromaanin luokkaan, josrkin semmistokirjallisuus "vasem.ms. 
sen ala päähän: yksilöstä käsin poiiittista"). 
porautuva, ihmisenä olemisen Toistan: 
ongelmaa kosketteleva. Muoto- Mihin aikamme usea t kuvaajat 
ratkaisu kirjassa on hyvä; ku. oikein pyrkivät? Siihenkö että 
vaus etenee ja menneisyys Joh. maailma ympäristö, yhteiskun. 
koutuu sekaan pala palalta eikä tajärjest~Imä on hyvä kun vam 
häiritse vaan sulautuu kulloi. voitamme kukin · omat ongelmam. 
seenkin tilanteeseen sopivana. me, että silLoin maailma näyttäy. 
Ratkaisu on hyvä keino sanoa tyy hyvänä, että se paha onkin 
vähin elein palj-on asiaa. vain "minussa" olevaa. Ja miksi 

Aihe: tällaiJSeksi paremmaksi "tulemi-
Liikekesikulkseen opintie11e läh- sen-ti~" yleensälkin kirjallisuu. 

teneen maalaispojan tari.na urpa. den avu11a nLrnenomaan värvä. 
On sitä tässäkin maassa puhut. nisoituvassa maailmassa. Viisi tään vain pieniä massayksiköitä 

tu jonkinlaisesta kU5tantajan Kri- luokkaa joten kuten tulevat 1~- ikään kuin maail!ma olisi paha 
teriosta, mutta on sitä sattunut päistyiksi. "Joten kuten läpäi~.. vain heidän tähtensä. Mihin 
ennenkin, että on tuhlattu paino- tyiksi" tulemisen sYY ei ole keh. unohdetaan ja miksi kartetaan 
mustetta ja paperia. Voi tyttö- nossa älyssä vaan kuten kirjan omistavan. ja johtavan yläluo. 
parka, surulliseksi tulin! Ja hiu- l:'rään lrohdan sanat sen selvästi kan osuutta asJ.oihin vaikuttava. 
kan harmistuinkin, .kun !uin sanoo: "puolikovan yhteiskunnan na tekijänä? Missä viipyy todel. 
"avoimen, valppaan" Liisa-paran puoliraakaa elinkel'Poisuutta" ta. linen "kokokuva". Missä todelli
romaani.paran "kiintoLsan ja lu- sossa. Jalkapallo vte mi·ehen ko. sen kokokuvan analyyssiromaa-
paavan esikoisen!" konaan, siitä tlclee elämä: kom- ni? 
, Lii.sa kertoo avoimesti sek. pensaatio pojan, ympäristön ja Onko omistava. ja etuoikeutet
suaalisista kokemuksistaan, jotka alitajuisen kaiken tietämisen ha- tujen luokka joteillkin parem. 
lienevät kustantajan mielestä lunsa vastapainoksi, synnynnäi. maksitulemisen yläpuolella? Ja 
juuri niitä "kiintoisia" ja miksi- sen tiedostamattoman kailien tie- kuitenkin - sieltä alaspäinhän 
käs ei, kyllähän ne ovat, ·mutta tämisen halun, jonka ensimmäi. alkaa rakentua sosiaalinen kent
tapa esittää on taas eri asia. On nen pettymys on KuovLn munis. tä ja "luonnekenttä" h<•masta 
niitä seksuaalisia kokemuksia sa, jotka pinta:killtonsa, muoto~- aatamista alikaen. 
tässä maassa muillakiD kuin Lii- sa koreutensa sUiälle kät.keek1n Jos ole-n arvostellut \'ääria niin 
sa..paralla, mutta ei niistä jokai- - ei arvoituksen ratkaisua vaan onko syy minussa vaiko elämässä 
sesta romaanin rustata. Mitä tar. mäskin ja liman - ja niin ym. joka on Kuovin munan kaltai. 
koittaa tuo "lupaava"? Minulle päristöllinen ja yhteiskunnalli- nen? 
omakohtaisesti se alkoi tarkoit- nen maaperä pojan luonteen vt. 
taa sitä, että johan sitä sopisi nosuuntaukselle on otollinen. KALLE ' HEIKKINEN 

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• 

Päättvv kolme~n 
pisteeseen 

Kertomus alkaa tästä. 

Tuo oli tämän kertomuksen en
simmäinen lause ja tämä toinen, 
Tässä kolmannessa minä ajatte
len neljännettä, mutta siitä eteen
päin en tiedä. En todellakaan tie
dä, sillä jokainen lause tulee aja
tella erikseen. Tämäkin. Joskus 
tulee houkutus ajatella eteenpäin 
useita kokonaisia lauseita ja ko
konaisia sivujakin. Kerran minä 
ajattelin eteenpäin tämän koko 
kertomuksen : minä ajattelin, et
tä tämä kertomus käsittää reilut 
ko1me liuskaa ja välimerkit li
säksi. Minä ajattelin, että t ässä 
kertomuksessa on alkulauselkä
sittelylloppulause. Alkulause al
kaa sahOilla: Niinkuin hyvin tie
detä1ln, on Jumala kaikki tietävä, 
kaikki näkevä j a kaukaa viisas. 
Käsittelystä en enää paljoakaan 
muista, mutta sikäli kuin muis
tan, muistan Olavi Siippaisen sa
noneen, että ainoa mitä toinen 
ihminen voi toiselle ihmiselle kir
joittamisen suhteen opettaa, on 
kirjoitusasento. Muu kaikki kir
joittamisen tekniikasta hamaan 
kirjoittajan tyyliin ja maailman
katsomukseen asti on kirjoittaj an 
omissa käsissä. Mitään muuta en 
muista, paitsi että jos huomaan, 
ettei yhtään siveyspoliisia ole 
läsnä, siteen1an Pekka Kejosta, 
joka sanoo, että kirjoittamis'een 
ei tarvita muuta kuin kirjoitus
kone ja hyvin kehittyneet kivek
set. Loppulause on yhteenveto 
aiemmin sanotusta, sanoi minulle 
suomen lehtori, jonka kiveksistä 
en tiedä . Alkulause/kä sittely/lop
pulause. Se oli varmasti tämän 
kertomuksen kannalta typer intä, 
mitä ajatella saattaa. Minussa ei 
ole miestä ajattelemaan kerto
muksen pituisia ajatuksia, minun 
elämässä ja tässa kertomuksessa 
o!Letikaan eivät juhli kertomuk
senpituiset ajatukset. Minä ok
sennan paperille peräjälkeen lau
seita, jotka' alkavat isolla kirjai
mella ja päättyvät pisteeseen. 

Tästä alkaa uusi kappale. Tuo 
oli tämän uuden kappaleen en
simmäinen lause ja tämä toinen . 
Tässä kolmannessa minä ajatte
len muuatta mielipuolta miestä, 
joka oli kävellyt päivän Koski
katua ylös ja alas ja kysynyt 
joka toiselta, miltä näyttää mies, 
jolla on »Pilvi Housuissa»? Joka 
toinen oli katsonut sitä muuatta 
mielipuolta miestä hitaasti, mut
ta se muuan mielipuoli mies on 
lisännyt höyryä ja kävellyt Kos
kiaktua ylös ja alas kaksi seuraa
Y-M päivää ja alun kolmatta. 

• • • 

Lopulta muuan mielipuoli mies 
oli mennyt Eton kirjastoon ja 
merkinnyt muistiin eräästä Rir
jasta: Runoilijaksi sanotaan ih
mistä, joka luo runotaiteen sään
töjä. Sitten se muuan mielipuoli 
mies oli mennyt Lapinmaan ala
kertaan ja kirjoittan,ut pöytälii
naan, että paras runoteos on se 
joka on kirjoitettu Kominternin 
sosiaalisesta tilauksesta. Kukaan 
ei ollut u skonut v itsiä todeksi 
vaan jokainen oli puhunut olut~ 
kolpakkonsa takaa samaa ikivan
haa hapatusta. Mielipuoli oli kat
sonut hitaasti yli avartuvan mai
seman ja tilannut lopulta pullon 
coca-colaa ilman pilliä. 

J.oku sanoi, että mielipuoli tar-
koittaa Saariokskea. En usko. 

Tästä alkaa t aas uusi kappa,e 
ja uusia asia. Tässä lauseessa mi
nä nousen portaat ja menen 
luokkaan. Se on kahdenkymme
nenyhden oppilaan luokka, kes-
kuslämmitys ja akkunat etelään. .. . 
Pulpetit ovat sotilaallisessa jär- lukk~1den levottomuudessa. On
jestyksessä neljässä eri jonossa. Z:~.~st ... kukaan ei ole toivoton 
Luokan edessä on opetta jan pöy- sa~ntoJen sä suhteen, poikien 
tä ja vihreä taulu . Perällä on ke- m1elenkiinto vain luokan perällä 
m ian ka"appi ja täytetty varis, s~~ntaut~~ toisaalle. He ovat hy
ovensuussa lämpömittari ja Kek- v~a .kyy~1a tulossa ikään, jolloin 
kosen k uva. Opettaja itse on täs- m_Jehk~lVJtus karkaa omille hämä
sä, mutta oppilaat kuka missä- r~~etk,tlleen. T ytöt osaavat peit
kin. Luultavasti ne nököttävät taa sen paremmin. Markulla on 
tien poskessa tumput suorina. paha tapa nähdä kirjaimet suku
Nillä kaikilla ei ole erinomaisia puolittain: vokaalit ovat naisia ja 
vaatteita ja nuorimmat tahtoisi- ~nuodostavat keskenäänkin tavu
vat kotiin. Vaan ei auta, äiti an- Ja. Usein ne kuitenkin hakeutu
toi ukaasin laittautua tielle ja v~.t konsonanttien yhteyteen ja 
kiiruusti sittenkin.. . Kouluauto nun peli voi alkaa. Markussa on 
korjaa nököttäjät talteen parittajan vikaa. 

Luokassa on makea lämmin. Nyt alkaa kertomUJksen viimei-
Minä pidän tänä päivänä kaksi nen kappale Mustelen, että lop
tuntia piirustusta, yhden kieli- putulos on yhteenveto aiemmin 
oppia ja lopuksi voimistelutun- sanotusta, sanoi Suomen lehtori, 
nin. Ja tietysti minä veisa3n las- jonka kiveksistä en vieläkään 
ten t ukena virreri 477 ja luen ~i~dä .. Kirjoittamaton paperi kir
kappaleen Suuresta aamuhartaus- JOlttaJan edessä on lopultakin ai- -
kirjasta: olkoon sanan tekijörtä noa ja oikea kirjallisen ilmaisun 
eikä vain sen unhoittavaisia kuu- opettaja. Näin siksi, että aivojen 
lijoita. Huomenna minä päätän r~ki~te~öimän tapahtumasarjan 
historiatunnin vitsiin Jänis Vem- surtammen sanaina paperille on 
melsäärestä, joka laukkoi pakka- aina siinä määrin ainutkertainen 
sen vesisateeksi ja nauroi suunsa tapahtuma, että mitään yleispäte
ristiin . .. Niinpä niin, lap~et n3.u- vää se~ suGrittamiseksi ei voida 
ravat hekin suunsa ristii:l, kun sanoa Ja antaa. J okainen liuska, 
niille kertoo 1vitsin. Usein kerron- lause, sana on ajateltava erileen 
kin, sillä se vapauttaa tunne!- ja riippumatta siitä, mitä joku 
man ja te-kee kaiken helpommak- jossakin on joskus sanonut tyyli-, 
si. Toisaalta minä kylläkin luu- • kieli- ja muotoseikoista. yleensä 
len, että olletikin pojat provosoi- ~ause: .. yoi .~lk~a isolla kirjaimella 
vat tieten opettajan yhä uus;in Ja .. pa.attya p1steeseen, paitsi tä
vitsiin ja pois pääasiasta mutta ma, JOka alkoi pienellä kirjai
se ei auta. Minä kyllä ;a·.nuan, mella ja päättyy kolmeen pistee
kuka osaa läksynsä ja kenellä on seen · · · 
vaikeuksia. piLk:kusääntö}.en suh- TIMO KESÄLA 
teen. Momlla on, se nakyy ta- HTI 
vassa viitata mutta varsinkin 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


