
2 Lapin Kansa - Kiriallisuuslehti 

Urh-o Ylitalo: keä ahdistaa. Ja kun tulen ko
tiin, niin se seuraa aivanpa 
tupaan saakka. 

OHA p RTT - No milläs sen pois sait? 
kysyy vieras. 

Milläs sen muulla, kun 

- Etteikö muka ole uskomis
ta uniin ja enmtsmerkkeihin ' 
huudahtaa Johan Perttu ja jat
kaa : - Sehan riippuu siitä, ku
ka sen unen näkee! Minä olen 
kyllä niin tarkkauninen, että 
takaan, kun unen näen. To
teen käy aina! 

MökkiJäinen on Johan Pert
tu, pitäjän metsäkulmalta, j3r
ven pohjoisloukolta, joss!J. ve
t een kuvastuvat alati kaaos
maisen syvät ja synkät varjot . 
Sinne aaltr. a jaa hurjinta vauh
tia ja pieksee väsymättä ran
t aa. Tuuli aavalta tulee ja tu
kistaa a ukiolla metsän !{eskellä 
olevaa Johan Pertun mökkiä 
ränsistyneestä savupiipusta . 
Talvella pyry laukkaa yli jään 
ja peittää melkein alleen Per
tun mökin. 

On tullut tavaksi kylällä sa
noa, että Perttu tulee kovalla 
tuulella vähän vauhkoksi ja 
omituiseksi. Ravaa edestakai
sin mitään järjellistä tekemät
tä ja holvaa suustaan sanoja. 

Nytkin järveltä käy myrsky 
ja pieksää sade. Kalastaja -
kylän miehiä - on kiskonut 
verkkoosa venheeseensä. pääs
telee myötätuulessa Pertun 
rantaan ja pistäytyy mökkiin 
Iämmitte!emään. 

Pertun vaimo häärii hitain 
liikkein ja vaieten Iieden luo
na. Kyllästyminen ja halutto
muus kuvastuu hänen jokaises
ta liikkeestään. Ei ole hyvä ol
la , ei ole . . . Tälla~nen ilmakin 
koiottaa jäseniä ja vie yöunet. 
Kaiken takana kummittelee 
ikäänkuil~ lähestyvä paha. 

- Eikö Teutori kuollut äs
ken? kysäisee Perttu vieraal
ta silmät suurina, tukka seka!
sin ja vauhkona. Vainaja se 
nyt on, vastaa Perttu omaan 
kysymykseensä ja jatkaa: Muu
t amaa. päivää ennen kuin se 
kuoli, minä näin unen. Käve
lee Teukko tuosta pellon poil{
ki viikate alallaan. Noh . minä 
kysymään: Mihin menet? -
Heinää pitäisi · vähän tehdä, 
vastaa Tcukko. Omituista, ajat
telin minä. Eihän Teukolla ole 
koskaan ollut niittyä ja hein:i.n
tekoa. Mutta sit ten mini:i. tlin
sin!ön äkkiä, miten kaima Ien

. ki siitä... Hyi! Oksettamaan 
kohta rupesi. - Niin minä sit
ten aamu~la sanoin eukolle: 
Tulee kohta kuolinsanoma . .. 
ja se on Teukko, eikä kukaan 
muu. 

Vieras hymyilee s1saanpam Ja 
on myöntelevinään. 

- Mi!{sipäs ei . . . sitä tuota .. 
- Ja kuta väkevämpi kaima 

haisee, sitä väkevämmät on 
vainajalla pirut, lisää Perttu. 

·Oli sillä Teukolla sitä lajia! 
- Jaa .. . , sanoo vieras . 
- Joo-oh! vahvistaa Perttu. 

Ja kuulepas vielä! Kaitarovan 
kämpässä me kun syyskalas
t uksen aikana ma,lailemme, Ki-

1 veliön Henttu ja minä, niin mi
n ulle unessa viskuteltiin vä
hän merklllinen asia: Tästä 
menee kolmannen miehen hau
ta' 

- Miten kävi? 
Perttu pitää vaikuttavan 

ar1 Frey: 

manaamalla. 
tauon ennenkuin jatkaa : - No, hevoselta meni mel- - Mitenkäs .. . ? 

- Viikkoa myöhemmin kuoli sässä jalka poikki kuin korte - On käskett ävä joko Juma
Kesvalan Oskari, joka oli siitä vaan. Se oli lopetettava. lan tai perkeleen nimiin, riip
paikasta muutamaa päivää ai- - Ole nyt siinä . . . sanoo vai- puen siitä, kumman palvelija 
kaisemmin viimeisen kerran mo melkein pyytävästi ja pe- vainaja on eläissään ollut. 
mennyt. Hänkin näet oli ollut lokkaan näköisenä. - Tuota . . . virkahtaa vieras 
siellä kalalla. - Oli se vain merkillistä ... ja liikahtaa vaivautuneesti. Hä-

- No se vain sattui . . . oli myöntelee naapurikln. nestä näkyy, ettei hänelle ole 
vieras myöntelevinään. Häntä - Oli se, vahvistaa Perttu mieleen se tapa, millä Perttu 
alkaa huvittaa Pertun tarinointi. kolkohkosti. Ei ole hauska olla ryhtyy noin suoraa päätä elä
rinointi. 

1

unennäkijä ja t ietäjä, vaan vien ja kuolleiden t uomariksi. 
Pertun vaimo leikkelee lihaa minkäs mahdat, kun sellaiset Mutta sitten h än on kuitenkin 

ja panee pataan kiehumaan. i kyvyt on_ annettu. Siitä se tuli, vaiti. Perttu nyt on omalaatui
Sinne hän ahtaa mukaan suu- J kun minä kerran pimeässä tie - sensa .. . 
ren luun, jossa on vain vähän t ämättäni ruumista kosketin ja - Kumpaako käytit tuossa 
lihaa pinnalla . Luu jää törröt- säikähdin. Siitä ne tulivat mi- t apauksessa ? kysäisee vieras. 
tämään näkyviin kannenraosta. nulle tietäjän lahjat. - Perkelet täpä tietenkin ! 
Perttu käy silmäämässä sitä lä- -Miten sinä nyt sitten n iin? tuomitsee Perttu oikopäätä. 
heitä, sillä hän on vähän liki- tiedustelee vieras kylänmies. Tietäähän mitä sellaisen mie
näköinen. Vesi herahtaa hänrn - Se saLtui rahdinajossa hen kohdalla on käytettävä 
kielelleen, ja hän nielaisee niin tuolla ylimaissa, eräässä syöt- kuin Aapon. Oli sillä niin vä
että suuri aataminpala hänen tötalossa, kun menin talon rii- kevät ja voimalliset saattajatl 
kurkussaan nytkähtelee. Perttu hestä hakemaan apeolkia. Ei- Vieras näyttää siltä kuin oli
pitää kovasti luulihasta, kaluaa vät huomanneet minua varoit- si saanut äkkiä epämiellyttävän 
niitä mielellään vaikka joka taa, että siellä riihessä ruumis maun suuhunsa. 
ateria ja lausahtaa usein mer- oli. Talon muori oli kuolla Vaimo tuo ruokaa pöytään ja 
kltsevästi ja vähän häijysti Ii- kupsahtanut niinkuin eilettäin Perttu iskee vauhkoontuneen, 
havaan vaimoonsa vilkaisten: ja viety riiheen. ahnaan katseensa luulihaan, jo
Luun päältä se on liha makein- - Kyllä sinullakin taisi tulla ka törröttää hänen lautasenaan 
ta! Hän tietää, että tuo kaksi- lähtö? arvelee vieras. Et tainnut niin, että ulottuu reunankin yli. 
mieliseksi tarkoitettu huomau- joutaa enää ajattelemaan ape- - En saanut sitä pienero
tus viiltää kipeästi vaimon olkia. mäksi, huomauttaa vaimo luu
mieltä, joka on taas puolt:staan - Mitå vielä! Apeoljet sulloin ta tarkoittaen ja tarttuu 
ihastunut kaikkeen rasvaiseen säkkiin, ennenkuin takaisin pa- rasvaisin sormin leipään, josta 
ja käsittelee ruokapalojaan sor- lasin. murtaa palan Pertune valmiik
min, syö kynsistään kuin - Mitä talonväki, kun kuu- .si. 
kokko. Rasva tihkuu miltei ai- livat? - He ... hän sanoo. 
na hänen sormiensa välistä. - Mitäpä ne ... Kirosin mi- Vaimo tietää, että kun mies, 
Vähän ryöttä on vaimo muiden nä vähän. Eivät muka muls- tuo Johan Pertuksi sanottu, saa 
mielestä, mutta Perttu ei sitä taneet varoittaa. höyryävän luun käteensä, niin 
enää huomaa. Hän on tottunut. - Jaa, että siitä! silloin hänen kanssaan on ol-
Perttu itse on laiha, luiseva rui
pelo, juonikas-kasvoinen, jyrk
käolkapäinen, takapuoleton ja 
vatsaton, mutta silti kuulu 
suursyömäri. Hän pitää tapa
naan tuon tuostakin kynsäistä 
pitkää kurkkuaan, joka on joi
denkin mielestä luotu sitä var
ten, että ehtisi enemmän naut
tia ruoasta. Aataminpala siinä 
jysähtelee ylös ja alas. Kaksi 
laihaa niskanikamaa on kuin 
kaksipiipuisen haulikon selkä, 
rintakehä on tynnyrimäinen, 
kädet suonikkaat, pitkät. Hais
tettuaan luuta hän edelleen 
messuaa: 

Siitä siitä. . . myöntelee tava tarkka. Häntä ei pidä ä:r
Perttu. Varmahdin vähän ja syttää. Hän ei tahdo oikein ym
siitä se jäi semmonen. märtää, että miksi mies, vaikka 

- Siitä tulee kaksitoista vuot- pitää luun päältä kalutusta li
t a täyteen tänä syK:synä, jatkaa hasta, on silloin kiukkuinen ja 
Perttu paasaavalla äänellä, _ helposti ärtyvä. 
kun tämä meidän Heikki poi- - Perkele! ärjäisee Pert tu, 
kasena ollessaan katkaisi kelk-~ kun k~_uma ja liu~a~ .:uu ~ipsah
kamäessä jalkansa. Näin juuri taa hanen kyns1staan Ja pa
vähää ennen unessa, että niei- mahtaa lattiaan. 
dän Heikki kulki puujaloilla. Ja Pertun koira syöksyy äkkiä 
näe nyt, miten Heikki klink- sängyn alta tavoittamaan luu
kasee vähän vieläkin, kun Je ta, luullen sen itselleen heite
jalka kehnonpuoleisesti otti tyn. Mutta Perttupa ehtiikin 
parantuakseen. ennen ja sivaltaa potkuHa kJi-

- Vai sillä tavalla, myöntäÄ. ran takaisin sängyn alle. Ei hän 
naapurin mies. sitä vielä luovuta. Kumma, et-

- Mutta sillä se väkevät pi- tei pahempaa kirosysyä tällä 
rut olivat sillä Rotakan Aapol- kertaa nostanut. Molemmat hi
Ia, jatkaa Perttu. Ennen sen moitsivat yhtäläisesti luut a., 
kuolemaa tuossa mutkassa kun koira ja Perttu. Heissä on jo
olin iltahämyssä tulossa kotiin, takin samanlaista. Ei koiraa
niin äkkiä tulee vastaan sellai- kaan ole hyvä ärsyttää silloin, 
nen kalmanhaju, että on hen- kun sillä on luu. 

- Viime talvena, kun tämä 
meidän Heikki . . . Heikki! 
Heikki! hän huudahtaa toiseen 
huoneeseen päin, mutta ei saa 
vastausta. Jaa ei Heikki ollut
kaan siellä . . . mihin lie ulko
salle mennyt . . . Niin se minä 
aamulla varhain herään ,ia 
käyn viskaamassa hevoselle 
heiniä ennenkuin Heikki läh-1----
tee sillä metsäajoon - näenkin 1 

tailista palatessani, että yöllä 1 

on kissa paskantanut rekeen. 
Eikös siinä ollutkin selvä osviit
ta!? Ajattelin - heti, että nyt 
käy jotenkin hullusti, mutta en 
puhunut siitä Heikille mitään 

- Miksi et varoittanut Heik
kiä? kysyy vieras. 

- Varoittanut? Mitä se hyö-

PENTTI HARJUMAA: 

Lähtemisen aika 

Lähtemisen aika kätkeytyy tulipunaiseen lehteen 
on kuollut kesäyön kiihko 
tuuli ei kysy 

dyttää. Mieli siitä vaan tulee ennen jähmettymistä puro ottaa ruumiin 
pahaksi asianomaisella ja k0va ja hautaa sen kauas 
pelko, sillä mikä on tullakseen, . .. . . . . 
se tulee, vaikka kuinka varoit- szella ovat muutkm, kazkkzen vuoszen lehdet 
taisi ja olisi varovainen. 1 mutta puut jäivät 

- No mitä sattui? kysyy vie-~ hautomaan tulevan kesän kiihkoa. . . . 
ras ja hymyilee huvittunutta, 
salaperäistä hymyään. 

tyi tapahtua. Tähän aina palaan. On kulunut jo aikaa paljon. 
Tuo sävel elää yhä. Elää niinkuin minäkin. Elää soitossanl. Elää 
muistoissa. Niin runsaissa, sekavlssa muistoissa. Merkityksettö
miä kai muille. Ei minulle. Haluaisin saada kaiken selväksi. Tuon 
lyhyen sanomalehtiuutlsenkin: Viime yönä, luultavasti äkilli
seen n1ielenhäiriöön joutuneena yritti eräs kaupunkimme tun
nettu . . . Hm. Niinpä niin . . . Jännittävän takaa-ajon jäl
keen onnistui valppaasti toimivien järjestysviranomaisten .. . 
(hymähdysl. Lehtimiehet tarvitsevat uutisia ,palstan täytettä. 
Suon sen heille mielelläni. Järjestysviranomaiset. Kuulusteluja, 
nipullinen raportteja. Koneella puhtaaksikirjoitettuja, nimel
läni varmistettuja. Kansiossa. Tapaus numero se ja se arkistoi
tuna muitten epäselvien tapausten joukkoon. Paperit kellastu
vat ja pölyä kerrostuu. Ei pidä koskea kellastuneihin papereihin. 
Eivät pysty kaikkea kertomaan. Eivät kerro . . . Silloin oli 
vilkas, iltaöinen liikenne. Mainosvalot loistossaan. Ja satoi. Hä
märästi muistan tuon alun, Olin äkkiä tässä. Tässähän sen täy
tyi olla. Vai oliko? (Viheltää hiljaa pätkän iskelmää. Tauko). 

(Voimistuen alkaa kuulua vilkasliikenteisen kadun melua. 

SKE 
Raitiovaunujen kitinää. Autojen torventörähdyksiä. Sateen ro
pinaa. Tahdikkaita häipyviä partion askeleita. Ihmisten pu
heensorinaa ja tästä sorinasta alkaa eroittua sen säestyksellä 
ääniä). 

ÄÄNI; Älkää töykklkö. 
ÄÄNI: Kulkekaa itse silvolla. 
ÄÄNI; Anteeksi. 

UUIOkuva adulta 
(Tapahtuu öisen suurkaupungin kaduilla ja satamassa). 

' ' 

(Kuuluu helposti muistiinpainuva iskelmä, jonka välttämät
tömänä osana on säveljakso, joka tulee toistumaan useaan ker
taan kuulokuvan aikana sekä soitettuna että helposU hyräilty
nä, laulettuna tai vihellettynäl . 

KULKIJA: (Yhtyy viheltäen musiikkiin, joka alkaa häipyä 
ja vihellyksen jatkuessa kuuluvat Kulkijan askeleet kadun as
faltilla. KULKIJA pysähtyy ja vihellys lakkaa). Tässä sen täy-

ÄÄNI : Varokaa toki sateenvarjoanne. 
ÄÄNI: Pistää toista silmään. 
ÄÄNI: Kamalia tuollaiset ihmiset. 
.8.2\NI: Tämä tungos on sietämätöntä. 
.ÄÄNI: Hei, älä jää auton alle. 
.ÄÄNI: Katsokaa edes liikennevaloja. 
.ÄÄNI: Mistä minä. Nythän se vasta vaihtui. 
Kadun melu vaimenee jääden kuitenkin taustalle . Sitä voi

daan seuraavan aikana sopivasti häivyttää ja vahvistaa). 
KULKIJA: (Äänensä kuuluu läheisenä). Minä siis kuljen vain 

eteenpäin, eteenpäin. Miksi eteenpäin? Minähän kuljen vailla 
päämäärää, vain kulkeaksenl. Miksi siis eteenpäin? Miksi minut 
pakoitetaan kulkemaan? Itse en sitä tahdo. Miksi ihmiset töyk
kivät minua, työntävät minua sinne tänne. Miksi he huutavat 
minulle ikäänkuin olisin heidän tiellään. Olenko? En, kuuletteko, 
en ole. Enkö saisi olla täällä yhtä hyvin kuin he? Juuri täällä, 

- Se Tirisen Hannakln kuu
lemma odottaa pientä, puhuu 
emäntä syödessään: Ota Johan 
lisää padasta, on siellä vielä 
luitakin. 

Kirjaili joitten kesäkokous Kitkassa 7-8. VII 1962 

Mökin nuorin, kaksivuotias, 
joka lihkoaa lattialla, puuhaa 
jotakin. Vaimo jättää syönnin 
ja menee hänen luo, koettelee 
takamusten kohdalta ja sanoo : 

- No voi, mitä sinä nyt olet 
tehnyt! 

Hän allma keskellä lattiaa 
siivota lasta. 

No, tule ottamaan lisää, 
Johan, ennenkuin jäähtyy. 

Mies menee padalle, penkoo 
sitä kapustalla ja valikoi kaik
ki luulihat. Kun hän palaa pöy
tään, hän sinkoaa äsken kalu
tun luun kohti sängyn alla ma
kaavaa koiraa, jonka särjetty 
katse katoaa äkkiä ja se sän
tää luun kimppuun. 

- Vai että se Hanna! mainoo 
vieras. 

Perttu hoiauttaa puolet mai
tolasistaan yhdellä siemauk
sella avaraan kurkkuunsa. Pu
huu: 

- Se . .. kauankos siitä nyt 
onkaan, kun minä näin unta 
siitä Rannasta. El sen lapsen
teosta vielä silloin puhuttu mi
tään. Kukapa sitä nyt osaa 
odottaa, kun ei sillä ole vielä 
miestäkään . .. 

Tässä poseeraavat puheenjohtajan kirjailija A. E. Järvisen tuntumassa Oiva ArvoJa, rou
va Rinne, Raimo Laine, Kalle Heikkinen, Jorma Etto, Maria Kaarto, Eila Etto, Anja Yli
sirniö, Martti Qvist, Eino Paasilinna, Lauri Kaarto. 

- No ei kai se miehettä ole 
tullut, hä hä .. . rohkenee vai
mokin nauraa. 

- No niin, mutta . . . Niin, se 
minä näin unissani, kuinka se.tl 
Hannan hameenhelma oli son
nassa. 

Sellanenhan tietää rik
kautta, pistää vaimo väliin. 

-Häpeää se tietää! kivaht~a 
Perttu. Onko se nyt sitten ril"'
kautta että isättämän ponjiai
sen saa? 

- Mutta että lapsi nyt kui 
tenkin on lapsi, puolustelee vie
ras, olipa hänet saatettu täh;;u 
maailmaan millä puheella ja 
teolla tahansa. Viatonhan qe 
lapsi. 

- Portto se on semmoinen 
tytär ! kivahtaa Perttu. Jos mi
nun tyttäreni olisi niin ... 

Ja samassa Perttu sivalta 'l. 
uuden luun koiralle, joka k;i
reesti nappaa senkin etukäp<i,
liensä väliin ja näyttää vie
raalle hampaitaan. 

Kauas horisonttiin luovat tässä katseensa kustantajan, maisteri Martti 
kirjailijat Rauni Kivilinna, Jorma Etto, Lauri Kaarto ja A. E. Järvinen. 

Qvistin johdolla 

_ En minä sinun luustasi .. Kummallista! Minusta tunt•Ju Aamuaterian aika mökissä on Laukkaa ajavat pilvet taivaal .. 
sanoo vieras koiralle. aivan kuin se vielä äskenkin ohi. la. Ne näyttävät ikäänkuin knl· 

_ Koirakin 011 niinkuin s \1.:.- siinä olisi ollut . .. sen kun nä- Tuuli yltyy aavalla järvellä, vlin itketyiltä. 
ras tällaisella ilmalla, juttelee kee siinä omilla silmilläänktn , ruskistunut kaislikko näyttää Perttu syöksähtää mökistää!l 
emäntä. Sängyn alla vaan ma- kun hiukan somattomasti kat- runneltulta, myrsky riipii ja pihalle, ~ieppaa maasta pui~en 
kaa ja tuijottaa sieltä silmät soo · · · ajelee Lehtiä, ahvenet makaa- kartun ja lähtee kirosanoja 
kiiluen. - Mitenkäs sinä pääset _ Minähän sen noiduin poi~' vat omassa elementissään sen parkuen ajamaan takaa irt l 
vastatuuleen kotiasi? hän s~- julistaa Perttu riemuissaan. syvimmissä jorparl:oissa, päät päässyttä sonnivasikkaa Tuull 
noo vieraalle. Mitä sinä nyt m~- Olen minä sellainen poika, et- pohjamutaan hautautuneina, käy kiinni hänen tukkaansa j':\ 
nua tuijotat? hän samassa ky- teivät syylät siekoile! kuin syysrannan autius pe- pullistaa purjeeksi paidanseJkä
sy~ mieheltä_än~ joka_ kat~oa · _ Mitenkäs sinä oikein noi- l~~ttai si niit~. __ N: ovat rus~aa 1 myksen_. Tänä~~ .?n -~aas hänen 
va1:noa~n om1tmsen v01tonne - duit? kysyy vieras. pulassa, t1etavat kalastaJat. myrskymen palVansa. 
mmsestl. 

Katsopa peiliin! käsk·Je - Kuka taiat tietää, se taiat 
mies ja pitelee luuta toises.>a tarvitsee, sanoo Perttu salape
kädessään ja puukkoa toisessa räisen näköisenä, paiskaa Ju
kädessään. sikan pöytään ja päättää 

- Mitä ... olenko minä noe.>·
sa? kysyy emäntä ja vaistomai
sesti sivelee poskeaan. 

- Et noessa, vaan syylä . . . 1 
Syyläsi on poissa! huudahtM 
Perttu. 

Emäntä tunnustelee kädcl · 
lään nenän vartta, jossa on ol·· 
lut suurehko syylä. Hän et uslm 
ennenkuin menee ja tirkistää 
peiliin. 

äänekkään ateriansa. 

Koira kokoaa kaikki luunsa 
hampaidensa väliin ja menee 
hiukan peloissaan ovelle. Pert
tu päästää koiran ulos, joka 
luihuna ja taakseen vllkuillen 
kantaa rakkaat luunsa liki jär
ven rantaa ja ryhtyy hautaa
maan niitä. Hajusuojaksi ni1lle 
se nostaa luukätkön yllä taka
jalkaansa ja Urauttaa siihen 

- On .. . on syylä poiss:'l.! 'hiukan kirpeätä eritettään. 

tässä tungoksessa, tässä sateessa? Mutta minähän en enää ha
lunnut mennä eteenpäin. Enkö voisi pysähtyä tähän? Juuri tä
hän, tämän sateelta suojaavankatoksen alle, Olisipa edes jokin 
suoja minullakin. Tuon oven kautta he kulkevat. Minäkin kuljin. 
Joskus, jossain . . . Missä? Menevät sisään, tulevat ulos, Toi
siaan tuntematta, toisistaan kiinnipitäen. Jälleen ovi avautuu. 
Ja jälleen kuulen tuon sävelen. <Ravlntolaorkesterin soittamana 
kuuluu iskelmä) , Mitä varten he soittavat aina tuota yhtä ja 
samaa? Takovat sen jokaisen päähän. (Hyrällee säveltä itsek
seen). 

OVENVARTIJA: Hyvää yötä herrasväki. Kiitos. Hyvää koti-
matkaa. 

lUiN!: Hyvää yötä. 
ÄÄNI : Olkaa hyvä. 
OVENVARTIJA: Kiitos. Hyvää yötä. 
ÄÄNI: Loistoilta. 
ÄÄNI : Lähdetään jatkamaan. 
MNI: Tilaa taksi: 
• lUtNI: Eikö kävellä? 
.ÄÄNI: Nythän sataa. 
MNI: Kävelemään näissä kengissä . Oletko hassu? 
ÄÄNI: Taksi tänne. 
ÄÄNI: Taksi, taksi. (Muut äänet hyräilevät iskelmää muit

t en puhuessa. Kuuluu taksin pysähdys, ovien sulkeminen ja 
poistuvan auton ääni). 

KULKIJA: (Hänen hyräilynsä kuuluu jälleen voimistuen). 
OVENVARTIJA: Mitä te siinä seisotte? Ei kadulla saa lau

laa. Pyrittekö sisään? Olemme sulkeneet jo. <Hyräily jatkuu). 
Kuuletteko, parasta, kun alatte laputtaa. Taidatte olla huma
lassa. Lähtekää tiehenne tai kutsun poliisin. 

KULKIJA: <Lopettaa hyräilynsä). Ei tarvitse. Menen minä. 
Menen aivan sovinnolla. Hyvää yötä. 

OVENVARTIJA: (Äänensä kuuluu kauempaa) . Parasta kun 
menettekin. Menkää nukkumaan ja pysykää vaiti. (Tanssimu
siikki kuuluu vielä hetken ja lakkaa oven paukahdukseen). 

KULKIJA: Minä en siis saa hyräillä tuota tanssia. Muut saa
vat. He, jotka ovat tuolla ravintolassa. He, jotka melusivat ja 
maksoivat, lauloivat ja antoivat juomarahoja. Minunkin olisi 
pitänyt maksaa. Maksaa mistä? Maksaa siitä että olen. Elämäl
lä on kai hintansa. Jokaisella elämällä oma hintansa. Niin kai. 
En vain tiedä, mikä olisi minun hintani? Kuka elämästäni mi
tään maksaisi. Ja miksi? En tiedä edes loppua, päämäärää. 

ANNA SALMINEN: 

]Å'LJET 

lumeen jättävät kulkijat jäljet 
pienet pienen 
suuret suuren 
mustaa ja valkeaa 
valo tasoittaa 

(Kuuluu tahdikkaita häipyviä partionaskeleital. Ei. Ei askeleita, 
<Hatääntyneenä). Minun täytyy päästä pois. Pois. (KiirehtiviiN 
askeleita ja hengästymisen ääntä). Noin. Ne loppuivat. ( Liiken~ 

teen melu on loppunut) . Minä vain kuljen. Minähän en tahto~ 
nut kulkea enää. Minne on liikenne ympäriltäni häipynyt? Olen 
tainnut poiketa sivukadulle. Sivuteille, aina sivuteille. Olenkohan 
kulkenut päätietä koskaan? Tietä, jota askeleet kulkevat. Elä
mäni päätietä? Minua varten on olemassa vain sivu teitä, sivu• 
teitä . (Kuuluu KULKIJAN askeleita ja hyräilyä. Äkkiä pysähtyY, 
auto kovasti jarruttaen ja törähdys). 

ÄÄNI : <Huutaa). Kirottu humalainen, katso edes eteesi. 
KULKIJA: Anteeksi. Kuljin ajatuksissani. Kyllä minä menen, 
ÄÄNI: Ja vähän äkkiä kanssa. 
ÄÄNI: Onko se humalassa? 
ÄÄNI: Piru sen tietää. Ooks sä humalassa? 
KULKIJA: Olenko minä humalassa? En. Mistä minä olisb1 

humalassa? 
.ÄÄNI: Se on hullu. Selvä se . 
li.ANI: Korjaa koipesi hiiteen siitä auton edestä . 
KULKIJA : Kyllä . Kyllä. 
(Kuuluu poistuvan auton ääni) . 
KULKIJA: Tuokohan olisi ollut päämääräni? Montakohall 

vuosikymmentä minua on kuljetettu eteenpäin, eteenpäin tul• 
lakseni siis tälle sivukadulle tänä hämäränä myöhäisenä hetke• 
nä. Sillä nythän on varmaan myöhä. Mitä varten muuten katu
valot loistaisivat? Miten harvassa ne ovatkaan nuo valot ja. 
hlmmeät. Pitkiä heikkoja varjoja heittävät. Kuinka pitkä varjo .. 
ni onkaan. Olisikohan se jäänyt jälkeeni, jos äsken olisin la• 
kannut olemasta minänä. Tarkoitan, jos tuo auto olisi ajanut 
minut hengiltä. Minä olisin loppunut enkä kuitenkaan lakannu' 
olemasta. Mutta varjoni kai olisi hävinnyt, niin kyllä se olisl 
kaikonnut. Olisin siis päässyt irti minästäni ja varjostani ja su .. 
loin kai minut olisi huomattu. Silloinhan olisin antanut muill• 
niin paljon tekemistä. Olematon minäni olisi pannut liikkeen~ 
koko yhteskunnan huoltokoneiston. Viimeinkin olisivat tarpeek .. 
:<; ~,aneet sekaantua asioihini. Ruotia perinpohjin. Verentahri• 
n'"'" ' tahmeat jäännökseni olisi kerätty kasaan. Olisivatkohall 
nostaneet minut sellaisenaan autoon? Ei, ei kukaan autoilija; 
olisi halunnut liata ajokkiaan minulla. Eihän se olisikaan enäil 
minä. Mutta ei sittenkään, vaikka siinä olisi vain rikkirevittyjeJI 
riepujen verhoama kasaantuma orgaanisia yhdistyksiä, mittaa• 
mattomien molekyylien se·kasotku, alkuaineitten epäonnistunu' 


