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dottomaksi .. rrl:~~ulle, k~yhli.lle, An]·a Ylisirn iö: 
kurjalle. Nahkaas - va1kka ls-1 · 

TEUVO VUOMA: 

kisin päähän tuhatta kertaa, en 
sittenkään saisi valtaa, sillä val- • 

1 lassa olevat ovat siksi mahtavia 
1 ja etäällä minusta. Mutta luo
vuttamalla taito ja vallassaole
valle, vältytään monesta pahas-

Va 'Coukokuu.lta 

I Valo lähestyy metsää ja niittyjä 

maan leveydeltä 
t~)a hän, va_llassaoleva, s~a li-1 Anton sanoi että menisin 11- mäisessä vaunussa. Ne särky-
saa valtaa Ja suuruutta. t ik . . H. . 1 .. t . .. h t· . . t . 

_ Ja tuon taitosi aiot lahjoit-~ ap a]unassa. anen m1e es- va ama nnn pa as 1 JOS JO am 
taa minulle, niinkö? tään se oli viisainta. Olen tottu- sattuu. Pyysin kolmanteen t.~i 

- Niin ajattelin, Teidän Ma- nut luottamaan Antoniin, hän toiseen, mutta oli vain y'{si 
jesteettinne. Luonnollisesti yleensä tietää miten on tP.h- paikka vapaana. Paikka viisi. 
palkkiosta. Kestihän neljäkym- tävä. Oliko se viisi. Oli se. 
mentä vuotta . · ·.. .. .. - Pikajunassa saat nukkua Paikalle neljä on tultu jo. 

Mitä olet paattanyt PYY- yön. Nainen on ehtinyt tyhjentii.ä 
tää? 

- Aatelisarvoa, Annollineo 
Maaesteetti, ja akateemista ni-

\ mitystä - »Kuninkaallinen-pää
härtlyöjä» sekä lisäksi läänin ja 
linhan! · · 

Hän sanoi sen eilen. Silloin laukkunsakin vuoteelle, hänen 
hän vast<~ uskoi että olin tosis- on täytynyt tulla paljon ennen 
sani. Autonllle pitää puhua kuin minä. Hän näyttää etsi
monta päivää ennenkuin hiia vän jotain. 
uskoo. Hän ei ota minua vaka- - Päivää. 

Kriitikko Erno Paasilinna on lyönyt hudin, minkä vahin
goniloisina toteavat sivusta katsojat. 

Kalle Heikkinen: 

Opettavainen satu 
ahneuden 
illittömyydestä 

- Joku ryysyläinen pyrkii 
Teidän Majesteettinne puheille, 
ilmoitti kamaripalvelija ja ku
marsi. 

- Ryysyläinen, tiuskasi ma
jesteetti, nyrpistäen nenänsä 
tympeään ilmeeseen ikäi:' ~kuin 
jo torjuen vierasta, tuni{eilevaa 
hajua. 

- Olemmehan kieltäneet et
tei Meitä saa sellaisilla vaivata! 

Armollinen Maj esteetti. 
Olin juuri aikeissa usuttaa lin
nan koirat sen alhaisen alamai
sen kimppuun kun se parkaisi , 
että kysymyksessä on Teidän 
Majesteettinne tulevaisuus. Ja 
se sanoi, että saatuanne asiasta 
joskus t ietää Teidän Majesteet
tinne katuu ikänsä kun e: pääs
tänyt häntä alhaista a lamaista 
puheille, sillä asia on siksi tär
keä , että Majesteetti tuomitsisi 
minutkin suosiollisimman pal
velijansa hirteen siitä, että kar
koitin hänet alhaisimman ala
maisen mitään edes Majestee
tille ilmoittamatta! 

etevimmäksi läkäriksi . . . j .n.e. 
Kaiken saa päinvastoin ja taas 
takaisin ja päinvastoin. Mutta 
niin mullistavaa kuin tämä on
kin, voi kutakin käsitellä vain 
yhtä tapausta silmälläpitäen -
kerran, siten ettei samasta hen
kilöstä käy tekeminen yhtäai
kaisesti sekä lääkäriä että puu
seppää, valtiomiestä ja sotu
ria . . . 

Kuningas kuunteli hölmisty
neenä. Pilkkasika tuo kurja 
häntä? 

-Voitko todist aa taitosi vaik
ka heti, hän tiukkasi! 

- Kyllä voin, Armollinen Ma
jesteetti. 

- Jos kerran olet niin suuri 
nero niin miksi et kaikkea tuo
ta ole käyttänyt ja käytä omiin 
tarkoituksiisi. Sillä jos tuollai
nen toden totta olisi totta eihän 
olisi konsti eikä mikään vallata 
vaikka koko maailma? 

-Ajattelin kyllä sitäkin, Tei
dän Majesteettinne, mutta on 
>eikkoja, jotka tekevät sen mah-

- Se on paljon, sanoi kunin
gas - ja salatakseen kiinnos
tuksensa ja ahneutensa hän 
teeskenteli epäuskoista halutto-
muutta. · 

- Vaadit että todistat väit
teesi ennenkuin suostun keskus
telemaankaan ehdoistasi ... 
HYM! Sanoit että puoskarista 
tulisi mitä taitavin lääkäri- Mi
nua on kauan vaivannut selit
tämätön vaifa. Kukaan ei ole 
voinut sille mitään . . . HY~f! ... 
Kamaripalvelija! Tuokaapa yrt
tiensekoi ttaj a tänne ! 

Yrttiensekoittaja tuotiirc ja 
kuningas vaati ryysyläistä Jyq
mään tästä lääkärin? 

Ryysyläinen tutki huolella pe
lokkaana pälyilevän yrttiense
koittajan kaljun pään, otti pah
kanuijansa ja täräytti! ... Yrt
tiensekoittaja lysähti lattialle , 
ähkyi ja vääntelehti, räpytteli 
kotvan silmiään . . . loikkasi 
tuosta pystyyn ja oli tuossa tuo
kiossa täynnä ennenkuuluma
tonta lääketieteellistä viisautta, 
kaivoi nyytistään yritit, sekoitti 
ja paransi kuninkaan siltä sei
somalta. 

Kuningas hämmästyi - mut-
ta salasi ovelasti suuren rie
muosa ja kysyi yrmeyttä tees
kennellen, mahtuisiko yrttiense
koittajassa näin lyömällä tehty 
taito pysyä kauankin? 

- Vaikka kuolemaansa asti, 
todisti- ryysyläinen, ellei lyöntiä 
toisteta pääkuoren ennalleen
palauttamisosaan. 

- Ei palauteta, murahti ku
ningas, hilliten himosta vapise-
maan ruvenneita käsiään .. . 
Tämä ukkohan on aivan ... , 
hän majesteetti mietti. Sitten 
hän ylistystä teeskennellen 
myöntyi ukon vaatimuksiin, ni
mitti tämän oitis »Kunlnkaalli
seksi-päähänlyöjäksb ja lupasi 
parhaimman läänin ja linnan 
aatelisarvoineen . . . mutta sa
malla hänen majesteetilliset ah-

vasti. Antonin mielestä minä Se oli linkkuveitsi mitä hän 
puhun liikaa. Itse hän ei puhu etsi. Mutta ei hän vieli'..kää'l 
paljon, hän lukee sanomaleh- kokoa tavaroitaan vuoteelta. 
tiä melkein aina. Hänessä on jotain vasten-

Vaunu kahdeksan-kuusi-seit- mielistä. Onneksi hän nukkuu 
semän-neljä-yksi, se on tämä. minun alapuolellani. Yläpuo
En haluaisi matkustaa ensim- 1lelta hän varmaankin pudotte-

lisi leivänmurusia ja rasvaisia 
neet aivonsa suunnittelivat jo eväspapereita. S\täpaitsi hänen 
ovelaa juonta? Äkkiä kuin sivu- vaatteensa haisevat pahalta. 
mennen kysyi hän ukolta, josko Villatakin hihansuut ovat ai•1an 
olisi päässä myös kohta, johon likaiset. 
lyömällä uhrista tulisi tahdoton 
ja nöyrä alamainen, ja jossa 
silti säilyisi kaikki - HYN<! -
viehkeys ja kaiken osaamisen 
taito? 

Ukko myönsi! 

Lienee parempi mennä käy
tävälle, siellä on parempi ilma. 
Istun siellä niin kauan kuin 
jaksan. 

Anton sanoi että tämä matk'<t 
olisi epämiellyttävä minusta. 
Vaikka ei hän kieltänyt minua 

Kuningas käski kamaripalve
lijaosa pois ja sitten hän kuis
kutteli ukolle, että kuningatar, 
kyllähän ryysyläinen viisaudes-
saan ymmärtää, on vähän sem- ta varmasti sen oikean . .. 
moinen, kuten ylhäiset naiset ... Kamaripalvelijan pää olisi 
yleensä - oikukas, mikä suures- hänen ukon mielestä kyllä ha
ti piinasi Häntä Majesteettia. vaiotavälineestä paremmin käy
Hänen kun kaikessa tuli alistua nyt- mutta kuninkaan tahtoa
kuningattarensa oikkuihin .. ~ han ei käynyt vastustaminen 

Ymmärsihän ukko, ja lupasi kovin - ja olihan majesteetti 
vaikka oitis päähän-lyödä ku- oikeassakin kun kuiskaili epäi
ning·atarta kunhan sitten vain Jevänsä, että kamaripalvelija si
heti kirjoitettaisiin h altiakirjat ten itsekin voisi paikan todeta ja 
linnasta, läänistä, akateemises- käyttäisi täten saamaansa tie
ta arvosta . . . ja kuningattares- toa piankin petollisesti. . . On 
ta tulisi siinä samassa mitä nöy- parempi että peilin avulla vain 
rin ja missään suhteessa vähää- he kahden näin ... 
kään vastusteleva rouva. Sitten kuninkaan hiha peitti 

- Kirjoitetaan, kirjoitetaan, ukolta näkymän peilikuvaan. Se 
lupaili kuningas suuri eleisesti olikin kuninkaalta varsin har
- mutta huokasi pian ja sanoi kittu ele. Samassa hän näet 
ettei aikeesta taidakaan tulla tempaisi nuijan korkealle ja -
mitään. Kuningatar ei ilmeisesti 1 räsäys vain - ja ukko tuupertui 
suostuisi niin alhaisen alamai- kuninkaan kainalasta lattialle. 
sen kuin ukon käsittelyyn.. . Kuningas hymyili julmasti ja 

Sitten kuningas pohti ukon kutsui kamaripalvelijaosa vir
kanssa muka mitä mielikuvituk- voittelemaan ukkoa, nöyräksi ja 
sellisempia suunnitelmia, ja eh- tahdottomaksi käynyttä ukkoa. 
dotti lopuksi ainoana ja mah- Niin hän majesteetti nyt uskoi 
dollisena sellaista, että ukko - ja hän laski ettei enää pu
neuvoisi Hänelle Majesteetille hettakaan läänistä, linnasta ei
sen päälaen kohdan johon tulisi kä aatelisarvastakaan senkum
iskeä, niin jospa Hän, Kuningas, memmin kuin akateemisesta
jolla yksin on mahdollisuus lä- kaan. Uklco olisi nyt nöyrä ja 
hestyä kuningatarta, salaa suo- tahdoton päähänlyöjä ja hänes
r ittaisi sellaisen päähän-lyön- tä kuninkaasta tulisi pienessä 
nin? hetkessä Maailman Herra, Vai-

lähtemästä. Hän sanoi vain et
tä se olisi epämiellyttävä. An
ton on sellainen. Mutta hän se 
ehdotti pikajunaa. Minä olisin 
lähtenyt millä junalla t~.hansa. 

Tuo nainen tulee paikalle 
kuusi, voisin melkein lyödä ve
toa siitä. Niin tulee. Mies on 
vain saattamassa. He ~nenevät 
vielä ulos. 

Anton ei lähtenyt asemalle. 
Hän antoi eilen rahaa ja ky

syi riittääkö se. Luulen että sii
tä jääkin vielä. Anton ei ole 
turhan kitsas. Joskus hän an
taa rahaa ja käskee ostaa ken
kiä ja vaatteita, vaikka enti
setkin ovat vielä hyviä. 

-- Anteeksi, paljonko on vie
lä aikaa? 

- Viisi minuuttia . 
Sitten voin ehtiä vieK 

Kiitos. 
Hän ehtii luultavasti ostaa _ 

on viimein tässä 

( lämmin) 

ja aurinko irtoaa pehmeäsL 

pilvestä kirkkaalle taivaalle 

II Kasvan itseeni valkeat rungot 

ja sade vihmoo niihin 

ohuenvihreän kevään 

Aurinko paistaa sisääni 

III Pääskyset tulevat 

ja kaivavat pienet pesänsä 

rinteeseen 

H engitän lintuja 

sisään ja ulos 

lehden. -II 
Anton sanoi että t ietenkin-.!..!.-------------------------

saan lähteä jos haluan. lVIutta 
hänen mielestään e1 ole yhtään ja ennenkuin löydän oikean tuna nimi, se saatwi olla 11ä• 
varmaa löydän!{Ö sitä naista. kaupan ja naisen. Hänellä voi 1 nen. Mutta olin heittänyt pus• 
Tietenkään ei ole varmaa löy- olla te~ohan:paa~ nyt, mut~a sin pois. Tavallisesti en heitä 
dänkö häntä. Minun on joskus sormukststa amakm tunnen na- pusseja siten, mutta matkoilla 
vaikea muistaa vieraita paikka- net. on niin vaikea säilyttää mi
ja. Jos löydän sen puiston osaan Hyvää päivää, sanon hänell0. tään. Anton ei pid8 siitä että 
kyllä. Me istuimme penkillä ia Te ette varmaankaan muista tavaraa kertyy. 
minä söin tomaatin. 3iitä oli minua. Siitä on .io kaksi vuot- Siitä on viikko kun kysyin 
kahden kadunvälin matka. ta kun ostin teiltä tomaatteja vieläkö Anton muistaa sen ai-

Anton yritti neuvoa minuue ja banaaneja. sen. Hänen piti miettiä kau'ln. 
tietä . Ensin asemalta puistoo:1 Hän laittoi ne samaan pus- Minä muistan hänet maitokau" 
ja siitä itäsuuntaan. Mutta mi- siin. Pyysin että hän laittais.i. pan myyjästä. Hän ei ollut käy
nun oli vähän vaikea käsittää Me söimme ne heti, turhaa oli- nyt meillä koskaan ennen. Hin 
häntä. Anton puhui joesta ja si ollut laittaa niitä moneen ajoi pyörällä pihaan ja toi sata 
siliasta, minä en muistanut mi- pussiin. Anton ei pidä tomaa- markkaa .. Hän oli päivällä peri
tään jo!<:ea. Sain pääsäryn kun teista, hän söi banaanit . Ne e1- nyt ostoksista liikaa 
yritin ajatella sitä. vät olleet silloin kovin kalliita, Kohta senjälkeen 

Anton olisi voinut lähteä niinkuin eivät t.omaatitkaan. Antonille että lähden. 
sanoin 

Antonin 
mielestä matka on melko pitkä, 
Hän muistutti minua että ot-

mukaan, hän olisi kyllä saanut Anton maksoi ne. 
muutaman päivän loman. Oli- Nainen saattoi kyllä huomata 
simme menneet autolla. Mutta asian heti kun lähdimme. Tu
Anton ei pitänyt kun puhuin hat markkaa on melko palj 1.n. 
siitä. Hän. sanoi ettei_ hä~ m~_t- 1 Hän on antanut meille liiJr.aa 
kusta turhan vuoks1. E1 han vaihtorahaa Emme hur.mal, · 
lähtenyt edes asemalle. neet sitä ennenkuin illalla, 

Sanoin hänelle: . olimme ajaneet jo kolmesataa 
- Anton, minä lähden nyt. kilometriä silloin. 
Hän oli syönyt juuri päivälli

sen ja makasi sohvalla. 
- Minä lähden nyt. 
Minulla oli silloin jo takki 

päälläni. Anton luki vain leh
teä eikä kääntänyt päätään. 

- Hei sitten, Anton. 
- Hei. Ja muista se junan-

vaihto. 

Meillä ei ollut aikaa palata, 
sanon naiselle. 

Anton ei lähtenyt takaisin. 
Mutta Anton on kyllä rehel:i

nen. Hän on lähettänyt rahat 
postissa, mutta en tiennyt nai
sen nimeä. Pussissa oli painet-

taisin särkytal5letit mukaan. 
Saan selkäsäryn aina pitkillä 
matkoilla. 

Pitääkin ottaa yksi tabletti 
nyt. Ne cvat käsilaukussa. Kol
men tunnin kuluttua otetaan 
toinen. Ei, niitä ei ole täällä. Ei 
ole Olen unohtanut ne. Lienee-
köhän niitä koton::J.kaan. Kun
pa Anton huomaisi katsoa ja 
käydä apteekissa jos ne ovat 
loppuneet. Saan ottaa heti kun 
tulen. 

Olen kotona torstaiaamuna. - Kylläpäs ne alhaiset ovat 
röyhkeitä. huokasi majesteetti, 
mutta hänen majesteetillinen 
mielenkiintonsa oli kuitenkin 
virinnyt? Hän käski toimit taa 
ryysyläisen luoksensa! ANNALIISA KOSTAMO: Ukko mietti , mietti - ja lo- tias! Hän kutsuisi maailman 

puksi suostui mutta tiukkasi jäl- kaikki kuninkaat ja pääminis

Minusta junanvaihdot ovat 
ikäviä. Kiireessä voi sattua vää- l leen haltiakirjoja? terit valtakuntaansa suuriin ' Hetken kuluttua suureen sa

liin mateli kutsuttu. armahdet
tu, syvin kumarruksin. NÄKY 1tl Å. - Sihteerin!, rakas alamaise- juhliin, juottaisi heille unijuo

ni, laitetaan asialle oitis, sanoi maa ja sitten nöyrä »päähän
kuningas, onnenkyyneleitä sil- lyöjä» vain yöllä toimeen? 

rään junaan. Ja voihan käydä 
niinkin että unohtaa vaihdon. 
Pitää pyytää konduktööriä 
muistuttamaan siitä. Minun Hän kertoi olevansa tutkija, 

tieteilijä, joka neljäkymmentä 
vuotta oli kaikkensa uhraten 
futkinut asiaa, jonka tahtoi nyt 
esittää majesteetille. Hän on 
J<;eksinyt kuinka lyöm::.llä ihmis
tä päähän voi tehdä ihmeitä! 
Hän on tutkinut ja jakanut ih
l11isen pääkuoren alueisiin, joi
hin määrätyllä iskulla on häm
~llästyttäv:i vaikutus. Täten tyh
,mästä saa viisaan ja päi· ·:as
toin, ja tietämättömästä tietä- J 
yäisen ja osaamattm-- ,~ta osaa
.vaisen, pelkurista rohkean . . . 
:Esimerkiksi mies, joka ikinänsä 
ei edes naulaa ole lyönyt. muut
!t:uu päähän määrättyyn koh
taan lyömällä mitä kätevim
' mäksi puusepäksi, puoskari mitä 

minä katselen alas vuoreltani 
kun himokkaat aamupilvet 
hapuilevat maata 

mistään pyyhkien. Mutta ukkopa ei vain viron-
Suuren hopeapeilin ääressä, nutkaan, kamaripalvelijan yrit

ukon pää kainalossaan, etsi ku- telyistä huolimatta. Hän epäili 
ningas kohtaa ja ukko ohjaili ukkoa kuolleeksi? 
peilikuvan avulla kuninkaan - Kuollutko!, parahti kunin
sormea oikealle paikalle. Kohta gas, ryntäsi katsomaan ja tdtesi 

muistini on viime aikoina vä
hän huonont\!nut. 

Mutta sen naisen muistan 
paremmin kuin Anton. Ifän oli 
lihava ja hänellä oli paljon sor
muksia . Näytti kuin ne olisivat 
painuneet paksuihin sormiin.l 
Eikä Anton muistanut sitäkään 

syleilyynsä löytyi ja kohtaa nuijalla hie- niin olevan: ukon pääkuori oli 

ja meriltä tulevat tuulet 
pistävät ja kalanhajuiset 

roen kuin lopullisesti vakuut- murskana! Silloin hänen majes
tautuakseen paikan täsmällisyy- teettinsa repi vaateitaosa ja rai
destä erehdystä välttääkseen vosi: 
kuningas vielä kysyi: - Kuinka kehtasikin kuolla. 

- Juuri tähänkö tulee siis K.uinka uskalsikin! Sitokaa raa
lyödä - ja kuningatar on nöy- ' to paaluun linnanpihale ia ruos-

että hänellä oli sivulta ham
mas pois. Antonilla jäävät mie
leen erilaiset asiat. Hän muisti 
että portaissa oli kolme aslrel- i 

maa. Ja että keskipäivällä au
rinko paistoi taloon suoraan 

kasvosi tulevat vielä hetken olemaan 
suudelmista kosteat, maa 

rästi armoillani?. kikaa. Ruoskikaa! 
- Siihen, Armollinen Majes- Kouriansa kopristellen Hänen 

teetti, ähkyi ukko hankalassa Majesteettinsa katseli linnaosa 
asennossaan, varmistuen· silmin parvekkeelta kuinka pyöveli 
pelllkuvasta, että majesteetti ruoski kalmanvalkoista, kuollut
kymmenistä kohdista tiesi vali- ta ruumista. 

Anton varoitti minua anta
masta rahaa väärälle henkilöl-

rykelmä. Ehkä heillä olisi paarit. Niin, varmaankin paarit, joissa 
.on lujaa kangasta pingoitettuna pohjaksi. Sääli tuota kangasta. 
Kyllä he si täkin säälisivät. Eihän siinä olisi mitään arvokasta 
kannettavaa. Minut vain. Minut ilman minää, minut ilman var
joa. Ehkä heillä olisi vanhaa käärepaperia panna alleni ja na
rua, millä käyttää paketti kokoon. Olisinkohan minäkin kerran 
joku tekijä? Nyt otettaisiin selvää kuka minä olen ja mistä olen 
tullut ja minne menen. Niin, minne menen? Sitä he eivät saisi 
tietää. Vahinko, silloin en minäkään. Mutta minähän unohdan, 
enhän saisikaan sitä tietää. Mutta minut avattaisiin, monet pa
perit ja kaavakkeet täytettäisiin, käräjät käytäisiin ja loppu
ni olisi hyödyttänyt monta ihmistä. He olisivat saaneet maksun 
työstään. Olisihan pystynyt järjestämään hyötyä ja ansiota hä
viämiselläni niin monelle , minä. Niin, minä. Olenko minä minä, 
vai kuka minä olen? Ehkä olenkin joku muu. (Alkaa kuulua 
naisen hyräilyäl. 

NAINEN: Onko herra eksynyt? 

KULKIJA: Eksynyt. Eksynyt? En minä voi eksyä, koska en 
tiedä, minne menen. 

NAINEN: Ai, kun herra on vitsikäs. Onko herra humalassa? 
KULKIJA: Miksi kaikki sitä minulta kysyvät? Hoipunko mi

nä? Tuoksunko minä viinalle? Miksi te kaikki niin luulette? 
NAINEN: Älkää suuttuko. Enhän minä ... 
KULKIJA: (Selvästi ärtyen). Miksi te kaikki luulette ? Miksi 

Tule tänne ja haista henkeäni. Kuuletko, tänne. 
NAINEN: Päästäkää irti. Ette saa repiä. 
KULKIJA: Älä huuda. Haista henkeäni. Olenko minä huma

lassa, kuuletko? 
NAINEN : (Huutaa hätääntyneenä). Olette hullu. 
KULKIJA <Raivolla) . Haista henkeäni. Suu suuta vasten 

puhallan henkeni sinuun, kuolevainen. Keuhkojeni koko voi
.malla. Olenko minä humalassa? 

NAINEN : Älkää repikö. Hyvä jumala, tuo mies on raivohullu. 
KULKIJA: Ravistan kerrankin totuuden ulos. Olenko m inä 

. humalassa? 
NAINEN : Älkää puristako kurkusta . Ette. Ette. Kuuletteko, 

ette ole. 
KULKIJA : (Äkkiä uupuneena). Mene. En tarvitse sinua. 
NAINEN: Kaikki tarvitsemme toisiamme. Herra on kummal

-linen. 
KULKIJA: Ei ole rahaa, millä maksaa. 

NAINEN: Senkin roisto. Hyökkää viattomien naisten kimp
puun. Kuristaa. 

KULKIJA: (Räjähtää nauramaan ja nauru kaikuu pitkin 
tyhjää katua). Viaton. (tikkiä mielenkiinnolla). Ei, odota. Sinä
kö se olit? Silloin, siellä. Herra jumala, missä? Vastaa, nainen. 

NAINEN : Älkää huutako. On täällä poliisejakin jossain. Re
hellistä se on t ämäkin ammatti. Raastoitte pukuni pilalle. 

KULKIJA: Mene tiehesi. Kuuletko ? Mitä kiusaat minua, et 
kuitenkaan kertoisi. Mene. 

NAINEN : Ai, eikö herra naisista välitäkään ? Miksi ette heti 
sanonut? 

KULKIJA: Menet tiehesi. Mene paremmille markkinoille. Me
ne, mene, kuuletko? 

NAINEN: Menen. Menen. Sika. Roisto. Luonnoton. Juoppo. 
Hirviö. Koira. Saasta. (Herjaustulva jatkuvasti loittonee ja ääni 
häviää). 

KULKIJA: Niinpä niin. Sika. Roisto. Juoppo. Nimiä, nimiä. 
Eivät ne nimiä ole. Eivät minun. Eivät minun nimiäni. (Alkaa 
viheltää iskelmääl. Hyvä luoja, aina tuo sama sävel. (Hyrällee). 
Miksi, mitä varten? Ja askeleet. Miksi kuulen askl!leet? Ne tule
vat jälleen. Askeleet. (Kaukana partion askeleita). Ne eivät saa 
minua tavoittaa. Pois, minun on päästävä pois. Minun on pääs
tävä pakoon säveltä ja askeleita. Kiirehdi. Pakoon .Pelastu. 
Juokse. (lähtee juoksemaan ja hengitys Jäähättää. Kuuluu myös 
partion juoksuaskelten kaikua ja huutoa kaukaa). 

ÄÄNIÄ: Ottakaa kiinni. Ottakaa kiinni. (Sitten äänet hilje
nevät ja kuuluu vain läheinen läähätys). 

KULKIJA: Nyt se onnistui. Kerran taas. Kaikki hiljeni. Mitä 
varten juoksin? Eihän minun tarvitse paeta. Enhän ole mitään 
tehnyt. En mitään tehnyt. Vai olenko? Herra jumala, olenko? 
Aioinhan kuristaa tuon naisenkin. Missä minä olen ollut? Mistä 
tullut? Minne menen? Minun täytyy ajatella. Ajatella. Mitä var
ten olen täällä? Missä olen? Olenko koskaan ollut täällä? Mitä 
varten on niin hämärä? Onko yö? Oli päivä, kun läksin. (Lyhyt 
tauko). Läksin. Läksin mistä? Kelloni. Mitä kello on? Mutta se
hän on totta. Eihän minulla kelloa ole. Olenko sen kadottanut? 
Ehkei minulla kelloa ole ollutkaan. Ei kelloa, ei aikaa. Ei aikaa. 
Herra jumala, ellei alkaa enää ole. Vai onko aika vain omalla 
kohdallani lakannut olemasta? Ellei minua enää ole. Elleivät 
muut minua näe? Minäkään en enää näe tarkkaan. Hämärän
kö vuoksi? Vai olisiko mahdollista. Ellei olekaan hämärä. Ellen 
tajua enää valoakaan. (Alkaa kuulua Iskelmän laulua nuoren 

le. Tietenkään en anna raho-

parin laulamana ja kisailevia jaksottaisia askelääniä. Pari juok
see, pysähtyy, leikki, nauraa) . Tuo sävel, aina tuo sävel ja as
keleet. Olenko tulossa hulluksi? Vai enkö enää tajua muuta? 
Piiloon, pian ... Miksi? Ei ... Uskaltaisinko kysyä? Jos peläs
tyvät. (Nuori pari on tullut kohdalle) . Anteeksi . . Saanko 
häiritä. 

NEITONEN : (Nauraa onnellisena). Häiritkää pois vain. 
NUORI MIES: (Ystävällisesti). Mitä haluatte? 
KULKIJA: Anteeksi: Voitteko sanoa? Älkää pelätkö, Näette

kö, näettekö minut? 
NEITONEN: (Nauraa herttaisestil. Mitä arvelet? Näemmekö 

hänet? 
NUORI MIES: (Nauraa iloisesti) . Emme. Emme varmasti näe. 

Kuka siinä olisi? Siinähän on tyhjää vain. Mehän näemme vain 
toisemme. Näen vain sinut. 

NEITONEN: Vain toisemme. Ei ketään muuta. Ei muita kuin 
sinä. 

NUORI MIES: Mennään. Haluan suudella sinua. 
KULKIJA: Älkää vielä menkö. Auttakaa minua. Onko nyt 

päivä vai yö? Mitä kello on? 
NEITONEN: (Nauraa). Hän kysyy aikaa. 
NUORI MIES {Nauraa). Meiltä, kuule. 
NEITONEN: Emmehän sellaisesta tiedä. Emme siitä välitä. 
NUORI MIES: Ei varmasti. Meillä ei ole muuta kuin nyt. 

Tämä hetki. Juuri nyt. 
NEITONEN: Olemme taivaassa. Tule, mennään. Anteeksi her-

ra, ettekö ymmärrä? Me olemme rakastuneita. 
NUORI MIES: Menimme juuri kihloihin. 
NEITONEN: Me olemme niin onnellisia. 
NUORI MIES: Emme välitä muista. Ei maailmasta, ei ajasta, 

ei Teistä, ei mistään. Ei mistään muusta kuin sinusta ja ... 
MOLEMMAT NUORET: ja sinusta ja sinusta ja sinusta. (Mo

lemmat nauravat) . 
NEITONEN: Hyvää yötä, herra. Oletteko koskaan ollut ra

kastunut? 
NUORI MIES: Säälin herraa, ellette ole. Hyvää yötä. <Alka

vat hyräillä iskelmää ja kuuluu poistuvia askeleita). 
KULKIJA: He nauroivat. He olivat onnellisia. He eivät peläs

tyneet minua. He näkivät minut. Näkivät. Minähän tunnen it
senikin. Tunnen käteni otsallani. Viileän käteni . . . Mitä var
ten päähäni koskee? Tuntuu niin hyvältä viileä käsi. Lämpenee 
vain niin äkkiä. Otsaani kuuf!1ottaa. Miksi? Miksi sade on lakan-

ULTIMA 
Pohjoiset Kirjailijat r.y:n antologcia ilmestyy loka
marraskuun vaihteessa. Kirjoittajina 17 pohjois
suomalaista kirjailijaa ja 8 tulevaa kirjailijaa. Upea-
asuinen julkaisu sisältää runoa, proosaa, esseitä, 
poleemisia kirjoituksia ja piirroksia. 

KIRJALLISUUSLEHDEN 

seuraava numero ilmestyy Lapin Kansan lauantai
liitteenä joulukuussa. Siihen tarkoitetut kirjoitukset 
on lähetettävä päätoimittajalle kirjailija Jorma 
Etolle osoitteella Keskitie 1 E Rovaniemi. 

nut? Tuntui niin hyvältä sade kasvoillani. Miksl ei tuuli käy? 
(Kuuluu kaukainen laivan huuto). Miksi on niin vaikea hengit .. 
tää? Minua tukehduttaa. (Alkaa ilmeisesti jälleen tulla levotto• 
maksi). Kuinka olen joutunut tähän kuiluun. Syvään kuiluun. 
Kiviset seinät ympäröivät minua joka puolelta. Haluan pois. Pois 
täältä. Haluan Rantakadulle . . . Kadulle . . . Mutta minähän 
olen kadulla. Minun on siis vainkuljettava eteenpäin. (Rauhallt
semminl. Eteenpäin. Lopulta tulen sillalle. Sillalla tuulee aina.. 
Tuulee ja on viileää . . . Silta. Mitä varten ajattelen sHtaa? Mis
tä tuli silta mieleeni. Minua pyörryttää. (Ahdistuneena). Miksl 
aina vain kysymyksiä? Kysymyksiä ilman vastausta. Hyvä luo
ja, mikä minua vaivaa? En jaksa enää. Minua väsyttää, väsyt• 
tää . . . Minun pitäisi . . . pitäisi . . . (Kuuluu pyörtymista 
kuvaava äänijakso. Tauko. Sen jälkeen lähestyviä askeleita ja. 
juopunut ääni lallatellen jotain tuttua marssisäveltä). 

PULIUKKO: Hik. Ei kai herra vain ole kuollut? Hik. Jos herra 
m'l kuollu-t, niin tämä oli minun viimeinen ryyppyni. (Yrittää 
laulaa). Sanokaa nyt herra jotain, ettei minun tarvitse lopettaa. 
Hik. Ei mutta eikö herra voisi edes minun mielikseni lilkkua? 
Herra, raittiuslupaus on vakava asia. Hik, herra. Kuulkaa. Hik, 
Ei, mutta herra, kyllä minun täytyy ottaa ryyppy. ~Tauko). Hen
gittääkö herra ollenkaan? Pitäisik,ö herraa kääntää vähäsen? 
Mitäs ainetta herra on ottanut, kun noin on kuollut. Eikö herra 
neuvoisi minullekin? <Kuuluu ähkäisy). Sanoiko herra jotakin? 
Hik. Jos herra suostuisi sanomaan jotakin. Herrahan on niin 
kunnollisissa vaatteissakin. <Voihkaisu). Eikö herra osaakaan 
muuta kuin ähkiä. Jos herra edes nousisi istumaan. Menevät 
nuo hienot hyntteet ihan pilalle. Herralla on aivan kylmät kä.· 
det. Hik. Ja vihkisormuskin sormessa. Mitä herran eukko nyfl 
sanoo, kun herra tulee kotiin? Missä herra asuu? Jos menisim· 
me vähän kotiinpäin, jos herra suostuisi niinkuin nousemaan. 
{Jälleen ähkäisy). Herra voisi mieluummin avata silmänsä kuin 
ähkiä. Herra ähkii niin yksitoikkoisesti. Herra voisi muutta::t vä
hän säveltä, niin laulaisimme vaikka yhdessä. (Laulaa pätkän), 
Herra varn1aan tarvitsisi ryypyn, kun ei laula. Herra ottaa tästä • 
No, herra ottaa vaan. Tutti on jo suussa. Imee nyt vaan. Lääket
tä tämä on. Eikö herra voisi niellä välillä, ettei väärään kurk~ 
kuun mene. Herra nielee nyt, ettei rupea yskimään. Hik. <Kuuluu 
yskäisy). Ai, herra avaa jo silmänsä. Enkö minä sanonut 
Hik ... että lääkettä herra tarvitsee. Kyllä tämä herättää vaik
ka kuolleista hik. 

KULKIJA; Kuka te olette? 


