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V.UO MARIKAfNENl 

Lapin Kansa - Klrlalllsuuslehtl 
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SIRKKA. TUOMIKOSKE\ 

Raimo laine: lehden alkuja. Ladon pärekatto 
oli painunut notkolle. Sen ovi· 
aukko ammotti mustana kuin 
hampaaton suu. Ketä tuo lll.to 
muistutti, isä hymähtl. Ennen 

. . . . . .. polkana hänen oli ladon nähty. 
LmJa-autovanhus purk1 vu- muodollisuudet taytetty!iän, us- T .. hf. k. k '[ f . . . He olivat ajaneet . t ään tapana arvailla kenen van· 

meiset matkustajansa korpikir- koen itsekin vahvasti saaneen- Q f f r Q 5 f Q Vanhempieni avlohltto oli lähtenyt edes klrosanan volmal· kilometriä 1 ... k JO mo~ a han ihmisen näköinen se oll 

'117elankolia NVETO Matk8 ... VENE 
konkylän kahvilapahasen luo· sa jumalansa petetyksi kuin perin onneto~,. ja lienee ain~ la eteenp~.in. 'rulln jokivartta ta ölJ"sora~~ ~fam ltautplutnäg sl-l Melkein aina se näytti eri lh~ 

.. .. .. .. · . Ml h paikkansapitavä se väite, etta alhaalta. pain ja huomasin et- · . " e ua va a e o mlse äk"is lt" 
na: laihankalpakka ~oklnmies karJanostajan. e_:; ~aura ti. kasvuiässä poika asettuu ältin· tä Taavetin akka lenkuttt 'pat. hyvä ajaa, paikoitellen oli Ioivia . n n ° e a, rllppui kai 
lihavlne akkoneen, lmhukatsei- Ja tuolla kuusten katkossä kir- . __ .. . . . . sä puolelle isää vastaan mutta kalle toiselta suunnalta Mi· heittoja, etenkin rumpujen koh· katselijan mielentilasta. . . 
nen vllnatrokarilta näyttävä kon ympärillä kuhlsevat tie- Stnzsen maton puhkatsseet kethliänktit]it mieheksi tultuaan hän s~orlttaa nulla oll Jonklnlaisla aa~istelu· ~11~: mutta .. nllstil. selvisi vään· ed~!~ä~uivat ladolle. Poika jäl 
ukkeli pullottavine reppuineen, tenktn korttlkängit kuin en- vtilkehtivlit tosjortssa. uudelleenarvioinnin. Nlln kävi ja ja hämäriä kulskalluja mle· ~amallä llsaä kaasua kuopan Isä kum!;toila~~~~a k~t~elleni 
sekä mies pihkatahro~sta kiilte- nen~n. Mut~~ varmaankaan Matto kestiJli vteZit rautojen painon. • myös minulle. Siksi halu~ k~r· lessä s~ltä, että isä oll nuorena ~~:fla. 11 t . tyhjä, katk~nn~i~;· lat~~l 0~ 
levissä vaatteissaan, Jotka juo- sielta ei enaa tapalsi Ventti· · toa muutaman sanan Isastanl rakastunut tuohon naiseen, ko· da 11 a ~~ne u pintaa.~~ tal- tojen seassa oll vain vähä~u 
rusivat kantajansa kuuluvan Laitista ei Kulkuri-Kinnusta Alhaalla kulJen ahdistusta tuntemattai ja vallankin naisesta joka piti sinut häntä ja saanut rukka. . o f ä u ~ef tu~kaat?- ~~jyso- maatuneita heinänjätt it" j ~n 
metsien miehiin, pölllnsouva· eikä Kittilän Pastorlakaan; sen Pääni piJiJltiJ kasvaa pehmeit unt ' häntä ellnikäisessä vankeudes· se.~, ja tämä kokemus oll jäänyt ~~;~: s n me een uli Stina aja. ta lähti ummehtunut ~u~ks~. ~ 
re~hin t~i paremminkin savo- par.~mn:tn k:Un .~~itakaan en· keihäitnkiirktin astt. saisä oll tutussa, iloisessa seu· ~!,~~tf.~!~~~na~~~~ n~i~~~ Mopedi kulkl, hyvin. Moottori I ~.lllä poika pelkää, .. tule vain 
tOiden p!kkukihojen joukkoon. tisia kalrankiertajia. rassa huoleton velikulta. Eipä oll valinnut puollsokseen eh~ laul~i tarmokasta lauluaan, ja s salle. Pol~~se.~a ~in~ olen pal-

Mies tempasi saranoissaan Entäpä sitten tuo tuttu kaup- olisi uskonut että hänellä 011 meän Taavetln jota hän P sai klidatti .. ~eltä eteenpäin. Tämä·' jon ollutt_taalla. N~ma ovat ml· 
k't' .. k h 11 ki . t ki k 1 ll" ST' . , . . .. . . , hän vetaa niinkuin lehtlmainok nun en lsen kotttalon maita 

1 .. 1sev~n ... ~ v anov~n au Ja pa u?ss~ r on v ere a . 1 a- lllllllmllmmnnllnllnlllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllmlllfilffillliiiiiHIIIllllllmllllRHmllllllllllammmnmmu ras~~tta, synkkiä .~Jatuks.la mie· k~~~eä Ja komentaa mielin~ 1 1 t · · · - , Täällä seinässä pitäisi olla t~ 
tyonty1 s1saan. Kahvila oli tyh- kln stetaisl vilkaista. . lessäan. Sen kylla havattsin jo maärln. Isästäni hän ei ollsi 8 ssa uva aan, isä ajatteli. nunkin nimikir'aim t m 
jä. Mies istahti pöytään ja ti- Mies työntyi kauppaan, joka hän pakkaa, aivan kuin rlljjuu - Eel, Taivaljärveltähän ml- nuorena, ~ttä he olivat täysin saanut koskaan täydellistä yll- ~g~~a fs~u~ä ta~~ra, jal~t .. le- luku jossakin} e ja vuosi· 
lasi kupin kahvia. vaaleatuk- kuhisi täpösen täynnään osta- nuorella. Mutta vaiklaa se on nä. yhteensoptmattomla luonteita, otetta ja siksi hän oli houkutel- ri~ttaj · s:s hd'll 

1 ~\ pttaen. Arastellen poika tuli sisälle 
kainen kaunokainen toi kahvin, jia. Hän asettui huomaamatta- lllman tupakkia. Pietarin yrt- -Vai Talvaljärveltä sinä. No, jot~.a l?ukkasiv~.t 9.;1at~ t~is~.a~n lut isän kos~~~n itseään ja ja~ ~t~~en ° tl~k~eneva~sl po· :.Tuossa.» · 
ja mies tarjosi kolikkoa mak .. miin syr~äpaikalle. Kohta hä- tejäkl minä oon jo yritelly tup- jo minä ajattelinki, että ml· ~~f [Ietr~ ett\ tl~tä~rta;n. ~~n~~nut k~elt~van v~~.tauksen :~>Kauanko sinä vielä aJat?» Isä näytti kohtaa setnähir-
suksl. vilkaisi tyttöä silmiin ja nen jälkeensä avautui OVi UU- ruttaa, mutta e~h:~n. niillä -~~- tenkäs Sitä ::öllökyläll~ nuin valn:n, Om~tt~a~ä~a ~~~~ ~~k~: te~ t~~:!tja?o~ j~ll r~~~y~~~= ~sä kuuli pojan kysymyksen ressä: .. . .. 
virkahti: delleen, ja jo ovenraosta kuu- pa~n halut. Mitastä tyhyJaä. komeita miehiä oisl tullu, kun rastl seuroissa isää ärsyttääk- hen elämän valtiatt~!ksl Oja- hetkkona mel~ .. läp~. »~lll~ ~~na .:r_~e~. tuon tehnyt_?» 

- No voi sun saamari! Sinä- lui naisen ääni; Hatsevatkt kuin p~unpaska. siellä katkkt ovat semmosta seen ja lsässä korostuivat siten lan eukko oli tosiaan ;häkin . 11En kauan enaa», hån vastasi 1 ~ u~h~. a. __ t~il olen ol~ut ~il7 
pä sievä tyttö oot. Joko sinulla - Päivää! Tähän tervehdyk- Jos oisl tuon elämisenkeinon reppakorv~sta .. _u~.tanaa~aa, v~paa-ajattelijan omin~isuu~_et. hiukan llian komea mökin akak- Itse~seen. . . .. .. .. . ;yt. ~it!!:~u~~ia~~:f l~:fc~ 
on kaveri katottuna? seen vastasi eräs kaupassa vuo- n~~-n t~_ukak?l arvann~ .. keh- matalaa lanklsäär1sta perseJal- S1ten he molemmat aj01v~~ ~as- si vaik~~ ottaa huomioon sen- Mae~ harJ.~lla .. ~~a loysas1 kaa- kaamassa lehtikerppuja lam

Tuo lausuttu kohteliaisuus roaan odotteleva pullearintal- naantyvan, mln johan s1tä ke- kaa, niin kun se meljän isän- sä .. ~uunnassa .. toisiaan aanm- kln, etta kansan jalostamiseen s':l.~· alkoi nayttaa .. su~~tam~~k- paille ja alkoi sataa. Pidimme 
nostatti punan tytön poskipäi- nen eukko: väällä olsl vaikka kessuja ~Yl· täkl. Niitä Pöllökylän syntyjä- matsyytee~ .. !sa oli kotoisin jos- tarvitaan kunno~ äitejä. kl~· .. mutta ei nayttanrtkaan. sadetta täällä. 
hin mutta hän keikautti nis- _ K K . · M.. h väny, mutta mistäpä sitä. Aina hän se seki. .• No laitahan taln .. ~tela~_ta la~jojen .. v~ini?l- _Omine aavistelumenl pujah- Mlta tuos~~· sunnm~taia~::?-un »Mopollako sinä kuljit sil-

. • . as, orpmevan nna an k 'k it t lt tt' ' den aaresta, ja stksi hanta km- dm kuusen suojaan seuraamaan hiljainen lnkenne. Han kaansi lain?» 
ko]aan ja tms~~ht~:.. . ... se sieltä, Jumalan terve! Sitä- un on 01 e a savuu ~ .. u. var. lkllo kahvia j~ PU?.li so- sasi peltojemme pienuus. Kerran heidän kohtaustaan. Isä yritti kapealle sivutielle, joka kiemur- »Ei sill · 11 t · 

- Eehei, enka mma JOka )at- kö sinäkin pääsit lähtemään - No, on sulla sentaan kah- k_':_na. Joo, mutta elä sina kyn. äiti joutui pariksi viikoksi sai- kiskaista venettä ja Ojalan tell pitkin kangasmaata suurten He t r 
01~ 1° uI .. ~0f0~~» 

kästä huolisikaa_nl kylille sieltä korven keskeltä? vit talnnu piisata? Slasl punnihe! En minä .. ni~tä raalaan •. ja sillo.~n isä -~y~kkä- muija riensi apuu~. Isä hellitti mäl?.tyjen ~om~ts~. nyksel1~,
1

~:lk~ ~~to~~ ~ä~~- r~: 
Mies nau~.ahti: .. . . - No . voi minun päiviänf, - Vai kahvit! Eei veikkonen. h~~U. Pane sit~? P~rl jasse.k· si klrvemeen mo~~ ~ans1puo- samassa otteensa ja kirosi että Tle mutkittell _at~a_nsa ja l_~s· rinko paistoi häikäisten silmiä. 
- No slta mma en oist Sl- vielä näkee Viin!kan Maijaaki. Aikoihinkaa ei oo kahvin maku kaa Jymyä, slta Plipputupak- le~_le sankan metsan kimppuun. vene on vettynyt. ke.utul suolle. <?,li lleJuis~~.' tay- Multa tuoksui voimakkaasti. 

nusta uskonutkaan. Mitäs minä Tämäpä jo sattui. Oletpas si- suuta hiperrelly. Teräväpäistä, k~.a ... Joo, j.~ sitte pitäisi katella Han ra~toi a~must~ iltaa~ ~-t- -No, ei kai se yksi vene en- tyl v~ht~a ~k~?selle. Lisa::':.~aa- Seinän vierellä oli jo vihreitä 
muista jätkistä. Aivan omia nä pyöristyny ja komistunu teräväpäistä sitä on täytyny vahan sitakl ruuanpuolta. An- sa hietssa pitkat kevai~~~- paivat. nen sinun perässäsl painanut, suEa,d Y~~a tlai st~1 .Y1li meknnaanP:t uudenruohon piikkejä. Pikku-

. . t h 1 .. . th 1 ä l j .. itt j Suure kuuset ja petajat kaa- •ttl kk i Ii t 11" essa o Vl Je ysau ea. l - lintu l've . k' kk h i 
tarkmtuks1a var en an m na Vuosiin kun el co nähtykää turruuttaa ja yrittää suuta lna an s n oppu a s e 0 t · t j t' t k tt".. I .. r yn eu 0 me s e a. kiä peltosarkoja syyskynnöksen 

1 
rst Ir aan opeap -

kysyin. Illalla tulee sievä kuu- niin enpä meinannu tutakaan: pettää. H;h, kyllähän sitä vie- v~hän niin kuin toisen pää- 0~1~:msfe~ ~~v~~~m~:~· v!~la~~ ku; ~~~ä ~lt~ tuo~~ liene_e tj~s- jäljiltä. Isä py;äytti mopedin. f:~:~f~n I~~rj;~ts~~~sa~in ai~-~n 
tamo_. ja tuolla seura~v.an kilo_~ Joo, niin, Jumalan terve! Ei lä sentään tuon suun pettäsi- han · · · sa ja luuli tehneensä jotain sel- mista Kylläa s: ~i!iä m~~~i~i- Tu:SSahtaen sammui moottori. pensaikkoon ei nä~y~~~~it~~~1 
metnt~lpa~ luo~a votsl .. syn~y~ tässä enää hoksaa vastatakaan, kin, mutta kieli... sepä ku- - M~tta kauppias on s~no- ~:'l:ista, josta äi~ikin ihastuu. Ja mutt~ se on niin helvetisti vet~ P~_Ika l~keutul al_as telineeltä. Mikähän li~tu tuo lienee, hlil{ 
mukavia aJatuksla. Kylla mma kun tuli mieli niin hyväksi. vatus se el uskokkaan. Ee-heel nu, etta kun on sitä entistäkl atti palasi sairaalasta. tynyt. Näin sanottuaan isä tart- I~-~- sulkl P~lttoamehanan ja muisteli. Ei tullut mieleen. 
juttukaverista kävisin ja pyhä- Ka, pitihän sitä lähteä, ja ol- veikkonen. Kyllä se petoksen syntiä... - On se siinäkin mies, joka tui keulakaareen ja löysäsi siitä _va.ansi mopedm tukensa varaan, »Isä, mikä lintu tuo on, joka. 
kamppeissa saattaisin olla 1m- kein hopun hötäkällä rämpt- huomaa ja lätkättää että ml- Miina valkeni. Kyynelhelmet sänkkää hehtaarikaupalla pi- heti kun Ojalan emäntä yritti seison:aan. . .. noin heiluttaa häntää?» 
mia kuin kirkkoherra. mään 1.änne kirkolle tämän täs tammankusta 'se tämä kihosivat silmäripsiin. loill~ talon parasta met~ää, al- auttaa. P~La1tatko sma sen lukkoon?» Po~_ka .. ?,Soitti kynnökselle. 

kaupassa käynnin takia. Eipä tämmönen.. Mutta annappa - Vai sano että entistä ... koi ä~tl ~-ek.~staa ensi toikseen. -Mihin sinulla on matka kun ka k?sY:L.. »~asta~akkl.» . Kahvilaan tuli uusia asiak
kaita, ja keskustelu keskeytyi. 
Mies katsoi tyttöä veitikka sil
missään ja kysäisi: 
~ Mihinkäs aikaan se tämä 

kahvila suljetaan? 
- Vasta :({aheksalta, tuli vas

taus kuin kuiskaten. Mies nou
si ja otti lakkinsa naulakosta. 

-Näkemiin! 
- Nä .. k-e-miin! 
Mies vaelteli hiljakseen tut

tua kylänra!ttia. Ajatus har
haili sinne tänne. Se pyrki pa
lautumaan ajassa taaksepäin, 
lapsuusvuosiin. 

Tovosen se on päivä karah
kaa kierrellyt sen jälkeen, kun 
viimeksi olen näitä tanhuvia 
tallustellut. Ja tuskinpa tänne 
nytkään olisi tullut käännyttyä, 
jos ei se Lakari olisi pyytänyt 
aputaiseksi sinne savottaansa. 

Mutta läikähti lämminkin 
. a jatus parkkiintuneen miehen 
mielessä, koskapa katse hyväi
li päilyvää järven selkää, 
vehmaita rantoja ja lapsuuden 
leikkipaikkoj a. Hymy valaisi 
miehen kasvoja, tosin vain h et
ken, kunnes juonteet suun ym
pärillä jälleen kovenivat. 

Kirkko tuossa kummullaan 
on näköjään komistunut. Se on 
kuin naamansa pessyt ja mie
histynyt. Lie miten sitten sen 
sisäinen puoli. Taitaapa olla, 
että on kuin ennenkin, seka
lainen seurakunta. On rehelli
sesti totuutta etsiviä, mutta on 
myöskin omahyväisiä uskon-

- t unnustajia, jotka mah tavasti 
astelevat pyhäisin kirkosta 

.. .. . . • . ' . . -Olisi nusta saanut muutaman 1 t 1 1 "i ? »En. E1 s1ta kukaan vie.~ Isa otti tupakat esille. Tuli-
nyt juuri sen vuoksi, etta tas- sille bppasenkaa otkelsta rasi- Joo, taitaapa s1tte, että joku lantin tukkiyhtiöltä mutta 0 e no n sa ~pera .nen · Isä katseli yli peltojen. Kyn- tikulla hän sytytti filtter-savuk· 

.. k · k 1 t tt · k · .... · .. · t" .. ·t" 1 1 Vl l"h" ' - Lohta aJattelm .. sa ovm umm a os e avta aa llan rakopoomsta ktehautettua, assa synm on o s . . . e a an tuonne ne nyt mätänevät. V 1 1 ht v· 1 .. _.. nos oli mustaa kevätauringon keen. Hän oli heittämässä tik-
. · k · t t h t k l' j 1' 1 tt k · t · ' t" itt 'kk .. "t"kki - a 0 a. te a smulla on 1 · t V"l · "Ii .. r· 01s1,_ u~ e1_ uos a ra as a aan n m o se IP a aa um a1- s1 .a e, va1 a syoma a , - Peltoa sitä pitää olla ta- suuret ajatukset. ms e_essa. 11 UJen va ssa o 1 kua pois, kun havahtui ja lait-

ole JUUrl tatkaa. Mutta tuli tus- vaan tulivaunut olisivat sen yli vam kun tuli tuhlatuksi tupak- lossa, väitti isä. - Ja siinä on _ Olen oppinut niitä saa- oh~ais~.a .. h:'lr~aat_a ... hametta, toi sen takaisin laatikkoon. Hä
ka kahvista ja tupakista. Meil- ajaneet. kiin nuo sikiöitten marjarahat. hyvää maata. maan. k~m hamahaki~ se1ttm. Auke~n nen mieleensä palasi ensimmäi
lä kun tämän kaiken köyhyy- - Joo, kyllähän se vain niin - Minä voin kylla vielä vaih- - Kun tulisi .. edes . e?tiset - Niinköhän lie kiire niiden lal~assa, va.~tatien va:relLI n~- nen t?pa~anpoltto. H.~ .. o_~ivat 
ven keskelle sattui juuri nyt tt · -r· k h ·t t t i taa ne toisiin tavaroihin koet- kasvukuntoon mm rupealSlt sit- perään ettei enää jouda mökis- krl .. rykelma .?!llakot1taloja Ja naapunnpoJan kanssa taalla la-
lapinaikaki. Se lehmäkanttura on, e el_ Släa a Vl a uu o: ti myyjä osoittaa avuli~isuut- ten levittelemä~~ valnioitasi: sä pistäytymään. pitka punatnlmen ral<ennus. dolla. Jostakin. ~Ii saatu kaksi 

.. meen s1ell korven keskellä, _ Tuon vertalSla ei miehl- _ S T tt'h . . Tehdas. tupakkaa, ne p1t1 polttaa salaa. 
on_ ummessa, .~.~ka pysty nyt kun ei sitä lliman täällä maali- taan. nen mies viitsi ruveta vlljele- e aave 1 an se oli ml- »Lähdetään vähän kävele- He makoilivat heinissä ja vete-
votllakaan_ mitaa.n vaih~amaan. kylilläkää. Nlln tuota, tänä - Ei tarvitte, kuului oven- mään. · ~~~tef~~et::~i~Lj~~~a k!~~~: määz:, että jalat norjistuu», isä liY,ät tupakoitaan. Yhtäkkiä hei-
H~ono t uh tuo hillavu~s~~i. Joo, aamunako sinä sanoit Einon ~~usta matalasointinen miehen -Paremmin taitaisi onnistua mennyt on hänkin. sanm. . . . natkin a_lkoiv_at P~laa · · · 
vam sen verran ovat stk:ot saa- menneen sinne savottaan? aanl. - Se Eino lähetti tämän sitten kun niitä olisi lisää. Se on - Vai siitä se johtuu. »Jo~_. kun el kovm kauaksl Onneksi tull saatn~ .sammu-
neet kasaan, kun olkem ovat _ Joo aamullahan se l"hti viisisatasen emännälle sieltä vain sitä sinun haaveiluasl. - Tuskin se nyt siitäkään men?a.) . maa;!-· M~st~neet _hei~at kan-
riehkasseet ett" k' 1 • · a · t . T'' t" j tk 1 t . ··h t· t .1. 1 .. j t tt 1 ' »El me kauaksi, tuolla on van- nettnn pois Ja polJettun kauas 

. .. ' a . Ipenen sa n Sinne Lakariin se alko yrittää. savotas a mmun mukana. Kas .. as a a u ora su e~ as 1 vas at 1 sa .. a ar u keula:- ha heinälato, käydään siellä sarkaojaan Pelkoa riitti itkäk-
v1etya vosmestarm rouvalle. Arveli 
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.
0
s 01.sivat· annonr·a]·a·· tässä! etta he haukkuivat toisensa kaareen. Han helllttl otteensa katselemassa» . 'k j · ... h tp k N" . . tt 1' . .. lt" . ' " silmittöm" ti kaiveli t t ·ste h i k Oj 1 .. t" tt• . Sl al aa, os Jsa uomaa apau -

. nn, Ja aJa ·e m ,mma s ak1, kulukeutuneet jd . paremmllle Emäntä katsoi ihmeissään sa menn:~ 'den ;a sls~~k:Ut l~he u~ .. t a :n E~mal?t.~· ase h 1 Harmaana kyyhötti pyöreä- sen heiniä ladosta hakiessaan. 
JO~ saisi. tuolt~.. ~auppiaalta maisemille , että jotakl leivän- hy~yilevää. vie.~asta, .. I?u~~r~?u.: esille. Lopuft~ isä ~ritti tukkia ~eist;ötä an~~:e~ k~n~~.alo~ay oii hirsinen lato pellon laid~ssa. ~~tta ei hän huomannut mi· 
valkka tOisen p~ahan, kun .. se apua sieltäkl heltiäisi. Ovat kutsta .. m:esta, ~asitta:natta.. äidin suun väkivaltaisesti mut- hylännyt hänet eräällä keskei- Sen. takaa alk?i pensas~a~n~n taan. . . .. .·· .. 
~!noki aamulla lahti sinne. po.~- kuulemma metät sielläkl olleet miten tamä kaik!kl vois1 olla ta minä uhkasin ampua hänet simmällä alueella, niin tuntui koiv1kko. Oksissa hava1ts1 JO Van? va~kkUI lentaassaan la
hsavot~aan. ~~t~~ nu~ka_~ huonoja. Joo, niin ovat olleet. mahdollista. jos hän koskee sormellakaan isä sanovan menettelyllään. d~n yll. KOlra haukkui. ~a~lmna, 
markkmat ne t aalla, kun tama ovat pöllimlehet sanoneet että - Mitenkäs se Eino, kun äitiin. Isä sai alistua ja kirota -Minulla onkin tässä jo kii- tävä keskustelu. Laitoin miehen ;o~nen_ yntyl sn~en. Eta~ltl7_~u~.
kauppaki on .. n~i~. täyteen än- tyveen jos pierasee, niin l~tv;s- aamulla vasta kotoa lähti? jä~kelälsensä, vai~ta .~a ~.aipua re kotiin, sanoi eukko ja lähti matkalle ja ~atsel~n _aho?- !eu- u~z:~~eet~~~ ~P:f21 :äa~~:: 
keytyny. Tamahan on kuin t 

1 
h t "l"j"ä N i't·· Mutta vieras mies poistui tolVottomuuteen Ja lahtea ha- tulemaan minua kohti. Livah- nalta kun han hetttl mstlmet MI'ksl me tultii·n t.. 01 . . 

a a 0 po a a · 0 s 1 a sen k 1 ht h" .. .. .. d' t• 11 k hik ä hk' t · 1" ht' t · · anne. 181 
juntalla olisi jutkautettu. Ei- j tt . t ' ttä 1 .. myymälästä iloisesti hymyillen. emaan o ua . ap~aa~_sa naa- m Ie e mu .. a e PYY ten ve een Ja a 1 sou .am.~an sim.: menty vaikka nonstoppiin p"i-
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PULIUKKO : Ai, että esittäytyä tässä pitäisi. Herra voisi sa

noa nimensä ensin ja osoitteensa, niin lähdettäisiin vaikka kä
velemään. Tämä on niinkuin hyvä työni tänä yönä. Mutta en 
minä koskaan kauan työtä t ee. Niin, mikä herran nimi olikaan? 

nyt oikein ollaan? J os vaikka huomenna palkkani hakisin, kun 
ei herralla nyt satu sitä rahaakaan olemaan. Herra on ihan 
auki. 

KULKIJA: Ihan auki. Niin kai. Ei nimeä, osoitetta, rahaa, 
kelloa. En teitäkään tunne. 

PULIUKKO: Olisi muisti pienemmälläkin kuhmulla lähtenyt. 
KULKIJA: Taidatte olla oikein asiantuntija. 
PULIUKKO : Ei herra. En minä tappele. Se on periaatteitani 

vastaan. Minä juon vaan. En minä tappele. Eikö herra ollen
kaan muista kuka herra ·on? 

Toivotamme teille hauskaa jatkoa. (Tauko) . Mitä minä sanoin? 
Hauskaa jatkoa. Jatkoa. Miksi en muista? Minun täytyy herä
tä . . . Kuljen kadulla . Pimeällä kadulla. Kotiin . Niin, missä 
minä asun? Hyvä luoja, missä minä asun? Silloin minä huomaan 
hänet. Naisen. Miksi minä pysähdyn tarkkailemaan häntä? Mi
tä minä ajattelin? Luultavasti en mitään. Tunsin vain miehen 
tavallista mielenkiintoa ja puhuttelin häntä. Kääntyikö hän 
puoleen!? Hymyili. Nuo raskaat maalatut silmät. Korosteut kaar
teet. Puoliavoin, kostea suu. Houkutuslintu. Olisi minun pitänyt 
tietää. Silloin, samalla. Siinä he ovat, kaksi miestä. Seisovat 
pimennossa. Mitä he vaanivat? Minuako? Kiirehdin askeleita
ui. Silloin ne kuuluvat. Askeleet takanani. Minä kiirehdin. As
keleet kiirehtivät. Minä juoksen. Askeleet juoksevat. Kuin kalk
karokäärme olisi takanin valmiina iskemään. Apua. Apua. (Al
kaa kuulua poliisin piiska-auton toistuva sireeniääni. Ääni lä
henee). Nyt he käyvät kimppuuni. He eivät saa. Pakoon. Pakoon. 
(Pysähtyvän auton ääni). 

KULKIJA: Nimeni. Nimeni. Onko minulla nimikin? En 
muista. 

PULIUKKO: Vai ei sitä nimeä olekaan. Ei se nimi aina hy
väksi olekaan. Parempi olla ilman nimeä, jos on jotain tehnyt. 
Onko herra tehnyt jotakin? 

KULKIJA : Mitä minä olisin tehnyt? 
PULIUKKO: Hik. Mitähän herra olisi voinut tehdä, kun 

herra noin hyvissä vaattelssakin. Ei herra ainakaan varastanut 
ole . . . Jos herra ottaisi toisen ryypyn, että muistaisi. 

KULKIJA: Kiitos. En välitä. 
PULIUKKO : Ei kai herra sitten välitä, jos minä otankin 

herran puolesta. Kuinka herra tänne on joutunut? En minä her. 
raa ole täällä ennen nähnyt. Minä kun tunnen kaikki yökävel!
jät täälläpäin. Hik. Herra vaikka nyt yrittäisi kompurolda pys-
tyyn. · 

KULKIJA: Voisitteko viedä minut jonnekin. Jonnekin istu
maan. Kyllä minä yritän maksaa . . . Koetan ... 

PULIUKKO: Herra antaa vain taskujensa olla. Vaikka eihän 
pieni lantti tekisi pahaa. Näyttää vain vähän tyhjältä. 

KULKIJA: Missä lompakkoni on? Pitihän minulla rahaa ol
la . Ainakin pikkurahaa. 

PULIUKKO : Herra lähtee vain tännepäin. Pysyykö herra 
py:tyssä? Minä tuen. Tuen vähän herraa. Hik. Eespäin mars. 
Lauletaan vähäsen. (Laulaa juopuneesti ja hyväntuulisesti jotain 
niarssia. KULKIJAKIN tapailee myös laulua ja lopulta mo
lemmat laulavat häipyvästi. Lopulta äänesty häipyvät -kokonaan. 
Tauko). 

(Kuuluu laivan huuto lähempänä kuin edellä. Sitten alkaa 
kuulua voimistuvia askeleita ja molempien miesten hyräilyä) . 

KULKIJA : En jaksa kulkea enää. 
PULIUKKO: Herra käy nyt sitten istumaan. On täällä ran

nalla viileämpääkin ja rauhallista. Ei tähän aikaan jeparikaan 
tänne eksy. Voi vaikka nukahtaa . . 

KULKIJA: Nukkua . . . Nukkua . . . Olitte kovin ystävälli
• nen t uodessanne minut tänne. · 
V PULIUKKO: Herra taitaa olla: yähän paremmista piireistä . 
!t Puheesta pä_~tellen. Herra puhuu kuin kirjoista ikään. Mistä sitä 
; 

PULIUKKO : El sillä väliä. Huomenna ette PuH-Jaskan tut· 
tavuudesta välittäisikään. Mutta pullorahat voisitte sentään 
vanhan tuttavuuden vuoksi antaa. Hik. Taitaa herra · olla niin 
natku, et tei halua osoltettaankaan sanoa. Että voisi pienen palk
kion hakea. Pelastin minä sentään herran hengen. Olisitte kuol. 
lut vieläkin, ellen olisi tullut. Minun viinaakin te ryyppäsitte. P1· 
tälsi edes se maksaa. Vähistään köyhä antaa, mutta voisi rikas 
sen sentään maksaa. Vähän omaisuudensiirtoa nähkääs, vai 
miksikä sitä sanotaan, hik. 

KULKIJA: Mistä tiedätte varallisuuteni, kun en itsekään ..• 
PULIUKKO: Näkeehän sen kynsistäkin. ]\:i herra työtiiteke

viä ole. Toisten kynnet teidän edestä leipää raastaa. Selvä se ••. 
Jaa . . . Ei . . . Mutta . . . Ellei herra ole sellainen musikantti. 
Heillä ei kynnet kulu. Mutta ei' se nyt oikein työtäkään ole. 

KULKIJA: Musikantti. Mitä te sanoitte? (Käy rauhatto· 
maksi). Mitä? Sävel. (Iskelmä alkaa kuulua orkesterin soitta
mana ja voimistuenl. Sävel. Askeleet. Minun täytyy juosta. Pa· 
koon. (Käsirysyn ääniä, ähkinää ja huohotusta). 

PULIUKKO: Herrapa pysyy paikoillaan. 
KULKIJA : (Pois suunniltaan). Päästäkää. Älkää luoko. Hy

vät miehet, . te erehdytte. Ei minua kannata ryöstää. (Huutaa) . 
PULIUKKO: Herra rauhoittuu nyt. Näkeekö herra näkyjä?. 

(Musiikki vaimtmtuu). Herra ei saa huutaa. En minä halua jou·i · 
tua poliisin kanssa tekemisiin. Herra istuu nyt rauhassa vaan. 
Ei täällä kukaan ryöstä. (Musiikki lakkaa) . 

KULKIJA: Pääni. Päätäni särkee. 
PULIUKKO: Mitä herra nyt hattunsa pudottaa? Noin hieno 

hattukin. Ei, mutta mistä herra tuon)mhmun päähänsä on saa. 
nut? Noin suuri kulimu. Kuinka tuo hattu ollenkaan päähän 
mahtuu? 

KULKIJA : En minä tiedä. 
PULIUKKO: Herraa on varmasti lyöty. Muistaako herra? 
KULKIJA : En. 
PULIUKKO: Jaa, herra on tainnutkin menettää muistinsa. 

Ei noin kovasti olisi tarvinnut lyödä. 
. KULKIJA: OJ,L{O minua joku lyönyt? 

KULKIJA: En. 
PULIUKKO: Siinä sitä ollaan. Herra on kadottanut minän, 

ajan ja paikan tajun. 
KULKIJA : Mitä te puhutte? Kuinka te tuollaista osaatte 

puhua? 
PULIUKKO : Mitä se herralle kuuluu. Eikö herra tunne 

psy , , . psykologiaa? Pitäisihän noin hienon herran tietää 
psylo ... psykologiasta, kun minäkin tiedän paljon viinasta. 
Haluaako herra ryypyn? Ei yksi ryyppy deekikselle vle. Monta 
siihen tarvitaan. 

KULKIJA: Kiitos ei. 
PULIUKKO : Herra on viisas. Säästyy sitten sekin. Herra 

saisilähteä mukaani kävelemään kaupungille päin. 
KULKIJA : Ei, en minä lähde minnekään. Täällä minä istun. 

Täällä on turvallista. Älkää lähtekö, kuulkaa. Istutaan tässä 
(Levottomammin). Suojelkaa · minua. Kuulet teko. Suojelkaa. : 
(Hätääntyneesti). Kuuletteko askeleita. Askeleita. Nyt he tu
levat. 

PULIUKKO: En minä mitään kuule. Herra on ihan sekaisin. 
Herralie täytyy hakea apua. En minä koko yötä rupea herran 
kanssa istumaan. Selviää pääkln lllkaa. 

KULKIJA: Jääkää. Herran tähden, jääkää. Pääni. Pääni 
halkeaa. , 

PULIUKKO : Herra istuu tässä vaan ja .odottaa. Minä haen 
apua. (Poistuvia askeleita ja lallatusta). 

KULKIJA: Ette saa. Älkää menkö. Hyvä jumala, nyt ne tu
levat. Tulkaa takaisin. En näe enään. Kuulkaa. Missä minå · 
olen? Tämä on unta. Unta. Minun pitää herätä. Täytyy. Herätä, 
ennenkuin tulevat. Tulevat nuo askelPet. Nyt minä kuulen jäi-· 
leen tuon iskelmän. <Orkesterin musiikki alkaa uudelleen ja 
ääni voimistuu) . Minähän soitan. Soitan itse tuota säveltä. Kuul
kaa, kuinka viulunl laulaa. Herkät sormeni hyvänevät viuluani. 
Soitan orkesterissa ja ihmiset tänss1vat. Tanssivat yhä hurjem· 
mln. Noin. Noin. (Kuuluu täyden orkesterin ääni ja tanssivan 
yleisön laulua ja naurua ja puheensorinaa. Musiikki lakkaa. 
K!l.ttentaputuksia). Hyvää yötä, herrasväki. Lopetamme tähän . 

POLIISI: Älkää juosko. Täällä poliisi. Tulemme apuun. Äl
kää juosko, herra. Ottakaa kiinni. Hän lähtee pakoon. Hän on 
sairas. Ottakaa kiinni. 

KULKIJA: (Huohotusta). Pakoon. Pakoon. Minun on juosta
va. (Juoksevia askeleita, läähätystä). Tuosta oikaisen. Auton on 
kierrettävä. Voitan etumatkaa. Minun on päästävä pakoon. 
Eteenpäin. Tuonne. Sillalle. Sillan yli. (Askeleet muuttuvat ka
pinaksi) . Sillan yli. (Läähä tystä juostessa ja lisää kol:>ina-aske
leita kauempana perässä ja auton sireeniääni) . Sillan yli. Minä 
en ehdi. Minun on hypättävä. Kaiteelle. (Pysähtyvä auton ääni 
aivan lähellä). Nyt he ovat aivan lähellä. Nyt. (Huutaa. Kuuluu 
veteen putoavan ruumiin ääni). 

POLIISI : Nopeasti valonheittäjä. Irroittakaa pelastusvene. 
(Juoksevia askeleita). Tuolla, näett~kö, tuolla hän on, .nousee 
pinnalle. Koettakaa pysyä pinnalla. Tulemme apuun. Ymmär
rättekö, apuun. Tahdomme auttaa. Koettakaa pysyä pinnalla. 
Uikaa tännepäin, jos voitte. Tänne. Tulee apua. 

KULKIJA : (Veden loisketta ja nopeita lähestyviä aironaa
niä). He tahtovat auttaa minua. Hyvä luoja, he tietävät kuka 
minä olen. Nyt ymmärrän. He ovat hakeneet minua. Tahtovat 
auttaa. Nyt muistan kaiken. (Huutaa) . Minä koetan pysyii, pin-:
nalla. (Tukehtuneesti ja väsyneesti). Minä koe. . . (Veden lois· 
ketta, joka lakkaa Kulkijan vaimeaan huutoon ). 

_._ 


