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Kalle Heikkinen: ILMilRI KIANNON KIRJEET Sukulaissieluja 
Aune Vartiainen: t,~ ~ 

SIKANEN 
JUTTU 

Yrjö Keränen: 
llmari Kianto kuuluu siihen 

aikakauteen, joka oli suopea 
klrjeltten kirjoittamiselle. Hän 
kirjoitti runoja ja kirjeitä jo 
silloin, kun Marconln ja Ediso
nin mielessä häilähteli utumai
sta kuvia siitä, miltä puhelin ja 
sähkölennätin näyttäisivät. 
Hanhensulka, kirjekyyhkynen 
ja postitorvi symbolisoivat par
haiten sitä aikaa. Yhä vielä Iki 
pitää yhteyttä ystäviinsä kir
jeillä ja korteilla. Korteissa on 
hänen kuvansa ja selvyyden 

· Veikko .H dakana: 

vuoksi painettu: 
Ilmari Kianto 
korpikirjaillja, kunniatohtori 
Helsinki, Mariank. 24. C. 21. 
Puh. 626013 
Kesällä: Ammänsaari, 
Turjanllnna 
Tämä on myös hänen kirje

paperissaan. Sopii siis lähettää 
vastaus, soittaa tai tulla terveh
timään. Mutta - Ilmari Klan-
non käsialaa on vaikea lukea, se 
on niin persoonallista. Tämän 
näköistä: 

~-

-

Kävin v11me sunnuntaina 
vanhaa klrJallljaa tervehtimäs
sä. Kerroin hänelle, että minun - Paholainen on keskuudes- kin kammottavan hahmon ko-
piti tulkita hänen käsialaansa. samme, kuiskasi pieni mies heti konaiskuvan hitaasti rakentues- Yleens.ä ihmiselle annetaan 
Dmarl Kiantoa nauratti. Valk- tervehdyksensä perään ympä.ril- sa . tajuntaansai likanbnl, joko teon- tai tavan 
ka. hän juuri oli valittanut et- lensä pä1y1llen, avenuella sat- Pieni mies oli alkanut nauraa mukaan. Läski-Mooses sai sen 
tl1 näkö ja muisti pakenevat yh- tumalta kohtaamalleen hlljal- hihlttä.ä hlljalsta konemaista lempiruokansa ansiosta. Mikä 
tl1 rintaa, alkoi muistin kerästä selle ti.nkyttävlille miehelle, hihltystä. et ole ~mekään kun ottaa huo
kehkeytyä käslalasta: jonka hän Jossakin yhteydessä - •Hän:. el1 •se• on heissä, ~on, ettet mennyt päivää-

•Harva. saa selvää käsialaa- muisti tavanneensa Ja että hei- sanoi hän katkonalsestt hlhttyk- kään Mooseksen komenteeraa
tanl. Väinö Kataja kirjoitti ml- dät oll eslteltykin Ja että he sensä lomasta puistellen kästs- matta vaimolleen: 
n'illle: klltos kirjeestäsi, josta olivat sllloinkln ymmärtäneet sään hiljaisen miehen äkkiä t~- - Keltäs nyt oikeat läskl
tosin en selväa saa. Näin Art- niin hyvin . • . kalsin tyrkkäämiä, kuumien hll- potut niin kyllä työt taas alka
turi Leinonen, jo kymmentä - Kuinka se on mahdoll1sta, lien kaltaisia kuvia... vat luistaan. Tai: - Elämä n
vuosia. sitten: olen saanut klr- änkytti hiljainen mies alkaen - Nämä kuvat todistavat sen, man Iäsklsoosia et ole elämisen 
jeesi mutta ennustan jos täm- hänkin pälylllä ympärlllensä? hän lisäsi ja yhä nauraa hl- arvoista. 
möistä käsialaa jatk~u sinus- - Katsokaas, sanoi pieni mies hitti... Ja kyllä Mooses sitä sorttia 
ta tUlee vielä hieroglyfl~n pro- elehtien levottomasti, llenette- Hiljainen mies hätkähti ja sQ.lkln, muttet hän s1lti koskaan 
fessorl. Ja professori Martti hän seurannut maailmaa Johta- katsoi pieneen mieheen oudosti ~~olttanut minkäänlaisia kyl
Mustakall1o soitti: vaikka olen vien suurmiesten lehtikuvia?- ... pannen merk1lle tämän kum- lastyrnisen - merkkejä. El tokt
Iääkärl, en saa kh·jeestä.si sel- Olette. Se on hyvä. Mainiotai man kammottavan naurun. Sit- kaan. Paremminkin hän vain 
vää, pitänee viedä apteekklin Siinä tapauksessahai:l: teidän ten hän havaitsi omat karvaiset llsäsi Iemplruoklehsa tunnetuk
tulklttavaksb , älYkkäänä ihmisenä tulisikin kä;tensä, ahneet, suipot ja p1t- sl tulemista - puhuttelemalla 

Ilmari Kiannon näkö on huo- oikeastaan t ietää. Mutta ette- käkyntiset sormensa ja kalve- perhettään" ·ja ·· vielä muitakin 
nontunut mutta' hänen hoita- hän te tiedä. Sen tiedän toista!- ten . hän samassa muisti .erään sen ulkopuolella olevia ihmistä ~~
jansa lukee hänelle ahkerasti. seksi vain minä -Ja se on us- tuttavansa, jolla tiesi olevan kyseisestä elähnestä saatavUla 
Kirjeitä hän itse kirjoittaa. ys- kokaa taikka älkää - kauhis- erittäin karvaiset puoliväärät nimityksillä: 
tävllleen ja Avoimia kirjeitä tuttava taa~ka! ... Katsokaapa sääret sek~ jostakin luonnonoi- Esl~erkiksi ~~pset olivat yh
Kalevaan: Hän ~l pii.ivästä toi- näitä heistä s:uurista otettuja kun syysta tyystin varpaatto- teisellä ntmella: plkku-nasuja. 
seen vain aio kirJoittaa hän klr- lehtikuvia. Mlnulla on tässä mat Jalkaterät, jotka- nyt kun Tai yksikössä, namp.seni ja 
jolttaa heti. Nlinpä sai~in heti muutamia. Katsokaa tarkoin! hän tiesi- atvan todistettavasti poss~se~ . . T!ttöjen hiukset sa.
kotiin palattuani häneltä klr- Olen tehnyt suuren keksinnön. olivat kuin kaviot... paro1tiln, .. Isä-Mooseksen sanon-

. Jeen. Hän oli llol~en käynnls- Oikeastaan olen nero, mutta en Samassa pienen miehen tuo taa käyttaen ja poikien harjak-
1 täni ja. odotti parhalllaan van- saa tunnustusta. Kukaan ei ml- nUn konemainen hihitys sam- set siloteltiln. Ja jos sattui, että 
haa ystäväänsä lääkintäneuvos, nua uskoi muikin kuin kone, hänen ha- vanhimmat pojat rämpiv!i.t 
vapaaherra. Palmenla. Ja kir- - .Aivan, aivan - mutta nä- vaitassaan hlljaisen miehen suolla itsensä yltä päältä ku-
jeen lopussa: mä kuvat, änkYtti hiljainen kauhistunein ilmein tarkkaa- raislksi ärjäisi isä-Mooses heti: 

:P.s. mies hämllllsenä ymmärtäniät- vankin juuri sitä. Hän itsekin -_ Senkin isot ~iat. Lätissä 
A. E. Järvinen: Vlimeisellä tä käteensä työnnetyistä kuvis- oli usein pannut merkille oman teidan paikkanne on, eikä ih

vedenjakajalla kuuluu olevan ta yhtään mitään, paitsi -sen naurunsa kummall1suuden ja ml~asunnoissa. , 
erinomainen, sa.nol otso, minun ketä esittivät. . • nyt se hänelle valkeni kuin Iel- Aviovaimo taas oli - tilan-

ANNAHAN OLLA ..• 
KATSOHAN ALMANAKKAAN 
MONESKO PÄIVÄ TÄNÄÄN ON 
NIIN EIKöS SE OLE NOLLA NOLLA NOLLA 

MUTTA ANNAHAN OLLA 
SIINAHAN ON MONTA PÄIVÄÄ PERÄKKÄIN 
JA MIKA NnSTÄ Lm TÄMÄ 
JA MIKA ElLINEN TAI HUOMINEN 

TAIDANPA POLTTAA JO KAIKKI 
KALENTERn.EHDET TURHANPAIV.ÄISINÄ 
JA JÄTTÄÄ VAIN NUO JOISSA ON NEUVOJA 
ESIM. PUUTARHAN HOIDOSTA 
JA KUKKIEN KASITTELYSTA 
SEKA KALAMIEHEN KALENTERI -
NEHÄN RnTTÄVÄT MAINIOSTI MEILLE 
NYT KUN ELÄMME KAHDEN MöKISSAMME. 

PARASTA OLLAKIN TIETÄl4ÄTTÄ 
PA1VISTA TUNNEISTA JA MINUUTEISTA 
SAADAKSEEN ELltA RAUHASSA 
- MUTTA ANNAMME 

SEINÄKELLON KÄYDÄ KUITENKIN 
(KOSKA SEN RYTMI SOPU SYDÄMEEN) 

KUULLAKSEMME KUUNTELEMATTA 
AJAN NAPSUTTAVAN ETEENPÄIN
VEDÄMMEKIN SEN AINA 
NIIN KAUAN KUIN KXSI KAY. 

TIEDÄMMEHÄN JOULUNKIN TULON 
KOSKA PIMEYS ON TÄYTTÄNYT PÄIVÄN 
JA SEN JALKEEN 
SYTTYVÄT AJANTAKAISET IKILOISTAVAT VALOT 1 

~ 

pappipolkani. - ,Häm. eli :.se:., sanoi pieni maus Ja - nyt ol1 hänen vuo-:, ~eesta riippuen- ml:lloin :.Kur-t tl 
IKI mies, on jakautunut Ja. asettu- ronsa kalveta palttinaksll .. " Ei Ja emakko, tai · »mokomakin ,.s::a$S~~~~~~~S:S::51S$3.$S~~~;:s:::~~~'S$$.-

Pitänee ottaa oppia IkLKlan- nut osina näihin eri hahmot- sUs vain joh~avissa suur.uuksis- siannahka». Mutta hyvän tuu.,. __________________ _.,;...:._ ___ ....,.._ 
nosta ja ruveta kirJoittelemaa.rt hinl Katsokaa näitä· kuvia, hän sa, _va~n ~yöskin ~eissä -mas- len .puhaltaessa taputtell -isä- • • • .. . . 
pieniä viehättäviä kirjettä osotti sormellaan. _ Hyvä Ju- sayksllölssa asut »ham en »se» ~oosen vuodekumppaniaan sel- Lnsa Ertksson. koulussa. Slis p1eni rentoutu-

, Viola Kuoksa mala, ettekö te näe? :.Hän» eli - ja äkkiä hän hätkähti sll- }tåän ja ni.mitti tätä suu mal- • mistuokio ennen lasten paluu-
»se» on näissä! Älyättekö. Näet- miensä iskeytyessä hiljaisen reassa hymyssä: ASU. NJQ-PUlAA ta, päivällisen laittoa Ja muuta. 

ei enää ole· mitään huvia ke- tekö? ... Katsokaa nyt! T~llä miehen käslln, sormiin, rantei- - Oma kyljyksenl. Tai: Isän · · . J'Okin rouva maisteri paktsee 
. nellekään. yhdellä kuvalla on selvästi pit- sUn, joita tämä itsekin jälleen Ikioma rullasyltty. A tt ls nykypäivän asumisesta. Hli.n 11-

Ties miten pitkälle tämä asia kät ja suippenevat korvat, ka~- lamautuneena tuijotti! E1 löytynyt asiaa tai tilan- ki unek 9 aa P1~ t v~u~an PYY- maisee vilpittömän tyytyväisyy-
olisi mennytkään, ellei jolm oll-· vot muutoin hymyilevät ja kor- . Sillä hetkellä heidän kumpai- netta, josta Mooses ei tällä var- k ~ jo ö a ~nll 0 

ur . mv~=t~~a tensä siitä, että perheenäitien 
si jossain vaiheessa nlUtta joka rektit. Tällä toisella pitkä soi- senkin sielussa kas~ol yksi ja stn ... ~risk~all1s?lla puhetyy- n~r~lfa.n ~n a~i~t~~I~~~vi an~ työtaakk.~a ovat nyt h~lpotta.
tapauksessa ajoissa huomannut kula nenä, kasvoissa ei muuta sama ajatus suureksi valtavak- liUaan ohsi selvmn.rt. Useasti _.. . i P massa nun monet koneet,. että 
kysyä, kuka tuon 'tiideteoksen vikaa: Edelleen, ·tällä kolma~ sl, koko-sielun täyttäväksi hä- slltä kyläläiset k~skenään pu- ~~;m v~t~a)~ slrel~t vo ~\f:.~ , keittiöit, heidän työskentely-
oli luonut. · ''' nella pistävät, sangen ilkeät ja tläksil . . huivat ja . nauroivat. Arvaili- ~ h~ä kei~~~ pa e~de.ll' i n a : ympäristönsäkin on usein , niin 

Katsottiin. hlmokkaat silmät. Tällä juhUa Kotvan he tuijottivat toisi- vatkin joskus etu~äteen mitä ~~ att i ~a "t~ .. t m~an kaunis ja että kaupoissa on 
Juurakko-pahka-jutun jalus· suu, tällä ilmeiset torahampaat ansakin kuin vierasta- ja ls- Mooses kussakin tilanteessa s~;~.- j:a, j~i .~ e k e~~ ta~ uo- saatavana paljon jo puolival

tassa, ts. siinä osassa millä c;e tällä ylettömän korkeat poskl~ kivät sitten kuin Villipedot tois- nolsl, mutta aniharvoin siinä rus ~' i V~~ UU .~u lS aV a.rjat- mista ruokaa. Aune kats~lee 
seisoi, oli moottorisahan jälkien päät, tällä' suippo leuka pujo- tensa kurkku.ihin ja riehuivat onnistuivat. Mooses oli sitä mitä t~ t .. .. o-po~ ~a:.. arsm~~n ympäriinsä yksiötä, joka on hei-

. . . .. .. . ... .. .. ··joukosta luettavissa jollakin partoineen, tällä . .. kuin mlelettömät keskellä ave- oll: ~k~lnen sianlihan syöjä j9. ~ar essaan t vo elpia paperi~ dän .~ahdeksanhenkisen per-
Olipa, oll taidenayttely. ty, ettelvat he koskaan Jaa ap- teräaseella · pilrretyt kirjaimet, Sitten pieni mies veti henkeä nueta toisilleen mitä kauheim- vertaihJa. han noudat aa erikoista varo heensa asuntona. Seinät repel-
Oliko aurlnkokuntaa, maan- singille. Heidän kannanottojen.,. joista muodostui seuraavanlal- kiivaasti ja kiihtyneesti. pia solvauksia syytäen . .. - Mitä meinaat nykyisestä ~~isuutt~. Tuvassa 

0~ kostean !evät, maali on kulunut lattias-
maa, maanosaa, maata, .. maa- sa perusteella oli jaettu apura- nen teksti: Hlljalnen änkyttävä mies tui- He järklintyivät vasta paikalle politiikasta ja. maailman me- lamminta. Varmaankm su~~ail- ta ja vaatteita roikkuu siellä 
kuntaa, kuntaa val mlta yh- hat Ja palkinnot Ikimuistoisista , Luonto-X». jottl kuvia ja alkoi vapista jon- rientä.neiden ihmisten raahat- nosta? kysyi kerrankin eräs n:a u~~?na .. A:~ne pyyhkalsee täällä seinillä, kun komerossa 
teiskunnalllsta kokonaisuutta ajoista asti. He olivat kautta - Salanlmi! sanottiin. tua ja luovutettua heidät polU- naapuri Mooseksen mökille poi- kad~~laa.? hlkea ikkunaruudus- ei ole tilaa kaikelle. Hän viikai-
käsittävä näyttely, sen olen aikojen määritelleet, mistä kan- - Kuka kuuluisuus kätkey- 'tä vuosi sitten- tai niillämaln siasemalle - mutta vain het- ketessaan. ta nah~.ak~ee~ .. sataa tihuu~t~a~ see myös käsiinsä, jotka hoidos-
unohtanut; kymmen-, vllsi- val sa tykkää ja mistä ei ja nlln tyy sen taa? tysyttiin. -oli puuvarastossa merkllllnen keksi, sillä ystävällisesti rau- - Polltiikoilla näyttää jokai- ko siella ra~taa. Lapset Plt~isl ta huollmatta tahtovat rohtua 
kaksivuotisnäyttelykö oli, vuo- edelleen. Ei vastausta. pahka tai juurakko, Joka hä- holttavan komisarion hymy al- sella olevan kärsä kipeä ja maa pukea sillom suojavaatte~~nin. ainaisesta siivouksesta, pyykistä 
sl- vai puolivuotisnäyttely, sitä Mutta mitenkähän nyt, ml- Käännyttiin näyttelytolmi- nen mulstamansa mukaan suu- koi kuvastua ohlmontaan tör- jäässä. Kalkki röhkivät oman Samassa kuoha?taa. kahvi SI~ls- ja tisklstä. Ei ole Aunella konei-
en tiedä; myynti-, mainos-, kU- ten? kunnan puoleen. Se sanoi että restl muistutti sitä taideteosta, röttävät hiustupsut heijastuivat ruuhensa ympärlllä, eikä ku- ten k~um~.na he~.lalla. Arto köm- ta; ei ole varaa hankkia. Kat-
pailu- vai joku muu: tuntema- Odoteltiin. Odoteltiin. sen suu on sidottu .•• ' Itse josta on ollut ku~a lehdiss,ä Ja kuin sarventyngätl . .. Komlsa- kaan uskalla hypätä karslnas- pii ylos isan selan takaa »palk- kera hymy häivähtää suupielis-
tonta. Va.rmlnta sanoa, että oli Parin vlikon kuluttua levisi asiassa kukaan 'näyttelytolmi- joka sittemmin sai ensimmäi- rio ehti selittää heille vain, että taan, vastasi Mooses. Ja maan- kakuopasta», joka on aina kuo- sä. Mutta se häviää, kun pieni 
n.y~talteen .. näyttely. Sehän julk.:suuteen tieto, että näytte- kunnan jäsen · et' muistanut, sen palkinnon ja_ paljon rahaa. ei meillä ystävät rakkaat saa ~an tilanteesta sanon vain, et- puksesta seuraa~an pe.ri~~~~lli- Marjatta äännähtää, työntää 
vo1 olla missa tahansa, milloin lyssa ollut koivu-juurakko-pah- oliko tätä taideteosta ollut va- - Kenties se pahka on puu- tapella noin, elämmehän sosi- tä heikoimmat karjut klljuvat nen nukkum~patkka. El ~~~~a ti.~ peiton pois ja ojentelee pieniä 
tahansa ja minkälainen tahan- ka-vekotin oli julistettu näytte- ,. varastossa vieläkin, vahtlmest a- aallsta rauhan ja onnen yhtels- eniten Ja jokaisen pahnue le- laa kolmtkymmennehols~~sa pulleita käsiään äitiä kohti. 
sa. lytoimlkunnan yksimielisellä rin vaimo arveli . ..:... Se ei mah- kuntamuotoa - kun he siinä muaa jos sitä aletaan sorkki- huoneessa jok~isen omalle san- Rouva puhuu vielä uu(lesta. 

Näyttely oli onnistunut: päätöksellä parhaaksi. No, tätä tunut silloin sisälle lämmitys- samassa karkasivat käsiksi kuin maan.. . gylle, Jtun laps~a on kertynyt asuntotukilalsta, jonka turvin 
näytteilepanijoita oli paljon, saattoi odottaakin: olihan tai- 'pannun luukusta ja siksi se jäi yhdestä suusta karjalsten ko- Toinen naapuri osti auton ja kuusi ~uole~tOlsta- kahden vuo- lapslperheidenkin on mahdolli-
toimikunnalla oll ihana työ va- deteos jokaisena näyttelypäivä- polttamatta . . • misarion kurkkuun 1 toi sen Mooseksen nähtäväksi den valiajom. Arto astuu joka suus asua mukavammin. Niin 
Iita niistä kelvolliset, katseli- nä saanut osakseen kerrassaan Mentlln katsomaan. Juurak- - Lyö kasvoihin, ·huusi pieni Arvellen, ettei sen arvosteluu~ kerran tö.mäyt_täen pik~~j~l- Aune tietää siitä. Hän on lcysel~ 
joilla oli ihana hetki käydä ennennäkemättömän huomion koa e1 löytynyt. . mies kehottavasti hlljalselle ainakaan mitkään sikapitoiset ~~~ns~ l~tt1aan ja seis~a tonot- lytkin muutaman kerran näh-
näyttelyssä, arvostelijoilla oli - jopa niin, että monet näyt- Mentiin näyttelyhuoneistooh. miehelle, - kasvoihin! sanat soveiiu. Mutta siitäkö3 taa tOlmlttaen ~ns~.mmalsen aa- tyään lehdessä ilmoituksen. 
ihana tuokio kun he teroittivat telyvieraat olivat pyrkineet hy- Ja vahtimestarin vaimo sanoi He raivosivat yhäkin kuin oi- Mooses välitti, vaan tokaisi heti mutarpeensa. Tamä on ku1n ku- Kuukausivuokra kaksikymmen-
kyniään ja käärivät hihojaan pistelemään sitä ja ~iskoneet heti ovella: kea paholainen itse kun hihan- ensisanoikseen: k~ . . ~aulu, .johon koko katras täviisi-kolmekymmentätuhatta 
ylös ja aina kyynärpään ylä- siitä tuohta ja lastuja muistok- - Tuossahan se on! Meidän suistaan umpinaiset paidat kls- - Niinhän se kiiltelee au- ~~raa:. ja Pian .. ~n .. koko.~upa kuukaudessa. Jos saisi vaikka 
puolelle valmistautuessaan sa- sl. Teoksen ympärille oli lopu!- ukko se kek . • • kottiin raa'asti heidän ylleen ja rlngossa kuin vasta kaltatun t~ynna. touh~a:. aanta ja ~Ik:.t- viisikymmentä prosenttia tuki-
.nomaan sanansa nykytaiteesta ta pitänyt rakentaa aitaus, ja Näyttelytoimikunnan jäsen suihinsa tungettiin kapulat. Sit- sian tuho. Enempää ei Mooses ta. Pojat etslvat illalla po~dan rahaa, jäisi siitä maksettavaksi 
ja· erittäinkin toinen toistensa kun sekään el pystyhyt hilllt- pani kämmenensä vahtimesta- ten he avuttomina enää vain ehtinytkään sanoa kun naapuri al:e .. park~eeratut a~tonsa. a~.a:.n niin suuri summa ettei sitä sit. 
arvostelusta arvostelujen jul- semään näpelöltsijöitä, komen- rin vaimon suulle. Sitten hän vapisivat kuin horkassa silmäin- hyppäsi vatinuunsa ja huraut- niltä sunsten. Tytot Yl'It~~vat tenkään pystyisi. Ja sitäpaitsi 
kaisemisen jälkeen vuosikaudet nettlln läheisestä varuskunnas- kutsui koolle koko toimikunnan. sä kiepuessa villisti, sieraimet ti portista ulos, että pöly tup-- tan~at~ .. lll~l~~ ~iem~~. epasel- tuoll_aisia vuokra-asuntoja on 
eteenpäin aina tuleviin aikoi- ta kaksi sotamiestä seisomaan Myöhemmin myös vahtimestari vaahtoa" purskuten... rusi korkealle ilmaan. viksl ja~nel~a laks~]aan, j~ka niin harvoin tarjolla. 
hin asti. vartiossa taideteoksen vieressä sai kutsun suljettuJen ovien -Tuokaa konjakkia. Nopeas- Näin Mooseksen kaikkinaine'l on kylla vaikea.~. Plkk~:Mar]a- Aune painaa pikku-Marjatan 

Kaikki olisikin mennyt hyvin singot tanassa. Tämä kaikki oli taakse. · tl, huusi koroneri heidän sito- elo ja askar pyöri sian ymp§. .. tan jotensakin aanekkaan aa- hellästi rintaansa vasten. Hän 
ja tuollaiseen rutiini tyyliin, jol- omiaan kohottamaan patsaan- - Oliko vahtimestari syyllis- mistyöstä selviydyttyään, sillä rlllä. Ja kun h'än viimein otti m~puuron v~~timisen vuoksi. on kaikesta puutteestaanklo 
lei näyttelyssä olleiden taide- vai-miksi-sitä-nimittäisi - ar- tynyt .. ? he havaitsivat komisarion ma- ja kuoli sanoivat kyläläiset - Isa vet~~ee .paallee~. ~~ojapu- huolimatta onnellinen omistaes-
teostan mukana olisi ollut eräs voa ja merkittävyyttä. Näytte- - Kyllä. kaavan pyörtyneenä lattialla hyvää tletenkhi ·tarkoittaen - kuaan lahteakseen r~~.~~sate~e- saan parven terveitä, virkeitä 
merkillinen vekotin. lytoimikunnan päätös oli siis - Mitä sitten tarkoittaa pat- kokemastaan järkytyksestä! että siinä kuoli sikamainen seen »t~enaamaan leipaa», nii~- lapsia, jos joskus tuonne sisäi-

Se oli puuta. Tarkemmin sa- mitä suurimmassa määrin oi- littavana ollenkaan. Se oli vain saan jalustassa oleva teksti Poli1siläil.käri sieppasi nurkas- mies. kuin han Pi?nimpien .uteliaishn simpään sisimpään kätkeytynyt 
nden koivua, koivupuuta. keaan osuva. näyttelyn avauspäivänä seiso- »Luonto-X,? ta viimeisen, salakuljettajilta joka-aamuisiln k~selylhin vas- toivo paremmista olosuhteista 

Se oli ikäänkuin pahka, mut- Mutta nyt lähtivät myös ar- nut näyttelyhuoneistossa ja Jo- - No tuota ... Katsokaas, takavarikoidun puolitoistalit- 11 kokonaisen huokausten ja taa. Per~.e ~~ lJ.erannyt ja aloit- hiljaisina hetkinä putkahtaakin 
tel se ollut sekään. Joku sanoi vostelljat llikkeelle. Sankoin kainen oli pitänyt sen olemas- sehän on luonnon muovaama.. raisen konjakkipullon, kaatoi kupsahdus~n sarjan ja kun hän tanut paivan. esille saaden jopa kyyneleenkin 
että se oli juurakko ja pahka joukoin - kuvaannollisesti sa- saoloa itsestään selvänä. Ja kun Ja se :.X» on sitä varten, kun lasiin ja ojensi koronerille, joka katsot ymparillensä makasi koko Aune Istuu nojatuolissa radion silmäkulmaan. Lapsilleenkitl 
yhdessä, mutta tästä ei päästy noen - he rynnlstivät tämän se sittemmin oli saanut aikaan mie en tiennyt, mitä se eslt- kohotti komisarion hervotto- poliisilaitos pyörtyneenä lattial- äärellä. Hän on ottanut es11le voisi erilaisissa olosuhteissa an
yksimlellsyytee~: Tä~ä .-. ~rimie: ihmeelllse~ ~~10mu~sen puoles- niin ennennäkemättömän-hir- tää . . . Mutta nythän se on jo man pään ja valuttl konjakin la s~u~ .. ~p~osen ammoll~an. neuletyöns~. ja ku.~ntelee »tllk- taa enemmän. 
lisyys oli ymmarrettävaa, sllla ta ja nim1ssa. Kylakirjastolsta, muisen kohun kaikkialla, ei selvitetty moneen kertaan. tämän kurkkuun ... Kohta ko- Pohisilaakari katsoi haikea- kuvakka»-lahetysta. Aamun as- _.._ 
taideteos oll tosiaankin merkil- pitäjäkirjastoista, maakunta- näyttelytolmikunnaJla ollut - Miksi ei vahtimestari a1- mlsario virkesikin räpytteli sll- na puolinaiseen pulloon, nosti kareet on suoritettu. Isä ja ko- »1\IUONION HYHMÄINEN 
Unen. Jos sitä katsoi altapäin, kirjastoista ja lopulta yllopls- muuta mahdollisuutta kuin sa- kaisemmin paljastanut tätä sa- miään, nousi ja ' istui tuolille sen sitten huulilleen ja imi sii- tonaolevat lapset ovat saaneet AAMUKUU'.fAMO oli valaissut 
oli se toisenlainen kuin päältä- tojen kirjastoista ja antikva- noa niinkuin sanoi. laisuutta? Mitä nyt tehdään maiskutteli suutaan, huokasi j~ tä kaiken, huokasi, asettui lat- aamiaisensa. Pienimmät nukku- Karin Wadenströmin ( = Katri 
päin katsottuna. Sivusta katso- rloista he lainasivat tai ostivat Nyt päädyttiin siihen, että apura,hollle? Onko va.htimesta- pyörtyi toistamiseen! tialle hänkin ja tekeytyl pyör- vat päiväuntaan, isommat ovat V a 1 a n) syntymää, jota hän on 
miset. vielä eritt~in .. ~os kiersi sivistyssanakirjoja ja po~lvat taiteilija tahtoo pysyä tunte- rilla ehdotusta? _ Äkkiä, lisää konjakkia ! kar- tyneeksi! kaksi lastentarhassa ja kaksi kuvannut runossaan Ensimmäi-
tai~~teoksen ympari tayden ym- niiden sivuilta Ihmeellisia sa- mattomana. Saman alkaisesti - No tuota •.. Eihän kysyt- jalsi koroneri. set hetkeni. - Lappalainen ve-
pyran, mu~ttui vaikutelma noja ja ilmauksia, joilla todisti- pääsi vall~lle käsitys, että ky- tykään, kuka. sen pahkan sinne Poliisilääkäri täytti tols_tami- J 0 k i V a r r e l ta ri.' olk.oonkin että sitä on vain 
kaikkien 36~.n .. asteen ~?hdalla. vat kantansa .. aukottomasti. He symyksessa 011 tosiaankin joku toi, vaan kuka sen on tehnyt. seen lf!.sin ja ojensi koronerille, . . pls.aramen, on t.o~ise~ti harvi-
Taidetta enttain herkasti ta- sanoivat, etta oli tapahtunut eturivin mies. Mainetta hänellä Ja sehän on näkyvissä sUnä joka kumosi sen kuin sattuma!- Ka1vmkone on nostellut vedentuomaa juoksuhiekkaa nalSta Suomen klrJalllsuudessal 
juavat sanoivat, että vaikut~l- vuosisadan jop.a vuosituhannen on tarpeeksi, arveltiin. Samoin pölkyn tyvessä .• . Ja mle eh- ta komisarion auki jääneeseen kahden metrin syvyydeltä uuden talon perustusta varten. Jo K~tl~~ .:ralan »barbaarinem 
ma vaihtui jopa jokaisen piirun ihme. Kyselssä taideteoksessa rahaa. Siksipä · taideteoksen dottaisin, että net apurahat an- suuhun . . . Jälleen komisario · .. ulkonako arsytti monia. 
kohda~~a, .~a pii~·~·ja on täyd:ssä taideteoksessa yhtyivät kalkki tuntemattomalle tekijälle myön- nettalslin Luonnonsuojeluyhdls- virkosl, räpytteli silmiään, nou- Kuopan pohjalta on loytynyt entinen talonpaikka. (Olavi Paavolainen teoksessa 
ympyrassa .sentaan 6.000. Naln- tu~netut suu~nat, kut~n: sym,;, nettilnkin aluksi · akateemikon tykselle. Se tarvitsee nlitä ki- si tuolille, huokasi, nikottell ja Kääntelemme vielä kosteita löydöksiä käsissämme Katri Vala - tulipatsas). 
ollen oli as1antila kaikkien mie- holismi, dadaismi, individualis- arvo ja kymmenen vuoden lisä- peästi. Mie en tarvitse mitään, pyörtyi kolmannen kerran! .. . .. . . . . · . . 
!estä suorastaan kestämätön ml, realismi, informalismi jne apuraha a muutamia miljoonia minullahan on palkka Na"ytte- .. t 1 k 1 k . ja ympar1Uamme on aika juoksuhiekkaa kerroks1ttam. »ÄITIMl\IE EI OLLUT ~P-
tal 

. pyor Y o mannen erran . . PALAINEN kuten romanttiset 
dearvostelijoiden kohdalla, loputtomiin ja lisäksi snoblsmi, markkoja. . lytoimikunta palkintolautakun- Jälleen koroneri karjaisl käs 1 Ei j.alanjälkeä' välillä. · 1 .. tt" "t k 

slllä jokainenhan tiesi, että he he sanoivat. Lehtien kulttuuri- Joko taiteilija nyt ilmaisee ta ja arvostelijat ovat kaikki kyn sai lasin ja menetteli ku= Ih ls ik i skle ult. nay aval . us ovan, .vaan 
voivat tunkeutua .. t id 1 t t . "t "tt" t t .. .. . • m en u suus on . uu u1 suoma a1seen uudlsrai-

.. myos a e- pa s a e~va rn anee , vaan 1 sensa, ky~yttnn. saaneet palkkansa ansionsa mu- ten jo kahdesti oli menetellyt ja liesikiviä hiekalla, kalanpyydyspaino ja tuokion luut. vaajasukuun». 
te?ksen slsalle, s~.n~.I~a s~noen palstoja tay~~i lai~ata ur~eilul- Ei. Ei vieläkään . . . kan. Mutta luonto ei ole saa- jälleenkin komisario virkosi, rä-
ytimeen. I~se-tykonaan JOkai- ta, ~Ulttuun~u.lk~lsu~ paisuivat Kunnes vihdoin - oli kulu- nut mitään. Se on suoJaton, st- pytteli silmiään, horjui tuolllle, 
nen tuol~amen ulkoko.htaine.n ~oms.a~~sivm~1ks1 k1rjoiksl - ! nut jo ainakin vuosi tai niillä- tä ei olla palkittu mlllolnkaan nlkottel1, kuolasl, huokasi ja ro
t~rkasteliJa ~eikkasi smne Ja Ja m~ka pahmta: arvosteliJat~ main- sattui, että eräs näytte- mistään. Korottakaa se akatee- jahti tuoleineen lattialle! ..• 
tanne, varoi llmaisema~.ta .. kan- unoht1vat kokonaan toinen toi- lytolmikunnan jäsen, hakies- mikoksl ja antakaa sille runsaat - Sammunut, totesi polilsl
t~ansa ... ~nutta syvimmassa s~- se~~a mustama~lauksen, niin 

1 

saan suksiaan talon kellarlker- apurahat .. . Saanko mie men- lääkäri - ja kun koroneri kuuli 
damess~~~ armoltteli pol?lsla ett~ lukeva yleiso .Io~ulta sanoi, roksesta, joutui pannuhuoneen nä, olls pantava pökköä pesään, tämän, huokasi hänkin äkkiä 
~rvostehJOlta · · · Hel~in oh .to- etta koko arvostel.~jm~en lauma, ovella puheisiin vahtimestarin ko näyttää tulevan pakkas- ja raskaasti ja tuupertul lattl
tuttu luottamaan. Ohhan nah·· joutaa mihin hyvansa,kun siitä vaimon kanssa. Tämä sanot, et- yö .. , alle. Samassa polilsilääkärl kuu-

Katsomme emmekä usko vaikka näemme 

laskemme' pel'uskh•en 

uusille liesikiville, tarltasti valituille 

juoksuhiekan käydä yli 

vedenpaisumuksen tulla. 
TOINI MARIA RAILA VO 

(Erkki Vala teoksessa Katr1 
Vala - tulipatsas). 
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