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MIRJAM KÄLKÄ]Ä Olli Viiri: 

SOTA 
Kädet olivat niin arat, ettei voinut napittaa pojan takkia, 

saati ~itten h~~.suja. o~.k~?n yöpuvuss~~ Ei .sen .t~~v.itse mennä Meren pauhu on kohta- den olla, että ihminen niin tuni säihkyvä kruunu otsal-
, ulos, Ja menkoon. Kesahan pyt on •. amakm p1ta1S1 olla:. K1;1X: . ·z l 'kk" monesti pettää itsensä.» (W. laan.» (Edith Södergran) . 

Heinäväki on syömässä kun - Mitäs se Jussi. tarpeellisia edestakaisinkulke- ~ e~ menisi tiel.le. Ne ajavat ~en yll. Helpo~?aa .se ~ylla olls~ ~oll~.' 8~ .. lazv~~ la ez z~ Kyrklund). Syntyköön me-käsite tänään 
ne tulevat , nainen ja poika. Nai- Poika liikahtaa. misia poluilia kunnes nukahtaa s1llom, mutta e1 . . ... Vasara or;. osu.~u~ so~m1;n. J?.ka;s~~sa oll Ja ak.kza syvanteen ko 0 . · C. . tai huomenna, maassa, jossa 
nen pitää poikaa kädestä, pojan . - Meinaatkos asettua taloksi. siihen. Äiti kantaa siitä vuoteel- m~sta k0??11:ma. ~adet ov~~ taynna tlkkUJ~. Ja .ma~k:vla ?-.~a::- . rzkkaUdfJSSansa ava~ P~.ht~udell. kai~mussa itsensä elämme tai »maassa, jossa on 
nenänalus on märkä. Nainen Raijan ääni ei ole vihainen, se leen aittaan ja menee ulos vielä vo~a. ~~l:sl JOku Ja naulalSl n.uo ka~net knnm. Elhan taalla Ja vaaraan houkuttaa. pettamn~e~ Ja mmuuden ehdo- ~ustien kukkien rau?~~.' se on 
t .. t".. . k'll .. . k' kk 't" h tk k . Y"ll" ·tt t 1 vo1 enaa 1stuakaan muualla kUin lal!t1alla. (Unto Kupiainen) ton ets1mmen luovat vankkaa ama kasvava Ykslkaan me-
yon aa. P?Jan . pen .1 e ove~- ~~ s~nnynnaJsen Jpa a, Sl a ~ e Sl. 0. a ~1 aan u ~e se on kolonna. Autoja loputon määrä . . Miksi ne tulevat tälle pohjaa me-käsitteen kauniille hetki ei ole toisensa kaltainen: 

suuhun Ja 1stuu 1tse v1ereen. Va- aan ta uskovat vallattomat ke- m1es, h ankooJapari pellolta. Na1- t· 11 ? E' ·rt 1 t" .. 11.. Jo menevätkin J'oen yli Uivat. Runouden teemat näyttävät. r akennelmalle. Monen runoili- M _ · k oleva1·ses 
k. k t 1 . t t 1. t · .. tl h .. t h . . . h t R · .. .... . h ·tt 1 h 1e e . 1 s1 a o e aa a. s ne . e sana on aurm o sa 

qJ • • 'e ra' l 
Me-käsitteestä run·oudessa 

Alli Liste: 

u 

1 . ase. ee ~~eras a . u .e taas L ~a : I?.~ y~m, J.a m~~ .. e · .. aJ- ~e~ .. snr:aa umssaan ~~ e e . - Autot uivat. Ei, miehet. Tuolla on Anton. Kaikki sanovat sitä vaihtelevan ~in~ kuoleman jan suurimmat saavutu~set ja olemattomassa. Se saa kai-:· 
Na1sen 1ho kultaa h1esta, se on Ja tletaa, etta pmka jaa tanne. t1vaa pmkaa vuoteen Ia1dalle .1a Pikku-Anrttoniksi. Ei se niin pieni ole. Huomenna se tuo suuren mystiikasta elaman kauneu- ovat juuri tämän etsikkoaJan ken muuttumaan ihmeeksi. se~ 
kireä kuin tuulessa pullisteleva Emäntä oli kysynyt häneltä ja mies kallistuu naisen toiselle ilmapallon. Sille pitää vilkuttaa. Ei se näe. Kaikki vain laula- teen ja unien ihmeelliseen. to- tuotteita. Siljo o~kin. sanom~t saa kaiken soimaan toivoa :e 
pyykki. Kirjava rtailonleninki pän sanoi - , olkoon. Tulkoon puolelle. vat, mutta eivät hevoset. Miksi hevoset ovat autqssa? Tykki. tuu~een saakka. ~utta falken lyriikas.taa.n: ~Talteen~ on m1- »Toisessa Umbriassa, läpi aje-. 
kiristää rintojen Ja >ak•m koh- ja olkoon. Samalla kai tuokin Yöllä sataa. Sadat pienet Iin- Mitähän ne tekevät sillä? Ampuvat. Ketä? Ilma~ ne amJ?uvat pohJalla on r;>u~a~?en .. kud~ .~ nuut~m h1st~r1aa.» T~nnen suo- Iehtivan savun/sinut tavoittaa 
dalta, kainalonaluset ovat mä- menee kuin muutkin vaivat . . Ta nunvar aat rapisut tavat kattoa. ja niitä punaisia ilmapalloja. K.ai~ki naiset itkevat. Se ~o~.nen- r~?out~a yhd1~t~va na~y~ato~ m~lam~n, .Jon~a. ta~de .~am~- tuuli ja näe~ .. kirkkauden,/v~;.~ ' 
ränmustat. Silmät ovat siniset ompa hupulaisen emännällekin M' . P . h .... "t . 1_ kin, joka pesee saksalaisten paltOj'a. Kumma hevonen, 1sa sa- sa~e, .. JOk~ ... mlta monmaise~ P~~lee ~tsensa loytam1s~ssa, ela - lon. Me lepaamme sen holVl!),, 

k 1 · t N · · k t ' _ · .... k ·t k ·tk" _ Ies Ja namen ~~aava Ja a noo sitä muuliksi. Onko· se sen nimi? Muuli. Auto tulee. Sama rrun savyttaa runouden ~erkm- man ja kuolemanra]all~, 0n alla./Eikä elämässä ' ole mitäärl'' 
P~ ~.u uomlse.: .. am.~n e1 ~ so ... ~I se enaa m en. aan ~1 

.. ~ .. kavat puhelia hllJaa. mies joka sanoo Turria rakiksi. Äitii! ta sanomaa - me-kas i t ·e. Sarl{ia. Hänen kauneimmat outoa täällä, missä/kätesi las..'l 
nnlla kehenkaan. Han kertmlee Ikamen ole. J a vaJkka Jsan.a Aamulla nainen sanoo emän- . ~ . . .. .. . .. ll .. k t Jo varhain runouden aamun tuotteensa ovat lyyrilliset rak- k t k" delleni keväisenä maalla 
jotakin kasvot kohti käännet- kasvaisi lapsettomaan taloon. nälle. . Laa~lkot ntostet~antautoon •Jt~ 1V1Ie~aan tP

0

1
18· Y_ot·a .?umuuuaral·nn sarastuksesta .nousee pintaan. rausrunot, joissa voi aavistaa r: / toi!ssa Umbriassa varjois-

. .. · · · t J t t t T.. t 1 JOSsakm mu ta e1 ko ona Lav Ja a 1son a on p1r 1ssa, . .. . t . d ' t . , • 0 tyma Ja katsoo oh1. Pmka ka se- os uos a ny m1 aan u ee, . .. .. .. . . .. 'P 'k d tt .Å tt . tt naiset sanovat ettei h1mmea. aavis us, mmuu en me-synnyn: Kuun elen heng1- sa./Vedet solisten aamu kul-
Iee kieroilla silmillään ruokaa kierosilmästä ja räkänokasta. - Johan mma tasta JOudan- Vlerteslsa.E. 01

1 
a:lmo 0 lala .n t?.nn1a·~a·~ mla~hdaeta" a"n kuorma au'tossa kohoammeiJ. me-sanan kau- tystä välitse uudinten .. ./ kee/huomaamatta alas Iaaksoid< 

. · k' k t" t h · .. p · se u e 1 o e 1 apa oa Ja a n - , · t R tt · 1· t . .. . t " 11 .. h 1.. ' W· vadeissa ja lautasissa seuraa Illalla p oika ja v1eras pan- m un saa un uo ema. l·· t ·. 11 t M. h t t· t " .. t Po m1· EI. ole ilma- neu een. aa.ma u JU 1s aa aa- R1emua, kars1mys a. La el as hin/missä linnut laulavat· 
• t". . 11 h t ·· 'k · An ton1 on kuo u . 1e e 1e ava . m . · ht · 11 k" ydys t ··.. 1 V . kk . t haarukkaa lautaselta suuhun ia naan nukkumaan aitan ylisille. alsl 0 a uomenna yopa1 assa · ~un Ja. a oon raJa a a - - sen aan· en. o1ma a1mpa- vaienneelle,/suru rauhaksi kas-

takaisin . Emäntä kyllä ehdotti peräka- takaisin. palloJa. . . . .. .. t ta luom.1s.kamppallusta.: »Ja ~u- na ja eheimpänä suomalaises- vanut/kestää muuttuvan vali· 
. · .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. Kalkki he.~mos~uvat J.a JUO~sevat kell~run. Isa 0~ s.anonu • mala 101 1hm1sen - m1eheks1 Ja sa runoudessa me-käsite esiin- lon./Pian äivä on korkea tierY 

V1eras kysyy e~antaa Ja Ra1- marra, m~tta v1eras sanm Sl~lla -:--: E1 ka1 smul~a mm .knre. -:- e~tä se o.n hnrenllsku. Sm~e e1 .saa m~~.na, mutta kaikkl mene- naiseksi Hän loi heidät.» Ei tyy ilmisen taistelijan Aaro vierellä !arkea ruoho.> ' <Bd• 
l~. m~nee kamarnn hakemaan olevan .nn~ kuu.~a. - P~1ka 0~1s1t nyt .. h~om~~e~.~ v1ela. E1.- våt .. se. J O~a huutaa~~ Slreem ... se.n aani on.paha, . ~~ huuta~ l riitt~nyt .Yk~.i k~va. ?li ~l~avl:l. Hellaakosken runoudessa. Hän Carpelan). Me-käsite on var-~r. 
hanta. makaa J? t~yd:ssa unes~a. S1sar ka sinun s1Ks1 et ta tmden vuoksl, ens1~, Ja .. s1tten .~ennaan .k.~llarnn Ja o~laa11 alV~n hilJaa. Kuu kaksi. ~am~ oll ens1mmau~en saattoi yhä uudelleen ja uudel- muus, lohtu ja suojelija: > . . :\· 

Emäntä tulee niin pian, että kulkee vieda p1halla, he1luttelee muuten vain ajattelin, ettei ai- luu Jy,~a~dyksla, P~.hme1t~:. Va~.t.~va J~mahdy.:~. Joku .huuta~ sanoma 1hm1sen me-synnysta. leen tuntea me-synnyn suuren elämä ei tyydy kuvitelmaan,,il 
väki ' tietää hänen odottaneen oksaa kädessään. Emäntä kat- ka tule pitkäksi jos pellolle kat- >>P~mml» J~ ~anee ~adet paan paalle. El s~ ollut ~om:ml .. S~k~~~ Uuden Testamentin puolella tapahtuman: »Ei ketään mu~.~ ja Dorislaakso kasvaa Daisin' 
heitä. Hän katsoo vierasta yli soo verhojen takaa. Sinne ka- selet. as,tlakaappl, JOka oh ka.atunut ke~ke:le l~ttiaa'f·~~~k:l ~11/~· 1' me-käsite vahvistuu. Sen voi- ta, me kahden vain,/nyt syl!a helmaan./kun toisissamme 
pirtin ja kulkee sitten lyhyin toaa rantaan päin. Ei emäntä _ v· k t .. t .... . E Astioilla on. ku:nmat mmet: t~.lr\kl?.i , pnk.~ak ?~k~e ar\- ~ 1' _ ma kasva~ ihmisen ~a ~hm~sen suut.a, ~u:r: armahain./Ma~n unohdamme vaaran/ja aava 
askelin tervehtimään heitä Kis- jaksa sen paluuta odotella. Tai- . .. l~ras a . s~o eroan a~ . . ~ A~to ha~l P.?lS, I?u.~ta. se P_Y~ah .Yl an:at.J~. aJ .~~n ;t 1 Juo~. yhteydesta Jumalan Ja Ihmisen lavellla tellla me lasketaan/Ja ympärillä Aniaran» (Harry 

.. .. . . . · . ., . .. , m~~a sn~ne olls1 men.~y~. ~os. e~ ta oJaan. S1~lla tull poly1s~k~1 Ja r1su~ p1s l~at nenaan m . yva, yhteyteen. Näin kutoutuu ju- valjakot meillä on ruhtinaan.» Martinsen). · 
sa. h~ppaa Jakkaralt~ uu~m 11~- Sl menna souLelemaan. o!Js1 huv1ttanut menna. Ala s1ta ettei ollut 1lmapa1loa. M1ks1 Antt??'l. kuoli?.. . . maluuden säie ihmisen runoa- . .. .. .. Me-käsitteen muoto voi muut~ 
pe1lta venyttelee Ja k1hertyy Aamulla sisar menee väen ajattele.' Meinasin vain menni se mies joka ajoi autoa, sanoi a1d1lle, etta sota on JUlma Ja teen Me-sana e1 ole pelkastaan t . ··k • . . . ttuu 

.. .. · lk 'h' k t" .. .. .. ' t t K · 1 t •·t tuo· on orpo t alo · k · l'tt · vaan sJ·sa"ltö on ua, JOS us JOpa mm1 muu ' eroannan Ja 01 m, un ama mukana pellolle. Hanella on yl- kaupungin kautta. se ja se on kaa unu , arj.a a on~n~ne ev ~· .. .. , .. .. . T. t Y Sl~e J em~n, . 
1 

mutta/ sen sanoma pysyy aina 
pysähtyy vieraiden eteen. He lään RaiJ·an päivänpaahtama J . 11 k . on palanut, koko kaupunkl on hav1tetty Ja syyttomat saavat ~yohemmaJ: .. aJan rul}-0~ !Ja momtuhantmen kuten runo1L- . · M nan monl·sell't 

.. .. . . . r.. , .. . . . .. . .. . - os smu a on aupung1ssa .. ... kaipaava t tahan myst1lllseen joiden joukko. Toisen me on sa~ana. . e-s~ . -
kattelevat, pmkakm, Ja emanta lenmk1. Se on k1rea Ja lnan p1t- asioita . . . ajattelin vain että kars1a. .. . .. yhteenkuuluvaisuuteen. Pene- J . . 'h . yhteytt" telsyys ]a myos sen kirkkaus 
kääntyy .. väen. puleen. . kä, hän on pan.nut ~ustan vy~? _ pojalla olisi hauskempaa jos . Turri. ei .?le rakki, ei.ka s1ta . sa·~ ~~ppa~. ~e men.ee .talo:aal!~ lope odottaa Odysseust3:an, k~~~ra~rei~:l~is~~~e~{azantza~ OV?-t . kenties selvimpinä ~aul 

- RaiJa laittaa ruokaa Vle- kohottamaan limn pituuden vyo_ olisit kauemmin. Mutta jos ei Ja o~. Sl~lla. Sota on kiva. ~alkkl lahtevat JO~nek~~ Ja o 1 v Odysseus harhailee polttavlssa kiksella. Toiselle me merkitsee Celamn runossa In mem?.nam 
raille. Ettehän te ole vielä syö:. tärölle. Hiki valuu hänen sel- se käy. lehJ?~tkln.muka~n. Jo~a J?tlkas~~ on r~~uaE:i ~l:1 ifm0a~a~~f: seikkailuissaan kunnes I;Iänen ystävyyttä kuten ranskalaiselle.

1

P.aul ~lu.~r~. R~no on. yst~vyy-
neet? ' käänsä pitkin kun hän hankoaa . . . . .. ta~m. napls~a mm ~um 1.~ap~ on n · · täyttymyksensä, ·o me-taJunta, del castillolle. Jonkun me on ·cten p1t~~. J ~J: '!.a1~~~ h1stona, ~e 

- Ei olla syöty . . tänäpänä: miesten rinnalla leninkiin tulee - El se nyt mkem sovl. Lahe- Aitl, miksi Anttom kuoh. voittaa merten vaarat. rakkauden sisäinen orjuus ja on mma-sma-kasJtteen kasvu 
' t " h ·tt · .. k · me sanan suuruuteen se on Emäntä hypistelee sormuk- tummia raitoja. Raija tuo kah- an ra aa Sl en ama mm U!!l J JA VANHA Tämä antiikin me· kiteytyy vapaus. Me laajenee. Se kasv,aa -k" 'te k' :. .. ih 

siaan, silmät pälyvät. Nykäisten viapojan kanssa. Poika ei puhu sovittii~. .. . . J{ALTJON UUS ja särkyy. Sen v~ima vai~.telee ihJ?i~yydestä jumaluute_en, s~ ~:;n~~~ »Ku~N!~ ~ii:~~omil= 
hän lähtee liikkeelle, tuputtaa mitää:n, menee istumaan äitin- .. - Nnn. · .. · .· mmkum sovtt- " N "~--w """"'"'~ "~~-"·•'"'"' ~~"''"'"»-'"''".., W't'•-*'"'"""'\i''""'!~w .. , "/'~-""~.,,~. ~-"~'»; ~?.~o runouden aJan. Se savyt- V01~_Istuu . . kah~en me _yhtey _ Ie aseta sana,/jonka hän epäsi 
pöydän luo ottamaan tyhjän sä vf~reen ja ryyppää joskus sen tnn, .. mmakm ... ~~~f:i'>>,-,;J' /}f,rr~>·:J ,.;:4fir.iVJtlii)ffii:{~;;~~:W/~{$J:J~0:i~~1~ taa Saphon lemme~~un~t, s~ ~::!a »~~~~~~lenei o:e ~~t~ln siltä,/joka oli sinut hänen 
perunakupin kaataa hellan kupista · Nainen istuu veltosti Emäntä pyörittelee sormuk- ~rf:J;i,~;:!i;&;~*ifi1<>41%':E.,;i-;;;~JW~W~ft!.fft1;@1{!Jt;uriuMf11~:i*-J:.1t)i':~w;A kasvaa, . toteutuu Ja sarkyy · k" . st" /minulla on kanssaan /sana,/jonka ohitse 

' . .. · ' . (~;1 ~.::-ti:--~?'/t .. /~///:..::--;: :'::::f($X\}\- ~:2f/1:;;:~~~_.-r.:t:/t;:-~:"':::YJ1f:%: .. ;;;:::~;N:;'i:':?.'' "'-f"J.t?. :;l~~~ .. :: -~-{~::~; Eroksen ja Psykhen, Orfeuksen omaa ars1my ·a . . - ~ d" .. . 
1 kulmalla padasta perunoita sn- paksut silmäluomet puoliksi SJaan. • ~ c}f,C;,,;~~ih;.~;<; ~;::r<J;;-:'·:)i!;·,._;rf!f«;,;:(f§.r,{/~-/;'; < ·"~ ?5t:'),J~~-/ii'-J.',.;--.:;,;.;; J·a Eyrydiken ikuisessa tarinas miljoonien suuri yksinkertainen VIrtasi hanen sy amensa ven. 

h R .. . d' .. k'! . H . . r·· ''1 " H'' •',:--.-: ,':, w~>~;_.t;y; .. .. '~W ;,;,(Y.k,~~;?f?{~;::f~~' .. :/0 f~J.:;5/ -: .. .. .. .. ...... ; , [:;)~[N:=-.. ,'0~J~;.::u'1 ~ .. . (K t. V 1 . Ihm' .. kun käsi yhtä paljas kuirt 
en. aJJa s1eppaa va m eman- Imm. mv1 on oysa la. an Ruudukaspaitainen poika läh- ·~~·~ : · ~-/i y~--~, "''"~"'~,;~": /-Ji''•,,~, ·-.·~ liif '!<f, < ~;/">! sa se kutoo seittiään yli aika- karsJmys» a n a a. 1- .. ' .. tt· t 

1 
. d 

näitä, mutisee - jokos pääsit sitoo sen vasta kun lähtee työ- tee viemään asemalle Poika ~_;.- ;)}x,:.'/-: /·' -, ' _'V-:!.~·;,;~tif/;r;J)l,>.,;r;: .>\,%{ ··.;0(/.;;;;:~":)\:r je~ ja aikakausien ja yhdistaa senpojan ruoska). Se hylkää ha?h~n,1/ ko~ k1 u1.ev~Isutuh~_n 1.. · "k' R d k ·t · .. · •~: ' '<'m~ ~ • • ~~-~ '· k '' ' ·· ; ,,,_,- •!1." · ,,, -, ,,, .,,me:,.,~,, ,, «;;. :?'/"), · • · 1 den J·a ylistää ihmistä Plll m sen, JO a 01 smu a-
y os sma m. uu u aspal al- hon taas. lähtee saattamaan. Takaisin he . "'.//. ;;;· ' ~1 ~ · :<""" ·:~~- ·· ~: :';- ;: :,,, · ~:)~F_c/f/~:,"Ä\1--:~" runoilijoiden sielut yhdeksi sa- J~ma uu. .. nen kanssaan /Hänen silmä-

k ·· ct·· .... .. k A ~, , •'· . - ',., ·""'··- , "" ' ,-.,,' · ':",,,, / , 1- ·· --l';f%':'1 • mn kmn Zarathustran ysta- · . 
nen poi a poy an aaressa uu- Iltaan mennessä saadaan hei- ajavat kahden, kuski ja poika. >r:•<;f: ':/;-~, , ~ , ~, ';-;:JV t;iY::y-: '~; , , x:,~j'jf),f;, naksJ - me. . . 

1
. t· .h . · Iuomilleen aseta tämä sana: 

Iee · tyr k"htää vilkaisee "'~' 'i~!-- ,-;.:)!>-, ·. · -, , /'t '/-Mw"~'*'ct. , ·· • -~,.p Me-sanan sointi on usem vyys JU lS 1 1 m1sen me-voJmaa. . .. . .... .. ' 
.. ~en J~ s .~.. .. • . nä seipäille. Poika makoilee pi- Kuski antaa pojan vähän pidellä .. f-;;,«p/t;UJ.t~.-·> ' · .:;>:<·::tiJfi!i~N:ftj//: . '/% It" k' .. R T' . _ Me-käsite pienenee tuhansien kentles/hanen ~1lmaansa. -

tmsnn, pamaa paansa alas. Ral- halla syönnin jälkeen, katselee ohjia. ·-mt1''-.j <(~pX~:;t··- . '"", .~f-i~.©Ni';fi~~;:o'~ ' :'0ili po Lavan lpe~. utnOllJat .. val.s yhteydestä kahden ehdotto- vielä siniseen,/klhoaa tomen, 
· h '11.... h ·1 tt h ' 1 · iffir"'"'" · - :~, .; ~- ~ v ~-/', ti§ toaa CDman p1enuu ensa aman .d . · · ; · · k li Ja on yv1 aan, e1 au aa e - /iX:VJ));, , <. ~<> ~ tY r ~-r . :.1% . k .. . .. . 'k 'h maan yhteenkuuluvuuteen io- a1 omp1 s1m, Ja se, JO a o 

. k .. t" 1' ·-<'i\ii!!"" ~ , ' " .. Jx~ JO apalValsen, val ean 1 meen ' ·n t h" nen kanssaan /uneksii mo]aan un eman a on se m . ve.·kko Haakana· rk~·' ' ,,~/;~ '" ~J;i$ d .. H" t • . .. .. 'tt" me-ta- ka täyttyy tänään, kuten Hei- Sl .. u a ' 
V. k t 1 · t· t h • ,,,, · •· "'''-'*'"''" ,;ffi e essa. an levaa, e a H" hanen kanssaan· me ~ 1eras a se ee p1r m ou ua. t4:.:"- .. , . ·;t&!l~vw/M" :~;~ pahtuma voidaan vain harvoin Jaakosken runoudessa: » an on . · .. · 

Väki nouseskelee pöydästä. Rai-al u s T u s 1 s 1 II s 1 a :f;,J;~~· <' /,~zf!M" :4~ kokea täydellisesti tai sitä ei luonani mun/ihmisen tyt~~r.~s- ~e-sanassa ~0~ yst~vyys, ih-
ja raivaa pöydän päästä .pois · · .[® 1 "'wAr '/'!% koskaan saavuteta vaikka tieto sä hänelle antaudun./PalVani mk.!sk.unnaten . aJu~mJ.nen, sen 

.'1c<- %'"' ' .. "tt .. h.. 1 1 ars1mys n Ja nemun oma-
perunankuoria ja kastikkeisia · ~f. , · · ~:~ sanan sisäisestä merkityksestä paa yessa. an.. 0f uona~ kohtainen kokeminen Tässä sa~ 
lautasia. , ~- :~~ on selvillä. Hän tietää sanojen mun.» TaJ sen tayt ymys vo - nassa ~ihmislemme~ aavistus 

E .. t" h •tt" .. t· ~c· - , ,. ,.,.,." -· rnrr~H '" 'L!T" 1 " . i<i:L , 1.1 1 . • tqr " X"'ik~>ndin niiden'' v~iht.P.l~S:~t. daan tunt~a bu*enen: varma- , ~M -.,. ' ma~ a engJ •• ~a4 nopea,sl\1 r. Satutt.~~9._1 ~ tA~ii!!Jli1~n .. ,: .:_k11~3: , K!!~h.o]ltulii' päistä. laskuista ·:: . . .. . ' · '. ' : ' , , ·· • ' . ~ · ~ ·.~ t •• : •· .. ;;:. a .. . · ·1"'>'~...... · :n1 '~ r. . "a ~ .,;ul) :~ -r;:t~R{I! 'it l ·)tll,.,lll.,{lt1t\l:\ 1! )j )~ ~. tuha~ !Wk~~ån ·el.h}.inen jJl:~~l?l; 
Sillä on taasl'}&qqm~tit!!-)W\il:i~t on stone·"'Cpa.y~v.~BI).~ä;:;'lleqrg<e tiiR:~Ifi.1 ~ddellå:.'' Pengöin se-lvltle? uliU~ä:'L'l~åb:'Wsttmefl't<tlfld:eksl ~n~~~~~?.<'~~1~(#1~tM.H1 •,n.,~ft s :;. ~YY~~"" ~tee i!W,WJJi}-lim•n .. :P-'htå!~it!'•tr nyt _,v~hl yhtä tnrriHie~ li a~v'!lt meidät Ylf
poskilla ja silmät kiiltää. Owen Baxter? Ehkä William paljonko olen saanut rahaa ta tulee tänä syksynä Kaltion uusi paat01ml'ttaJa Atte K a 1 a .~ nmllJa taJ.uaa k~Iten~ini ~~~a s~uta/toistamassa alla ruskon. tä luonnollisina kuin päivän 

- Se on minun sisko - tämä Macleod Raine on tutumpi? omista kirjoistani kaikkiaan. joen siirtyessä lepoon tästä. t!.östään. Molemmilla on siis syyta sa~a on amoa k~mo~ l01. a ~n /minä uskon.Sitä . vain, ei mi~ nousu .. ja yön syntym}nen» 
vieras selittää emäntä. Se vn Mitenkäs sitten olisi nimi Den- Yhteissumma teki n . 2 miljoo- hymydla kuvassa,. vl ~l t tunl tetensal. kllkT?-a1s a,./ »1 n tään muuta./Tiedän, että ra- (Stenback). 

, Ba dwell? Nim t t t a t k 14 k' . t J . Ols o, en o, Ie 1-sana, pa a- . . . ) . s · .. r·t . l"hd ( . ,. ollut pohjoisessa nyt viimeksi - ver r · e un uv " naa vm · lrJas a . aom . . . . . t ' ·' · s d k 1" kahdesta 'v t"ht' t a- / t as pi- .kastan,» (U. Kupmmen . Se V01· » ma o 1 amoa a : e, sma 
va· mitenkä? englantilaisi!!@. tai amerikka- kaksi miljoonaa kirjojen sivu- ~IrJOJ~n .. ma~n?x:nasta tms.aal a ~P s~a . ~· ~n k Y an t 'T ti- a a 1 P~t oa /' a · . .: tulla t~deksi vasta tulevaisuu- olit tuoksuva virta./Koko erä-

1. .. · .. .. .. laisilta, eikö totta. Asian aut- jen yhteissummalla, mikä oli Ja me1dan klrJOJemme mamon- rnnen u;t~ IrJa aupa nu a me~~ .. suunn~ omana Ja ml~a, dessa kaukaisen . unen poltta- maa lauloi sinusta./Huusiko jo-
VIeras nyokkaa. Han on nuo- tamfseksi voin sanoa että nä- hieman yli 2000 Tulokseksi sain nasta toisaalta en käy kannu.a ~!].avat mmua varten . Arkunte- tyhJaa maailmaa.» (Gottfrled ' . M k 'k 11 iemusta tukeh 

· k · .. t " 1 .. • · A. t r .. . k""ä en semminkään Yksinpä Benn) vanvarmanasanomana. » aas- u aav1 o a r ro 
rempl um eman a, puo essava- mä miehet ovat kirjailijoita ... vähän alle tuhat markkaa si- valamaan. S!as a o 1 vnmel,. . lJa ·. .. t . sa jota ei ole/kulkee rakastet.- tuvana?» (Katri Vala: Samumlw 
Ussä kolmeakymmentä, terve ja vua kohti brutto. Siitä kuten sessä kirjallisuusliitteessämme äs.ken ~~e~n~SJ?Y~nm~s~ ol~u Sanavalinnan lisäksi me-kä- ::.::.:·:.......::.:....:.:_:..:....:.::.:.:.._:.:_:.:.._ _____ . -------------~ 
punakka. Pojasta ei puhuta. Se Eikö vieläkään sytytä? tiedetään, pitää ottaa 30 % ve- Jorma Eton pätevä artikkeli, ~1va ~a!Va-kuJan1 P1t1 enk.~ sitteeseen sitoutuu myös toinen tr 
on vieraan poika· ruskeat ah- Autanpa vielä: V. 1961 neljä roa, jotta netto jäisi käteen. Si- monipuolinen. Sanon vain, että ~een tilata. · .. · · Luulen, etta vaatimus me-synnylle. On olta- r . .:.1i'''~", ' .~:~'·: ·.' ·.·:·,'."'' • ·, ..... r.' , .. , .. ,~·:<-o:,lf';\1,1-:;;r,i;:·~"' l~·~·= 11 

' t .1 .. t k t ' t . _ ensinmainittua - Cody, Bax- tä siis jää n . 600 vmk. näitä em. kirjasia ei mainoste- f.U~nella me11la o~ samans1;1un- va perusta, jolla yhteys raken- • 
n::e Sl ma a sova en suun ter, Raine ja Bardwell pääsivät . ta niin kovin paljon, mieluuin- ta1sia kokemuks1a. Myyntlsys- netaan. Näin jokaisen runoili- "1 

tnn. . .. . .. . Suomessa n . 150.000 kpl painos- Miksikö esitän \. tällaisia las- minkin yllättävän· vähän ver'- . teemissä on· siis jotain mätää, jan on pakko tutkia omat mah- • •• ~ 
Hemamleh~t menevat ulos PI- määrään kukin kahdella kir- kutoim~~u~~ia. Sik~i, että ~i- rattuna niiden myyntiin. Nii- ~~anottakoon. dollisuutensa ja voimansa tä- Suomen KulttuurJrahasto on hyva 

halle tupakmmaan. Ruudukas- jallaan,.joiden sivuluku oli tar- nusta tama antaa aihetta aJat- den laatumerkki - sanoisin, ' ·0 t· t k' h "k ttä .. se män synnyn luomiseksi. Hänen · ) 
paitainen poika tönäisee ohi- kalleen··66 kussakin teoksessa. teluun. myy. Ne ovat kaikki yhtä ja ai:.. t~si~si~e, !~tämtäif:i~e~ m:! ei on tiedettävä, mihin hän ky- . • • , · • · 
mennen Raijaa. Raija kirahtaa. Kir~at ~livat siis. s~omen- Olen päässyt tämän kustan- nutta sarj.aa! L~;mensarjaa. ~e rv:oi e.llittää henkilöä joka ei ~en~e rakkaudessaan, ?lkoon s: Poh]OlS-Suom(Jn Kulttuurlrahasto 
Pian pirtti on tyhjä. Emäntä nettuJa. NndeJ;J. myynt1hm~ll: on nustoiminnan ja kirjailemisen o~ laa~:unu::r:u .. Nnn o~ .~aatum- muuta tee kuin kirjoittaa. On 1h~1s.~n rakkautta tm~een ta1 · 
katsoo epäröiden Raijaa ja vie- 80 VI?k 80X 150·000 .= .. 12 m~lJOO- jäljille vaimoni ansiosta, hän ~1 :UY0~ .Jarvmen ... Elko l~a.tu- todettava ja hyväksyttävä se ystayan rakkautta . .. Hane~ on 
raita. Raija seisoo tiskipöydän n~~ ". ~mk. En tle~~ palJOn~o suomentelee noita kirjoja. Nä- m?:1 .v.~lSl? olla I?YOS. Poh!mset tosiasia, että kirjoittamisella tut~Jttava ?man s!.dame.n~a ~s-. 
luona kädet tiskivesissä sen nä- klr]alllJ~ .. saa .~~.m I;Ianen te~K- mä kirjat ovat lännen seikkai- K1r]a!l1Jat · Ehka taiteelllsem- yksinomaan eläviä kansalaisia ~~lhsuus, JO~ta h~n VOlS1 kl~-

... .. .. .. .. . S\insa kaannetaan VIeraalle k1e- lukir·o·a villin 1.. en k' . . massa, arvokkaammassa, ar- n sormilla laskettu määrä. jOlttaa kehan tmsen uskolh-
~~Jse~a ... e~.ta t~ss~ p~syy, pldet- lelle. Minua huvitti laskea pro- J J ' ann lrJasm. vostetummassa mielessä, kuin ~ielä ilmeisempää on että n~- suudelle. »Nää kuvas lähteen 
tnnpa suta ta1 e1. S1sar lappaa senteissa. Mehän saamme omis- Sanotaan, että suomenkansa esim. Lännensarja .. Laatumerk- m.. harvat henkilöt pitävät silmässä, nää minut.» (Sarkia). 
pojan lautaselle. ruokaa. ja P.~.- ta kirj~istamme yleiseen .si~nä Iukee._Paljon. Tä~ä~. väitt~n:än k~ ... myy .. . Ei kysymys .ole .niin- ky~sin hampain kiinni tästä ~äin. me-kä~ite johtaa .. runoili
nee haarukan kateen. Po1ka syo 15 % m~ot~n kpl. .~yyntJI;Im- e~e~s~ .. monet m~~sta. P~hJmset kaan. kirJan n~mesta tm sen elämisen mahdollisuudestaan: Jan Jtset~tkisteluu~. Han~n ~n 
· Kun he ovat syöneet, sanoo nasta. Nama em. klrJat ollvat KlrJalllJat ry:n Jasemsta olem- l{ans1kuvasta. E1 Huoneenra- elämisen ja elämänsäilyttämi- luotava Itselleen 1hante1ta .. Ja 
emäntä: · nid?~tuja. 1~ .% 12 miljoonasta me . .. ihmeissä~~e. Ei ainakaan k~ntajat ole· kirj.ana. tai .nime- sen vietti on mahtava ja voi- pyri.ttäv~ tote~tt~maa~ .. ne ta~-

- M . .. 'k yt .. h .. n tek1s1 1,8 milJ . vmk. No, palk- me1ta lueta. KirJamme menevät na sen huonompi kmn ~1rkon- mallinen asia. Erittäin voimal- delllsest1 ensm 1tsessaan . Ha-
ene sma POl a n va a. k' . k 1 k.. .. . "k . .. . k t . 1' k t 1 m k 1' t t t· hteyte n 

1 k ts 1 .k.. . 10 e1 varmaan aan o e aan- emmma seen ens1mmaiseen ra en aJave Je se , m1e uu - lisesti se siis ilmenee apura- nen on u Je ava 1e y .. e. 
u .os. a ~ eroaan - ml a smun nö~sistä 1}-~in suu~i: Mut~a painokseen, josta toin~~ puoli mipkin toisi?päi~ . . Mutta. Huo: hoissa kun kirjoittamisesta on yksi~äi.syyden kau~~.~· . ~K.asl- .. 
nJml. on. . . .. va1kka se ohs1 5 % olls1 palkkiO joutuu alennusmyynte1hm. Em. neenrakentaJat-klrJalla e1 vm kysymys. varsnm polttavan paas1 sulJen/ 

Pmka katsoo tmselia Sllmal- sittenkin 600.000 vmk. kirjaset ja niiden toiselle sadal- saada Jäntin palkintoa, kuten heti sysäten pois: kovin turha 
Jään emäntää, toinen silmä tui- .. .. . letuhannelle nousevat painos- tiedetään. Tapper-nimi se on Ei siis ole syytä pahoitella se on./Yhä syvemmäs itseytee-
jottaa ulos ikkuna;;ta. Emäntä :r~ma Suomesta, JOSSa on 4:5 määrät osoittavat ainakin jostakin syystä sesam-aukene- sitä että apurahat menevät n i kuljen,/lujin askelin1 yk-
ei tiedä kumpi pojan silmistä on ~ll~o.onaa. a~ukasta. ~S:mO]a suuntaa sille mitä luetaan. Vil- sana. muanne. Niin kauan kuin eläm- sin . . .~ (Meriluoto). Mutta 
sokea _ mihin hän katsoo. Hän klrJ?Ja . llmes YY s~ksa .~1• .es- Iinlännen kirjoja, ts. kirjoja ja . . . . . .. . . me muilla kuin kirjallisilla an- tehtävä on vaikea. Ristiriidat 

'. ~anJ~~s1, ran~~~nk1el~Ua, Jta- kuvauksia vieraista maista, ek- ~ohJOJset K1~Jall1Jat-mml ?n sioillamme, taistelemme väsy- ovat raatelevan selvät ja vah-
on kmsaantu~ut. . . .. llaks1 Jne. ympan maallman. sotismia - eräänlaista roman- mmun s~~ssam alkanut ma1s- nein ja haluttornin asein laa- vat, totuus monisärmäinen, 

-:- Sa~os pmka ~lmesl ~nn- Laskeskelin edelleen: Jaoin tiikkaa. Nuo kirjaset, ol,en mi- tua hyv.~l~.e, . ho~~:uttele~alle. tumerkkimme, kirjojemme me- puhtauden merkitys miljoona
~~un ~Jes, sanoo sJsar. Han~n tuon em. 600.000 vmk kirjan si- nä niitä lukenut, eivät n e niin Mut~a snta ~~e~.etaan tmstal- nekin ja myynnin puolesta. Ra- selitteinen, mutta kaipuu oman 
aanensa on matala, veltto kUin vujen lukumäärällä jolloin sain perin huonoja ole. Kieli on nor- s~.k~; yle~ . vahan, ker:assaan han puolesta - hyi olkoon ko- totuuden ja oman puhtauden 
vasta heränneellä. Poik~ .. ~ain sivua kohti tulevar{ hinnan. se ~aalia suomenkieltä. Jännitys- v~han. Ol~s~koha\ ~r~~a. ~~h- ko sana - varsinkin j~~ sen luom~seksi ~n j~. ask~l .k~ti m~-

on hyvä ,,, 
.. 
,1. 

Mitä meiltä puuttuu? 

Tietenkin paras jd tarpeellisin 

LAPIN OMA 
MAAKUNTARAHASTO 
SE ON SIIS PERUSTETTAVA 

tuijottaa eikä puhu m1taan. teki vähän yli 4.000 vmk. saa- ta on. d1s~ellf t ... 01~~np~. el .a,. J~1 .. ~.n kuulee varustettuna etulnttee- myytm keh1tysta. »Hllhton, h1l-l 
- Jussihan se on. Elikkä Ju-

1
tuna Suomen Tasavallasta Mainitsemieni Villinlännen a.nsl~s a Tama yv_a mm! ei. Ja!- nä »apil». litön täytyy kaipuun puhtau- . ; · ~'·:·.,: · .. ~"- . ·. ' . '. ·: . ·: . ·· .. , .-_ . 

· s1 es1m. apper-mmen varJoon.----·-------------------------hani oikeemmin. 
- No, Jussi . . . Haluatko 

m ennä nyt ulos vähän. Vai olet
ko täällä Raijan kanssa men
nään vähän tuonne kamariin. 

Emäntä katsoo poikaa. Se ei 
liiku. Sen silmät vain siirtyvät 
Raijaa ja kissaa kohti. Sisar 
nousee pöydän takaa, kiittää 
Raijalle. Raija huomaa sen, ry
pistää kulmiaan eikä vastaa. Sit
ten sisar menee kamarin ovelle 
ohi emännän. Emäntä vilkaisee 
vielä poikaa ja Raijaa, aikoo 
kutsua kissansa pois, mutta huo
maa pojan toisen silmän tuijot
tavan sitä ja meneekin mitään 
puhumatta vieraan perässä ka
m ariin. 

Poika jää pirttiin. Kissa kat
soo takaisin. Sen silmät avau
tuvat ja sulkeutuvat verkkai
sesti. 

LUNTA 
TALVEN VÄRI ON TASAINEN 
UNIA l!STUVAT PYöREÄT LINNUT 
HöYHENET PöRHöLLÄÄN TUULTA VASTEN 
ARKTISET TUULET 
NOPEAMMAT KANTAVAMMAT KUIN SIIVET 

UNET 

PILVET SATAVAT TAIVASTA 
TALVI HAUTAA LUMEN 
KIERRÄMME LUMISTA YMPYRÄÄ 
MUTTA JOSSAKIN PILVIMEREN TAKANA 
KIERTÄÄ AURINKO MAAN. 

JOS SANON AURINKO JOS KUU 
KOHOTAN KÄTENI EI SE AUTA 
KOKOAN PIENIÄ KUVIOITA 
MAAHAN PUDONNEITA 
LASKEN SORMET - SE RIITT.ält 
JOS KATSON VAARAN TAAKSE JOS YLI MEREN: 
LUNTA LUNTA LUNTA 

Jouni Pietikäinen. 

Äsken mainitsin Järvisen 
Iaatumerkkinä. En tarkoittanut 
sitä, ett ä jokainen meistä voisi 
olla Järvinen. On vain yksi 
Järvinen, yksi Etto ja yksi 
Kaarto, siitä on lähdettävä. 
Myös yksi Pohjoiset Kirjailijat 
ry. Siksi ei yhdistyksemme ete"
lärajaa olisi enää työnnettäyä 
kovin etelään. Ainakin sen pi
täisi jäädä jonkin verran Hel
singin pohjoispuolelle, · miten 
hycäsydämisiä lienemmekin. 

\ Nämä Lännensarjan kirjat 
toisin vieläkin esille, nimen
omaan niiden myynnin. Niitä
hän saa, kuten tiedetään, kaik
kialta. Kirjakaupoista, no tot
tahan, paperi- ja tupakkakau
poista, rautatie- ja linja-auto
asemilta, rautatievaunuista 
matkan kestäessä, kioskeista, 
osuuskaupoista - sanalla sa
noen kaikkialta. 

Toisaalta- Kanavaa minä 

T A~STO ORSMAA 

de absurditate 

absurd walking 

kärsimyksen tähtisumussa ei ole toivoa 
vain tyhjä kaikkeuden tunne 
pitkä katu nakkilkioski kiitos ( 
baari pullo kaljaa savuke 
niinkö? ei kai .. . vai niin 
savu ilmaan- ilmassa 
mietteet kuussa kuu mietteissä 

ja puussa 
ihminen kuolema maaöljy 
saanko toisen 

kiitos 
minä? olen tähtisumu alati muuttuva olo 

a b s urd co s mo s collodion 
oliko se t ämä maailma vai edellinen 
jossa ennen ikuisuuden taukoa elin? 
hetkeksi kaikkeuteen sulin 

synkkyydellä 
mustalla 

sen kyllyyttä lisäsin 
mutta toivetta on kaikkiyhteys kolloidi kiinteys 
se ei optimistille lupaa ei anna 

pessimistille vain 
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