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' »pohjoismaisen kirjavuoden» Suomessa. Joka kuukausi saada kirjoituksiaan julkisuu-
Urheilu on melkoinen! van usein todeta, että ur- kiinnittävät lehdistö, kirjakaupat ja kirjastot huomiota · teen ja esitettiin jopa sellaisen 

heilupyrkimysten ja tavat- »Kuukauden pohjoismaiseen kirjailijaan». Tammikuun kir- lehden perustamista, jossa näi-
Hymyile· Tunturilappi 

mahti maailmassa. Se on 
levinnyt yli merien ja man
tereiden ja työntynyt maa-

teiden kanssa t emmellet- jail.ija on Harry Martinson, joka esitellään oheisessa ar~ik- tä julkaista isiin. Näin huonosti 
ke!Jssa · ·· t t·· ·· · t 1 K" · ·t 

t .. ·· h k' kunnon · e1va sen aan as1a o e. ItJOl-

kumpujesi yllä leikkiville valoillesi. 
Hymyile itsellesi, 

aessa en tsen t · · 11 · t· 1 h · t . . . aJa er me1ses 1 o e avamnu , 
ilman jokaiseen sopuk- parantamtnen 1a Jalosta- Harry Martinsen on nimetty .kolmetoistavuotiaana Harry että Lapin Kansa julkaisi jo 
kaan, yksinäisimpäänkin minen heitetään syrjään. vuoden 1964 ensimmäiseksi Martinsali otti pestin laivaan· Ja koko viime vuoden ajan liitet-

joka kaiken kauneuden keskellä usein vaellat 
kuin kuuro suloisten sävelten tuntumassa ..• 

erämaan kolkkaan. Urhei- Kiinnitetään liiaksi huo- »kuukauden pohjoismaiseksi purjehti vapaammille vesille. Se tä, joka oli käytettävissä tähän 
zu on mahtitekijä, joka on miota vain ruumiillisen kil- k_irjailijaksi» . . Valinnan ~n s~o- oli romantt~ne_n .. lähtö ~ohti va- tarkoitu~s~en ja tämä kirjalli-~- Olet nähn~~ niittyvillojen valkoisten viirien 

ll 'tt t . . t'- pailukunnon saavuttam·i- nttanut Poh]ola-Nordemn kir- pautta. Vmt_aisnn ehka puhua suuslehti Ilmestyy edelleen ~~- huojuvat Zukkeet, 
va 

02 
anu zsozmman 

2 
. hd t +t .. jakomitea. Tammikuun kirjai- merimiesverestä, kapteeni-isä!- nakin kerran kuukaudessa. Ta-

lan lehdistössä, kookkaim
mat otsikkokirjasimet ja 
lukuisimmat kuvat. Urhei-
lun äänet kulkevat avaruu
dessa ja tulevat yleisölle 
radion ja television väl ityk-

seen 7a uno e aan, o. a . .. L · K k' · ll' .. . lija, Harry Martinsen , on alku- tä peritystä, joka veti poikaa ma apm ansan IrJa Isuus-
nuoruuden mentya varst- voimainen ja luonnonläheinen aavoille ulapoille. Mutta todel- lehti on niin hyvin näitä nuo-
naisessa elämän kilpailus- runoilija. Kuitenkin tarjoaa hä- llsuus ei ollut vain uljasta seik- ria yrittäjiä kuin jo tunnetui-
sa tarvitaan entistä enem- nen mahtavin teoksensa »Ania- kailua. Työtön merimies sai sei- takin tekijöitä varten. 
män henkistä kuntoa, tie- ra» kaikesta luonnosta irtau- soskella kärsivällisenä soppajo- . . . .. . . Lehdessämme on jo aikai-

. · · · · · .. · tuneen avaruusseikkailun tule- nossa sai norkoilla työnvälitys- Ihmetsta. Martmson et tempau- semminkin tiedotettu, että toJa Ja tattOJa, szvtstysta Ja • • · d t ' · t t · t .. ··k 1 . . . 

allansa keltaiset hillat oottaen omistajiansa. 
- Olet nähnyt airosi valavan jälkeesi pyörteisleikin, 

kristallikuplien noustessa 
veneittes kupeista ylös vapauteen. 

- Olet kuullut tunturituulten aavemaista tantaaria 
rosoisen tuokenkaaren takoessa nokallaan kasvattajaan 

.. . .. vaisuuden näkymien pelottavan toimistoissa maailman eri sata- u muo lVIr aus en vie ava s • otamme m1ellhyvm_ vastaan 
.. · .. ' l 1 kykenevyytta enemman b .. · h · · h.. t" . · . · · · · sella. Se on eras maat man ' science fiction-tarinan. Kun makaupungeissa toisten yhtä ensnnm aJu e1 saa an a kirJoituksia Ja runoJa Ja JU1- sa. 

näitä kuin ruumiillista Aila Meriluoto käänsi »Aniaran~ onnettomien kanssa sai nuk- haltioitumaan. Hänellä on kaisemme ne kirjallisuuslehdes-
tiikan kanssa - ja juuri huippukuntoa. säkeitä, hän sai etsiä apua pul- kua hylätyissä proo~uissa, koko omat ajat~ksen~a,. siitä huoli- sämme sikäli kuin ne vain ovat 
nyt parasta aikaa koko Tämän vuoksi olisikin makysymyksiinsä fyysikoita. omaisuus päänalusenaan. m~t.ta etta hankm lu_~~utuu julk~isukelp~isia. Eik~ tämä 

ma '· taja - kilpailee poli- - Olet tuntenut keTmanvärisen jäkälätupsun antautuvan 
anturas~ alla kaarevia kankaita kävellessäsi. 

. . . .. . .. . . Harry Martinsan on kirjoitta- Eräänlaisesta sisäisestä rauhat- eraaseen nuorten ryhmaan ja Iehtl ole sumkaan vain Rova-
maazlman katseet •a 1met- nuden henkzlozden, JOtka .. J·ulk I. e yhdes .. v·I·den nuo- · k k 'l · · t 

- Olet nähnyt timantinkiiltoisia lumikiteitä keväisillä 
hangilla heijastamassa auringon spektriviivoja 
takaisin siniseen avaruuteen. 

' . .. .. . . nut rakastettavat ja ra;kastetut tomuudesta. todistaa myos se, ase sa » I memen aupun 1 alSia var en 
teet kohdistuvat urhezluun, tata urhezlevaa nuonsoa romaanit »Nokkoset kukkivat:!> että kahden ja puolen vuoden ren» kanssa (De fem unga) ko- vaan siihen voivat toimittaa 
talviolympialaisiin. - Olet nännyt valkoisen riekon, 

Sellainen on tuo mahti. 
johtavat, osoitettava näil-:- ja )Kulkijan pilvilinnat», joista: aikana Martinsan otti pestin ko~lman run?ja .. Martinsenin kirjoituksiaan myös eri puolil
le, että elämä ei ole vain toinen kertoo erään huutolais- neljääntoista eri laivaan, mut- OhJel_ma on: Ihmisen puoles_ta la Lappia asuvat kynänkäyttä-

Onlco se '"•fken tuon hälyn urheilua varten, vaan, että pojan tarinan ja toinen on ko- ta karkasi tai lähti tiehensä ko~etta ~ast~-~n: .. ~a-~punke!a, jät:. Toi~omuksena o~ _e~elleen, 
· · .. · .. · koeJma näkymiä. kulkureiden muuten yhä uudelleen ja uu- kaJken melev1a JattilaJskoneJta etta kirJoitukset kirJOitetaan 

joka talviaamun auetessa on pyrähtänyt lentoon 
lumisesta kuopastaan, 

1a mzelenkzmnon arvomen? ruumnllzsen kunnon hank- · · ·t H... t t tt" . - - . - . -
. . . . . .. vapaasta maailmasta. Vuodes- delleen. v uoteen 1928 Harry vas .aa:n. an unnus aa, e a m1elmmmm kirJoituskoneella 1a 

ja tunttnut aistiesi alkeisvoimilla onnellisuuden 

Vastaus on sen mukaan kz~zsen ohella. olzsz e~tz.~t~ ta 1949 Harry Martinsen on Martinsenin nimen tapaa köy- kun_ ne o~at saavu~~aneet lo- yhdelle puolelle paperia. Sen-
minkä leirin eläjiä vastaa- vozmakkaammzn pyrzttava ollut Ruotsin akatemian jäsen häinhoitolaitoksen kortistoissa pulllsen v_mttonsa, han ha~uaa hän luulisi kyllä jokaisen jq tie-

suurinta syvyyttä rauhan j a vapauden maassa. 

ja on. Onko hän urheilun myös henkisen kunnon te- - ensimmäinen merimies ja ja merimiesten palkkalistoilla. kuoll~ ta_I pal~~~ Amazon-:Joen tävänkin, mutta tulkoonhan 
ystävä vaiko vastustaja, rästämiseen. Näiden ohjei- kulkuri tässä arvovaltaisessa Tähän saakka kestävät vaellus- alkula~teille. Nam 30-~uvun ~1- vielä mainituksi. Laula, Tunturilappi, 

1 ·t k d t -11 .. · · 1.. kuvuosma Harry Martmson kir- N" . t"l .. h 'k 11 joita myös vielä maailmas- den antaminen kuuluu ai o sessa. vuo e meri a Ja maissa, am- . . . .. . nn, e1 1 anne mm e1 o a 
•tt" ... .. h tt· · h .. . JOittaa runon » Yo kaupungis- 11-11 1 E' t ·t 

vaikka on leipäsi lujassa kätkystä hautaan! 
Rakasta, kansani, t l " t A · ki h T ' me ·ue kaikille niin urhei- . . . .. . m1 a}ana, an 1m1e ena Ja . .. . . ma 1 a o e. 1 arv1 se perus-

a oy yy. 1-~a n ez a 
2 

• .. '. • .. Harry Martmsomn 1sa oli me- tramppina aina Brasiliaa ja In- ~a>>, J?ss_a esnntyy na~en -~Ir- taa uutta lehteä nuorten ky-
sanotaa71 urhezlun vastus- lun JOhtaJtlle Ja OhJaaJtlle rikapteeni, pojalle täysin tun- tiaa myöten. Ne olivat Harry Jastotiskin , takana. »Han tayt- näilijöiden tuotteiden julkaise-
tajiksi jos he uskaltavat kuin opettajille ja vanhem- tematon mies, joka kuoli vuon- Martinsonin anonyymit vuosi- tää kortteja ja viisi kynttä kuin mlseksi. Lehti on jo olemassa. 

- vihojen voimien jäädessä menneisyyteen! 
Aika on tullut valon ja vapauden voittaa! 

edes jossain vaiheessa hy
mähtää tälle epäjumalalle. 

millekin. na 1910, jolloin pq_ika oli vasta kymmenet. heikot lamput hohtaa hämä- Lähettäkää vain kirjoituksian-
.. . kuusivuotias. Monipäinen per- rässä. Hän sanoo: kirjoittakaa ne ja runojanne tulemaan. , 

Sanotaan, .etta huzpulle he jäi äidin huollettavaksi. Tä- Mutta 1930-luku tuo muka- nimi tuohon mihin nyt lankee , ........ _.. ....... _. ..... .._ __ ~.......,..._......., ___ .,...._. 
Urheilun pitäisi olla rei- pääseminen on n i in kovan mä ei jaksanut hankkia sille naan suuria tapahtumia. Har- vaa'leuteni loiste». Kaksikym-

pasta, innostav~aa, l~!k{cYj.7 työn takana, ettei siinä toimeentuloa vaan paken i mu- ry Martinsen ei ole enää ano- mentä vuotta myöhemmin Har-
r jshon -ihminen uh-raa <osa'n · · 'enää jäk'MX'' 1n:t.dita . te'fälä. !Caliaa:n 'lempityttärensä - lä:h-' nyinni : T(~s)koi~runorisa hän (l;-l tY. Martin"so:O. ~ntaa ;aman nal-

1. 'ii.jastaan. Nuorenä'·.i e'nenf.:! ... 'uskookO' jaku?~ J'a jos 'näirt ti "' ~a}if6r~iaan siirtolaisvållah saanut julkisuuteen .jo -i929. Ja sen sama- veJo, hiukslllåa-n. kor-. 
män vanhempana vähem- ttu · · z ka nat- mukana ja hävisi sille tielle. se oli pitkä harppaus eteenpäin. tistoida »Aniaran» pakolaisten 

.. ' . . sa zsz ~ e~a~~' ~ . . Lapset jäivät kunnan hoiviin , Hän on jättänyt laivanlämmit- kortit. Runo on sama sanasta 

(j 

man. Urhezlun tarkoztulc- · taako yrzttaakaan hutpulle heistä tuli huutolaislapsla. täjän tulenkarvaisen pätsin .ia sanaan. 
sena on kasvattaa ja säi- jos se edellyttää t•·fJllaisia Näistä nuoruuden varhaisvuo- palannut kotimaahansa keuh..: . . . t . t . .. t" .... 

.. .. .. . . . . . . . .. .. .' . 1930-luvun Martmson kirJolt- .. . 11 a, apausten nayt amona on 
lyttaa ruumnllzsta kuntoa, uhrauksza. sista Harry Martmson on ker- kot kivihnlenpolyn vahmgmtta- t k . .t . ·t . t Turussa jaettim 29. 12. -63 toisen kerran Suomen Kult- raJ·an taakse ... "nyt anha v

1
-
1
-. . . . · . . .. aa um pa ou unu luonnon- . . . . Jaa v • 

hankkza lzhasvotmaa Ja o·p- Vai sanotaanko noin tonut kirJassaan »Nokkoset mma mutta muuten tayden . t , 'h' .. t _ tuurirahaston V .A. Koskenmemen palkmto. Sen sai ru- puri J'onka keskiaikaiset katu-. . .. . .. . .. . . vmma, sanova 1 astunee ar . . . . . . • 
Pia käyttämään sitä oilcein. t . 0 . k- kukkivat», kaunnst1 nahdyssa, voimansa tunnossa. Maailma- t 1 .. t R t . · k' . 11. noill ja Eeva-Lusa Manner, jonka palkmtolautakunnan s1h- näkymät J·a eri .uskonnot J'a muu en vam. n eszmer ... k tt.. .. .. k k .. t .. kl tt S"h vos e IJa . uo sm 1r]a 1suus . .. . . t . t . . L •t· • 
S t ·k ·t k ~ . . . .. . . .. ]ar Y avassa uvau sess_a sn a , n on muu umassa. 11 en on t k'tt" .. .. 'k 1 tee:rma t01mmu mais eri Kai a1 men ohessa esittelee. kansallisuudet myös tuovat ro-

en a1 oz u sena "Z myos ke•a •otka osozttavat etta . k'' l l t h . k . .. . T kh 1 11 ·r on saanu mer 1 avan, vari Y - ~ K 1 t ·tt . . .. 
... . ' ' ' ' mm a a s a on yvm y smai- u oman ~uure a maai man- 1". r .. . H o me vuota SI ·en sa1 en~nmmaisen V. A. Koskenniemen maaniin unenomaista atoms-

nazden avulla hankkw hen- huippu-urheilij a on kyen- sen pojan elämä, miten hirvit- näyttelyllä oma merkittävä Maiset~ I~an nuorEess~ . -~-~r~ palkinnon runoilija Aila Meriluoto. Palki . . on suruuus on fääriä Lapsuuden eheä satu-
k · t .. ·re tt .. . .. t"' .. .. 1 . k k 1 . t E . .. . ar msomssa. nsimmaisia 000 . 

zs a m Y a. nyt tuloksiln myos henki- avana aps1 o ee pe on, mm- osuu ensa. ns1mmaiset moder- K' 1. . . 'tt . . 4. mk. maailma musiikin lumous ar-
k .. 1 · · t · t t · t't b .. · ... t 1p mgrn mnoi anua runoJa , , Tavotteet ovat siis hyvdt, sellä kilpakentällä. Tämä ~ a1s1a ova p1ene onnen uo- ms I , » ~nsnmr~nmllJa » k_er- jen ja fantasian ristiriita _ 

mutta epäuskoinen kysyy, puoltaa näkemystä, että kiot. tovat kehityksesta, uuden a]an. · ,, Jatk. 14 siv. 0 Lokakuussa 1956 ilmestyi Katri Valan tai Helvi Hämäläi- kaikki nämä Mannermin myö-
että onkohan näin. Kun 

kaikki ponnistelut urhei
lussa näyttävät tähtäävän 
vain kilpailuihin ja niissä 
saavutettaviin tuloksiin, 
niin muistetaanko tuon 
yhteydessä koskaan henki-
sen puolen kehittäm~stä, 

mielen virkeyttä ja hen-
gen jalostamista. 

Niin kauan kuin ihmzs
kuntaa on ollut, on ollut 
myös kilpailua. Kilpai'' t 
vietti periyt yy jo 1-"?J.kaa 
eikä sitä ole (l,ika kyen -r11t 
sammuttamaan. Se elää. 
edelleen ja nyt varmaan
kin yhtä voimakkaana 
kuin ennenkin. Mutta täl!

tyy tunnustaa, että tuntuu 
kuin sitä ohjailtaisiin np
kyään l iikaa nimenomaan 
tulos hankintaan. "(Viin ki.l- · 
pa- ku ' kuntourheilukm 
on ·~uitenkin vain reipasta 
leikkiä ja siihen olisi osat -
tava suhtautua vastaavas
ti. Toiset puolustavat edel
listä 'oisel iällcimmäistä. 
Kummallakin ovat hyvät 

1

. 

puolensa ja heilckoutensa. 
Sitten on vielä kolmas 

puoli, se, joka k1/SYY. muis
tetaanko ruumiillisen kun -
non hankkimisen ja sdilyt
tämisen •thteydessä teräs-
tää myös henkistä kuntoa. 
Muistetaanleo mää ollen
kaan var~haa kehoitus , 
Terve sielu t erveessä ruu-
miissa! 

Jos rehellisesti katsom
me tuohon, voi valitetta-

ruumiillista ja henkistä . . . , . . .. . . . . . . Helsingissä runokokoelma, joka sen lyriikasta -, mutta runoi- hemmän lyriikan keskeiset ai-
kuntoa voidaan hankkia ll!llillllllllll~lli\lllllli!lilll!l!ll!:l!lllll:l!l!lll!:lllllllllllillllllll!lllllllllllllllllll~ i lllllmlllllllill!i!llllllll~~lllll!llli:lllllifllil:li!:[[ii!U!~;~~U';,~; :i:ii ii~:liilllllil!llllliii:!!illllll! ,:ii;:iiiliiiill:!i!~;l:il'!i:;:ii:'::!!l, :t;i~!:l!i:::r, ,_ , singahti kirjases?ngin har- lija tavQittelee omaa tyylila.Ji- heet' ovat romaanissa jo idul-
rinta rinnan. Ja kun näin 
tehdään, sillozn on nuoren 
ihmisen elämä oikeassa 
suunnassa. Ei ole tarpeen 
ajatella myöskään niin 
päin - niinkuin myös teh
dään - että ruumiillisen 
kunnon hankkiminen •'n 
turhanpäiväistä vouhotta-
mista ja että vain kulttuu-
rin vainioilla ihmisen ky
vyt mitataan. On muistet-
tava, että urheilu on my6s 
kulttuuria, ei ainoastaan 
syventyminen taiteisiin ja 
tieteisiin. Lienee uskottava, 
että urheilu- ja liikun~ ,_ 
harjoi tuksilla luodaan ih-
misell~ se kunto ja ·oima
kas perusta, jolla hän -
näiden pohjavamstojen 
turvin - jaksaa imeä it
seensä mahdollisimman 
suuren .nääTån myös hen
kistä puolta kasvattavia 1a 
jalostavia vaikutteita. 

.u: 9n mahtitekijä, 
mutta olisi muistettava, et-
tä se voi olla huono epäju-
mala jos vain sitä yksin 
palvotaan ja uhrataan vam 
sen alttarille. Hengen voi
ma on kuitenkin urheilua-
kin väkevämpi j a sen ta
voittamiseen kannattaa 
kantaa toinen puoli uhri
laMoista Ruumis ja sielu, 
lihakset ja henkei voivat 
kasvaa r inta rinnan. Luku
toukkakin voi olla atleetti 
ja atleetti lukutoukka. 

maankalpealle talVaalle kuin aan .i a kirjoittaa soliidia ly·· laan. Muutamat »Tämän mat
kirkas raketti. Se oli Eeva-Liisa r11kkaa, joka parhaimmillaan kan» runot voi suoraan kuvi
Mannerin >>Tämä matka». Het- on sekä herkkää että älykästä tella siinä kuvat tuun ympäris
kessä lyriikan harrastajat oli- Erään runon nimi »Musiikkia töön. 
vat selvillä, että runoilija oli lasissa~ luonnehtii hyvin koko V 'k .. 

t t V "kk ... t t 1 k' · .. .. ai ka Eeva-Lnsa Manner syn yny . a1 a va1 e y mo- Ir.Jan savya: runo on kuulasta . .. . . . . 
d · · · · t · . .. . tiedettimkm lahJakkaaksi klr-ermsmm Ja perm eelllsen ru- Ja lap1tunkevaa kuin viulun .. 1 .. k . 

1
. T" .. tk 

d k tt .. "l"ll" 1- l"k· lt . JaiiJa s1, o I ~ ama ma a~ nou en anna a)Ien vaI a o I y a 1e en savel, mutta .s 1alla (1956) .
1
t. - -

1 1 
k"' -

1 t 11 · s k" · · · · 1.. tt . . SI I useimmt e u IJ 01 -uo om uomessa nvaimmll- VIe a ohu a .1 a stdonnaista 1 lr·t s·· .. h"' 
1
. ·ts· 

!aan, sai kokoelma lyhyessä ' e Y a ys... nna an o J pa1 '1 

ajassa varauksetonta kiitosta ottannt t~y~:n askeleen va~-
niin modernismin vastustajilta h~st~ tyylllaJista .. uut~en n:yos 
kuin sen puolustajiltakin Yh- yhttanyt tuon tarkean raJan, 
dellä iskulla se siirsi tekljänsä ~eka ero~taa _lupaavat. kirja~li-
uuden suomalaisen runouden Jat merkitsev1sta. Tyylin valh-
eturiviin, jossa hän sen jälkeen dos oli sisä~sesti _perusteltu; ~yt 
myös on pysynyt. Manner oli ens1 kertaa lyyrik

kona löytänyt itsensä Täysin 
Eeva-Liisa Maunerin nimi ••1 ilman oppaita hän ei kuiten-

ollut aikaisemminkaan tunte- kaan ole tietään etsinyt. Aika 
maton. Hän oli julkaissut kaksi paljon kertovat hänen kehityK-
runokokoelmaa ja yhden ro- sensä etapeista ne teokset, jot-
maanin, joihin muutamat krii- ka hän oli väliaikana suomen-
tikat olivat kiinnittäneet huo- tanut: Hermann .rit:;;;;t:H ;";",.;:-0~ 
miota. Tosin esikoiskokoelma susi», Hager Olssonin »Silkki-
»Mustaa ja punaista» <1944) d maalaus» ja Oscar Parlandin 
vielä antanut minkäänlaista »Lumottu tie>> (myöhemmin hän 
ennakkoaavistusta hänen vas- on kääntänyt mm Willy Kyrk-
taisesta kehityksestään . Sen ni- lundin »Mestari Maml. Myös , 
mi ei ole nurin käännettyä Rilke kuP '''U erään runon mo-
Stendhalia, vaan viittaus Kar- tosta päätellen hänen !yyrilli-
jalan väreihin ja runoilijan ko- -- siin t iennäyttäjiinsä Erään 
tikaupunkiin Viipuriin, jon~a kuin lasikuoren alta näkyvää. runonsa hän on omistanut Erik 
menetys on kokoelman kertau- Samalla kiinnittää huomiota Lindgrenille .ia kääntänyt ko
tuvana johtoaiheena. Maunerin omalaatuinen huumori, .ioka koelmaansa Folke Isakssonin 
tuotannossa tämä liian varhal- näyttäytyy tunnettujen runo1· runon »Enkeli». (Aikana jolloin 
nen debyytti on niin irrallinen. lijain tyylejä parodioivina sana· moderni suomalainen runoil· 
että sitä on Jälkeenpäin vaikea käänteinä ja oikullisena itse- maisu muotoutui, etsivät .iotkin 
uskoa hänen kirjoittamakseen; ironiana. Jälkiviisas lukija ha- muutkin runoilijat tukea ruot
hänen kypsyyskautensa tuotan- vaitsee myös, ett ä muutamat salaisesta lyriikasta; esimer
toon siitä ei .iohda juuri min- runot ovat kuin luonnoksia kiksi Viljo Kajavan ja Lasse 
käänlaista siltaa. Tarvittiin vii- »Tämän matkan» tunnetuim- Heikkilän tuotannossa on kas-
si vuotta, ennenkuin r.:eva-Lii- piin suorituksiin. · ketuskohtia 40-talismiin.) Tär-
sa Manner nousi vakavasti Pieni lyyrillinen romaani keänä tekijänä hänen runoili-
c' ·ttavaksi Iyyrikoksi kokoel- »Tyttö taivaan laiturilla» (1951 \ jakehityksessään on vihdoin 
maliaan ))Kuin tuuli tai pilvi» antaa runsaasti avaimia Eeva- ollut musiikki. Valaisevassa es
(1949) . Siinäkään ote ei ole vie- Liisa Manuerin runouteen Se seessään »Moderni runo» (Par~ 
lä täysin itsenäinen - sanon- kuvailee yliherkän pikkutytön nasso 3/ 195") hän ihailee Bac
nassa tuntuu siellä täällä jäi- maailmaa ilmeisesti osaksi 
kiä. esimerkiksi Kaarlo Sarkian, omaelämäkerralliselta pohjal- Jatk. J 4. siv. 8 


