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hin ilmaisun t äsmällisyyttä ja keen. On mentävä Harry Mar
runsautta. ~Vaikeinta on yh- t insonin »An iaraa» asti, ennen-

l-= · sieltä jäi 
Lappi on sellainen seutu: e~tä hähel/1 mielestään juoppoja, Näitä Lapin kuvaajia ja ker- d.istää ilm~isun taloudellisuus ja kuin pohjoismaisesta runoudes-

se on suuresti kiinnostanut ·nr- laiskoja, siivettornia ja mel- tojia on tosiaan verrattain r~kkaat, JOpa loppumattoma.t ta löytää yhtä viiltäviä tulevai
misiä vuosisatojen aikana. Mfe- keinpä roistoja. Olisikin hyvin runsaast i mutta lukuunotta- aih eet», hän kirjoittaa. »Tämän suudennäkymiä. 
lenkUnto siihen ei ole kohcU~- vä~äri.äköistä jäädä uskomaan matta Paulaharjun teoksia täytyy t apahtua elimellisesti, Ei ole ihme, että runoilija 
tunut vain taloudellisissa kysy- näihi.x:i arvosteluihin ja muo- jotka eivät ole varsinaisesti ro~ runon sisäisiä lakeja noudat- kääntyy p ois tällaisesta maan-

Sinä talvena oli pakkanen ki- mentä aste,tta. Aurinko ei vie- tapaavat saukot kulkea mihin myksissä, vaan kautta aikojen dostaa .. niiden mukaan kuva maaneja, täytyy sanoa, ettei taen - . ulkona~~i.a so~ii ... m~r- m asta ja syventyy luontoon, 
ri.'stellyt tiukin ottein ihmisiä ja lä ollut j.aksanUJt kivuta edessä ne ovat nyt kulkeneet.' Täällä ovat myös kirjailevat henkilöt La\pin ihmisistä, sillä meillä on vielä ole esille tullut yhtään to- t~~ - ,. .Ja ~unmllJ an p1taa t~e~ lapsuuteen, fantasiaan. Hänen 
maisemia koko joulukuun ja si- varjoisina kyömyinä kohoavan ei näy vanhojakaan jälkiä. Mi- pyrkineet saamaan sen teok- käy~ettävissä myös toisenlaisia dellista Lapin olojen ja elämän ~aa mrta han tekee». »Mo~er~u luonnontunteensa ei ole haa
vu tammikuun puoliväliin. Slt- maaston yläpuolelle, mutta kun kähäh nyt on kuun muoto? sensa kehyksiksi. Toisaalta ~n m·airiintoja heistä, jopa varhai- kuvaajaa. Koillismaa ei ole Ilmaisu», han k orosta a vahan veellista, vaan biologist a ja his
ten, samo1hin aikoihin, kun au- katselin Iammelta <taakseni, Kaarratan eiliselle ladulleni monia, jotka asuneina · ja elä- semmiltakin ajoilta ja myös maakunta samassa mielessä m~ohemmm .• . »on merkm?yt toriallista; hän tarkastelee 
rinko kaamosajan piileskelynsä näin Nukkumapään pyöreäkaa- tuumien ruve1ta riekikoja jahtaa- neinä Lapissa ovat kuvannert hieman myöhemmiltä. Tässä kuin Lappi, mut ta on kuiten- m:n~lle ~ahmna luopumista luontoa milloin aivan läheltä, 
jälkeen ensi k.ertaa näyttäytyy risen Iaen nautiskelevan aurin- maan, koskapa ei arvokkaam- kokemiaan, näkemiaan ja kuu- voisit ehdä vertailuja, mutta kin käsite. Se on saanut ku- ~~r:akoht~rsest~ .. lyynl~lsyydes- ikäänkuin m ikroskoopilla, mil- . 
jälleen taka-la,ppilaisille, silloin gon hohteesta, loistavan val•koi- paa riistaa löydy. lemiaan kirjoituksissaan. · Näin veisi vain turhaa tilaa. vaajan, jonkalaista Lappikin ta J.a uusien nakokulmien vmt- loin niin ·etäältä, että hänen 
hellitti myös pakkanen otteen- sena, sinertävänä ja punertava- On puolenpäivän aika jo ohi, on ollut jo kauan. On ' selviö, että sellaisissa olo- 1-::aipaisi. Päät alo kolmiosaisessa t amista.» katseensa t avoittaa yhdellä 
sa ja parissa päivässä pääsi elo- na·, senmukaan miten avaruu- kun saavun samoille kohdin, Hieman ennen joulua ilm'es- suh~eis·sa suoritettu retki ei ole teoksessaan Koillismaasta saa Romaanissaan »Tyttö taivaan pyyhkä isyllä laajat kehityskau
hopeapatsas kohoamaan pari- den värit hangesta heijasteli- missä eilen am.muin riekkoja. tyi markkinoille uusi Lappia ol1ut. rnikään paraatimarssi, ei- sen elämään lukijalleen. Hän laiturilla » Manner sanoo ker- det (»Kambri»). Voimakas in
kymmentä pyii.älää. vat. Siinä on edessäni ka.pea parin kosketteleva teos. sen teki' ita- ka .ollsi nykyäänkään vastaa- on kertoja, joka kirjoittaa miel- ran , ett ä lapsen maailmassa n oituslähde hänelle on musiik-

Silloin ka!lisoin minäkin ajan Ylitin maa<kanna.ksen ja toi- sadan me.trin pituinen aukio. lialainen Giuseppe Acerbi, joka vanlaisin keinoin. Täytyy an- lyttäväst i ja selkeästi, käyt tää vallitsee »maagillinen jär jestys» ki, josta h än löytää saman ih
tulleen työntyä jäHeen kairaan, selle järv·elle. Siitä suuntasin Valkoinen erämaa on hiljainen. suoritti retken Torniosta Nord- taa . tunnustus, et tä uskallusta paikallista murretta ja sanon- ja aikuisen maailmassa »loogil- meellisen jär jestyksen kuin kas
jonne oli halu ajanut koko pa- sara-Petterinojaa ylöspäin. Nyt Raskaitten lumi.taakkojen pai- kappiin ensin Ylitorniolta .Toio- ja; .. päättäväisyyttä ei matkalai- ·toja meh ukkaast i ja tuntee myös linen epäjärjestys». Näin hän vien solukoista , kivien kiteistii. 
kellisen luppoajan. olin jo tulemassa 'tutuimmille namat puut kuin ihmeellisiä nionjokea ylös ja sitten Enon- silta· oie puuttunut, mutta heil- aiheensa. Hänen teoksensa ny- on samalla luonnehtinut oman tai eläinten vaistoista. Bach, 

Vasta puolenpäivän jälkeen maisemille. Sieltä siintivät jo veistoksia. Aurinko säkenöi vi- tekiön ja Koutokeinon kautta lä : t untuu olleen myös varoja, kyaikana kilpailevat vaikkapa lyyrillisen metodinsa. »Maagil- Mozart ja Webern, joista var
ehdin kuitenkin lähtemään. Tervaspää ja Kuoppapää sekä nosti takaan!. Pitkät varjot ku- Alattiovuonoon josta mer itse jo):ka aina ovat olleet tasoitt a- kenen suomalaisen kirjailijan I.inen jär jestys» on hänen ru- sinkin kahden ensimmäisen n l
Hiihtelin tuttua tienpohjaa ja oikealla ko!ro jono tunturei'ta vim~!:avat hangen. Taustalla matkan päät~pisteeseen. Tä- 11fas~a tietä jokapuolella maa- vastaavan laatuisten töiden noutensa perusprinsiippinä. met tuon tuostakin toistuvat 
tunturin taa·ks·e katoavan au- sine.rtävänä vyönä. Siellä, niiden taivaan sineen sulautuvrut tun- män matkan hän teki v. 1799 ilmaa, niin Lapissakin ja niin kanssa ja monasti tuntuu että Mielikuvituksen liikkuvuus ja h änellä, eivät hänen lyriikas
ringo.n s~~ee:~ .saattelivBi~ maJt- liepeillä ~a niiden takana, puro- tur·eiden loivat .~a~ret .. - ~ikä kesällä. ' ~ on vieläkin. Tunnustus on an- paljon kiitetty Linna tai ta~ jää- ehtym~t~n muuntelukyky, a.s- saan o~e mitään kulttuuriorna
k~am. Hama~·a saav~;tti, kun Jen varsilla, ou_dassa ja puutto- kom~~. maa! Tast a v~.~ .. v~Ikka On mielenkiintoisa seurata nettava myös siitä, että Acerbi dä toiseksi kansan ja kansan- sos1~atw1den ~opeus ja epäta - m~ntte.Ja, vaan läheisiä seura· 
olm alun .~m.~ta. penm_kulmaa massa tuntunssa on monta ylpeili~! .. saa~a .. olla taälla ... tämän herran kertomusta mat- on . tehnyt useita tarkkojakin eläj ien kuvaajana. vallrsuus, kuvien tuoreus ja larsia Ja opastajia. Tällä tavoin 
sauvox_rut: Snna .. ~.els~d~m. kah- muistoa retkistä. - Mrkas~m~~as tu?Ua menee! kansa vaiheista. Luonnollisesti ! huomioita ja ainakin pyrkinyt Runsaasti tarinoit a ja ju ttu- unenomaisen varma sijoittelu, yksinäisyys väistyy hänellä 
denva1he1lla: k~antya~o OI.~.~al.~ En pidä kiirettä. Hiihtelen K~tsele~ s~lmat ta,p!ll~ mustaa olosuhteet olivat silloin aivan saamaan selvyyttä niihin l~ysy- ja sekä romaaneita on Lapista s_ommit telun keveys ja t äsmäl- e.räänlai~en kohtalotoveruuden 
Ie muutaman kilome·tn.~ ~aass~ hiljalleen ja nautin erämaan m~yk~ya, JOk.~ ~omppn au·~~an toiset kuin nyt, mutta monessa myksiin, joita on kohdalleen kirjoitettu, mutta edelleen jää hsyys. ovat .~anen suurimpia tielta, Joka sulkee piiriinsä 
~levaan Samm_eliin yoksl, vai hiljaiseslta o-lemisesta sekä yhä ~?Ikk~ pehmeassa lumessa nayt- paikoin lulöja voi todeta että as~ ttanut. Se, että niihin on Lappi odot tamaan sita henki- valtteJaan. Han saattaa käyt- myös alemmat olennot ja kuol
Jatkaako ~uu~m~t~lemaa~~ koh::- uljaimmiksi käyvistä ~ais·emis- t~e~ JOskus_u:~~oavan kokonaan tekijä on tosiaan vain lä~iktll- satt.unut puutteellisuuksia, on löä, joka saisi aikaan saman, tä~ l~yrill~~tä luetteloi_ntia mil.- Ieena pid~ty~ luonnon. Kysy
te~~en. SI.ella prti olla kam.ppa ta samalla kun tarkkai:en, on- m~oksen sisaan. kulkukäynnillä ja ettei hänellä hyvmkin ymmärrettävää, kun /mitä Päätalo on tehnyt Koillis- tei vasyttavyyd:n raJall.~ ~S~l, my~ o.n. ~ah~nsama~tapaisesta 
~raa~ !a~m.en rannalla, mutta ko saukko kul:kenu't hilJattain ~~.a ~~rhana: ahma s: ole Lapin oloihin sen perust'a- rrtaan • kieltä taitamattomana maasta. mu~ta. pystyy ama va rttamaan »~nmrt!Vlsmlsta» kmn ruotsa-
JUUri s1lla seudulla en ollut a1- purolla. vanhoJa jälkiä on nä- on, savahtaa taJunnassam. mat kustaa 1 T" yks1toikkorsuuden vaaran. Hä- Ia1sen Gunnar Ekelöfin runou· 
ik · · l"kk t · t Siepp 1 d"k 1 .. t " · vampaa laatua olevaa tunte- . · 1era. . . ~Is~r:;-ml~ . . ~·' unul' JO en kynyt, mutta tuoreita ei vain t aan uo 1 on se.as a.:>:~ m usta. TämäJkin retki tehdään- Kfrja n suomentaja lausuu . --•-- n.en .. k~v~ensa tih~i~kö versoo d_e~sa, kannasta joka arvostelee 
k_ampan s~amtia en tarkalleen vuotu. m~. ta ptse~ on eh<tiny,t JO hal ikäänkuin mainosmielessä J"·a k~itoksensa eräälle henkilölle . . V!ehattavan mlellvaltaisesti, SlVIlisaation kaavamaisia puo-
tten.nyt. Nun, sel.koset ovat laa- Ä .. .. pya me: aan. ""t" . kaartuvaa taivaanrantaa Ja mutta tottelee k ·t k' · Ii · tt t .. 
jat, ei niitä yhden elämän ai- .. -:. -.~~a-pe~~ - .-:- ~euk·P::~.k, Hiihtelen eläimen jäljille. Ve- erikoisuuden tavottelussa. Toi- su.a, ett~ on saanut apua paik- kulkuri Bollen k anssa olette lak ia . m en m Oima t a J_a ase .. ~a .. e ~SIJalle spon-
kana ehdi koskaan tut kia. En ra.vah~aa. ~ht a:kkia Ja heraan ri 'tolvaa vH!inä suonissa. saalta hän antaa kyllä mielen- k?Jen .mz:nity~sissä .ja .mui~sa- vaeltanut maata vuodenaikojen e, an. . . . aamse~, vallttoma~ -: aido~-
ikää t t S 
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.. El! miette1stam. Olen saapunut _ Se ei ol ehti.n t . 1" kiintoisia havaintoja joiden km as1at1edmssa. Tama kutos t t . 1 .. t .. ... .. . Lapsuuden Ja a1kmsuud~n man Ja luonnonlaheisemman 
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"te·~ iänkäpi1kan laitaan. Puro juo.k- kauas sen vo·e· d Y k.~Le ~perusteella mielellää~ kirJ·an tunt uu ehkä liialliselta kun 
1

1~uu. UVI! a nay ta~Oilla. ~~~- kontrasti tuntuu Maunerin tuo- elämäntavan. Runossa »Descar-
o a a:rnpaa, o en u 1 a yo a, e h lk" . . .. 1 k , ISl saa. a nnm. . - . . .. . ' <kUvltuksenne on v1enyt te1dat t 1 . . te M . k .... t " .. 

tein päätö-ksen s e sen a 1 Ja mma o en ar- Noin on painunut lumeen peh- lukee. · kirJ assa, n nnkum monissa muis- .. . .1t.. ' lt " . , annossa muu lakm t avom. s» anner aan aa ranska-
. koittanUit riekon ' · · vyoryvi a men a hmmaav,lle T" .. tl · k 1 · lais n fiso r· · .. "1 1 H" .... t·h . t· t · · · . · meää on ei kanna ahmaa _ Varsinaisen Lapin maisemiin sakm yhteyksissä Koutokelno on tk'll t · » ama ma m»-KO oe maan sr- e so m opm paa ae -

kai?ar~ 1 den;_"~opseas 1 .umt·- - Ei se ole ainoa, lohdu·ttelee ei se kan'n.a mr"nu-·'· aan Mutta Acerbi tuntuu kovasti· ihastu- nimitetty Kautokeinoksi. On ih- re t 1 ed avahruuhdeetnt, se on luo- sältyy laaja, tiheäkuvainen ru- leen : »Ajattelin, mutta en ol-
ma sr p1mey e=I uunms m · t " k 1" " ts" t" ..... j ~ · nu sa un o e a koppakuo- t m ·hk . •t . mie lSI .e tJa me as aJaa, oka ei sitä eläint ä noin vain jätetä n een mutta kärsii sääskistä ··jra meellistä kuinka tuo Kautokei- . . "hd k ·rr noelma »Lapsuuden hämäräs- lu olemassa». Vastakohdaksi 
u .pea pu oen ov amaam on hieman harmistunut · ' ' t nai-sen pyra 'Y si e ruohon- tä» J. k · ·r .. asetetaan »salaine t· t p 
suuntaan ja ·ohan aukeni vaa- . .. . . . . . .. Painelen kuitenkin jonlkin mat- kävelemisestä. Hän antaa ei'it- n~.-.muo. o -.on päässyt pesiyty- korrelta toiselle. Teidän kerto- ' .. o ~ poim·u·I ee . monnn n Ie o~, ~-
leam.pi seutu J eteen. sis~~k~i~~!~t~~~i~~~dsl~:~ln~~ kaa perässä, sittenpähän näJh- täin kHtettävän kuvan Lappiin ~a~n JOP~ ~.ellai~t~nkin hen- matapanne on leikittelevässä s~untl:n. Ja Sisalta~. V~Ihtelev~a ~~~elstk~en, Swedenb_orgm .Ja 

-Tämän täytyy olla sen lam- . k~·'-t h .. "t" " dään, kaavailen mi•elessäni ja asettuneista suomalais'i.sta' kllmden mrelun, JOiden luulisi älykkyydessään m· 11 tt " .. ameksia . se on yhta aikaa kai- .. er ~ltm hevo~t~n tieto, »sll-
Ja u.u a uomaan paa aan . . . t . .. . asian tiet" .. Ie Y avan pu·'runo valitusla 1 · h .. Ja kavwt Ja harJmtetut jal t · · 

men, mut:ta missähän on: kämp- käänte1evän riekon erään en- olen JO koko a jan menossa. Koe- asukkals a, JOtka hanen kU_- . . avan. , epäakateemist a. Todellakin .. .':' .. ' . u u Ja Y~~s~ . . . .. .. a Ja 
pä? Sen pitäisi kuulemma olla . 

11 
N" lk ~ tan kiristää vauhitia - sikäli vauksensa mukaan ovat erit - :Huollma tta kaikesta t uokin m . t' tiJatto menneisyydelle. S1ma oppmut ruumis tietava t usem 

· saan JUure a. - nn va omen - A h" t om on varmaan seurannu runoilija kok 1 d enemmän kuin myöh" · t · 
tällä rannaHa, tuumiske1en ja ·kuin tuo riekko onikin, ei se ole kuin tällaisella kelillä voi vauh- tä!n ahkeria, siistejä ja miel- _cer tn eos on yksi lisä Lap- kauhunsekaisella ihastuksella . . ee. a~~~u ~~ n~a~- . . . a ise al
hiihdättelen melkein rantamut- kuitenkaan saman vaHro'inen tia saada. Rivakasti kui•tenkin lyttäviä ihmisiä. Mu~ta lappa- P_Ia ~oskevaan kirjallisuuteen ja raisua leikkiänne vanhalla äi- ll~an r.~kk~aksl: v~rlkkaaksi _Ja v.ot». SI.lt:. Man~:r ei ole ~ys~ 
Ida noudatellen. k · 

1 
. i ...... t . lt t . painelen a.hman perässä ja mLe- laisista hän on antanut kovin ~1ks1 kannattaa· kyllä siihen tu- d'· ,k,. 1 11.. vuhtylsaksl, a1kmsten maa1l- t1kko eika anti-mtellektuallsti. 

u1n Uin , muvva 01saa a aas, t t · m le e amme.> man k k · · .. k · Kysymys o · h d 1 "11' 
- Jos minä olisi kämppää te- k n lume .. . 'ht 

1 
.
1 

Ii on intoa täynnä kuin ahventa huonon lausunnon Nämä ovat · us ua. N"" H M t · ova Sl Ja epavarma s1. n vam e e ma 1sen u • · n van va1 e ee 1 mo- · am arry ar mson on Aikuisten ·1 t t tasapaino 1" t" · t" · 
kemässä, niin näille main sen jen mukaan ei niitä vivahteita narraavalla poikasella. Peto kul- . uransa h . . 11 . . . . ma~I mas a sa u, ... . . .n oy amrses a , JOssa 
l~ittaisin, , jaji}f;:a-nqj.ut:t:j,tp.I;l}.. J&oe- voi lint\li n~J,Jda;t.ell . t . k k~e metsävyöhykkeellä enkä - Joko se ahma krutosi,' fta- H M h . 11 ~?.u a, mamee~sa lerkki Ja fantasia ovat sammu- J~rki .ei JOhda kuivuuteen eikå 
tal1 täh·t~Hlä~~8.~r..M~_:'\al}.ta- !en.' - Tuo&ta ,P»;.:;:;.~~~e:~ ~k.~e .. ~~i~.a: . niilkemä~~: sl!_ ~~Itt ,tä~_ii?.~~: .. siilJ~ä?;~~f ~ll~rast~: Jf;~_.,,_a C.FY,:.: '" .. n=rn:~~sen,a;5~~:oti~~~~:~~ ~e~k~ ~aB~J~R.~-~.: .. rn~ail~as~ .. ~ltaallsuus .. . k.~.aoks.~en . . :M.aini-_ 
metsään, mutt a · eihän si~e näe. y;hden ja' ammun . vielä toisen- ~lfJI; k~attavan Kuop~~J;)~~~. Va~."8Iel'l'a S€'' X:~kyj',• mtlltta dn' ~jii'~;~~~il~:.~~- ~,..;,., .. -~luetiUmpia kfffå'illf ·~ '":'tli 1 r~!~.~m}: :Y.r:tl:fl~-ti~to~n _;Ja esl.UEfl t; t~~~! r e~~e~~~al!-n han1, t~?-~1~-

- Taitaa olla turhaa ruveta lisää __ tai ari kohden ja varmaan tletaa, etta taasen saanut !likaa etumatkaa; ·· .. ' . ,. · · a · . ' · . 
0!·. m_u~ silfl · saada elava· vaistomamen taa, etta. runous on »koko per· 

pimeässä hakemaan. Tuossa on se rie·kilro ka~ui ·siihen Sa- vihollinen on jäljillä. Jo siellä on jo kohta lii.an !kaukana jott'a seu!a~ . yl}a . ~apaut_u?ee~an tf!~klt~ t~~nett~ kirjaillja. Rlit - kontakti, mutta aikuisten maa- soonallisuuden asia», ei yksin-
honka P t s.. . . i ·. . aukealla sai vainun Ny.t se yriJt- osui·si . kirJailiJan ommtakeisra sakei- o ama. MaL•vinson vaikenee ilmassa ollaan yksin Y.ksinäi- omaan tunteen. 

ys Y sa Ja pan Hass a» man pensaan takaa lyllers1 to1- · · , tä Lyr'lka t h" .. t pitkään julkaise · .. h .. · · 
lisäk"Si, ei!köhän niiden avulla nen esiin kai katsomaan että tää parastaan pää&täkseen tun- - Te'kee mieli kirvruta oikein · .1 .s a . an snr YY ~roo- t '. .. .. ' e. vam .. va· an, s~s on Mannerio runouden »T~män matkan» jälkeen Ee-
yö kulune. mikä paukkuu ja se kaatui 'm .. 

8 
turilouhi1kkoon suojaan. Ovelas- voim~lla, vaan mi•täpä se aut- saan J~ JUl kaisee mm. hien~t mu ta tiedetaan JO etta Jotal~ paäteemoja; suotta hän ei ole va-Lusa Mannerio ilmaisu on 

Aamun hieman vaalentaessa Jängän toiselta laidalta am:U~~ ti se osaa:kin hakea re.ittinsä. taa. -. romaam~~a »Nokkoset kukk.l- suurta on tulossa. Uudest a antanut . eräällä runosikermäl- jossain määrin muuttunut . Jos-
ympäristöä koetan jälleen kah- ,toiset kaksi. Olen kai jo tiiman työnnenyt Hämärä ennustelee päivän va~» (N~sslorna .· bl~~ma) Ja te~ksesta sa~daan kokoelmassa leen nimeä »Leikkejä ykslnäi- kus hiukan ylikuormitettu sa
via keitellessä tiirailla ympäri!- Mutta saukon jälkiä ei vuotu. e~~enkuin näen otuksen ensim- loppumista. Raa.putan sukseni ~Tie maailm'alle» (Vagen . u t ), »Cikada» nay~te~ksi m~ut8Jma sille». Se on läpikäyvänä aihee- r:o~ta o~ käynyt jäntevämmä)k
leni. Juuri sel:käni taJkana on jo- Hiihtelen pik,ku lampareille as- maise~ .. kerra~." ~e ~n ~~ol~n ~i- puh'taiksi . ja tunnen, et.t~. vä- Jotka kertovat Ha.rry Martmso- laulu. Kuluu Vlela k.aks1 vu?t- na myös pienessä novellikoko- s1 Ja ? ksmkertaisemmaksi, tois~ 
taln muus.ta metsäs;tä poik~ea- ti, viimeinen on kuin suuri kal- lometna edeHam p1enta narerk- symys vOittaa. En jaksa lahiteä n~n. lapsuuden Ja nuoruuden ta, _vas.ta 1956 vali~ustu_u UlJas elmassa »Kävelymusiikkia pie- tot vahentyneet , kuvien viidak
vaa, on kuin lumi olisi vaaka- tio, kirkas ja syvä, tiedän. köä kas·vavan jängän laidassa. enää pedon perään. Aloi-tan tai- tarm~n. ... .. . . »Amara», avaruusaJan Ihmisen nille virtahevoille» (1957) , joka ko harventunut, hengästyttävä 
asennossa. - Annahan olla et- _ Pitäisipä käväistä täällä Saavumme tunturin lähelle. Ah- valluksen takaisin. Ens1m~a1sta r~Jua luom1s- eepo~: . .. .. romaanin tavoin erinomaisesti luettelointi tehnyt tilaa vali
tei se kämppä vain ole siinä. talviongella, välähtää mielessä- ma o.n ka~rt~nut Terva&pään Pari tiimaa ehdin ponn~ste1l'a kaut ta, JOnka ~lkana Har~y Si~a . ~Idet.~an pohjat toman valaisee Mannerio runouden koidummille, eheäpiirteisem-
Antaapa päivän valjeta. ni, sillä kesällä olen se.kä pu- re~no1lle. S1ella kas~a~ harv~~- elu~.an. perässä, totean:. Vai_nko, Ma~tinson. t arttm ajorttain s1- ~ess~mrst1sena kert?muksena keskeisiä kysymyksiä ja hänen mille kuville. Mutta myös re::;i-

PUI;eskelen eväitä ja ryypin ros ta että lammista vedellyt mm saan ?tukse~ nak?.kenrtJtaa- par~. t~m~a~.' k!selen epaillen it-: ve~t1meenkm, .. seuraavat ~~rk- ~hm1sk~~nan tuleva1s?~desta, probleematiikkaansa. . gnaatio on syventyn yt ; kaunis 
k ahvia, koh'ta voin todeta, että särvintä. koa pensa:r.kkoa Ja yha useam- seltam, s1lla aJOn aikana en kel-r ka1semman t yon vuodet. Nnden JOka paattyy tuhoon, s1ta kut- .. . . . lyyrillinen runodraama »Eros ja 
ik~m~än edus~~ll~ olen yöni Kierrättelen toiseUe purolle ni. Hiki v~luu pitk~~ k~~v~ja .ja loa katser:.u t. Ny~ kyl:ä huo- t~loksena .. ilmes~yy. ~948 roma~- sutaan ~ikamme _täh~ila~.luksi, ri: am z:amfestmtuu Manne: Psykhe» (1959), joka on esitet
vrettanyt. Sursm reppuni ja päivän hämärtyessä palailen tuntuu hieman vasy.ttavankm, maan, etta se pantuntmen on m »KulkiJan PllVIlmnat» <Va- avaruusaJan Titamc-naytel- ~un udessa . perusta~~~ ty K ansallisteatterissa ja saa
kämppään, hommasin, puita ja verkkaista tahtia kämpälle. m~tta yritä~ yhä sin~1kkääm- vi·enyt melkoises1ti voimia. J än- gen tili Klockrike), jota voi ni- mäksi. Se on tätä kaikkea. Jo- luont~men kahtiaJako: yksma~- nut menestyksen varsinkin ra
panin tulen kaminaan. Lämmi- Uusi puusouvi siellä ja ruoan- ~10. Jo kuvittelen kmnka mo- nityksen kiihdyttäessä veriä en mittää vaikkapa suurenmoisek- kainen tulkitsee Martinsonin sy~s J ~ menesty~ kuuluvat a~- diokuunnelmana, käsittelee vä
ltin tupaa kunnes päivä vaaleni laitto, sitten olenkin kypsä kyl- JOVaa on koto~a kai~~a rep~sta ole ajatellut voimavarojen ku:-, si mielikuvitusleikiksi rousseau- sanat oman laatunsa mukaan. ka•Ihi~nsten m~ailmaan, . yhtei- listä ironisin äänenpainoin nai
niin palojn, että. saatoin lähteä jelleen. a;h~~~ turkki. Eraan lo1van l~tusta ... Ei~ä voikaan, sillä tai.! laisessa hengessä. Tuon väljästi »Aniaran» voi lukea jopa h ur- syys Ja turval~Isuus tavo~te~aan sen yksin~isyyttä rakkaudessa 
maastoon. . Aamulla hiihtelen jälleen yli myota1s:~. a~iost~ olen ~aavut- vmen päiva on lyhyt ja sinä al- ja rennosti soljuvan romaanin jan jännittävänä science flc- luon~ossa, taiteessa .. esi~eid.~n ja miehen ikuista egoismia. 

Koitti selkeä, pilvetön päivä, lammen ja jälleen eräs-tä puron- tanut s1ta amakm pan sartaa kana on painettava sen kun alussa tapaamme riemastutta- tion-kertomuksena. Se on sitä- maail~assa: . Ahdistavlmplm Morfeus unen · k 1 'k" t · .. · k · ·tt · .. .. M t t t t t uloksun 1hm1ste ·1 ' Ja uo eman 
ei a pa,~kasta ainakaari kym- vartta ylöspäin. Näissä puroissa me n a Ja us onpa JO VOl avam paasee. u a ny , nyt unnen. van eksoot tisen miljöön: vuosi- kin. Ennen kaikkea sen on kui- . n maa! man edustaja on · · k 
---------------------------kilvan. Mu•tta myötäisen jälkeen Tekisi mi,eli pysähtyä lepä~:· sadanvaihteen tupakka;teh taan tenkin suuri ja lumoava lähes »loogillinen epäjärjestys» joh - Psykhell~ ka~~.oa JO ~ p:s~y 

tule·e vastaista! Sen totean nyt- m ää. - Niin vain, jokos Iais- jonka arvovaltaisimmat am' maag·inen runoelma ' t aa sellaisissa runoissa kuin ma , 0 fus toltselnta . . 
0

. 
0
:.-. . . . - . . . . . s"a >> r 1se au u » lhnusvu-

km. Ahma on nousemassa vas- kottaa, arvailen I<tseksem. Pa- mattimiehet . sikarintekiJ'a"t Martinsan on sanonut etta" sarJassa »OikeuSJuttu», JOhon s 1" .. . t · t 
1 

· · tt" · .. · . t . .. .. • • , 'h t . aus, annen vnsaus, palaa lei-
aiS a, oivaa rmne . a Ja naen rempl on ponms elia nela kam- ovat käytökseltäänkin lähes es- »Aniara» on varoitushuuto Na" e ai een on an anut englantilal - . ·r k . t hk k . S .. p· · k:Ok · R "l t k · · . · t k . Ja! eva s1 u a s1. en siJasta 

sen me .a..em o aJan. uopa- pa le a; aism. panjalaisten grandien mallisia ja kuule! Mistä Martinso a- sen mus asu katsuusmurhaa- ·r -- k"" t t . 
· sen luodtkon 1" t" · · .. · · · · · · ' n v ja Ruth El!' · k ht 1 runoiiJa aan YY Oisaanne, 

Mie olen itte .. 
Ja soo~. varma, tiä se! . .. .. s~.as a J~ nopeassa ~u?te.~en hllJalleen , u~punein a:nakm koreiden sikarimainos- roit taa? Ihmisestä jolla jo on n Ism . 0 a o. Ko- idän vanhan viisauden puoleen 

. .. . .. Ja mm kummalta kun asia tahdissa pa~an pari la~aus- V?Iml~ asken a~ko~aam .. lat~~- t_en. mukaisten grandien. Mutta tuhon välineet, joka on »t uh- koelmassa . »Orfi~et . laulut» johon hän on jo aikaisemmin~ 
kma malmttakoon eras tapaus. tuntuikin kaikin puolin terve ta pedon peraan, mutta eipa sa- Prenomen harmm vare kay vr.e- koneet pilaavat hienoimmatkin kan kuningas» »On suoJ·a mel (1

960) tmst uvat Ihmisen JUl- ki'n t te t k" t ' ( · 

..:) 

J 11 r t . . ' tu ja peto pä" k 11 .. .. '. . . . - tt t "l d t.. .. . un nu nnnos us .a esl-
ussa a o 1 muu amia poroJa, ja vankka mies sekosi järjel- ' ' asee uo eeseen la epaonnen johdosta, toisaalta alat ja Bolle ker tomuksen pää- kein kaikkee "t'" m uu a a 1 en avat kuvat VIe - k '' . . 

· it h " ·t· t 1 'k d t k' \kulmaan Kiukkuise ti t " n · · · ' n mi a on, on suo- r· k · mer IKSI novellikokoelmassa 
JO a an Pl 1 a Vl au e Ie- tään ja jouduttiin viemään mie- .... : s yonny t unkee esiin m~elihyvä, että Ol) henkilö antaa periksi vapau- ja tule! ta J" a kyl.myydelta"' on a armeampma: »Strontium» >'Ka" vely " kk' ) u · · 
k .. .. K '"k"l" t" .. .. taas JalJIUe . ' ' . , musu Ia» . ustmmls-erossa. erran Ja a as amaan lisairaalaan juuri mainitun .. .. .. . saanut olla kilvassa mukana: denkaipuulleen ja lä h tee vael- koilta ruosteelta J" a mi"lta" vai· - sar jassa maala t aan kuva "a . h " 
mennessää h" t p · t h ... Hamaran aavistus on jo las M" 1 ' n . m ·r t t · ;; runmssaan a n on edelleen . · n an a as~ Y Jan aj an kuluttua. Jussa sen noi- · . : - les se on hävinnytkin, tamaan. »Syitä miksi kulkuri Vaan ei, ei suojaa ole ihmisel- aai mas a a omlsodan jäl- lujittan ut siteit.. .. 1 t 
hihnan puusta, poro oli varas- tui, niin uskottiin. keutu.nu;t sel·ko~een. ~~:n vltl- lohduttaudun . Enkä myönnä:, kulkee on tuha nsia ·a kaunein tä». Ja uhri. Seki . . U . . aa~ . . uon oon. 
tettu. Jussa tuli majapaikkaan- Lapinsodan Mikon-Jussa valkoLnen han~l. on var~aytyX:yt etJtä peto olisi ollut parempi, niistä on metsä» saJnoo Bolle Vaikkapa sell . n okn :hmBmleln. Vakavaisen isäntä oli talkois- k ~denlamen . mte~snvn~en sel-

t · · ·t k k k "i harmahtavaksi Ja auke1lla rm- ·tt · .. · · .. · · amen um o E', t 1 t t t t· eys, Joka e1 sulJe po1s herk-
sa, mu lSl 1 se seen o o pa- myöskin ennusti. Elettiin en- . .. . . mu a mma sam ratkaisevalla Kulkuri on vapaa mutta e· täy- kulkuri jolla or t h . it " a pa a essaan sa unu nukah- k t t · .. .. .. .. 
vän ei puhunut kenellekään · .. · . . tellla, mmne auringon ruskotus hetkellä väärät voiteet ·· · .. 1 . 1 u ansla sy a tamaan ojaan Pää oli 0 ·assa YY a, savyttaa hanen tuo-

·t:... .. . .. .. . .. s1mma1sen maailmansodan a1- heijastaa on punertavia läi!{;k.iä . . . · .. · SII! vapaa. Pelko on h anen seu- vaeltam1seen ja kaunein niistä . · .. . .. J ' reimpia luonnonrunojaan. Toi-
mi aan. Iltapa1valla tuh snhen kaa ja ihmiset valittelivat ja . • . .. .. . . : On JO melkem prmea, kun ralaisenaan. Ja k n h " ·t oli t .. K .. . mutta Jalat keskella treta. Kul- . . . .. 
siten kaksi kulkumiestä. Ne oli- kauhistelivat että kun tuli Paita on hkomar·ka Ja hLkl perin väsyksissä, loppuun ·aj'et- pelkää ja pai u ax: II se me s\k le~r~~ eras ~Ama- kumies taivalsi ohi huomasi saalt~ on samanaikaisesti myos 
vat olleet Pirttivaarassa puu- tämmöinen ~ota. Siihen Jussa karvastelee silmiä. Mäki mak- t una, pääsen kämpälle. Onn~ks.i häit . herättää n~~is~:en~~:::~ :~~: h:: o~ ai~I~ a t murstelee, isännän jaloissa u~det saap- >>oppi.nut ~unoilija>> . ~ä~e.s~ä 
laakille puomihonkia kaata- t . saa v~~kansa. Lasketao taas laitoin valmiit puut ja syty.k,- .. .. . na ny puun pa- paa,t riisui ne J·a et· t ·-vahvistunut . h au en JOlhmKm 

vas as1 "t" · t " · .... .. 1.. suurempaa kauhua Taman t1e lavan Sen liekki oli 1 · t ' v 1 oma n · ·h· · " lt 
massa monet syksyiset viikot. · · . .. .. 

1 
myo· ars a Ja paasen yha a- keet kaminaan. Tuil~kaan . tulen .. .. . .. .. :... . . - . · . .. ' va aissu saiset kumiteränsä tilalle runo! msa Slsa YY sitaa tteja 

Jussa seurasi tarkasti heitä il- - VOI, VOI ~~ta .. ~.u~upolvea . hemmäksi a,hm.aa, joka utaroi j a keittelen väkevän kahvin taa Ja . tata pelkaa JOkamen. hieman Ja lammittänytkin. Tä- Tun i k 1 t t t r· . ·t eri kirjailijoilta, ja vihjeet kir-
Met saama ellaa taala ko ku- .. .. k' .. . · matkamies mä oli tapaht t ·u i k n n u u ua u I mai o- · ll' t . . . 

takaudet. Jopa alkoi toista kul- . . . .. varmaan vasyneena se m . Tyon- Sen kun olen juonut, syönyt .. . . . . . . . .. unu Sl on un auto. S "h t . . k 1' tt . Ja !Suu een Ja fllosofeihin ov3. t 
kuria oksettaa aivan tavatto- mnkh_aa ... ~u~~a~?ssa •. e.~ ~elia nän lisää vuahtia. Tässä on lu- vankasti j.a jälleen juonut kah"" .» KulkiJan pllVIlm~at» sai maa. e~ Vlela ollut saastunut ja tuli he;äft~~:m:;n J~än~~: a.]a niinikään lisääntyneet. 
masti ja hetken päästä toista- ole ~l~haa ha.ttaa. El tama ole men pinta hieman kantavampaa vit, niin joiPahan taas elämä· SilO.t;astaan suur~~~.oisen vas~ kasvi~li~uutta oli ollut . Reikä- - V et" k" .. h " . lk . . Eeva-Liisa Manner on saa
kin. Jussa kävi ulkona tutki- ko SlSSis~tt.~a. ~ut~a ~erran se ja tuuli pyyhkii hik.isiä poskia. elpyy suonissa. . '~ ta;an?ton. ~a tama _ro~aam korttraJan ihminen on heittä- vuun et~ä aa ä:~ä·Ja a~ne Sl- vuttanu t runokirjoillaan run-
massa tulokset mutta ei puhu- t~~-~~.e ~~~la. l!.??tr . Ja .. po~tto, - Kun pääsen tuohon, missä - Se ahma jäi saama;tta, to: avasl en_tiselle menmrehelle nyt luonnon pois, tuhonnut ohi ' p an aJamaan saast i ystäviä j a ihailijoita 
nut mitään. ' t~-~lakhaa ei Ja~ k~~~a k_Iven va.paa kyyti loppuu, niin sitten tean vielä tupakoidessani, i~ ~.v~~ ~uotsm akatemiaan. Muu- parhaimpansa : »aurinkokun- I~äntä k t li i . .. .. et enkin nuorten piirist ä. Epäi-

~aa:e, .o~lusta ylos ka~m ur~aa ammun, teen päätöksen. sau•koista ei jälkeäkään. Hymäii..., te.:nkl?, Harry Martinsenin va- nan helmen, elämän pallon, a s~ hmelssaan. ou~ lemättä hän on sodan jälkeen 
Seura.avana ~a~una, .~~n l!eklssa. J.~ koko L~P_PI. on It~e Vauhti lopahti pehmeään lu- dän. Eipä kaiveta ko·tona ah.., U~sem_men akatemiaan v. 1949 tiukkuvan maidosta, hunajas- !~it~n·saappa!taan Ja romahti esiin astuneista lyyrikoistamme 

k~lkum1~~et z:ne~uvat .. ~etsaan, helve~tm~. ~a ~:.mlOJan .. _<o.~a me-en, jota on melkein polviin man t urkkia re.pusta. Eipä kai~ o,I;~~:. a~nutlaatuinen tapaus sen ta.• _ · . . . .. .. kaikkein merkittävimpiä ja per
~omen 1~1 heti klrveella Jalkaan ~olan~ J~. Sie.P?,.IJ a~~e-~ vahlla) saakka .. Olen kapeassa painan- ve.ta, mutta kaivetaanpa sintl.e fi.~ton~ssa. Ensi kertaa t uli »Aniaran» viimeinen la ulu on 

0 
AJa .yli v~an. E~ ne nayta soonallisimpia. s amalla hän 00 

Ja kuol~ valta~aan verenvuo- sillalaki vumeisl~ pai,ta .. ~~tk~t-~ beessa ja ai~n _siirtyä siitä hie- sisuskalujen rankeroihin muisto n,o~~~ kahdeksantoista jouk- ajalta, jolloin tuo uljas ava- levan mmun Jalkam. heistä rakastettavimpia. Hänen 
t~?n . Tomen tOI ~anan taloon. haan! Mutta m1e en Jaa s1ta man ylem.maks1 parempaan am- tältäkin päivä~tä. kQOJ;l ·sanan täydessä merkityk- ruusalus on j o ollut kaksikym- --+- runoudessaan vieh"tt".. _ 
Snhen Jussa sano! kattohm . !" h k thi' ' kk M tt t . 1 .. .. t a aa sanon ." .. '. a~n, m1e a en o m , pumapa_I a_~n. . u .a ~uk~e Hohtavan ki.mmelteinen, ~h- ~es~a · epa~ka eemlnen jäsen, mentäneljä vuotta matkaHa jo- Äskettäin oli Timesin »kir- nan rehevyys ja rikkaus, ku-

-::- . so.~ .kato ~.Iin, etta k~ po~at har]ott elevat pirun kans- ov.~~ kmn pol.~yt JalOissam. S1l~ j.~.inen .. se.lkon~n, jossa ~ilp.~~ Joka ~~rtms~n oli _sekä slvis- k~. ei pääty koskaan. Näyte!- jeenvaihtoon h alu taan»-osastol- vien lumoava leikki, mielleyh-
syopi OI~em h~.va~ ... ~alan, ei sa . .. .. . . . rx_raan taaksem ... -: Tumma vesi kaydessa Itsem uuvutin al1n1l'}~ tykseltäan etta maa1lma nkatso- ma on lopussa, sen h enkilöt la seuraavanlainen ilmoitus. tymän ja päähänpistojen run-
tartte tmsta syakhaa . Ja mm lahti M1kon-Jussakm, t1hkuu ladun lap1! jäljillä on se kuva joka viimei:. mukseltaan . Mm. tällaisin sa- ovat hilJ"enneet J·a kylma" sa - T · 1" .. ·r · saus 'k rr· h · · 

H
.. t · ·t .... 

1 
· .. k . . .. .. . .. . ' • .,i : . r erve Ja e amam omen mop- , OI u 1nen uumon Ja yl-

an ka sell pl kaa ku kum1es- mm um monet muutkm - - No, tama s·e VIela puuttui! seksi mielessäni kangasteli, k.un I).om .t oivotti Sigfrid Siwertz kofagi jää kiitämään merta i "ok . Ch 1 h 1 lättä .. t · t k t . t" · · tk · · 1" t" •tt k . k S .. 
1 

all h t · "· · s , J a asuu e seassa, a uaa va rmnas u se - saltal-
a _:_a Ja OI v1_e a. .. .. .. _ tes s~ en . u~~ a monennen yvan umen . a on e epuro vaivu.in uneen kämpän koy_a!J~ tuoH n:f!.:o 15_:n uude~ haltijan l~!l~~mattomuuden, tasais-ta tutustua kauniiseen mopsinei- la sanoen : fantasia, jota ilm:::.n 
. .: ~8ihe? vt~:lton ?.aasta smut kerran . J: m1ssa ~uodossa nyt pysynyt' sulana Ja n!.t on suk- lavenlla. ; ;:_;,u:H,- teJtv6il1t-ldeeks1: »Ahnem silmin t1etaan kohti tyhjyy.ttä, lasin- tiin tosita~koltuksella. Erin- ei mHään runoutta eikä taidet-

Vlehaa ra1vopaisena hullulhaa vaeltanee. Jos viela vaeltanee? sieni a.ila pa.ksut moykyt. T1era olette laivan kannelta ka;tsellut kirkka."'"'" hiljaisuudea"a ·--cf. ·t 'ks t )t · · 11 ........ .,., . oma1~" suosi u e . a VOISI o a olemassa. - SKR. 

t! 
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