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POHJOISET KIRJAILIJAT ToimiHaja: V e i k k o H a a k a n a 

IH:MISSUHTEIDEN MERKITYS 
Aarne. E. Järvi:nen sanoi minulle kerran, ettei mikään 

asia ole sen arvoinen että sen puolesta kannattaisi kiivailla; 
aina voidaan riittävän syin perus•tella täysin vastakkaisia>kin 

.. .. . ' 
TI NEDPiliVDKIRJD 

näkö:kantoja. \ 
Kiivailu ja kirpeä toisin ajattelevien arvostelu on kehitty- '-., 

8. 11 . 1964 _ _ _) 
mässä muodiksi ny~ky·päivän Pohjolassaudn. Arvos•telu j a nimen- ..._ _________ _ 

omaa:n arvostelun salliminen on tietenkin terve ilmiö, sillä tyy
tymättömyys, joka synnyttää arvostelemisen tarpeen, on kaiken 

Lähden mielestäni ajoissa, :psykoanalyytikon tuolilla. Hä- Ennen väliaikaa esiintyy vie
mutta Suutarinkorvassa on ju- nen teh tävänsä näissä olosuh- lä Juhani Jaskari, jolla on ko
malaton ruuh ka. Se vie run- te.i.ssa on puhua vain omasta mea part a ja jonka esiintymi-kehi tyiksen äiti. 

Mutta muodilla 
0 

valitett a t· d' h 'kk d t E saasti aikaa Iaukeamalla vasta, itsestään oman tietämisensä nen käy luontevasti. Jaskari 
, . . " . n . . .a~ s 1 I~uo m e~ ou e · nnen kun punainen parak.kikylä kah- rajoissa. Muuta mahdollisuutta puhuu kääntäjän työstä ja ol
kaJkkea ,.e, pohJautuen mhlmllhseen 1tsetehostu:kscn tarpecs.een den siirtoauton ja yhd·en liiken- ei ole. Tu1oksena on sirpalei·ta, letikin vaikeuksista, joita hä
ja haluu:n oUa kaavasta poi!kkeava, on päiväperho, se tulee ja n e.poliisin avulla ylittää sillan. tapahtu.masarjoj.a, ihmisiä, jot- nen tielleen kasautuu. Kää:ntä
menee; sillä käytettyään omat a•seensa Loppuun se tuhoaa itsensä. Myöhästyn . ka lopultakaan eivät liene ,jän työ on laatuunsa nähden 
On esimerlkiksi muo.tia rnoi•ttia ja mustata 3o-lukua. Tätä tekevä.t . Mutt:: ?.uneksi ti.laisuud~n _al: ~~emp~ä kuin s~!.ja httaasti h~:?nosti palkat~u~. Se ei myös-

•· • . • . . .. • • .. !, . . .. ku myohastyy sekm . P1an1sti lilkkuvia molekyyleJa. kaan nauti yle1sta a rvonantoa, 
e~ltyisestl sellaiset henkilot, JOtka eivat SHhen arkaan v1ela olleet lymmynnyt tietätymättömiin ja Kunnioitan Pennasen rehelli- vaan ymmärretään ahertami-
Olemassa. Mutta odottaa sopii, että kun yleinen mielipide vihdoin häntä etsitään kaikkialta. Hän- syyttä. seksi kustantajan keittiössä. 
kääntyy >iloista 30-lurkua,» va.Sta,an, kun moitt eet sii:s vihdoi11'kirn t tä etsitään suurissa ja pienissä Kunn1oitan olleti•kin, kun hän Todellisuudessa kääntäminen 
hyväi'ksytään, syntyy uusi muoti: 30-luvun ihannoiminen. 

Pohjoissuomalaisenkin kulttuurin rintamalla esiintyy joukko 
doriJkihottej_a, jotka haluavat uudistaa kirjallisuutemme ja repiä 
vanhat kilik!komme. He luuleva..t että he julkaistuaan kirpeäsa
naisen ja repivän artikkelin ovat jo saanee-t jotl).in mullis·tavaa 
aikaan. Jos heissä kuitentkin olisi edes hiu:kankaan ihmistunti
jaa, he ymmärtäisivät, että tuhottuaan Iowkkaavilla kirjoituksil -
1aan omat suhteensa asioista vastuussa oleviin ihmisiin, he 1sa
malla tuhoaNa·t uudis·tusva.a.timustensa lähtökohdan. Toisin sa-
noen: he ovat hämmäJs.tyttävän tietämäittömiä inhimiilisen ra
kennustyön tärkeimmistä telkijöis•tä: thmissuhteista. 

Viisas vanlmksemme A. E. Järvinen ymmärsi ihmissuhteid.en 
mer.k[.tyksen. Mutta kenti.es hän oli<kin Lapin viimeinen ~ e n t 1 e-
.man. 

Allan Jokinen 

ryhmissä ympäri salin, häntä suostuu lopulta lausumaan, et- käy sekin luovasta toiminnasta, 
h uhuillaan käytäviltä ja ravin-, tei hänkään aina ja kaikessa koska se sittenkin on enempi 
tolasta ja yhteislyseon eteisau- jaksa olla oma itsensä: kätel-,es1ttämistä ja tulkitsemista ja 
lasta, mutta ilman tulosta. Pia- lessäni piispaa tarjoan hänelle asioiden tutkimista kuin pelk
nisti on kadonnut. Lopulta et- kohteliaisuuksia, mutta Jo heti kää sanakirjan selailua. Se on 
sintäosastot palailevat tulok- toisaalla minä epäilen kirko~ ·totista työtä ja vaatii joskus 
setonna takaisin ja juhlameno- edesottamuksia. Si.tä kutsutaan •kokonaisten kirjastojen penko
jen yliohjaaja Annikki Kari- sopeutumiseksi ja on se yhteis- mista. Eikä tässä kaikki: kään
niemi päättää selvittää t ilan- elämän kannalta vähintään t oi- täjän t ulee omata myös laaja 
teen. Hän rientää puhujakorok- vottava asenne. liikkuma-ala; hänen tulee kye-
keelle ja aikoo puhua 17-vuo- * tä eläytymään yhtä hyvin tie-
tiaasta Seitapiiristä , joka käyt- Kun nuori miesmaisteri pu- t.eis- kuin salapoliisiromaanin
täytyy 17-vuotiaan tavoin. Sitä huu aiheesta ~kirjallisuus ja kin maailmaan. 
hän ei kuitenkaan ehdi sanoa, moraali~. odottaa jo ennalta * 
kun jo kadonneeksi luultu pia- puheen päättyvän kohteen ba- · Väliajalla tavataan t utut ja 
nisti ilmestyy väliverhon takaa. naaliksi toistettuun teesiin: esi tellään vaimot; monille 
~ari!.liemi sanoo häne.lle J?tain - t~~eteo~ ei ~yri olem~~ maistuu kahvi ja muutamat 
Ja han menee flyygelm aareen enempaa kmn ta1deteos; s11la tervehtivät maaherraa. Enim
ja hän on 17-vuotias. Sitten ei ole mitään velvollisuuksia mältään tunnelma pysyy kui-
pia.nisti alkaa soittaa ja Kari- esimerkiksi autenttiseen h isto- tenkin piilossa ja vapautuu vas

~~~""""'--~~ ~ietm{ p~rääntyy hyvässä jär- riantut.t~dimtukseetnl näh~ehnd .. k ta, kun Jorma Etto väliajan 
·,/( Jes Y {Sessa. - a.1 e eos u ee na a o- jälkeen lukee iroonisen paki-
:~ Tilanne on pelastettu konaisuu.tena, koska muoto ja nansa. se on viileydessään jäi-

T U ULA MUKKA (<; Ja K ariniemen puheen 17- sisältö ovat kaksi toisistaan sen hilisevä ja kelpaisi kii-tok-
vuotiaasta voi sekin tulkit;a erattamatonta tekijää. sella mod:ernin proosan antolo-

ANTAKAA RUNO!'LIJAN OTSAN OLLA 
UURTEISSA 
OTTAKAA MAW>A JA KIDRÄTKAÄ SIIHEN 
JUMALUUS 
TIETE•ET 
]SMIT 
ALKUSUMU JA LINNUNRATA 
JA KOURALLINEN SANTAA. 

ka.hdella eri tavalla. ..M~_isteri . Suurpää luettelee giaan . E.~Ityksen jälkeen minua-* nama asiat, mutta huutaa kin palelta.a ja »minä tietäisin 
Yliohjaa jan esiteltyä vieraat apuun lisäksi ~terveen järjen». mikä lämmittää, mutta minulla 

saa puheenvuoron Eila Penna- Tutkijan lausuma.n.a veto vai- ei ole sitä». 
nen. kuttaa yllättävältä ja minä 1 Etto u·nohtaa saamansa ku-

Hän esittää aluksi kohteliai- muistan, mitä Esko Aaltonen 1 ka.n katederille. 
suuksia Rovaniemellä ja pa- on sanonut »terveestä järjestä» * 
hoittele.~ .... helsinkil~.isyyttä~r:: ~pa~ta~an.~ ja ~ksyttäj~nä . . olen Etto käy unohtamansa ku
Se herattaa vastakau<.u::, s1lla hevast1. hammastyny.t Ja t1lan- kan katederilta ja puristaa! 8 • 
monet ottavat kohtella1suudet n~ k?r.J~antuu vasta., kun.- .. R:au- Kaarlo Isotalon kättä. 
todesta. .. .. m K1~1llnna kerta~ pirteaa Jut- Viimeksi mainittu alkaa esi-

Ja syysta kylla. tua Plkkukaupungista. Luulen tellä uusimman romaaninsa 
Pennanen näet vakuuttaa eh- aluksi hänen lukeva,n Aapelin t t S'tt .. k · · 

t . · h t · N" · k' tt 'tk" .. a us aa. I ,en vnme si mal-
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KA'I1SOKAA MINKÄ VÄRtiS'I'Ä RUOHO ON 

·~ ~mi.seen .. pu. ~~v.a?.sa .. osia. ~~n p~ maa, . mu ~ e~ne_n PI aa nittu kallistaa vesilasia ja a lkaa 
, siksi, etta kirJalllJa hanen maa- kay selv11le, m1sta p1kkukau- Kuvatessa sod aih .1 a"lt's llä t ' d t 1 ll' 11 1 t"ll · kir' k. , ·t 1 ·· ·· k til . · t k J tk • 0 an v e - v e 1e us e u 1se a vo - a rusen Jan ujoittamiseen. 
~ r~e mansa mu aan o.~ '"~~·,,j:as PUt:gls a on ysymys. a • .. seur: SIV. ta ~n nU.n Su?~essa kuin m~s- ma~~.mittelöl.~ä - Jonka .~htey- Ensinnäkin t~ä merkittävä ja 

' · ,A"LKÄÄ' T.I"T~r"'FENKA. AN": 'NOST.A!KO ·K-A···IP'l:ÄNNE- · 
r ~vr· .r. ~~r ;: , ,..TF7f:;)4 11 • " • 

SILLÄ MAAILMAN VALHE ON PAISUNUT .. ' . 
.~ u '':~ ·· , · ., ·· • , , ,, <~ • ,·· . ~.,"·' . . " .~all;~n ta~stelmhm osalllstune'-Ssa <;iessa mm. kayselville, etta Neu- erikoislaatuisia tapahtt=.IrJQ Jå '1 maissa edetty yleisistä sotahis- vastaliiton Itämeren-laivaston henkilöitä käsittelevä vllme so-

OPPIKIRJAT OPETTAVAT 
TUORIE RUOHO VIHiERiöi 

: torloista · jo usein pataljoonan- koodit eivät olleet oudot suoma- tamme historian juonne ansait -
: kin tasolle tar~astelemaan rin- lais~lle - ~u~ta esiin . nousee see kuvauksensa. Toiseksi tie-
·~ taruatapahtumien kulkua. Suu- myös selkeastl suomalaisten ja dustelutoimintaa harjoitetaan 
• ressa maanmassa on ilmestynyt saksalaisten välinen juopa ja maailmassa ja meidänkin maa-
:~ myös eriosaisia teoksia, joissa valmistautuminen pahimpaan. hamme kohdistuvana jatkuvasti, 

EI TEIDÄN RUOHONNE OLE MINUN RUOHON!. 

ANTAKAA UURTEIDEN OLLA 
JA HIEKAN 

, valotetaan tiedustelutoiminnan .. .. .. J k • 
: -ja sen äärimmäisen huipentu- Makelalla on monia perusteita at • seur. SIV. 
.~ man vakoilun - kulissientakais-

;~ JOS RUNOILIJA SELITTÄÄ HIEKAN 
EI ENÄÄ TARVITA SANOJA 
EI RUNOA. 

:~~ ta osuutta tapahtumiin. Uusim-
' mista selvityksistä mainittakoon 
: amerikkalaisen tiedustelujohta-
.6 jan Allen Dullesin osaksi muis-

%~;::g:~~%~;::g:~~%~;::g:~::S::~::;!~~~~~%:::::~~~::;o:.c;:g~~~::s:::;cx~·, telmaluonteinen, osaksi kauaskin 
menneisyyteen johdatteleva teos 

Pentti H. Tikkanen: l .. k . tt" · t 'tt 1 k" .11.... k . k 1 tt" K . 1 kk . ;$The Craft of Interllignce» tai 
u e a Ja avm -~ ~e .. asl aanr um uo en:an s~noma, e a: -~ um tu opmka nos~elee .hän Englannin sodanaikaista tiedus~ 

~ o' v A A ~::;:~uusia kuule ~ 
E •• ama n armoilla 

ra~ta~aJU~ko~. Snta han saa kuoletpas sittenkm . . . hakatessa~ ~uoroon.. .J~.l~OJa~n telua läntisellä pallonpuoliskolla 
kmn JOnkmlalse~. otte~?·. Tun- Hätäisesti hän penkoo reppu- ~~kk~~~n n.~p~stellessa nnta ma- johtaneen "hiljaisen kanadalai
nustelee sen ~estavy~~t~ Ja. huo- aan. Leivät, lihat, jauhot, sokeri, r~n .ratm laJ?.I:. Mutta nyt Asse- sen" Sir William Stephersonin 
mattuaan paJtm. kestavan ~.~.te?- suolat kaikki tuntuvat olevan yh- r:. ei tyydykaan yhtee!l h01:.ka- elämänkerta (A. Montgomery 
k~~~n oma? pamo;:.sa, .. ~etaa 1t- tä ruoskaa. Repun pohjalta osuu p~lkky~.~· Hetken n~?holl~ lan;t- Hyde: The guiet Canadian) .:.._ 
seaan kohtl rantatormaa. hänen käteensä jotain kumista. ~~teltyaan noutaa han tmsenkm sekä esim. kuuluisan Richard 

Syyskohvainen maa kapajaa iskulla on koivu poikki portaana' Ää~imm~.isin ponnistu~si.~ h~n .- Pel~.stus, k~väis~~. nopea polkyn. , .. .. ~orgen toimintaa k~skevat P:;tl- { 
Asseri · Turpeisen, lyhyenlän- ylijoen. Vielä ohuempi . riuk. u saa. Itsensa rannalle. Snna h~n aJatus J:ane. n .::.r:nel.~ss.~an: ~-a- - Rakop.~u tassa on .. saa~.a- J~St~kset Neuvostohiton lehd1s- ~~ 
nän koillisten kairain kiertäjän tueksi ja niin ylitys voi alkaa. huoho.~taa ~uutaman sekunmn maila han vetaa loytonsa pai- va .. !En .. selvla nyt ~de~. k~mpal- tossa. ~ 
saappaiden alla kun tämä tai- J . .. . 11.. k 1 11 henkea vetaen. Mutta paukkuva vänvaloon. Kädessään olevaa Ie tassa kunnossa Ja tassa pak- S t .. h .. . . , o ensimmaise a as e ee a kk h .. . . .. .. . kasessa on h" '"T'k .. uomessa on a an asti vai1m-
valtaa Savukosken vartiolta läh- tuntee Asseri portaan antavan p~ ai~en saa anen a ivonsa kul~~kasta pyorankt~U:Ipakka~s- . , anen paa o sensa. nut jokseenkin hiiskumaton hil-
tev~ä metsäpolkua kohti neljän pahasti periksi. Repun ja aseen pmn lnk.keelle. . . ta han avaa ko.h;:r~~sm s~rmm. Pian roihuaa rakopuut iloi- jaisuus tiedustelun äänettämän ~ 
pemnkulman päässä olevaa naa- paino tuntuu olevan melkeimpä - Tull on saatava Ja p1an. ~akkauk.sen Slsalta palJastuu sesti. Siinä illan mittaan syntyy rintaman suhteen. Mika Walta-~ 
p~rivartiota... Tälle tiettömälle liikaa heikelle koivunrassille. M::.uten pal.~llun .kuin .. .. torak~~· tlkkura~Ia. . .. .. vielä laavukin. Repusta kootun rin ja örnulf Tigerstedtin 1940-
taipaleelle han on saanut seu- Mutta yli on mentävä. paattelee han mielessaan. Ta- ~ Olm _ _JO tama~ ':mahtanut: pöperön kiehauttaa hän suolen- luvun alussa julkaisemien teos
rakseen harteil.~een tosi. miehe.n Keskellä jokea, kun vesi yltää ~yil~e~~.~än J?imenevää.n iltaan Ollpa hyva, kun ~Ikom~~n . tull s~ pönkäksi. ja näl~änsä pitimik- ten jälkeen on yleisön tietoon 
k~ntamuksen, l~hes puollsat.a Jn- jo Asserin saap_1!..svarren suun ta- s1lmlll~.an t~ll:t:>uuta etsien, huo- P~~~ua rep~ . .P0 hJall_e tallamen s1, ennenkmn mka1see vahvalle saatettu vain hajanaisia yksityis
loisen repun, J.Ofolk~ .?lltl\~lhnat salle, pettää porras ja jääkylmä ma_a har: }Okivar~en lmsv~van hatavara. Tama O? mi~un.lo~ul- havuvuote~lle pitkälleen. Siinä kohtia joissakin lehtikirjoituk- ~) 
alkumatkasta kiVlStavat. Hitaas- vesi hurahtaa hänen ylitseen. vam vaivaJsta kmvun pah a1sta . lmen pelastuksem, apnkm han. laavulla lmkoillessaan loistaa il- sissa tai korkeintaan aikakaus- 1 
ti tai~tuu taival ja ~uurtei~en Asseri tapailee jaloillaan joen - .~äist~p~ ei ole tuli puuksi. R~apaisu ... . tu~~tikun ~alju valo tatä.hti häntä vastapää~ä. Iloi- kirJa-artikkeleissa - vaikkapa 
hengitys tulee puuskaisena m1e- pohjaa. J~lat kyllä sen tavoitta- On loydettava parempaa. vala1~ee msta metsanreunaa. sest1 ~~ tunt~u n?t .. tmkkivan. SSv-altakunnanjohtaja. Him- ~ 
hen suusta. vat, m··f,ta pää jää vedenpinnan Hänen silmänsä näkevät kau- Tuhtikun valossa hymyilee As- Assen ISkee sille silmaa vastaan lerin salk.JJn sisällön valokuvaa_ (~ 

Asumaton. erämaa .. huo~ail~e alle. Asseri yrittää pari kertaa empana, muutaman sadan met- seri. Ahnaasti ?ttaa t~li vu?l- miettiessää.n pyörä.l_lkuminpal.~s- , misesta Suomessa (Mauno Joki- 2 
t~~len suhi?ana .~~?tykakk~- epätoivoisesti vapautua asees:;_ rin päässä t.ummana erottuvan tuun ter~askiehi~een. PI~n l?ls.: t~, Joka. oll o~.l?t.har:~ elaman- pii. .Histori~llinen Arkist.o 5. 8) _ !(, 
rmtt~n l~t':?Issa. Pa1va on ehtl- taan ja repustaan, mutta yritys metsän rajan. Sinne hän lähtee taa As~erm nuotio syys~:me~ssa sa arvomen taalla eramaassa. suomalaisen tiedustelu-upseerin 
nyt JO p1tkalle, ltun muutamassa epäonnistuu. Siinä ponnistelles- pyrkimään. Jo muutaman aske- pakkasillassa. Hetken han lam- J 1 t t t t 'h 'lt kirjoittamaan selontekoon koko-. k' A · k' h tt .tt 1 k" ..... t . 1 . a a un uva I meen arm a 
.kJOahiv.atrrLes~a .. . ssen l'Ihe au .aa saan hapen puute tuntuu jo !d- leEm otettuaan huomaa hän vaat- ml e ee S-alskia,an lnlulo lOtn t m- Niitä tarkastellessaan huoma~ naisuudesta - J. M. Mäkelän 

VI. elpa Ja poron 1 a mals- vistävänä rinnassa. teensa kangistuvan pal;:kasessa mussa. e apua e a un u va " " " tt · k l"ht SALAISTA PALAPELIÄ. Toimit_ ~ t t t t .... ·· lr k 1 .. h" t . h" . uan ra ren mu ana a eneen 

k
uva Mertvtanm~s .. an potoknalv~ l!l - Tännekö nyt jään kuole- pelliksi. Lopputai' ·:tl on jo hy- tykma sa~ .. llane t J~ . atnen aJa- jalkapohjistaan kesän kovetta- tuaan talvi~od assa jäänmurta- ~J 
e ra. u a erpa ma a amen maan, ':'äl~ht~ä ~~nen . aivois- vinki.n vaivalloista kuljettavaa u sen~-~ ~.a e~n mmm aan: man nahlmn saappaita pois ja- j~ lla t ekijä sai välirauhap ~ 
JO~d~ kauan. huoka1se~aan, saan. Srlmillaan han nakee ta1- ja vilu puistaa hampaitten ko- - Nailla pmlla en kauaa pot- lastaan vetäessään. Muuta vikaa aikana kommennuksen Men- R 
~1ell pal~~ ta1ttama.an ta1~?-~t~.' vaalia tuikkivan iltatähden, joka linan säestyksellä hänen ruu- ki, päättelee hän painuen ison ei jaloissa näy olevan. voimien esikunnan tiedustelutoi- ~ 
JOtta ehtls1 ennen Iltaa valllla tuntuu sanovan tuikkeellaan : mistaan kelan kimppuun kirveineen. Nyt . . . mistoon, mistä hän sodan loppu-
olevalle kämpälle oikaisemaan - Kutti, kutti, sinneppä kuo- Metsä~ reunasta löytää Asse- on jo kirveeniskuisssa voimaa ja k ~ Ka~vaapahanE.nt~~hl~ h'u.t~~1 vaiheessa sai siirron Päämajan ~ 

· .. · k · lk" "t" ·· esi ensi suvena I assa a aa p1mean aJa SI se apn aan. let .. . ri muutaman kelopahasen. Het- pontta, sillä puseron hihat ovat 1 h k ' . · ... 1 .· . t· k . ' tiedusteluosastoon. Sodan jäl-
M't k" 1' .. .. tk . 'tt . 'k .. . .. .. l t R k k t k 1 mn en Inepu sal J!I, mle Is e- k h" 1 k 1 . ~ I en a 1enee suna ma a- - E1 s1 ·en 1lu uuna parvana. kessä hän on pienimmän kim- su a .. ys yen aa uu e o lee hän een an on o es el ut v1ime 

kuumeessaan suunnat hieman Ei erämaa minua vie, tekee As- pussa kirveineen. Käsitaipeet ot- maahan. Siitä Asser i katkaisee · vuosiin asti ulkomailla, pääasias-
sekoittuneet, sillä illan jo hä- 'lseri mielessään päätöksensä. tavat vain vastaan jäätyneessä muutaman metrin mittaisen pöl- sa Ranskassa, ja toiminut liike-
märtyessä huomaa Asseri jou- Kaikki voimanssa kooten pon- puserossa, joten hakkaaminen on Iin ja retuuttaa sen tulilleen. alalla. Työskennellessään vaihtu- 2 
tuneensa kämpästä muutaman nistaa hän voimakkaasti jaloil- hyvin vaivalloista nykyttämistä. Hetkessä se on roihupuina ja vien tiedustelupäälliköiden lähei- R 
kilometrin päähän joen a lajuok- laan itseään ylöspäin. Hetkeksi Saatuaan puun poikki ja ha- matkalaisen lämmön lähteenä . \.~\~\M flf/~ 1· s.~nä ~pulaisena varsin keskeiset- (, 
sulle: .. Nopean .. .. til~~te~narv~ste- hän saa suunsa ved~n yläpuolel- kat~ksi tu~ipuiksi: kOJ?aisee ~s- .. -:: Kuivaa_ tä~~ä on . saat~va ~~\~1 ~~~~~ la p~1kall~. k~utta j&;tkoso~.a~~ 
lun Jalkeen paattaa h an pamua le ja raikas pakkas1lma tunkeu- sen taskuJaan tikkuJa ets1en. paalleen, m1ettu Asser1 kuorien J!/1// vuosien Makela saattOI kerata 
joen yli ja jatkaa m atkaa perii- tuu hänen keuhkoihinsa ahnaa- Mutta tikut ovat läpimärät, jo- ja kuivattaen vaate-esineen ker- ==< ~ perusteellisen kokemuksen, laa-
le .a,sti, na~pur~:':'artiolle. Ylitys- na haukkauksena. Jälleen on As- ten niistä ei .ole apua. . Dallaan: .. saappaita ir~oitt~~~- ~ ~ j~~ ~ie~?t oman välittö~än näkö-
palkkaa etsiessaan huomaa Asse- seri veden alla. - Nyt otti Asserm ohramen, saan eivat ne tunnu mmlellaan ~ ~ _ purmsa ulkopuoleltakm - se-
ri joehrannassa kasvavat joki- - Taisitpas jäädä sittenkin, välähtää jo hänen aivoissaan. lähtevän jalasta. Ne pitää ottaa ~ ;;;:=- kä ilmeisesti myös tarkat hen-
rantavaivaiskoivut lyhyenlaisik- tuntuu tähti tuikkivan... Salamana hän on repullaan. Re- puolipakolla. Hänen ehtiessä ~ ~-... kilökohtaiset muistiinpanot, joi-
si.. Häthätää ne ylettyvät yli ka- - Enpä jääkään •.. puree Ass~- pun sivutaslmssa piti hän tav~l- s~~en .alkaakin roi~.~ j?'osoittaa / . ~~ den vara~sa sekä m~is~elma-ai-

joulu •• , •• , joulu? joulu! ~{ 
ajatus nousee kuusiseinän yli kuu ~5 
kuusessa käpy lunta sumutettuna sähkö kynttilöissä ~ 

volfram ~ 
värisee suljetussa putkessa lämmittää rakkaus ~: 

hajoaa neulasina _ G 
nauravat-ihmiset nauravat. pukkina on pukki 
ja paketit oi hurjaa kävelevät vieterillä 
ja vaikka millä sätkivät nytkivät karhu poltaa · 

piippua 
ja kehto keinahtaa muovi maailmassa 

II 

heinillä härkien poika 
ja enkelparventie pikitie 
tietäjät itämaan nootin jumalalle ampuvat 
maassa maantavalla vallan kumous ja ihmisillä 

hyvä tahto pois 
kuumalinja välillisesti välittömäsi sydämen 

· pistorasiaan 
hetkinen/yhdistän 987654321 olkaa 
hyvä ei tavattavissa 
pikkujoulussa 

III 

pikku? 
pikkupikku! 
naamiot kuusta kiertävät kuulevat ja niinkuin 

joulu konsanaan 
latvatähti liian korkealla ja pikku namu oksalla 
marraskuusta tammi-sellaiseen rumarillumarei ja 
porsas naama pulleana ja sievässä 
pukki tonttuna ja tontut pukkeina 

IV 

ja koska he eivät saaneet majaa 
tontut roskalaatikossa makaavat 
pakkasnesteessä joulu joulurauha 
ja tahto sammuneena 
hyvä ihmisille 
joulu jouluna ja rauha 

~ 
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pennman kohdan. ri hammastaan. Han alkaa h1- lisesti vara-askia. Mutta nekm hnltymisen merkkeJa, JOten As- ''\ ' nesta, etta menetelma- Ja tapah- !' 
- Akka tieltä kääntyköön, vuttautuu joen pohjaa myöten hän huomaa käyttökelvottomik- serin ei auta, kuin kietaista mä- ·' tumahistoriaa sisältävään teok-~ 

. mutta minä en, tuumi Asscri vastarannalle. Vielä kerran hän si. rät rätit jalkaansa ja oijustaa seen on voitu sijoittaa hämmäs-
mielessään kaivaen repustaan ponnistaa jaloillaan pohjasta,, Jostakin läheltä kuuluu r iekon,kelolleen hakemaan uutta tulen- tyttäviä d.etaljitietoja. Pääpaino y 
kirveen. Muutamalla rivakalla tekee samalla pari hätäistä uima- rääkäisy. Asserin mielestä se on ruokaa. on venäläisten ja suomalaisten • 

•, 

' 

' 


