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r aaka Juuri tämän muodon taitajana 
hän on kirjallisuutemme me'l'
kittåvimpiä. Sen puitteissa hän 
on myös tuonut kirjallisuu· 

te arvos ta 
.. ... . teemmee pohjoispohjalaisen

1 Runoilijarakkautta ta.v1a , tattto ~uv en tason mu~ maiseman ja luonnon intensii- IM mlla on puhuttu paljon ja sl .myos puhu~ ~uonoista pai- sLä vastau~t~. kys.ymykseen, milk-
. kainen, yleisv~rh.e.~eutunsa tux: visen runolliset kuvaukset seka kaikenlaista kirJa-arvoste- k01sta ja p1emsta apurahoiSta. sl mel'kitt arva trude'teos 011.1 mer-

Catullus: Liber Carmm~~ tevan kuvataite~hJa~ luoma Ja ennen kaikkea ihmiset: pienet,

1

lun tavoitteista ja teh-tiwistä. Ja kerrassaan banaalia on pu- kittävä taideteos. Sen stjaa.n 
Laulujen kirja. Suom. Paivo pain.?i~su ~ra.af1s~st1 .e.des tyy- vähåpätöiset, alkeellisissa olo- ori huhuiltu läpt estetiikan ja hua yst.~v:yydes.t~, .J01ka velvoit- tuskin. kenellakaän riittää sisua 
Oksala. Otava 1965. dyttava. Stllom t1e~a1sm, ~tten suhteis:'a elävät raata]at. Jotka metafysiikan hamarät ja luetel- taa ystman kirJOittamaan ys- Iokermda uutuus enmn senker-
Roomalainen C. Valerius Ca- olisi turhaan tällanastJsista ovat vailla kaikkea loistok- tu välin käsiteparit normatiivi- tävastään puuta heinäa. Ja mi- taisten uutuuksien joukkoon, 

tullus on yhå vielä y~ksi maail- masennusta murehtinut. kuutta mutta JOille kmtenkm nen ja esteettinen, subjektiivi- tenkahän on, kuka jaksaa sitten omar. maan ja lopulta 
man miellyttå.vimmistä rak- Jorma Et t o heidån' hamara tietoisuutensa nen Ja obJektiivinen arvostelu. kuunnella puhudaa, joka kyyne- kenties koko maailman kirj all1-
kausrunoilijoista. Minun tekee ihmisenosastaan ja biologises- Luonnollis~st1 ei ole unohdettu leht~i kritiikin sulkemisesta pois suuden joukkoon 
mieleni a.ma suomen.noksia lu- Epäonnistunut ta kohtalostaan antaa mäarät.: myöskään moraalista arvostelua luovlen ~?tmmto]en .. Pil:~'Lsta. Q n muuten tarpeellista tode-
kiessani ruveta opiskelemaan 1 .. ht"! k tyå. suuruutta. Lisäksi heissa eikä meillä ole liioin ollut puu- E n sus puhu nust a, puhun t tt. tåma tulen~allwa 
la.tia.na. Tåma Paivö Oksalan a 0 CIU O US 1 usein on hiven taiteill]aa, va- tetta täman alueen histonalli- a) kirJa-avostelun joutu- k' . ak, et a p a· kaupunkileh-
k.... .. k k 1 k ·t· d k · t h · t · · · t ·t · t k 11 t k · kt ure oe aan a aann~s ~ oe ma. un si ~ ver- Erkki Ahonen, K1via ,,uo- pau en ~rpu~ .a. ll:rJan e.m.p- sista Ja psyko.logisls~a ... ~~u 01 : n:1ses a au.l?a. 1s en .~mJu .. ':lu- ien llsaksi vam muutamien har-
taa a1ka1sempnn yksityJssuo- ret s. 187 Gummerus 1965 peramentm la1ketta Heidan tamisyrityksista. Yllpaansa e1 nen bl polnttJsten paamaar1en t . t lehtien totm.i-
mennoksun Ja Saankosken uu- ,Tokatsella Juovalla ihmisellä tyypillisenä edustajana vael- ole ollut puutett a esteettisen vietavaksi. ~~~e~ ma;~~~ -suomalatsten 
dempiil_l. vain vahvi~ta~ h~l.ua- vå,ikkyy mielissa aihe, joka on t~-~ kirJa~lisuudessamrr:e Ha~!l- av~r~a _Ja syvä.lu.otaa~a:sta teo- a.l . Tunnettua~an 01~, e~tå t~s~~~~yhdenkaa~ Pohjois-Suo-
nl. Tosin sa~a~la kay llme:se~- muita suurempi unelma mah- p~ar: ansiosta suomalarr~e~ Jat· retisommsta, m1~m nahden .. on me11la valta?s.a pa~v~l~ht1en ktr- messa lehdistö ei julkaise saän-
si •. et~ei hyva kielen Ja kiellOJ?Ln tavasta tybsta. Tuottelias Ja ja 

1 
\ kam1es uudella, natu.rallsttsella l~pa olettaa, et~a kuka hyvan- J ~-.~rvosU:lmst~ ~n·J~ltetall:n . - nölllSesti kirja-arvosteluJa, kas-

taitaJa ole hyva su01nentaja: ansioitunut Ahonen 011 tskenyt ~ \ t~valla ~uvattuna, . ei. ~apa~~a sa Pa:rnasson Ja ~.an~ ~uun stkall km~~ ~l!paansa ktrJO.Ite- ka kustantaJ at ervåt esunny 
t arvitaan ennen kaikkea runm- rohkeasti Ja · enna kkoluulotto- \ ' a1van va1lla romantt1s1a pnr- kulttuurilehden luk1~a tletaä Ja taan - nuna muutamana JOU- . 11 ti tJmoittaJma Puut 
lijan la~.J.oja, si~la nimenomaan ncastl aiheeseen. JOSta aikai- ~ 11\\11 ~ teita, henge~.ta~n liikk~~a~a i.~ ':'aatii arv~st.elija.n herrkilok~i, lul_lalusvtikkona, jolloin kustan- 1.~~~~~0 ~!~~ · tybanataj~· ettli 
runon ka~~t~mme.n on sen uu- semmi non vallan kirjoitettu, 1 ,111\1!. \ 1 ill vai?a::na, t~.Y~.m y~silolhsena. JOnka teht~va on pelastaa .Ja t~J at ?~en tavat. ~utu~det. en.~ jtyöntekija Tama kaupallisesti 
delleen klrJotttamtsta. Nasarea laisen lapsuuteen. se 00 He1~an myotatu~~~1sena .k~.: opastaa lu~lJa ru.no.~.~en ~aa~!- sm ktrJaka~ppolhm . . Ja st~lt~ ~ orientoituneen lehdtstbn kanta. 

Mutta nainkin luettuna ca- mittasuhteiltaan tietyllä taval- . vaaJa?a.~n H~anpaa ~.~~. llsaa maan. Jokamen tietaa, etta kr.n- edelleen pukmkontt.~Jhm. Tas~a on niin selvä ja mutkaton. että 
t.ullus on todella rakkauden lyy- la suun ja lukija asennnoituu pottaa» mtll~tn . runon, ~un~- Analyys't p'tenesfa" m~r~Ittavyy~ta, on JalJtttele- t~~n tulee . rikastaa lukijmta ?n seuraukse~a, etta. arvosteliJ~ on nimensä naurunalaiseksi te-
rlkko: tulinen, tunteellinen, odottamaan raflaavaa valtaus- pr?osan, afonsmm, monmlogm maton. . .. . . UU:Sllla ar.y01Ua,. han~:r:. tul~e JOUtuu suonutu!Daan lyhyessa kemistä, jos yrittå.ä puhua. 
roihkea, leikkisä, kevyesti opet- ta, vallankin, kun kirjailija it- ta1 laulun muo~ossa. , 2) Henktlokoht~~~estl en. ole ~o~.s~~a eJ?aluuloJa ~.htaalle Ja 3Jj~ssa uutuuksien . vuo~~n~or- »Yleisen kulttuuritarpeen tyy-
tavainen viisaasti vakava. on ' t ... .t .. t"h" t· .... _ Mutat Ktrstmalle pompotta- kaUpUOgiSfa tuntenut Haanpaan kerto]an-lls,ata to1saalle; hanen t ulee kmsesta ura'k.asta. Hanella e1 ole ld tt" . ,t. ' se p1 aa s1 a a anas 1sena paa . . 1. . .t .. . 1 1 t k . k l"h . k . 'k .k.. 1 lt .. .. . to y amtses a» 
slinå. ,Hnno Thallus» peh- , ks mmen y 1 raJa-a! OlJen ei o e aa ua ovm aan a etse Sl, suorittaa valintaa ja tarjota va- a1 aa et a opu a enaa 10 a- b l M tt · ·t . tttle"'""alav" 

' ~eo enaan k 't k 'k" .. 't t ·k 'kk 1 k' 'h 'II t h.. · · · .. k t .. · k · t 'h t" u a pai si .• .., "' 
n1eämp1 kuin kaniinin karva M tt t k ? E it m en aan ml aan I se ar 01- p kk k k' k k. va1 a o en m 1 a1 u anen llttava;ksl Ja hanen tulee lopc.l- aan syven ya JO a1seen e~ a- k.. ·t . . ·tt kr1.1.ttkon u a nu en ay s ys on . . . k' . k . 1 n·aupun 1 on a.upun 1, t t .1 .1 ll' . . ·t .. ' .. .. . . .... .k H" k 1 nre, st oo Ja raJOl aa 
hienoi'n • ydi11 hanhen•·asvaa k .1 .. 11. d . 1 ... t lt tus Ja etta han s1lla pyr lSI e1- . 1 . eos ensa 1 ma1 u tsJa ans101 a ta kyeta pystyttamaan opastet- vaan en seen. anen on pa; ko t . . t . hane11 edusta • • , y s1 o 1syy essa.an uoi e u, . .. . JOka et o e tso. J k' d k t . . . t t t 1 · t 01mm aa myos -
tiu'·kuvt'n ta1· kor·valehden helt k' ltt· . h .. . karounaan. Han tahtoo vatn pu- K ·t nlk k k. . ona m nuoruu en au ena ta, jo1den ohJaa.mma kadonnut urvau ua arvos e un st]as a se- 1 1 den kant" Kulttuu "' - I 1, unenomatsen pe mea Ja . . m e aan 1so au:pun! 1 e1 k ·t k ' · k' M t ' t " .. . ... .. .. . 5't h k' . Mt mansa e 1 <>. -

ta. tai vanhan miehen heppi t~i stsallöltaan Iöyså.. Luvut ovat h~~~ ~~~nnolh~~.~t~. t:hstum:!!~ ole isa~a.u:punlki vaan suul'ikau- P~ki~~ 1~i J~T~~li ~äyaa~ei~ä~ ~iityyp Jah k~selil~ paa:see ~~11i~· ~~a:se::~ ja a:ai~t~:Cn s~älkö~ ritmmtitta ja ei hänk~än .ole yo
lukinkin . hauras verkko~. Shs lyhyitä, kai~kialta henkii väl- m] m :~n .. :.aa~~ .. y~k.i on- punki. ylitseen» merkitsivät vahvaa ja~ tu~~e ao~ o:aa~ v ar~ oe 1- 'kulmien sijasta kaavaan Pa- Jiittisesti t ai kaupalltsestJ onen
»Naura JOS on CatullUs sulle jyyden ja tilan tuntu, arkaisti- v~~n. ;ssa .. l!.s ~ärin n että Pienessä kaupungissa on pie- lukuelämystä· Ne olivat niin- ja kai'J.~kitietävä sL: ~a d~ sJs hLmmassa tapauksessa m~aseu- teituneen lehden kannalta. 
miele~n: .kerrassaan se. 01!' haus- sen tyylin rikkovat töksähtele- niS unu snnt : k 'k" .. niä taloja, pieniä i~oja, pieniä kuin :.väkevä~ elämän humaus~ Vinci o ' r a tulehtien arvostelija joka ar- enempää kuin välin~~ ~j?.neuvo 
ka. leLk!~iJ~~tu.~.L~mpea Ja lem- vät ja paikoin keinotekoiset sa- ~~~t:mesär~ä nltäi ~ä~:~ va.~oja! pie.ni~.~uloja, ?.~niä me- ja sellaisina taatusti nuoren, . vostelutoimensa lisiksi laatii matkall.a .. leh~~.~ P?'ll.t.ttlsnn. tB:~ 
men le~k!kta natssa runmssa. on, nat. Jeesus hukkuu sentimen- t 11 J H" J ·tyt ka noJa Ja plenta lhmisia. runollisen ihanteellisen ja jo- T ämän esipuh€en jälkeen ei uutiset ja hoitaa ilmoitukset kaupall!snn paamaarnn. Nlmpa 

1. . aso een. an osol aa. avan . t 'ih t--"' ~ t h '11" ' . ' . ·krk . Uuden Suomen toi-
:.Ennen Afrikan hietikon, taa t.~een ma1seman:aala?kseen toisarvoisen aseman sanotta- Ptene 1' :n =" ';ls ova el. a tenkin heiveröisen estee~~is~st1 ole tarkoitus eikä ta~peen- joutuu ' turvautumaan paäkau- es:me~ Sl . t 
t · t"ht· t 'kki · ja nun arvostetulta Ja ta1taval- äh. d olevan suur1a taloJa iloja valoJa asennoituneen ihmisen elfl,man- kaa-n manata suomalaisen kir- punkileht ien arvosteliJ'aa'l Näin m.lttaJalla ei ole lupa mnos ua 
atvaan a. ten w vam . . . . . . vaan n en. t 1 . j j ih . i" . A o Turtiaise runoista enem-

voisi hän luvun tutkia ta kirJa~llJalta ~~m Ahonen on, Tärkeintä on itse sanottava. u OJa meno a a . mls a.. kuvaa avartavia. da-aiWostelun tilaa tällä hetkel- teOiksesta toiseen ja lopulta ar- .~~ k . K n u t· t t . _ 
tahtoi .0 ·oku laske' o~ottais1 sentaan parempaa Luonnollisess tanssissa on .~~ta .. ~alll):lungi~ta. ~~ vM:n 3) Eräässä hiljattain Umes- lä, riittää, kun toteaa sen ta- vomel!Jja saa havaita, että hänen Pll:a .u1n ansa~ . u 18 en .. . 01

. 
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1 .~k~ ..... !1 vwk~keiden muodostamis tek- k t ~ 1 .... hui na'ha nilta. Srksi ~neillessa karu- tyneessä teoksessa muutamat voirtlteisiin nähden vajaaksi ja jä,rjestelmänsä ei enää olekaan mlttaJalla on sove!ta.sta repatstäi 

Jo;~n~~~:e1»~i~~n mr::~~~:. jo nii~~a~. Sivu .sivulta yilisee kli- ~u ::ai~;a~n~~~~a e ~~:lettö= P_ungfs~a piitå.ä olla nurkka.pat- 30-luvun kirjailijat ja e~teetikot viittaa EHa Pennasen Parnas- Jii.kkeessä, h.~nen metodinsa ~n ~:atei;~n~~~~~~~em:t~kia~le~i 
lei•kkikää kohta lapsia anta- seita }a ~uolltotuuks1a, s~no1_1- myyttä Kirstinä väläyksittäin, rtooti e~a. . . .. .. kertovat asennoitumis~~~a~n scm numerossa 3/1965 olevaa-n teoksista.. rnct?.'Pumatta yksi Ja d. 11 t "k".. tt" 1 hti j li.s-
kaah ' nan epatarkkuutta. JOltakin viittei kuvaa milloin sisältä .Patr~oottt on 1sa~maan .. ysta- tuon kymmenluvun 1lm101hm. esseeseen: On lawksoa on kuk- saa:na. Hanesta on tullut rutii- ~ .e. Y a ~~n, t et a e 1 ·tt· u t 

· esimerkkejä: . n . ' va. Pl~kukaupung!ssa han on Useat mainitsevat sen :~>huma- kulaa. Seurausten sijasta on he- 'llityöläinen. Ja niin me sitten a!sl s~.u su us a po 11 lses a 
Jorma Et t 0 >Vuoret monivälriset ja kau- famt ~nllo{J:. ~~oa ~ai ~lhaal- 'P~kkukaupungin ystävä. nismin ja henkisyydem Ilma- delll}ällisempää tutkia syitä ja saaa:nme tämän tulenpalavan vastu.~ta]astaan, mu~ta ~1 . kai 

M• 11 •• .. "k • kaiset hypähtelivät valon ja ~ a.. Y ~a a. ·. anOlma:ssa Nurklkapatriootti on nurkan piirin, jossa he elivät- täysin kysyä, miksi Eila Pennanen ja kiireen seurau,ksena lukea 111r- ol~ luk~a. P;YYd~tty, J?~. OlV~ 
te yttava est Otnen pimeyden rajalla. ... > h~n kiirehtii tos1~. JOS~~s sel- ystävä. Nutik!ka on va.sbaJkohta loitolla ajan tapahtumista. tah- k:uka. hyvänsä lue'ttua.an :.suu- vosteluja, jolt'ka ovat : vä1ttä- eslmer~~~ J~ur~. ru.~lllJa~., la
Eero Laine: Läksiäiset. Ro- ,.Palvelijat oliv·at vanhoja. ja latsta vauhtia, ett~ lukiJa. p~- k.esku~aJle, siks~ .nurkka.pa~- tomatta ottaa kantaa niihin rehkon osan vUme -vuoden ko- mättömyyden pa'kos•ta kl.rjoitet- h_estytt~van ei 0111'!-kaan ?olntti-

maani. Weilin & Göös 1965 yksi heistä tuli niin vanhaksi toaa matkasta pms, ja .~lllou~ nootti asuu ptkkukaupun.?1~ millään tavalla. Tässä laimeas- timaisen kaunokirjallisuuden ar- tuja / aneemilsia/ huonosti sti- s;tn kmn ~ste~tt.~sl~ ~eLn. Va
Nouseva W & G on saanut ettei voinut enää palvella ... > ~anat ~u1:1tt?-vat h~~~ettom~ksl keskellä voidakseen olla ystava sa kuorossa olisi Haanpäällä ol- vosteluista:~>, saa :~>hillittömä.n ja lisaituja ja erehdyttävästi tois- hte,ttava~~1 mellla ta~sa su~~ees

tolsen kotimaisen kertoijansa >Legendan rakenne on kivi- ~a ~y~jt.ks~, JOtk~ e~.vat tavotta, nur~aille. . lut oma selvä.sti erottuva ää- hellittämättömän uteliaisuu-tensa nä:köisiä. Ylimalkaisen sa . tehda~.n .~uur~sh synttll: ja 
Tauno Kaukosen kaveriksi. Ja nen, mutta se murtuu kun kuu- Ja JOLta el yn~ma:ra. . . Plk~u~anpungm nurk~apat- nensä, jos sen vain olisi ar::net- den:. palkaksi lopput uloksen: hyvä/ huono-tekaisun lisäksi ~uka h?'v~.~·sa. vo~ luette.lia 1l~':l
vertaJseksi. lijan mielikuvitus ja into alkaa M~tta SulJetmsta sanOista r::oottt n aJkee. suurta ur:.la ptenes- tu kuulua. Vahinko, etta se Parhaimmillaan älylkästä, mut- niissä usein esiintyy tuo kustan- on. 'lmmta,. JOl en al ~.e . s~a 

Eero Laineen esikoisromaani työskennellä ... > hu~~tmatta teos antaa pa~_Jo~ ta kaupun~t~taan .. Han ker(oo veiennettiin ... P.~rasta ~U~I?is- ta vaatimatonta.;ta,sapaiillon tajien i:1mottuksiim;a nouklkima a~s"?~~a .van~stet~ar lol~~t!S~~ 
o nvalmista kertojantyötä. Suo- >Poika oli ensi päivästä hil- luk.iJ~ll~: .. Ko~~elma on .eraita ne ~urk~alalsJlleen Ja. he uskovat kauttaan elavan kirJailijan pm~te~tta/ asian vferestä puhu- V'aJkiosanasto, joka puhuu mll- m ellJintem. Ama .. e . os n pp 
malaisen lääikäriperheen elä- jainen ja vaatimaton halvalla ~erk1ttruv.a;?pl~. v~i~e .alkoina unim. Pltmet nurkkarh~iset. ra-kannalta se oli vääryys. Ku.~- mista/ rntiintnomaista/ ha·r- loin taideteoksesta.., milloin mer- l'l:~V'ose:a o.l~ pol~~t~setkt~ndenst 
mänkuva on korostamattoma alustanaan, ~lmestyneita. K~I;stma VJe luki- kastavat nurkka patnoottiaan tantajan kannalta se oli epa- maata. kittävästä taideteoksegta ta! Sl ' . . eJ?pl eyost. ~. e p~arvaJ 
aito: lsim tuntevat lapset toh~ , Poika rupesi kehitt mään Jan ?yky~a~~.lma!l keskelle, i suures~~· . .. viisasta: Hyvä kirjailija .:nen~- Suunnitelmallisen arvostelija- erittäin merkittävä,stä taide- mamwstJ myos :sanmaa~!~~:uus, 
tarina jok k .. .. . . vitkaan m tt . ~ 11 t sen mielettom~n Ja armotta- ~ SenslJaalt he vihaavat pyhas- tettiin vuosikausiksi. Yhta epa- koulutuksen puut tumisen jätän teoksesta. Vain karkkein tun- u~kon~o, puk~~latsuu~ .. ty~v~en
menee ke a~ . ~y ~~on~~S\Ja h r ' u a namen et 0 u maan leikkiin, mistä itse kun- ti nurkkaJpatriootin vasta1koh- viisasta se oli vaientajien kan- silleen. Sanotun toista:mista oli- nollisin arvostelija yrittää et- litlke Ja. ek~o~nkka. Nunpa }Oku 

~ .~~ . ap~mn a as a- uo 1~~an.~ . . . . . kin on koetettava löytää ei taa: oman pesämsä likaajaa: nalta· »Kenttä ja kasarmh oli romaam VOI JOnkun mielesta el-
maan lohta, altt katpa~ ~~haan . »SUlJtn ~tlm~m .J~. Ja~n sollse- kaikkein pahin "selli». Mutta Oman :Pesänsä likaaja asuu vapa~n taiteilijan purnaus ka- R • • K ·z • Ja hyvä tai h uono, mikäli se 
I~liaan ·~?aa La.pp.Ia Ja k~- VIen sano]e~. Vle.tavak!Sl.» silti hän ei päädy täysin pessi- omassa pesässään ja likaa sitä. sarmielämän kielteisiä llmiöltä Ul JU nuutt a. PY'Tkii! ei pyri antamaan elävää 
loJa, ka.dehtu naapunn !ouyl~, ~hd~n vum~.1se~n. Kun to- mistisyyteen, sillä jokin elämän Ei hän aina ole liannut. Kerran vastaan, sellaisena lopultakin _, ja historiallisesti 11-ultenlttista.. ku -
on mase~tu~u~, ,;ae,lsmgl~sa twn ~tihe~ •. :~t.a .ki:ja on. teh.ty myönteinen ote jåä , lhänen ,,slf,- hänkin on asunut omas~a puh-melko viaton. Kun ~irJailij T k• •h • ~"" · •11 t .. ,,. • .., ~ '" ·-;: • ( 
opiskeleva ~SlkOlSPOlka Oh jo se~ayi~ta .. Y:rikke~sta~ suljln ~11- noistaan väreilemään 1lmaan, taassa pesässään, k'uuhnellut sen perusteella leimattiin lähes uo 10 1 miSelt II as a S~;ts: ~u~enna-1- Huomenna.! 
~odls~aan VIeraai?:t~ut, ~u~ka Il!-a~ ~a !am sohsevlen sanoJen vaikka maapallon suunnatto- unia ja uskonut ne. Varoituksis- isänmaanpetturiksi, muuttui Snnä . .011 t01':00 suunt~. .. 
Ja. Lilsa. koto~a elavat hektn JO· vtetava.ksl. massa taksissa kiidämmekin ta huolimatta hän on jookus hänen kannanottojensa laatu. . . . . . . . . , .. 1 .. • .. Myohemmm, k~n. han oli jat-
te~ kuten trr~ll~an .. v~.nh~~- Erkki AJhone!;l ~~a~ k.~rj~tttll:~· halki mustaa avaruutta ja noussut siivilleen kokeillakseen Katkeruus ja kauna eivät jää- VIhdom.km. ~h hilJatst~: ~adun vmnut va_ro.~ .. lnkennetta .Ja_ sa- tanyt .lapsuusk.?dm. Ja kohd~nnut 
mtsta.. Jukan Jar]esta:mat lak- Hän on kiista.mattomast1 eras tt .. .. ... .. .1 niiden kantaJVuutta la-kanl).ut t tulematta J·a kääntyivätlmeteli oli h11Jentynyt vahttellen maila pe1ttaa vasemman Jalan huom1sensa, han e1 ollut aJatel-
1 .. 1 t .. t h"· t »avu omuus on aariaan vaJ - ' nee lk k t . . . t ... kk .. l"kk 't" K k i k t 1 . tt '11 . h" . s a se - nnn Y' Jan untuiset tålman hetken lahjakkaimmis- 1 uskomasta uniin J·a alkanut lia-lt d 1 " 'semmt' 1 yhtei'"kun- a aa seen aas p1an VOimlS ua. Jay 1a 11 et a. u aan e a - ut tulevaisuu a. S1 om an vam 

'·ui t · a .> en enss mai 1 " Ll'kk t li 1' tt t · t h' .... h" · ... n ne ova k1n - muodostu- ta kotimaisista prosaisteista. M' 11 . 1 ta pesäänsä t .,,at myo"s radikaalia 1 ee o su Je u muu amta sonu o 1mennessaan anen on- eli. 
t ·.. ·t :ks · · tka 0 1 a · vas aan, sat t t · 'tt Ih · t · · .. ht 1 · k 1 't T" .. va Jannt Y. "en laukatsljaksi. Esiokoisroimaat1i :.Tänään ei Nurkka.natr!ootti on nurkka- li'tt' t ..... MerkkeJ·a" tästä un eJa 81 en. mise setmensa na e evia as e et aan. assa Lyyli vaihtoi laukun toiseen 

A ki .. 1 .. .. . J B d • • .., po 1 lS a var~a. . 1 . t t . t . tt·· h 1' . 1" . t . • 
.~. ~a vassa . tapahtuu. yhtåk- paljon tapahdu» oli poikkeuk- Clmes On 10 Synti• latsten ystävä, mutta ei oman on nähtävissä ainakin :.Noita- S~?.~assa_. va miS au UJVa V~~ a: r~U assa 0. l Vle a .JO am m~Uua- ~ käteen, poikkeSI tutulle syrjäpo-

kla JOtain votmakasta ,111himil- sellisen myönteinen taidon t k "t pesänsä: li'ka"'J·an J·a siksi hän a"ssa" ·a sen loppuratkai- maan vnkonloppua. Kenella olt km. Se oll ehyt Ja kokonamen. lulle J·oka· oikaisi asumattoman 
li · .. .... .. · se aupunga "' ympyr » J k" k II" ·k I" IJ s·t.. 1· 'k .. .. ·t 11 .. s I"t ' · sestl ~ar~:aa. Vnmemen lyhyt osoitus. :>Kyyditystå~ en ole lu- . . . kehoibtaak.in tätä muuttamaan sussa. Tosm Haanpään vapaa nre: e?e a at aa. nan pa .00·.. I. a. 0 I va1• ea maan e a .. e 11 - tontin yli Kirkkokad~lle. Aske-
l~~ ~hrt~a kuvrukulman yllät- kenut. »Kuumassa koirassa» Ia~ Flemmg, 007 Ja kulta- muualle jos luulee löytävänsä luova henki sittenkin melko Työp~tkalla vallm~ut hllpe~ t~ JOh?~.km.menneeseer:, JO~on- J leet veivät portille, jonka takana 
~avastl t?Ise.en perheeseen pal- minua arsytti pinnallisuus Ja sormi s. 324 Gummerus 1965 paremman pesäpaikan. Sitä hän pian uusien kansallist en ja yk-lauantaitunn.elma oli ?~.tkeks~ ~!?• .~rnka oli ~uhda:sta Ja täyte- aukeni ristien täsmällinen rivis
J~staen stelt~ tutun ankean ar- lyhyen ajan sisään tämän vuo- suom: Harry. Forsblom Ia~ kyllä e~äilee vahvasti. Vielä pa- silöllisten kokemusten ansiosta ~allannut miel~n. Askelel~nn .. tuh lals~a. Se ~eiJa~tm 0;Ykyhe~ken tö. Kapealta käytävältä erkani 
kt::ez: lhmissuhteen: syntyy den sisällä ilmestyneet »Vieras-1 Flemmg, Syntiset kaupungit hempaa hän keksii: oman pe- mursi oman noidankehänsä: JOustav~~tta ~a kepeyt~a ya~~- kovien ... ahdi~tavien. px~staleiden yksinäisiä jälkiä, jotka veivät en 
m~ehkuva. keskiluok!an perhe- tuntb ja »Jäätä», kokeilevat s. 24! Gum~erus 1965 suom. sänsä likaaJa tehköön jota·kin Teoksessa »Korpisotaa, ei kat- myksest~ ~uo!Imatta. 011 kmn Ja- kesk~lt~ tas.ats~na Ja. kir.kkaana. puolille hautausmaata. Tuota hän 
elamästä yleensä, yksityista- naytelmanmuotoiset proosakap- Erk~l Savol.am~n. suurta jos luulee J;ystyYänsä. keruus enää tunnu.. s:net. ohsivat olleet nuore~ ty- Se 0!1 JOt~km, J~ka liittyi kotii?. oli aina ihmetellyt, kuinka jokai
paus yleistyy, pätevöityy ja ro- paleet olivat mekaan.lsuudes- Salamen astamtes .?OJ', Ja.mes Nurkkalaiset taputtavat nurk- Tällä hetkellä tulee mieleeni ton, JOka. innoiia od?ttaa tlt~a. Ehka P~?Jall~. 0~1 lapsuuder: mal- nen äiti ja vaimo osasi etsiä lu
manin perusidea tulee toteute- taan huolimatta huomattavas- Bond, alkll:a oli~ .kasJte, JOka kapatriootille. lå.hinnä romaani )Jauhot~>. Sii- Jalat olivat melkem valmut ~e?"Ia .. Nakym~, JOk~ ~vautl;ll poh- men altakin juuri oikean kum-
tuksi. t' ·t t t . . rakentuu olkeamiellsyyteen pyr- Oman pesa"ns;;· lt'kaaJ·a k'a'p"r .. . 1 . en teema hal tanssimaan. JOlstaiVaan vthertavan k1rltasta mun No olihan sellaisiakin 1 pu.nru umman un msia, . .. .. "' " - na pensuoma am - N tt 1 1 t L · lt · ·. - ' 
~ine e.i ole kokeileva moder- niissä oli huuto ajallemme, täl- k~vasta k~vanaamasta, yauh- tyy likaiseen pesäänsä ja nu:k- Jayön tuhoista täysin uudel~a K .au~e av~t k t"v"s- v~ ~~ v~s ~nkk o~va, ?e kOJen .~~.: jotk~. eivät enäim löy~~n~et n:tie-

nl.stl. Han on omaleimainen le ,joka teknillisyydessään stan- d.~~kaasta J~ ko~easta .~Jeh~- kapatriootti sanoo: enkö minä tavalla kåsiteltynä, gogolmat- .. ~h~a~~e; \a~a~:U:Ya~t~- ~a~mm\ ~ ui a, . J~n t~ . paa a hensa hautaa, mutta a1d1t ol~vat 
e~pLkko, jolta voi odottaa tätä- dartisoi yksilöllisyyden ja lo- t~, hur~.un~~a~ JOk~ ela~ leik- sitä sanonut. sen kehyskertomuksen puitteis-

1

sa . 0 ~ ~ . k 11 t a em:u ~e se sOiv~ ... '1mmana sentään uskollis.ia. Sunnuntama-
kln va;hvempia kertovia romaa- puita tappaa sen kten. Saantmhln tietysti kuu- Nurk!kalaiset nyökkäävät ja sa tuodaa,n estin korpikylän yk-kulJettaJan, han sal uu a aas ~asapam.msen~ ryhmana. I~aap~- muna ilmaantw monelle kum-

j H.. . · luu ett" k 1 .. · ka .. .. . .. . tuon lauseen: Jen konsteelllset oksat OJentm- 11 t k kk k' j ne a . anen tuleva.ISuuteensa Kiviå nämäkin vuoret sisäl- ' a ~o ema .. vaa~u J? rakastav!l!t hanta suuresti. s!lolliset asu]at Ja pannaan lu- _ L r k t ne taas n'fn t t . t k hf . 'ko 11 h ._ mu e uore u a .1mppu, .a 
on helppo USJkoa palJ'on hei- tävät mutta väliin J'åå kahden askeleella Ja etta nkolllset Ritva-Kaija Laitinen kija haanpäälaisen naurun YY m pos e ' ':'a ~Ivas a 0 

I, Ja. OI ~~. a et. muutamat vanhat vatmot asetti-
. ' • - t t t d .. .. , te rusottaa! JaStUl revontulen h1mmea kaan t 1. kk t 1. · pompi kllln monen vaikeasti it- t hanne vuode harsomaine ova a1 avuu essaan nero]a, saestyksella toteamaan, ml n tt" . . . j d va maJa oon u 1puna1sen 

.... . . u n n n 1 11 ht . 1 h · kk ·t k . M k t . t· 'Kumma, e a se m1es muisti o- ve en pmtaan. . S 1. k t" ,. seaan 1lma1sevan jos kohta tu- huuru J. Jeesus-poik vaelte- a a aan y a a Ja a1 a um • • oikukkaan sat umanvara1ses 1 t . t hd.. h _ . muov1ruusun. e o 1 es ava. . a a · . .. .. . . . .. .. . ka lauan a1 e a saman uo . . . . . . llsem~1~ taiteellisen nuoren lee va rsin murheellisena vää- Emstetn . omanaan. Taman UISfO Sl ja kouker01sest1, m1elettomast1: tuksen. No olihan siinä kyl- Marsen:a ?11 ln~autunut . ta- ~aur:eimr:ttllaan .. hautausmaa 
esi~kot.Skirjailijan. ristyneessa maai1ma.ssa. teo~s~n atheena ?n maatl~an- KaiVaudu syvemmalle ki~l ~!Y~ ja seurauksen lak1 1:~~tta puoli, hänen poskensa tu- j':_ntaa~ J~un tuolla1s~.na, vatkka oll ~mt~'?k~n tal~1-1ltoma ... ~~-

Jorma Et t 0 Kaikesta edellä esitetystä la~JUlnen kultaJuttu, JOnka uneesi, luomet on elamassa toteutuu. ~akenteelli-livat helposti punaisiksi, kun hän h~n oll n~hnyt .. sen. n.1m ~onen- k~t ythre~l~~ nurmtko.~la kes~p~~.: 
h 1. tt 'd" t " t "ki A!h _juuret kantavat yli maapallon edett ku" ni sesti ja tyypillisesti ~Jauhot» 1. .. t t . k"ht t Lauan- laJsena. Et kevat e1ka kesa saa- vana tek1vat enemman k1peaa 

uo tma a, Pl an as a n o . . k . 1 G ldf' v Y n H ... ·'h • lo 1 vasyny al n yny . t .k "t" .. ... . ·t· k . 1 k k 11" lol·stava Lattea kuvateos e teoksesta se aatta oli Ja. jon a sie una on o 1~ger. kuin verhot. myös kuuluu aanpaan par-+,a1- t ·-·lt . . hän oli usem mitä nee ai aan. nu a vare~a J~. s? .. a um ... umen es e a 
s n . ' ~ a .. a Hanen tmmestaan kulta vtrtaa ... siin. ai 1 ai~m .. i a tunnelmaa, JOka synty1 myoba1- kyntt1lan valo. Tuossa lepatta-

Yrjö Jäykkå: Oulu - Poh- 1P~rsoontalhsta U:t1et~.~~my~t~tni kaukaiseen itaän ja Englannin Hv·a1.mukeo
1
.
0
tues J!ali aeukl, • U::'OlellJ.pia. Kltlht

1
!r:'tyssesttaa .. a~tntu s' 1.Jt·a sen syksyn oina. Vam lokakuus- vassa liek1ssa oli toivoa. Siksi 

1anen a,paansa es1 aa asiOl a. . 1 n m , vasymys se u 1 1 · . . . t · t· k jolan yalkea l.a.upunki. Ota- P t t 1 ·m t,· Pankm kultavarastot hupene- h . k A . t . ' t d t ll eikä yllyt-' sa, kun maa Ja metsa ohvat 11al- han ama lauan ama os 1 pa sun 
va 1965 a~.~s a 0~~t 1~1one YY~l ses 1 vat punnanarvon Jårkkymiseen °~usZamen ma u ~ . e.~ .. arvmnu 0 0 e a jaat ja luonto jähmeänä odotti valkoisen kynttilän ja p01kk~si 
Osoitukseksi siita etta pai- ehkJat 1k1 . ut~wt Ja kokonatlsu.~~e~ saakka. Salainen asiamies 007 Ks 1. ·d 11 taisi liiaksi matellalism1sta. Ny- taak... . . 1. . etta" 1·nnos talvea ja lunta, silloin maisemas- kot imatkalla hautausmaalle. Vat-

' a vare 1s Isuus Jos ekiJalla .. ' ' a rvau u syvemma e . · t I avaa o I vam se, - . .. . . . l"h 11.. t 
kalliskuvateokset meillä yhä 1' . 11 t . ltt' ki . 'tt JOka eraitten yhteensattumien uneesl naurat kyrunoil!a, silla rll?~~.la, JO a t sammui J·a väsymys jäi. sa oll rauha. n~. m~.kasl stella a 7 a s~ur a 

· .. .. tt 0 ISl 0 u ma la rJOl aa vuoksi 0 · k ·k · . ' . minä teen ei ole m1taan stan- us . . . · mantya a1van reummma1sena. 
oiva.t surke10 laJl nun sano ua työnsä toiseen kertaan suorlt 11 JO erran a1 atsem- aurmkoon Ja ' . t Nämä hilJaiset kadut t01vat Taivas oli ohuessa pilvessä ja · ' · t · k 1 tietopuolista kirjallisuutta on taa lähtölaskenta u~destaan- min joutunut vastakkain Gold- sateeseen olet dardisoitua mittaa taJ. I?'~o oa, kuitenkin lievennystä. Se ei joh- silloin tällöin leijaili alas p~hmet- Slx:ne. Lyyh suun asl as. e eetn~~· 
,julkai~~~ tan:ä kaamean s~ttui- uskon, ettå tulos olisi ollut ko~ fingerin ~anssa . Amerikass~, tuulille a~oin, va.an se on. puht~~sti SlS~~= tunut yksinomaan siitä,, ettei tar- tå hiutaleJta. Paivalla vallmnut ~a~vt~:l~~m~~~ ~~~P:e~k~~ ~fut~ 
nen vanlelhtmen Se on tieten- konaan toinen . kolmivaihei-~sa.a tehtavakseen JUtun tutki- hymysi on tiivis tymen, perso?n~. men .m sakea pyry oli peittänyt kadl't ja Y . . . ... 
kin nelikielinen Ja siinä on pal- nen ohjus olisla- sijoittunut mtsen Goldfingerin håikäile- Per t t l Le 11 e s nakemys . eratsta Sfl:n~tsta in- etta työ saisi sille ominaisen katot Ja vaikeissa pUissa oh jo- ~::~ t~as .?nnahtelt lpot~l·lte pam, 
JOn sellaisia taloja, JOita jokai- radalleen' mättömyys, kullanhimo Ja ih- ----'~t~l~ektuel~etsta, te~mllls-moto- h!llhmonsa. takin juhlallista. Lyyli hiljensi Ja! Y smamen va o or~ ~~aa~ 
nen kaupunki on tå..ynnä. Ihmi- · mishalveksunta, taito luoda toinen suomennos, matkirja ns1sta ta1 romanttisista. . e Merkittavintå luovassa askeleitaan. Oli aikaa katsella Iu.men ke1ske~le. Stmne oll ;akanf. 
R"' k" 1 k d '11 t . 'telt'k ·t ks 11' . 't 1 S nt t k it ht· . t t .. .. hd k 11 hanen tu evatsuu ensa, om.- c ,l, .,...., ave ee a m a, au OJa on Luonnollinen tanssi m UVl u e tsta suunm e- » Y Ise aupung » on e 1- • LoppuiliSeen muo oon runo työssä on a om1ra]a y se e ympärilleen. Oli alkaa varoa ki- h . k 'kk' 't" h" 
va.llan mahdottomasti, on otet- mia, johtavat parhaillaan nyt markknoille edellistä huo- tulee harvoin luomishetkellä. ominainen ketjureaktiomaisuus, peytynyttä nilkkaa astumalla P1~r ed Jtat alt h1 m~u· 1:n
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t 1 k 30 t kk V . .. . t' .. T . 1 6 '1 . 'k k tt t' , lk t i 't" t ks' h .. 0 1 0 0 anu uomlse oa. u va o uva :n as een pa . a- amo ~1rs m~. . ~mm1 9.5 maat man. suunruman n o sen ma .. . avas I nol?eammm, a u: Seuraav~~a a s1 a seu~~ll:Ya.: iltana, jolloin syn ~?' .. Y 1 yva verkkaan narahtelevalla lumella Nyt se kaikki oli jo eilistä. Ny-
~ss.~ (kU:V!li~J a. parka~) , t~men . »Suom~la1set pisttvat pu.~B:t-to~eutusyntykseen: Yhdysval- peraisteo~ on 1lme~tynyt pa!ln~ ta1 s1~a seuraavan~ palV~~atyö, voi syntyä unta. kymm~_- Oli aikaa olla oma itsensä ja ar- k hetkl asteli vastaan· ltadulla 
yo~a . pltkalla. valmtusa]alla, s1a KemiJOen .avan~oon el~~a: tam kultavarastoJ~n kaappaa- vuotta stt.ten, edellmen. 007 Ja siihe~ vo1 suhtautua JO krilt1l- niakin, . etk~ ~u~ne vasy~n~sta, vioida omien päiviensä arvo. n~onen tyttöJen mukana, jotka 
emm1nat JOna~l~. har.v~na au- na, v~rran Vl~~av~~si:~>, ~n yamo m!seen For~ Knox1sta. Suum:i- k~ltasornu vastaavast1 . 1959. !Jsest1 . Ja. huomaa (teko~etkel- ei nälkåa, e1ka ]anoa, m1ell on Se, mtkä tuossa muistojen varjelivat tansslkampausta Jumi
rmkotse~.a kesapa~vana, Ja k~ik- Ktrsttnan ~1m1e1s1mma~sa. ko- tel?"Ia on Julmuudess~an m~e- Taman kuu~en vuodep a1k.~a 1~ us~m JO h.uomaa, etta kaik: intoa t aysi ja aamun sarastae~- maisemassa oli mm hyvaa, oli sateelta suun lla hmveilla. Klrk
~ o~. n~.m onnelllsta, k~umsta, koelmassa .slV~lla 52, m1ssa on le~on, ko~o kaupungtn aSUJa- s~ on. vall?Itt~nut JalansiJan kl et ole p~ikalla~n!. mutta e1 sa vast~. ~.~attaa aaveenoma:- rauhan ja puhtauden lisåkst :se, kaitten katulyhtyjen alla leijui
varLkasta ja samantekevan tyy- lueteltu en aikana maailmassa rmsto memataan tappaa vesi- a]~nvJetekirJalltsuuden parnas- osaa analysoida, mtssa on vika), sesti hnpta vuoteeseensa Ja että siinä oli toivoa. Kun hän lap- vat hiutaleet. Oli uudelleen alKa-
p~istä. On ~e~ch at ~a~lika.:i tapah~uneita kauh~uksia, lhmi- johtove~een sekoit~ttavalla s01lla. . .. . . .. . . että tuon ja .tuon säkeex: paik: unohtaa teh?Yn .. työn. ~oisaal- sena omisti tuon kaiken, kodin, nut pyryttää. Lyyli yritti astua 
(hiekka.~, vahan ... vetta J~ w- sen. kl~ut.taessa .t01sta. . myrkylla. ' . . . . Se om lyonyt. 1tsensa l~pl kaa on vaihdettavaa. Ja etta ta vo imenn.a vnkko t~1 .. kll:~~i, metsän, pellot, järven, taivaan; nopeammin ja ontumatta. Hän 
mapukmsta vaestoa, on smhkut Kirstma tulkitsee teoksessa Ian Flemmgtlla on elava val- e~okuvana. »SyntJset. kaupungtt»ltuossa on turha sana, JOka ve- ettei papenlle tule nviakaan silloin hänellä oli vielä tulevai- oli viipynyt tänä Iltana tavallista 
!ontänerna-fountains-Fontane, atomisodan pelon painetta ja laton mielikuvitus, hå..n on tai- mn repor~aas1 maailman suur-Irottaa ilmaisuarvoa, sekoittaa mieluista tekstiä. Runon teke- pitempaån yli toissa. Lauar~tai-il
kaupungintalo, låäninhallitus, sitå., miten edelleen »maailma turi luomaan Jannitysta ja kaupungetsta, kaupallisessa muotoa tai tekee suorastaan minen on siten yht åepävakais- hetk1ä e1 ole kovin tiheasså. pa- tana liikehuoneet ·olivat Jikai
puisti'kko . Pel~stusarmeijan o~ suunnatoin vank~la ~otil~s- r~t~aisut . oivat .u:>ein .hämmen- mielesså. teht!.. Ja .~ellal~.enaan1kyseenalai~~kst. perusasiat: . ta kuin saå, o~ pitkå.an sadet- ri kolme kuukau?ess~ .. En ?Ie semmat kuin muma iltoina. ja 
edessä ja -t1etenk1n - ne ob- dlktatuureJa proletanaatin d1k- tavan epatavalllsta, hanen san- tunnetun tektJan mmella hei- e Edella esttetty tekmllmen ta Ja tuulta Ja koleaa, mutta tullut seuarnneeks1, ollstko nul- siivoammen ve1 pitemmän aJan 
ligatooriset vanhat aitat sieltä tatuureja porvariston diktatuu- karinsa James Bond on erään- poisti markkinoitavissa. Se on prosessi tuntuu kaavamaiselta. kerran se kirkastuu ja silloin lä 1oku t ietty frekvenssi vai tu- kuin tavallisesti. Mutta se ei 
rannasta. Värikuvat on painet- reja täytyy valita joku selli .. . , lainen aikamme idolli. Jutun kaavamamen turistioppaan ta- Sitå se todellakin onkin, vaikka unohtaa ne harmaat depressio- levatko ne täysin mielivaltai- tuntunut ollenkaan pahalta. Lau
tu niin kuin ne Suomessa pai- »Sellistään» käsin Kirstinå. on luonteesta johtuen siina on painen, mutta Flemingln len- toteutushetkellä remmissä mu- päivät, jollmn masentava tyh- sesti ja sattumanvaraisesti. antaina hän usein unohti, etta 
netaan. Sivuja on 32, mikä on kåatanut ilmaisun raja-aitoja runsaastf amesta, jonka voinoikkaan kerronnan ja pikan- kana oleva ei sitå huomaa. Se JYYs tunkeutui sisimpaan, oli Mutta jotakin atkaa ennemmin hänen kohdallaan kaikki oli jo 
tällaisia sivuja aivan tarpeeksi. niin ,että runo ei ole runo eikä osoittaa mahdottomuudessaan tin kuvauksen vuoksi luettava, on kuin rakentajan työtä: on taisteltava alituista kyllästy- on tunne, että kohta tässä pi- eilistä, hänkin pääsi mukaan 
Taitto on avuton. novelli ole novelli entisessä to- keinotekoiseksi, mutta näin hy- vallanktn JOs on aikeissa mat- materiaalia ja piirustukset, tar- mistå. vastaan lukemalla, kuun- tää kirjoittaa, syntyy sisäinen nykyisyyteen. 

Näkisinpä joskus vielä kuva- tussa mielessä. Kirstinä on va- vältä kertojalta sellaisenkin hy- kustella »syntisisså kaupungeis- vitaan harmaasolujen ponnis- telemalla musiikkia, kalasta- ilmaisuntarve, joka purkautuu Tuuli hajotti vallattomasLJ pii-
teoksen, jossa kuvat todella pauttanut itsensä vanhoista väksyy. sa». telua oikean materiaalin sijoit- malla tai autollemalla. muutamia tunteja kestäväna viverhoa ja taivaalla v:ilkahti 
olisivat valokuviksi ;ynnmärret- kaavoista ja puhuu, >atomipom- ta.n Flemingiltä ilmestynyt Oiva Arvo l a tamise'ksi oikeaan paikkaan, • Näitä voimakkaita intuition »vuotena>. kuun sirppi. 
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