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Runo.fa. WSOY 1964 · paston ylä:puolella siinä huo- Saankohan koskaan valmiiksi .si-. .. K k • neessa, jossa asuu nuåri nain•en Gä metrin pit).lhs<fa mustaa hui-
Pete istui bensiinitynnyrin Kun ~orma Et~~ y~d~ksan a Sl runoa pikkupoikansa kanssa. Katson via, jo·ta olen virkannut kaikis-

päällä ja nojasi seinään. Kärpä- .. vuotta Sitten JUl~ais~. es!~Olsk~- van Goghin »Yö•ka;hyilaa», jon- sa paikoissa . monen vuoden 

kirj . Ritva l{ariniemi 

set pörisivät unettavasti, ja nii- koelJ?ansa, _ katsm han aiheel~~- ka annoin pois, SO'Piiko se si,nne ; ajan? · ·· 
de_n siivet sädehtivät auringossa. seksi ~~ata sen opaste~ll~_: e~a- Usvassa sy~ällä. kauhujen suolla v __ · ieraaseen huoneeseen._ Ystävä II·· Nainen kysyy: tarvi!t.setteko 
Tnlenpunamen nokkosperhonen ly~rillis:m ruz:_oJa. _ElJl t~e~a mltä horJU'tat vihreat varJot JOka puhui van Gogh1s-ta kmn :otam? Ja polka: kuuletko sinä 
lensi pojan saappaan päälle Ie- ~-~~kkea te~lJ~ epalyynllisyy~e!- Ei aut.t:waa kättä J·umalasta ei tule vastaan tässä täällä? Laa tikka . .. ? sotilas ky-
puttamaan siipiään. se värisi ai- 1~~n ta~~?It~l, mutta .. o_let~~Ism ei ka:tsetta hyvää la;byrin.tissa, hän on jo jos sa- fsyy, mutta si.tten: ei se ole niin 
vankuin sitä olisi paleltanut. Po- h~en Sill_~ ~Jatell~en ~ahmna :va.: kylmyyttä vain, 'kin ulkopuolella, hän näyt-telee tärkeää, en ole katsonut, ·jotai·n 
jan jalka heilahti. Säikähtäneenä rmttaa_ nnta mom_a, JOtka v~ela suo.ta syvälL 1 kuningasta joka kuolee, Ionesco henkilökohtaisia esinei•tä, kir-
perhonen Jehahti lentoon. yhdeksan vu~tta Sitten odottivat Väåri·stynein kasvoin. repivin sormin ja Beckett, minä muistan pal- jeitä ... Hänen on jan.o, mutta 

Pete rum:nutti jaloillaan tyn - l run~kokoelmllta »tusk~n hukut- 1 painavin_ jaloin. jon muu.ta nyt kun ul•kona sa- hän ei jaksa liikutta:t huuliaa.:n. 
nyrin laHaa ja k

3
tseli ympäri!- ta~~sta» Ja »daalia-uma». ! Epätoivoi-ssaan poikevat toisiaan alleen. taa lunta ja olen labyrintissa. Isä, anna heille anteeksi, sillä 

lecn. Maa oli JXJ.l.iaana melkein 
1 

Tl anne on n?t. tomen. Val~a~ ! Kaikki vajoten he eivät tiedä mit-ä he teke·vä!t 
ko~mnaan: Vain jossain varjopai- ; os~. :unon. luklJOlsta.. on ~u~a ll vihan vihreään, limaiseen suohcl1. 

1 

. Ei, _se on moottoripyö~·ä , .. se Ei tärkeää, ja kuitenkin lo_ p-
kmssa nakyr noen mustaamaa lmaar_lr: kotmt~nut »epalyynlllsnr: hlrvea peto! Usem aamuyosta se lpuun saakka : laatilkko, perille, 
lunta. Etelän· puolella talon ja l ru,no~hln», etta ~.?r~?' Etto VOI * * * ajaa yli<tseni, eilen ehdi sulkea sitä varten siihen kaupunkiin, 
makasiinin seinustoilla vihersi hanki~ huoletta Jattaa op_~~~een= . . .. . . .. . . ji'k!kuna-a._ _So·tilasW._ am~utaan, kadunrku.Jmassa katulampun al-
JO ruoho,_Ja p

1
haratamon hennot s~ pOis tarvitsematta _pelat~, et_ / S_al:n kateem k?r~1.t- etta.yel~ta vo1sm. JPOI•ka oh Juan utelia•,, Sus am~ Ia_ J_O<ku. Ul~ona s-a·t~a .. yhä, lää-· 

~~~?~t. tyonsrvat vaaleanvihreää 1 ta tul~sl v·~-~.a~alta ~!odyksi_ ta~ 1 En tuntenut nnta -:- en saa~t?.Ja p_elm. 1mutaan kui ten_ki~1, mutta se ei kä~l tuli llia~ ... ~yohlliän.. ~oi 
paataan, Puut olivat alastom.ia, , muu~m~ aarmymmarrety~sl. El Mutta pel3Jta tllihdmn- s1ks1han elm. 1ole murha, so•ttlal:tten on pakko lvam t01voa, laakan sanOI sri-
mutta pian n~ll:in saisivat pukun- ~ ~arsl~kkaan,_ kun_ »:~uu flltenl- ~ Pelasin, 1:_aul!n, nauroin, himot.kin tunsin iampua ~?i~~a.an. Hän herää ~uo- lain ... mi.tä minä toi~on . Ta-
sa, ensin vaaleaa härmää o!{sit- a~.el a »tvls~rra alk~ea;. 

1 
, Pelasm vaarm - ha.vLSm. )tee:SSa suna huoneessa Ja nakee pahtukoon sinun tahrtosi, koska 

leen ja sit'~l':n lehd~t. jOtl{a kal1i h ll.on h~18 ~ 
1 
~~0 .01'0~ maa l It·kin yksin. na1sen kutov·an mus·tas•ta villa- se kui,tenkin tapailltuu. 

sevat tuulessa. aitsee 1 pea. ei ~lmle 1 . 1~man, .1 Pelikäsin. langasta, ja huoneessa on nyt Lfuhdi'l1 Labyrintista hiljaa ja 
Hartaasti odotti hän k.asäi ja e~~a se vars~n~sestl pyrkisi h~- Ka~ken menetLn. punais•ten verhojen petttämä helposti. Lumi•sade oli tauonnult 

koulun päättymistä. Vl tam~an_t~ 0 emaan lts~tarkm- 1 s-e oikein olikin. ..,. korkea ka-unis ikkuna. Punainen ja oli uusi•kuu. Mujs:_tin ~Kuun-
- Vielä kuukausi, huokasi hän. tust Lel~k~~~elen _ta~a~ na~ :p~l- 1 En oppinut sääntöjä pelin. lattia~ pun!llinen seinä ja punai- kehrääjiä~. kirjaa jonka olin 
Hän pisti kätensä taskuihin. ,.. Jas ~u P~_ru_ m~n .~a-~os us Y_vm- set ikkrunaverho.t, jotka mi.nä lu·kenut tätä ennen. Siitä saart-

Viileä omemm kylki hyväili sm- e: ~~ 2keastl vnl;:::'_?' hY.my,hJoka l ompelin viime kesänä. siellä taisi tulla kassamenestys väri-
mia. Toise~sa taskussa rahisi k~ u es~aan vm aantya pa aan- . Aane Tikka: menen käymään pääsiäisenä. filminä ei muuten. 
eväspnpcri. Puukko tuppeineen m lrvistykseen: . . 1 ----'---J--------

. tt' .. t" R t . . .
1 

Takuulla repe1sm naurusta; JOS ' T 1 1 k ~ SOJO 1 vyos a. uos emen malt.o- . . k . . . t •• •• •• 1 
• · t .. •• t •• maksi en osaa sanoa mutta vas- M h • • .. 

hink~i, jonka kanteen_ oli ~istelty 1:~~n}
0 S~täs~~~onm~~~ni.n;~:ä ama on -ens1mm.a1nen lrje aa a taanottavaiseksi se t~kee ja sitä anner elmlSta 

reilua. setsOl tynnY'nn v1eressa. 'k 1 . 1 k . k k . t me tarvitsemme nyt KirJ·a on · .. . . ala ei oe um oremaan . z·· ''k f"l . Han Oli varustautunut hyvm. · .. .. . . . . . . .. vienyt minut pois tästä suljetusta e ama erta l ml 
Muuta ei puuttunut kuin kaverit, · ~~~ya ~~rt_en,/. _n~u.:ut ka~ke- .. ~aall~a. pl~ne~e~_. Ihnuset 1~- le. v~lJelle, ':al~lstak?on han maailmasta, tästä a ·asta ·ota . . 
El;.i J·a Masa. Eki' .so"i parha.i.llaan . ltaan./ Nallla klvlsllla kadmlla/ saantyvat Ja tayttavat maan. Ka1- m1elmsan uhrm JUmalien lepy- , h .. k tt J. h • J . PuoluS'tuslattos on valrnu&tao-

lpa ku On Pa Sta 1 ht .. k'll · 1 "t"' .... k k .t.. k k . . . emme yva sy, mu aJO on me1- .. . t" .. 
aamiaistaan seinän takana. H:i,n .. r .... .. -~a ? ua, mm 1 e e_1 _o e .. syo ~:'a~: u. a ~e~ a ty se s1. Kamm suku kiertää dän on akko t t ä Me toivom- nut vume ]a ana vuonna 5 
r F d . M _ ,nayttaa./ Snna on v01maa, se ka- ruokk1s1 mm etta vndestå le1vas- maata tekoimussa Auringosta P · YY Y · uutta ope•tu.s.elokuvaa ja 12 elo-

a I pyy a:wt~_o_ ott~n:aan. . a~a huomzsivat pojat, ottivat he toi- Nyt loppui Peten kärsivällisyyS. Ijåhtaa korvissa. tä ja kahdesta kalasta jäisi täh- itään k ust 1"' t . . E d me muutosta, se sinun tulee tie- ·kuvak3Jtsausta mm YK · S o 
tul~sl pian_. .:>ma pmv~n-~ h~ldan siaan kainaiosta kiini ja marssi- Hän loikkasi tynnyrin päältä ja 1 Eton irvistelyn aiheina ovat teeksikin? . n · r-' ·r~· ~-:~ een, r~l d"' e e- täa. Vain hetkittäin epätoivo yl- men pataljoo· . :i/ .. n u . -
piti n~enna ret~ell~: Snta oli_ ~ul- vat nenät pystyssä eteenpäin. kävi kaverinsa kimppuun. Hän !~ enimmältään ihmisten pikku Käänny.tään kohti muita maa- t~~t~e~ aJ·~:kosltaa emte. oy ka~~t~ lälttää jo~un. ja siLtä tu-lee vai- »Laskuva-rJ.OJ. ä:-ärik;p~Uits~ Ja 
lut hellle Joka Kevamen traditiO 1 M lk"' . . . 1 't ,_ 'tt . . ··tt" t"' .... .. T . ' Slmme o 1 kea hetki meille kaikille S u Uo,, 

Aunnko ?aa:~to_~ kuu~-rmstl. Pe~ sellisesti heidän peräänsä ja sa- nen piti urh_ easti puoliaan. He ei kaihd~ suomia omaa aikaansa Maa j~ talo jääköön vanhimmal~ Minä usko~a au~: :u~:~~~~; eräänl~i~ta pelkoa, itsensä pel- Tamm:ikuurssa on hyväiksY'tty 
. . . · asa sy a1s1 m1e enosm u""- pe1 os1 Ja sa .1 ys avaansa. Ol- ~puutteet jos kohta toisaalta hän ilmoja astutaan avaruuslaivaan senemme ikk · ? . ' e on 

te sulki s1Imansa. Han kertasr noi: olivat samankokoisia ja yhtä 1 .. Ett h . ll 'tt . t . . .' P . · koa ta1 JOtam. suunrmtelma · marsa;l<klka. Man-
retken yksityiskohtia mielessään. ! .. ,. . ... vantteroita molemmat Oli vai- y ~ensa. ~ el'jaa va 01 .. a_~a Vel]em veri huutaa mmulle nerheimin elämäJkertaeldkUN·IIln 
Ensin he juolcsisivat maantietä - ~ e-menev~t v.ap'-:1~ yal\. Hle. kea eroittaa kum i ~Ii vo'ton 1 vmtonp~raatla _rakoon Ja vah~t- . Teoksen ainekset on Mukka 1 maas.~~- . Mutta minä kuuntelen Tänään löysin uuden kohdan, valmistamisesta. 'Maaliskuussa 
pitldn jonkin matkaa. Miettisen . PeL I,?ha~tti olkapa~taan. ~ - uolella Väiistä Jasa oli ~lla , t~lee nyrkkunsa nauraen ?assms Slton~t uskonnollis-eroottiseen JO ~faanen laul~a. . .. . oudon kohdan kärsimys tapahtu- on tehty jo ensimmäisiä ku-
talon kohdalla he loikltaisivat l - Mma nam e1len, kun Vapun P tt ·. t . t . 'ht . t · . ~layn hattua, Tarv~a ... _ Ta~a.raa kenttään ja tuonut ne näkyviin El ole enkele1ta. He1lla on sie- mien kuvauksessa. Tai oikeastaan va 1 1·a "'·tel"-PohJ' 11 

1 
. . ;.; t . k 'll' . t ,. mu a plan aas osa vai mva . Ja marmmekkoa Yllpaansa han 1' 't .. . . .. . .. .. h . h t . 'k ll . . u cs "' a , anmaa a. ojan yli metsään. Siitä: alkoi !S e 01 on 1sen puna1s a ll):llO-~ .. ... . . . .. .. .. .. . ·· . . ... -~ Imi talP ja myos yhd1stanyt ne va ymy Ja e ova ama pa1 a a se tapahtUI JO Getsemanessa, sil-

metsätie, jota pitkin keskikesällälnaadia, ja~koi .. Masa ja k~ts?hti _A~kla .!aion_ ov_1 aukesi, .. Ja 51~~~ ta klmnos~aa ~a1k~ _Ympanl~a~sam~ksi . iliX?i?ksi ja tunteeksi. kun ta~·.vit~an_. Hei~ä . san?taan lain kun he tulivat Häntä kiinni- ... . .. . . 
ajettiin traktorilla ja hevosellä Pe~een nahd~kseen, . m_~lla1sen •P1s_t1 es~m. Vl~a~_nen ~ytor: paa. t~pah~uva Ja »epalyynlh_nem, ml: I~m-~lsestl klrJailija on halunnut lentoemar:~IkSl: Tyttom, mmstat- ottamaan. Yleensä kaikki evan- Jatti lnnavaatteen Ja pakem 
suoniitylle. Ja matka jatkui, kun- vaikutuksen tama teki haneen. PoJat. e!vat Slta heti taistelun h7? na~d~?- o~. luonnollista, et~el talla _t~:oda j~lki, miten saman- ~? k~ S~ltlt mm~~le harp.~n~a, e~- kelistat ovat kuvanneet tapahtu- alastonna:» . .. .. . 
nes tultiin purolle, joka kulki tien Pete istui näennäisen välinpi- tuo~_smnas~a. ~~_oma~~ee~_. ~~n ~al_l vo~ .. ~alttya .. la~~umasta ml~- kaltaisia ja lahellä toisiaan ovat ta v1ham lauhtms1? Pelkasm s1- mat Getsemanessa yhtäpitävästi Kuka han oh, tama nuorukal
poikki. Tähän a ikaan vuodesta tämättömänä. tY.tto ~ormttl aan_e_nsa, santtasl- ll_Pldettaan -~yoskaan suomalal-. uskonnolliset ja seksuaaliset ko- nun lentävän pois ja niin sinä ja tarkasti; suunantamisen ja nen? OpetusJ.a;psi salaako? Eräs 
puro tulvi yli äyräittensä, ja tie _ Siellä on valtavan iso täy- vat pojat_ hape!ssaan pystyyn. . Slsta yle~n~a: . . , . kemuk~et. ja miten .. s~tee~linen le~sitki!l ... ~utta missä on_ äiti? ko:van pois sivalt_amisen, senkin, niist~ la?.sist~.' j_oide? pä~lle Hän 
oli muuteni>in märl~ä ja iljantei- tekal~:kukin, virkkoi Masa tehden .. - M~ta te tanne tulette me1- .. Suoma.amen. on sella:nen J2ka on_hyvan Ja_pahan kas1te. M1lkal- ~~1!'-o.~~D: hmsk1lttat?aan, pikku- etta kalkki palcemvat. Tosin Pie- asett1 kat~nsa .. Ja -~~unas1? Tun
nen. Mutta kauempana metsässä ll{ädellään suuren lmaren ilmaan. dan P.~~all~- tap~elemaan . Ja• vastaa kun ei k;sy~a,/ kysyy "'un le Ja hänen aid1lleen edusti >>Kris- aitl, ~!~ Itke. L~he_~~n lentos~u- tarin sanotaan seuranneen taam- tematon han n~yttaa olleen Ma~
oli l{apeampi kohta, Sen yli he ' Pete ei viitsinyt vastata. rr~oy~kaamaan! Pamukaa mmlle ei .. vastata, _e1 \astaa kun kysy- tus~Perkele» hyvyyttä ja juma- kon, tanden lentam~an, ~ad~p~sa- pai).a. Johannes kertoo, että myös lk\lksellekm. TOiset paetess_a_an el
olivat kaataneet kelottuneen ~ Jäätelöäkin ne saavat syödä p1h01llenne! t~an,/ sellamen JOka eksyy tle1= l~llista .. rakkautt~ huolimatta s~~- rom_a t~l:I11uokses1, pmkas1, JOl- er~s t?,~nen opetuslapsi, joka oli vat ole koko tapa~st~ ehkaa huo
hong·an. Sitä pitkin heidän sopi niin paljon kuin jaksavat. - Me _ me odotamme Ekiä. la, huutaa rannalla/ Ja vastarar: _,ta, etta m1~s ol~ varas, etsmta- la e1 rmtaan tuhlattavaa ollut. yhJ?ma1sen papin tuttava _ m~n!leetkaan, ta1 sitte~. se .. on 
tasapainoilla puron yli. Edellise- Nyt Peten silmät · välähtivät. Ko-koska se tulee?, änkytti Pete nall~ huu.~aa . tomen . sa~anlal kuulute~tu Ja yleisen normm mu- Sammuttakaa keinovalo. Ava- kumka muuten opetuslapsi oli he.~lta _uno.htunut muun tärkeam-
nä keväänä he olivat nähneet hir- Jäätelä oli hänen suurinta herk- Jhäpeissään ja puisteli roskia nen./metsa raikuu, kaikuu, hon- kaan rmsto. ruuden yö on täynnä pimeää va- hänen )tuttavansa», eikö se ai- man tielta. 
ven jälkiä rannan lietteessä. Nyt kuaan. Koskaan ei hän ollut sa

8
- /vaatteistaan. gat humaJavat. , Mukan kertojalahjat ovat loa. Kun totumme siihen, voim- heuttanut ristiriitoja? - seurasi Minua tämä nuorukainen kiin-

voisi tulla vaikl~:a itse kruunu- nut syödä sitä kylläkseen . Pete . _ Ei se ole kotona. Se meni Tämän lainauksen jälkeen on suuntautuneet kohti ihmisen si- me valvoa myös yöllä. Hyvää yö- -Herraansa, meni sisälle ylipapin nostaa sitä _enemmän, mitä var-
pää heitä vastaan. lhierai;;;i silmää aivankuin siellä !jo aikoja sitten. tarpeellista_ toct.e.ta, .. e.ttä aina_ ei sintä mystiikkaa, mihin yleensä tä, ystäväni, olitko ystäväni? Me kartanoon ja kävi vielä hakemas- m~~~in tiedän,_ ~ttei hänestä 

Tiestä ertmni kapea polku p 0 _ olisi ollut roska ja sanoi sitt~>n P t r 'h . .. .. M 't Etto Irvlstaessaan Jaa 1rv1stelyn !on mahdollisuus saada hedelmä!- emme puhuneet siitä, monet asiat sa Pietarinkin sisään. 1mtaan muuta KirJassa kerrota. 
ropolku. He olivat nimittäneetlmiehekkäästi: ~ 1' e: ~1 1t ~;Iss~an. 1' 1 ~x:r se asteelle. Irvistäessäänkin hänellä .Jinen kosketus vain hyvin her- sivuutimme olankohautuksella. Mielikuvitukseni pukee hänet 
sen s iksi koska sitä käyttivät 1 _ Val"kka halkaJ·s1·s1·vat mahan- 0 .

1
1 III1a1-~ 0 lS a : .t~ahn tok 1 ~ltanyt_t on toki useimmiten silmää näh-J källä tuntijalla ja näkijällä. Mu- Mutta nyt, täältä ylhäältä näen Se kohta, joka kiinnosti minua uudeHeen, setll'aan häntä Getse-

, s1 ma a ovea su a e esta as 1 .. t" t ht · t " t tt "'1 ... "k · t · t " .. .. M k k · 1 
porot ja muut· metsän eläimet lsa ... Mitä se minuun kuuluu. kun Eki oli pyytänyt häntä odot~ dal,l.ett a v~s a »e OuhJen a_y ~ tya k_aihlla tun~uku. ole~aLn edellytyksla lävitsesi, katson itseäni kuin ku- el4r~5ollse5s21 J·aanakan,lon ~r u seJn Il_llal!lehs~a pol~s,. mll?:ös ?kkolg~ta le:,;,, 
Polku nousi jy;rkä.sti v~ar~a ~Qh- Mas.aa jo_ hieman harmitti Pe- _ i .. . · sa 1 aan_ n~naava. P .. e~; 1rv1s e-_ 1 s~. ~n, en 01sest1 ~?m maa~e-. vastimesta. Jätin sinulle jotain. .. · -~ _ u~ uu n.a1rn:. ~ & s1 a1 ~n o, 1. sie_ -~· ~ai . a ope-: , 
ti. v aaran päällä oli loufilkko-a .jaJten asenne.'mä'ii:.jat'Rdi: -.-. · ~~~~~~~;~ r:a~u~~~~fr:olsj3na ~yn ta~aa tule~_sle!t~kJn paljas-ihass~ versovan mystnkan tulk1t- ;.Se on ,:testamentt~. Alä peläs~y ~a.J?.ta · :>~u_ras1_~~P.~--~uo~l!kamen, ,tu_~lap~~t ~1vä~ hant~ tuntenee_~"" 
kalliota. se oli heidän määnin- ' _ Eki tykkää Vapusta. . J tua myos runml!Ja Ja hanen maa1 sem1seen. tuomana; hän hmtaa vain vir- JOlla oh _Ym_parlll~an ll~_na~aate ~~nell~ _oli tomen ~a1ppa, mutta 
päänsä, Käärmekallio. Sileälie 1 - Alä valehtele!, huudahti Pe- - S~ ei ole totta! . llmankatsomuksensa,_ . ~oska 1?- Kertomataiteen puolella ei Mu- kaansa. Ihmisenä hän on vähe;m- pal:]aalle _Iholle ~eit~ttyna; Ja ~e ha~. oli~~ _ollut valmis luopumaan 
ka!liolle luikertelivat kyyt ja an- , te, ja hänen kätensä puristui- Tytto oll arvannut Peten aja- pultakm vam . runOlliJa m~ml- kan kaltaista mystikkoa ole tois- män kuin minä. ott1vat hanet knnnl. Mutta han myos snta. 
toivat aur ingon sulattaa talven vat nyrkkiin. HP.n ei sietänyt ka- tukset: .. . . ~nank~tsomuksme~n on se. mitta, ta Lapissa näköpiirissä. Sensi- Keskustelemme tulevaisuudes- i -:.-----------------------------: 
kohmettamaa ruumista Siellä ne veriaan loukattavan. Eki oli hä- - Se hyppasl _Ikkunasta ulos. JOl~a lrvl~telyn _aiheet m itataan jaan kuvaamataiteilijoissa on ta, ei huomisesta, vaan vuosien ' 
maata lekottivat kierukalla kuin nen esikuvansa. Eki oli heidän Se mem Vapun paivllle. Ja JOlla mitaten >~kymmenen !ter- kittiläläinen Reidar Särestönie- takaisesta. Vierustoverini ovat 
äidin vehnäpullat pellillä. Silloin intiaanileikkiensä suuri päälikkö Senjälkeen hän nau.raa heläyt - taa kymmenen ei ole sata». mi, joka siveltimen avulla on vanhempia; varon loukkaamasta 
niitä oli helppo pyydystää, kun >>Punainen Sulka». Eki oli vahva. ti ja vetäisi oven perässään Idi - Eton Ajasaikaa ei ole mikään avannut portteja Lapin mystii- heidän elämänkäsitystään, kuun
vain piti varansa, etteivät ne Kerran hän oli yrittänyt ottaa ni. · hätkähdyttävä suoritus; se ei kan kiehtovaan ja mittavaan telen enimmäkseen. Taistelemi
päässeet pistäm~än. _He katk~isi- Ekiitä päällikkyyden. He oliva-t j Pojat jäivät Sanattornina t:.li- P_~äse tqiseen pain?~seez: eikä sii- maailJ?aan. .. . . . . nen olisi naurettavaa täällä, mis
v~t. pa.~ustakepm, JOnka ~omen painineet. Kolme l{erlaa oli hän jottamaan toisiaan. Masakin, jc- ta puhuta enempaa k~m arvos- J:apm mys~ukax:r tu~kl~SIJOl~~ sä kaikki on täysin abstraktista. 
paa .Jatettnn kalc~Ihaaralsek~l. j joutunut maahan, ja hänen oli IUI oli pilkannut Ekiä, oli mykM. telun v~:t~. Luultavasti se hauda- v?1 -~ukas_~n: .. J~ .. Sarest?r:~emes ca Ja yhteinen piirteemme on vaka- . 
Haar~puolen, .. ~ep1sta he pau1?1- i t~ytynyt tunnustaa ~oisen et~.: Mutta pian levisi voitonriemuinen taan hllJai~uu~essa Ja syy on se loytaa yhtalms1a pu::te1ta. Onko vuus ... s.~~un on ~ah~oton. sitä 1 
vat s1_~ten ka~1meen mskan paal- vammyys. Eki uskalsi pyydystaa hymy hänen kasvoilleen. yksmkertamen_. Eton run~~ t~ok: muuten sattuma, etta mole~mat ymmartaa; naurum ka1ku so1 vi.e-
le, mm ettei se vomut nostaa käärmeenkin ottamalla sitä vain M't"' . .. . 1 • 1. t' suvat Etolle Itselleen, nusta e1 ovat syntyneet samalla ka1ralla lä korvissani. Mutta kaikkeen 

.. .. t .. .. S "'lk t tt'' - 1 as mma sanom. JU lS 1 l"hd 't J' t' d · t ' · "'h ll"' t · · ? paa _ansa... ..en~a ~en . o e un hännästä _ja nope~sti nost~.mal- hän. ' a_ e VI a 1s 1en, mo erms 1en, varsm Ia e a OlSlaa:n- . tottuu! . 
saaJun hannasta knnm, nostet- la sen ylos. Ek1 e1 tarvmnut . . .. vnnana Ja S~ankosken lemu. Mukka kuvaa pikku-Milkan Jos m mulle sanotaan, että olen 
tiin siitä ja_ pudotettiin k~ärme kaksihaaraista . ke~p.iä sen pään 1 Pete Oli JO. vasynyt tappele~ Timo Kesälahti. sis~~s-~ä tapahtumi~ta ~~I?pimällä h~~:Un~?t.)a. v~l~?-D~~- j_a päässyt 
ma1tohmkknn. Kans1 pantnn no- vang1tsemlseksL S1ta e1 kukaan maan:: .H.~n va~n hieman nyk_alSl myotatunnolla. KH'JaillJa tekee paamaaraam, ala va1ta vastaan. 
peasti kiinni. muu poika uskaltanut tehdä. olkapaltaan. S~tten h_e tuumivat * * * Milkan viattomaksi, mitä hän Se on ehkä niin, sieltä katsoen 

K3rran heillä oli ollut yhdeksän Masa -oli löytänyt heikon koh-- hetken retken Jat~amlsta kaksi~- . varmasti onkin. Mutt~ Milkan Etäisyys muuttaa myös sen, mikä 
elävää · kyytä neljän litran mai- dan Peten varustuksessa. Hän t~a~. ~utta 110 01~. ku<?.l.lut hmdan Timo K. Mn~ka: Tabu val·ehtte.J,un mo:tiivia raskaudesta näytti ehdottomalta. En kuiten-
tohinkissä. Niitä he olivat tarjon- 1 virnisti niin, että kesakot nenän s~sass~an. He e!Vat P~~ss~et yk~ Gummerus -65 on kU:itenkin vaik_ea ymll_l:ärtää. kaan kadu, sillä tämä on jotakin . 
neet koulun kokoelmiin. Häntä lnykerön molemmilla puolilla le- Sl~re~lsyyteen. M~sa _lahti ed~lla L . k ' . 11 . d1 t" .. Koommen kantton on myos ku- Elän. Elän vaikka olen myös l 

. .. . . . .. lnv1ttaen maantlella nokklVJa apm IrJa 1suu en aman tt h "'k · ih · k · tta .. .. · .. 
v1elakm nauratti opettajattaren vemvat. . .. .. . . . P t k t J' kk"' .. hetken lupaavimpia nimiä on Ti- v!7 .. u y~a Sl ~-~se ~~· . mu . kuollut. Ala hautaa mmua, ysta-
ällistynyt ilme, kun hän oli avan- - Tykkaa se. Nam e1len kou- varpusia. e e a s~ 1 s~.n ana M kk L . t k ' . snta huollmatta e1vat mokm na1- väni. En tarvitse kukkia enkä II 
nut rnaitohinkin kannen. llussa, kun Eki veti Vappua le- ru_os~unutta Il_lalto~mkkla, JO~a kam~ u_ ,.a. apki~sk~ .. ?n uk~ ~il~~- set voi häntä rakastaa, vaikka muistomerkkiä, minähän olen! 

. .. .. .. . oll hanen Jalkamsa Juuressa. Han lsemmm Y Sl aan IrJa !Ja "1k tt h.. t · r · · · .. 
- Herran tähden! Viekää pois! ltlsta, harnasl Masa. . . . . . .. . . . . . . tullut päivän valoon sellaisella ~I. a o. a~ ane _avlQpuo !Solk- Olen tutkmut Kirjaa, allevn-
. . . , Olih an hänkin nähnyt. M utta potkaiSI Sita ... Hm~kl. k!era~tl . . .. .. . .. s1:km. Er~kOliSesti Mllkan rulkou~- vannut ja vertaillut. Sitäkö sinä 

olJ opettaJa kukunut. . .. .. . . . l'VlJelleen Ja lahti ran11sten \'Ie- vmmalla Ja vakevyydella kmn ta- . h k .h . .t . . . _., ·. .. . .. , ei sen tarvinnut m1taan mcr KH:i. '· . · .. . . sissa uo uu I m1sen a1 o Ja tarkoit1t antaessas1 sen viime 
E :..n oli saanut vapaapa1van 1 . .. . .. .. ... rimään OJ·aan ma pellolamen pankymmenke- h . 1. . k t . .. .. .. .. 'tt k · t" ,. t" ·k .. Olihan hankm vetanyt tytto.1a . .. .: . ... k . 'k . t k arras m1e I, JO a on os1. hetkessa sanoen: kayta hyvakse-

suon aa seen .aman ar ean 1 . .. . . 1 .. .. .. S l. Pian nahtun suru11m en hah- samen nuoru amen esr OIS eo - V t · T b k t . . . 11 h .... tehtävän let1sta Ja ponm1annasta .. e o 1 . . , · . senaan »Maa on s ntinen laulu». . ar,mas I_» a ua» - u en e~~- si. Se on tehnyt mmu e yvaa, 
. : . . .. ? lvain sellainen tapa. mo, nyrkit pullottav1en farman- .. . Y .... kmsteostakm - tullaan syytta- hyödyttänyt voisi sanoa. En olisi 

- Mita sma naurat . - Masa · .. .. .. .. .. .. 
1 

• housu·en taskussa ja olkapäät Vnme vuonna 1lmestyessaan teos .... . . . . . . ' . . . 
oli hypännyt talon takana olevan - Tykkaapas, tykkaapas., mt- J... .. . .. sai poikkeuksellisen huomiota ~a~n :1vo~~~ Ja ~lettaalliseksi uskonut ennen, siksi kai en 1uke-

. . . .. ti Masa eteenpam tyonnettyma, laahusta- .. .. .. kirJaksi. .S1ta se e1 kmtenkaan nutkaan 
a1dan yh, e1ka Pete huomannut · . . .. .. .. t' r· ·tk· · herattavan vastaanoton. · . t . t . 1 · 
häntä ennenkuin hän oli vieres- Pete katseli tynnynn paalta van le a P1 m. Nyt Mukalta on ilmestynyt toi- o~·e. ~ M1:k:se1, _Olsa'll<l• a VOi o la- Täällä ennakkoluulot karisevat 

.. ' kaveriaan. Hän otti pilkallisen . T b . k h km, s1lle JOka e1 muuta teoksesta pois Tekeekö se ihmisen parem-sa. . . . nen romaam » a U», JO a va - .. · 
E 1

. .t.... ilmeen lcasvmlleen Ja rummutt1 . t k" ·t t"' tt" hj · nae. --------------- n pa JOn m1 aan. 1 . . . . ... VIS aa a.s1 ys a, e · a po' mnen .. .. . .. .. .. . _ . .. .. .. . . 
Masa . kyräili kädet housujen ! ;meleno.~o~_tukselllsestr tynnyna on kasvanut kiinnostavan Juon- Tulkoon tassakm yhteydes~a paaaslassa Sls arltaa arvost..ellJan 

taskussa, kantapäillään keikkuen. l Kant~l)alllaan .. Mutta .. ~a~a. alkOi nonlahjakkuuden. Mukalla tun- s~notuksl, . _e_tta on _Joks_eel11~n itse·k~:rma. .. .. . 
Hän oli uteliain ja epäluuloisin hyppla tynnyrm ymparllla Ja Jal- tuu olevan edellytyksiä kehittyä s~~a:ntek~vaa, ml&La _al'heesta Yha _enerf!lman ~lla•ttyy_ l~Ies- ; 
kaveri, minkä Pete oli koskaan lattaa. .. .. .. Lapin luonnonvaraisen »sielun) ltirJmrtet3i~I_l· m~I,tta se ei ole sa- saan J'OOCJJkln penn poSirtuy~sen 
tuntenut. Masa tiesi , kun Mä•ki- - ~eeknt_ykkaavaaapuustaa .. . Iöytäjäksi ja tulkitsijaksi nyviri- man~ke~aa~. ml~~- ku:vat!llan.Se ~rvo.stelun tut ustuttuaan \Sen 
sellä ostettiin pölyimuri. Jo kau- Eeekutykkaavaaapuustaa. . . kin syviin kerrostumiin ast i. on tark:emta, mlta on sanoJen Jå:lkeen arvostelun kohteena ol-
kaa hän haistoi, k0ska Peten äiti Tabu ei kuitenkaan jaksa nous- taok,ana. . . J.eesee-?- k.irj~~n: ~ tiedä,. m~tä 
paistoi munkkeja. Ei tapahtunut h ta esikoisromaanin tasolle. Mutta Mika Ollila 0~ po1ssa kLrJa. lilJa M_a_:tt1 Poy_: 
heidän korttelissaan mitään sel- 1 p a r a at silti teos ei ole kokonaisuutena honen, mutta otaoksm sm ,.. et~a 
lai&ta. j ota Masa ei heti tiennyt. huono, vaikka romaanin toinen, * * * JOmma;sta ku:mmas:ta edell-a mal-

Mutta pian Masa sai muuta 1 . . . . . lyhyempi osa »Sankarihymni» HARMAATA PUBERTEETTIA nitu.st a kaupungis ta, koska hän 
katseltavaa. Ekin musta lappa- l Edellm_en klrJallls:'u.sllltteen onkin heikonlainen täytepala. 1\lartti Pöyhönen Kielletyt saa su~tswkel!ta meHm piil11IlaUi-

parhalkSl arvos•telt1m Ka-lle ' t · 1" h " tä · t laislwira, Peni oli vainunnut ro - Heikki 
0 

·k tk 
1 

Hymnissä Mukka on ulottanut tunteet s. 142 Gummerus 1965 ses- a Ja O·Y' •as roma:ams a-an. 
tan. Siinä ne mennä viilettivät t sen pr os ru a: e man matkansa oman alueensa ulko- Hienoisella ~hmetyksellä lukee Kielle·tyt tunteet on hyvä nimi, 
rotta edellä ja Peni perässä vi- »He ket~ Ja Aa ne T 1 k a n »Kol- 1 puolelle, missä hän menettää toisi:n-a!lln pääkaupunkiJaiskrh - se harhaourtta·a mon·en »kiellet-
haisesti haukkuen. Rotta' livahti m~ -~~~e» . 

1 
.. -t , . . tyyliään ja otettaan ja tulos on tikoict.e11 arvosteluja. Tuntuu tyä» harra.sta;van kii.!nnos tUiksen. 

makasiinin alle. Peni ei muhtu- . eJ. krklnen ~0 on;u:s une~~1 ·ia ' epäyhtenäinen ja pintapuolinen. kuin lausuma:t perustuisiva;t ta- KlrJa<n tau:~ta;n_a on_ koulumarul-
nut kapeasta aukosta, vaan jäi ~0111131 /:11 ~n~~-~nan . . J:\- 1 Hymni on siinä määrin kesken- ka·kannen esi•ttelyn lulkemiseen :na _Ja ep~sO<vm~amen opett~-
maata raapien ja haukkua lOUS- amen ll a __ pa.ee l~UU•S Ja .. . a< ~ ~ r eräinen työ, että Se Olisi OllUtpa-ja enrnaik;koasenteeseen, . e-ttei Ja_n Ja_ ~·pp~la:an fh~ttaU:S.· ·JOS Sll-
kuttaen makasiinin eteen. Välis- ;~e:t~~mlen ~~LSan~J-~~1 t"ka~~ ~· rempi jäättää teoksesta koko- juuri muualta kuin Helsingistä na_ 011

'Sl pwasty pm~a~ _syvem-
tä se pää kallellaan kuunteli ja 1a1~1 .:;ee, mu :a nue. Is a . v naan pois. tai Taunpereelta voi t u1la kk- maHe, JOS suhde ohsl JOllaJnn 
taas haukahti. vuutta katkelma on aidosti tul- Mutta romaanin pääasiallisin jailijaksi. Mi'ellY'ttävänä po~k- taiVa:lla peru.steJ.tu - mulita kun 

- Peni! Peni! , huusi Pete. Vll~aan. T'k K 
1 

k. . osa on kirjailijalle tuttua aluetta kewksen-a kaavaan voi pitää ar- vieh•tymys on pe~käistää.:n fyysis-
Koira käänsi päätään ja irvisti. t 'tane. t·1 a~ » ,0,t1ra:s lr]'e~ on ja hän hallitsee sen hyvin ja yh- rosteli~oiden ha;vai,tsemaa »VH- tä . ja ihmi·set. rurti~ni-iih~i~~· 

Jatkoi haukkumistaan, ikäänkuin a l a;vas 1 ra enne u r~JtO, Jon- tenäisesti. Teoksen aiheena on Iin Pohjolarn sexu:sta» Timo a1.1k~sen harmaita, JOka;pmval-
poikia, sen jokapäiväisiä leikki- k~ki•h~:k.~yy~ or: , kaum~ •t ~~k!k~ • korven mökissä asuvan Milka- Mukkaa. S~tä va.s•toin 1hmety·t- ses ti ~ymrpäytyneit~, n;nan va-. 
tovereita, eli olisi olemassakaan. a:r p~w~n J~. 1fJa[l pur.I~~l ses • tytön suhde huomattavasti van- tää, että mQnet varsin juure- lon to_1~oa :- ?·enkisesti kesken-~ 

Maantielle pyrähti tyttöparvi. ~a~ · ·all mm~a 1 .. ~ä sa~a~;t -~ 1t~ ... hempaan »Kristus-Perkele» mie- vasti j3Jloillaan olevat pohjoiset ~.asv_ulsla, -~kuliS~s~a ~ube-rteetti-
He olivat kuin perhosia eri väri- ~- J a. evea . ry m .. Y . e a , heen, joka muodostuu nuorelle k.e-rtojat oh~tetaan eniJmmäfkseen lassa _ - nun eLpa suurt~. lu:k~-

A ·vusta jiam1ne: 

Oiva ArvoJa 

Oilva Väinö Arvola: · synt. 1. 
7. 1935 Kolårissa 
- kasvattaa Kittilän Kallossa 
aikaihmi-sten lapsia 
- reservin vänrikki 
- yksi/vaJmo kaksi lasta 
- kalastaa 
- laatii radioselostuksia 
- osallistunut eri järjestöj en 
kirjoi tusk iLpailurhin. joissa sa
noj•ensa mukaan »h a.rhaut t a 
nut» krii•tikoita ykkös- ja 
ka;ktkossijoilla 
- osuus pohjoisten ar).tolo
giaan Ultima 
- osuus Tammen pian ilmc.s
tyvään antologiaan Ryhmä 
-65 sarumt kriitikoilta seuraa
via lausuntoja: 

Timo Tiusanen: »Karhea. 
omaleimainen , hirtehinen ke r
toja.» (nov·ellei.sta) . 

Mir jam Polkunen : >>Käyttää 
vaarallista ja helppohi:ntai 
suuteen hou·kut tele·vaa sana
ja äänn esoinnuttelua t.uo-rees
ti ja pelottomasti. Yhdistää 
arki:suuden ja s•ääs teliäisyyden 
kori·steellisuute·en virke lllä ja 
varmalla tavall'!L». (runoista ) 

Eino Säisä : (kes ä;llä klo 3 
Törmä'Sjä!l'Velläl »Piru vie . . . 

Tässä numerossa aukeaa 
palsta, jonka kunnianhimoi
sena tavfitteena on esitellä 
lukijoille liitteemme avusta-
jia. Enimmältään esiteltävät . 

tulevat olemaan ybdistyksem-J 
me harrastaja- jäseniä, koska 
varsinaiset jäsenet eivät enää 
esittelyä kaipaa. r<Oikkeuksia 
tosin teemme. 

Ensimmäisenä on vuorossa 
Oiva A t v o 1 a. 

sulla on semmone kiilto sil- . 
missä , on, on ... tot ta se on . 
s•inusta minä odO>t an, joo !:. 

Erkki Ahonen : ('kesällä klo 
3.01 Törmäsjärve11ä) :.Niili 
kurule, sä oot semmone Lapin
jätkä, että mä parun surn ni
mes m uis•tiin! Me ta;vrutaan 
kuule . .. joko Hesassa tai hel
vetissä . . . son sama, kunhar. 
tavataan vain! » 

Ei a jat tele julkaista esikois
teosta 
h a lua a olla ennen hy·vä h ar 
rastaja kuin huono kirjailija 
pani kerran kirjoLtteluooa ti
lapäisen »m-häiriön·> tiliin 
ottaa kaleken kirjoi-ttelun leilk
ktmielen kannalta 
harmittelee . Ej·tt ä ihmiset niin 
lopen totisi.a 
panee ju,ttunsa pos·t iin kirjat
tuna : eivät mikä pääsee sa
nomaan, ettei semmosta tul· 
lutkaan 
yritei•ty todis taa pornogr!llafi
selcsi, kiis tänyt väi-tteen 
Jatkaa harrasteluaan hymya 
len ja odot telee toukokuuta: 
muakuntar'ldiossa kuunlli€lma 
ohj aus .Torma Etto 
käsikirjoitus Oiva ArvoJa, 

Timo Kesälahti sissä naiJanmekoissaan ja pönk- ~~~he·1:1t 011 sa~~Jtu kirJeen laohemen 1 tytölle hyvyyden ]a rakkauden 1 vaik-enemalla tai s~tten pis•täy- 11~ utln<~a synn.y! S~ on vasytta- ~ 
käham~i~saan. Tytö~ .. kikattivat '1~ngt ys. . ! ver~_auskuvaksi. Milkan_ äidillä on ty~n mu~rtaman rivin pitmseen va, te~kmsen twkomisen tu{Yte. 
Ja sup1s1vat keskenaan. Kun he Jorma Etto Ve1.kko Haakanal myos suhde samaan m1eheen. ylunal•kaiSeen la·usum111an, jOika OiiVa ArvQla 1 • 

·l 
1 


