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SO~fiPfl~~p 
se on lähelläni eikä si.tä kukaan sano minulle 
ja juuri siks i se on lähe lläni 
ajatus punoutuu esteeksi sanat kasvavat padoiksi 
j a minä tunnen itseni t oiseksi kuin olen 
luulen ymmär tävänäni sinua .m~tta näen itseni 
sinussa ja t ulen pe lokkaaksi sinun vuoksesi 
ei ole hyvä e ttä me yhtä olemme 
"tässä seison enkä muuta voi" ja aika 
valuu 1omitsemme vuosilukuina ja tekemättöminä tekoina 
ja suuri totuuden puhuja valehtelee rohkeimmalla 
tavalla miksi en siis minäkin 
joka en pysty tuhoamaan järjestelmää 1 
en luomaan dog meja 
miksi en siis minäkin n ou sisi sinun yläpuolellesi 
ja katsoisi itse äni alaspäin 
"sillä joka itsensä ... " 
ja sekin on sanottu suurella suulla 
kenties sittenkin heitä suuremmalla 
paha on 
että me patsastaisimme itsellemme h yvän 
ja voisimme huutaa 
katso s iinä s e on ota opil~seksi 
paha on 
että voisimme hoippua 

, 

kahde:ri. vä lillä ja o lla kieltäjiä ja 
kantaa kasvoissamme syyllisyyt tä 
"silmä silmästä ja .. . " 

kilvoittelijoitf! 
ja rangaistusta 

eikö ihminen olekin sama eilen tänään ja huomenna 
ei ole sitä kylvö? joka kestäisi h~llayön 
ja k a ikissa siemenissä on rikkDJa. 
enemmän kuin etiketissä on ilmoitettu 
miksi olen lähten y t itsestä ni 
poispäin sinuun . 
ja kulkenut miljoonien hautojen yli 
evankeliu min kautta lakiin 
joka oli on ja oleva on 
eikö tämä ole sitä hu lluutta 
jota me pakenemme kaiken aikaa 
mutta jota kohti me tietämättämme kuljemme 
ympyrän kehät ovat kaikkialla 
s u k upolv ien e lektronit syöksyvät 
radoillaan jotakin kohti ja jostakin pois 
systeemi on liian täyde llinen 
jotta siitä mitään puuttuisi 
me olemme mielenkiintoisia toi.;il lemme 
j a siinä on se maailmankaikkeus 
jota me kannamme sisimmässämme 
jota me jokapäivä tuhoamme 
mutta joka ·kasvaa y lpeytemme suoj a ssa 
aina samaan mittaan 
viha ja rakkaus ja kateus 
ovat n e napanuorat 
jotka kiertävät kaulamme y mp ~rille 
ja pakoittavat minut kantamaan s inua 
ja sinu t' minua 
miten suuri on se isien joukko 
joka poikani s ilmillä katselee h wmista 
ja kasvaa miehen m ittaan 
täy ttääkseen luonnonlain tai kat raistakseen 

' aloitetun luomisaktin 

ja jokainen päivä on vain jot ta c:en- jä lkeen voisi tulla toinen 
kenties samanla inen ja kuitenki 1 aivan u usi .•. -.............................................................. .. 

uli s Akol 

d Oma, minä b 
K ylätiellä tuli vastaan eräs 

henkilö jollakin tavalla tuttu, 
mutta si1tenkin aivan outo ih
minen. En muistanut sitä näh
neeni ennen koskaan tällä tiel
ld, enk<i oikeastaan muualla
kaan. Aloin heti miettimään: 
Mis3ä kwnmassa olenkaan näh
nyt tuollaisen miehen. Suuni 
aukeni heti tervehdykseen si
vu uttaessani hänet, mutta pi
dä tin sitä ääneen lausumasta 
ja olin näkevinäni, että hänkin 
näytti siltä kuin olisi tunnus
tellut minua tutukseen ja oli 
aikeissa tervehtiä minua, mutta 
ei kuitenkaan lausunut sitä ää
ne .:: :-~ , en, ainakaan k uullut sitä. 

Siinä näin kuinka hän si
vuutti minut ja ihmeellistä -
hänellä näytti olevan· sam anlai
nen pukukin päällään kuin mi 
nulla. Vielä sittenkin k un olim
me jo sivuuttaneet ja edenneet 
jonkin matk aa, en malttanut 
olla pysähtymättä ja katsomat
ta taakseni. Kuka kumman 
mies se mahtoi olla. Onkohan 
tuo joku lapsuustuttavistani, 
tai aikoja sitten olemme tain
neet olla jossaki n sam alla työ
m aalla taikka vaikkap a r ippi
koulussa, ehkä yötä samassa 
asunnossa. 

Kai tästä täytyy ottaa selvä. 
rvn;<si sen piirteet näyt tivät jol 
lakin lailla tutuilta, mutta ei 
kuitenkaan a ivan tutuilta. Tä
mäpä vasta on h ullua. Näen, 
että mieskin on pysähtynyt ja 
näyttää olevan jollakin laill a 
epäröiväliä mielellä. Lähden 
kävelemään häneen päin, sa
moin tekee mieskin. Tultuam
me lähemmäksi mies sanoo: 

- Mifä tahdot? 

Samaa 
teiltä. 

ajattelin kysyä 

- Jos sinä et mitään tahdo, 
mtksi seuraat minua? 

- Tunnetteko te minut kun 
noin sinut telettekin? 

- Tottahån toki. 
- Milloin ja missä olette mi-

nut t avannu t? 
- En missään, mut ta lmiten

kin aina. 
- Tämäpä kuulostaa hassul

ta. "Ei missään, mutta kuiten
kin aiua". Tätä minä en käsitä. 

- Niinkuin sinä et käsitä 
muitakaan tällaisia asioita. 

- Tehän nyt lou kkaatte mi
nu a, kun m enette heti a ivan 
henkilökohtaisuuksiin. 

- Tottahan toki. 
- Taas sama "tottahan toki. 

K uka teille on antanu t vallan 
puhutella minua tuiki tuntem a
tonta ihmistä tuolla tavalla". 

- Oma minä. 
- Ettekö te ole lukenut ja 

sivistynyt ihminen, .ioka osaat
te pitää oman minänne kuris
sa, ettette la teleisi näitä kul
rnikkaita viisauksianne tässä 
tiellä. 

- Oma minä ei tunne sanaa 
- viisaus. Oma minä ei viihdy 
viisasten parissa. 

- Tarkoitatteko sanoa, et tä 
minä tässä viisastelen. 

- Tar koitan sanoa, e ttä oma 
minä ei ole v iisas, koska se ei 
tunne omaa itseään. 

Tunnetteko te itsenne? 
En tällä kertaa. 

- Mitä sillä tarkoitatte? 
Kun olen yhtä ymmällä 

kuin sinäkin. 
Mistä ymmällä? 
Siitä ymmällä, että oletko 

sinä minä, vai minä sinä? 

- Mitä te nyt oikeastaan hö
pisette. Sanotteko, että minä 
olisin te ja te minä - tätä 
minä en käsitä. 

- Tätä sinä et k äsitä, koska 
et tunne itseäsi ja vaikea se on 
m inunkin ny t tässä käsittää. 

- Mistä syystä se olisi hel
pompi teille käsittää? 

- Siitä, koska olen vain var-
jokuvasi. 

- Tekö minun varjokuvani. 
Ettehän suinkaan! 
- Katsopa tuonne. 

Siinä jutellessamme olemme 
tulleet erään kaupan luo, jon 
ka pimeästä näyteikkunasta 
näen kuvani, saman miehen, 
jonka kanssa olen jutellut ja 
väitellyt enkä ole päässyt yh 
teisymmärrykseen. Vilkaisin si
vulleni näh däksen i missä se 
puhekumppani nyt on - ei näy 
missäiin. Kaksoisolentoni on 
kadonnu t. Katson vielä pi
m~ään näyteikkunaan, josta 
näen sen tuntemattoman mie
hen - oman itseni - h ämmäs
tyneen näköiset ällistyn eet kas
vot. On syytäkin olla ällistynyt, 
sillä kuinka tuiki vähän m e ih
miset tunnemmekään itseäm
m e. Nyt tässä olin ollut käve
ly llä syyshämärällä kylätiellä 
lähes satam etriä itseni kanssa, 
mutta en ollut sitä tuntenut. 
En si ttenkään, vaikka joka päi
vä nuo piirteet olen nähnyt 
~teisen peilistä tai ajaessani 
partaani ja kuullut niistä tois
ten ihmisten kuvauksia, piir
teistäni ja luonteeni laadusta. 
Tällaisia me ihmiset olemme, 
ettemme tunne ed es i tseämm e, 
kuinka sitten toisia. 

Toimittaja: JORMA ETTO 

0 Iin ajatellut ostaa kevääksi 
uuden kävelypuvun. Otin herra 
mieheni mukaani valitsemaan 
sitä. Kuinka ollakaan heti en
simmäisessä liik keessä pisti sil
määni eräs ulsteri. Sovitin sitä 
ylleni. Se miellytti minu a· ja 
aviosiippaani myös. Ulsteri oli 
punainen, vaan aivan hiflitty. 
nain.en, vaan aivan hillitty. 
Kankaan pintaa peitti vielä 
harmaa, untuvainen nukka, jo
ka muutti sen hennon hopeai
seksi. Olin muuttanut suunn i
telmani ja ostin tämän ulsterin. 
Mu tta - nyt puuttui minulta 
takkiin sopiva hattu. Sen os
toa varten min un oli kuitenkin 
tehtävä uusi kaupunkireissu, 
sillä mies ei varm aankaan 
omista sitä kärsivällisyyttä, jo
k a tarvitaan naisen hatun va
lintaan. Minun on vielä erikoi
sen vaikeaa saada sopiva hat
tu, koska omistan pienen pään 
ja hiiren kasvot. Toisinaan mi-

koettettavakseni kaikki har
maansiniset ~a siniharmaatkin 
hatut, mutta tuloksetta. Olin 
jo luopua taistelust a, kun omis
tajatar huudahti: - Ei, mutta 
hyvä r ouva, eilenhän saimme 
erään viehättävän pikkuhatun. 
Oletteko tosiaankin niin pe
ruuttamattomasti harmaansini
sen kannalla, että ette voi so
vittaa tätä punaista hattua? r 
Samassa hän saapuikin jo luok
seni kiikuttaen kädessään hat
tua , joka oli punainen, ei mi
kään kirkuvanpunainen, vaan 
aivan hillitty, ja jonka pi ntaa 
peitti harmaa nukka. Se sopi 
kuin valettu vaaleille kutreil
leni. Päätin kuin päätinkin ot
taa sen. 

Lähiaikoina minulla oli edes
sä Vaasan matka. Sonnustau
duin uusiin kevätasusteihini ja 
nousin junaan. Astellessani 
pääteasemaltani linjuriin, joka 
veisi minut erään lapsuudenys
täväni luo, olin todella iloinen. 

Liisa Maria Eriksson 

vielä kirje, jossa tytön äiti, 
eräs rou va kotikaupungista, 
pyysi min un ottamaan yhteyttä 
häneen. Olin niin utelias kuu
lemaan hattuni kohtalosta, että 
jo seuraavana iltapäivänä aste
lin lapussa olevaan osoittee
seen .. Ja rouva kertoi: - Mat
kustin silloin m ieheni kanssa 
Helsinkiin. Poistuessamme ase
malta huomasin mieheni kädes
sä parin paketin ja salkun 
ohella punaisen hatun. JI{atsoin 
sitä ensin kummaksuen ja ky
säisin si tten, mikä ihmeen hat
tu hänellä oli kädessään. - No, 
ole tyytyväinen , että k or
.i aan unohtamasi tavarat. Palai
sit vatmaan puolialastomana 
kotiin matkoiltasi, jos minä en 
olisi huolehtimassa varusteista
si. - Minullahan on ha ttu 
päässäni. Kenenkähän ihmeen 
hatun sinä olet siepannut! 

Minull a oli siis jälleen punai
nen h attuni, joka olikin minul
le hyvin mieluinen; oikeastaan 

Hattu 
'-nusta tuntuu, että tehtaa t val

mistavat hBttuja vain isopäi
sille. 

Mutta voi kauheaa - minulla 
ei ollu tkaan hattua. Olin unoh
tanut sen junaan. Käytän nl

No niin nyt olin siis varan- mittäin hyvin harvoin hattua 
' . . .. . .. ja kuljen paljon paljain päin. 

ensimmäinen hattu, josta todel
la pidin. Mu tta kovin k auan
han ei nainen samaa ha ttua 
kanna, joten tämäkin sai tehdä 
seuraa parille muulle hatulle 
komeron takahyllyllä. nut laua ntatsen tltapatvan l~a: Juoksin takaisin asemalle, mu t-

.tu.n ostoa _varten. Ennen s1ta ta juna oli jo jatkanut mat- .. .. .. . ... .. . . 
olm tletysh harkinnut t~tä os- kaansa . Tein as~mavirkaili.ial~ e Eraana satetsena syyspa1vana 
tosta moneen ker taan mtelessa- asiaankuuluvan ilmoituksen. palasi poika ni ' leikkikoulusta. 
ni. Harn;aa sopisi takin. vä:iin, Noin viik on päivät oleskelin Huomenna saat antaa mukaani 
mu~ta e1 naamatauluu~1, . .1o~a Vaasassa ja joka päivä kävin jonkin huopahatun. Täti sanoi, 
sekm on harmaa. El, JO]un tiedustelemassa hattuani mut- että teemme siitä jotain vän
kirkkaamman värisen sen tuli- ta turhaan. se oli ka'donnut kää. - Katselin vanhoja hattu
si olla. Sininen, h arm aa nsini- kuin tin a tuhkaan. ja. Yksi oli sininen, tumrlvm
nen, siinä olisi juuri oikea vä- Eräänä tavallisena iltapäivä· sininen . Tuo olisi ehkä liian 
ri. Juoksin hattukauppiaalta nä tiskasin keittiössä päivällis- synkkää lasten työmateriaalik
toiselle etsien harmaansinistä astioita. Olin jo unohtanut si. Annan tuon punaisen. Muis
hattua, joka sopisi Luojan mi- Vaasan m atkani tuoman har- torikas hattu, mutta enhän voi 
nulle antamaan etusivuun. Oli min ja menetyksen. ~ht'äkkiä sitä ikuisesti säilyttää täpötäy
sulkaa ja töyhtöä, vinkkel.iä ja ~oi ovik ello ja mennessäni den komeron hyllyllä. Mitähä n 
kulmaa. Kaikki upposivat pää- avaamaan tapasin pienen tytön, ne mahtavatkaan taas rustata 
häni m elkein poikkeuksetta joka toi minulle suu ren, val- siellä ! J ouluna se sitten se] vi
kor via myöten. Olin jo aivan lwisen pussin. - Täti on hyvä si. Sain po.ialtani lahjaksi pu
ep·~·~oivoimnen. La ahustin vielä ja ~atsoo, kuuluis~ko tämä Tä- n~!:>en .. pannulapun, jo~a. ol! 
eraaseen Kauppakadun varrel- dille! - Ja hetlusen kuluttua paarmatty harmaansw1sella 
la olevaan pieneen hattukaup- pitelin kädessäni kadottamaani villalangalla. Vanha palvelijani, 
paan. Myyjätär kantoi sielläkin punaista hattua. Mukana oli hymähdin. ........... ...................................................... .... 
H än valitsi numeron h apa· 
roivin sormin - entä jos ... 
Hän oli väsynyt, h än ei jaksa
nut kasvaa lupaustensa mittai
seksi, ei tänään, ei huomenna. 
Hän ei löytänyt m itä etsi. Siksi 
hän turvaut ui puhelimeen. 
Epätoivoisen ihmisen hätäänty
nyt ilme kasvoillaan hän pyö
ritti levyä : k olme, seitsemän, 
yksi, kolme, viisi . . . Näissa sa
noissa hän ei kompastunut. 
Kolme, seitsemän, yksi, kolm e, 
viisi . .. Mutta entä jos . . . 

Puhelin soi. Siinä talossa jSOi 
puhelin, siinä talossa, johon 
h än oli soitin v alinnut. Talo 
oli siis ti, hieman vanhanaikai
nen, hieman kallistunut. Ei va
sempaan eikä oikeaan. Talo oli 
~alli stunut länteen . - aur in
gonlaskun suu ntaan. Sisällä ta
lossa oli paljon kauniita esinei
tä. Vaikka hän ei voinut näh
dä, h än tiesi, että puhelin soi 
vanhanaikaisen kaapin vasem
malla alatasanteella. Peilin 

Aili List 

vier essä. Se, joka vastaisi pu
helimeen, näkisi itsensä 
kuulisi vie raan äänen ja kat
soisi itseään silmiin. Hänestä 
se oli hyvä asettelu. Itselleen
hän jokainen uskaltaa, melkein 
jokainen, kertoa totuuden, pu
hua todet sanat, eh kä hiljaiset. 
J a sekin ääni, joka puhuu 
kaukaa, olisi kuin oma ääni, 
kuin ·sanat, jotka oma suu sa
noisi. Jokainenhan meistä tah
too samaa, jokaisella ovat sa
mat unet, mut ta m e emme u s
kalla tunnustaa niitä toiselle 
samoin kuin emme uskalla 
t unnustaa heikkouttamme. 
Mutta ehkä uskallamme sanoa 
ikävän itsellemme . . . Hänestä 
tämä asettelu oli siksikin hy
vä, että jos toinen ehkä t ahtoi
si apua, jos toinen olisi epä
tovoinen , väsysyt, ehkä toin en 
näkisi väsymyksen omissa sil
missään. epätoivon omassa sy
däm essään - ja vastaisi pyyn
töön. Ehkä hiljaisin sanoin. 

Puhelin soi. Hiljainen meni 

vastaamaan. Hiljainen oli saa
nut nimensä siksi, ettei h än 
juuri koskaan puhunut 1 itses
tään eikä muustakaan . Hän oli 
hil jainen, hän oli hyvin hil
janen. Siitä kaikki 11anet tun
sivat, hiljaisuudesta ja rau
hallisuudesta. Kul,aan tuskin 
uskoi hänen perivän maata, 
niin h il jainen hän oli. Mut ta 
puhelimeen hän kyllä vastasi. 
Kolme, seitsemän, yksi, koh;n e, 
viisi. Hiljainen sanoi sanat, 
joissa kukaan ei kompastu: 
kolme, seitsemän, yksi, kolme, 
viisi. Mutta sitten hiljainen ei 
puhunut enempää. Toinen, vä
synyt, sanoi: iltaa. ,Hieman ar
kaillen, vaikka tunsikin Hiljai
sen. Hilj ainen ei vastannut, 
hymähti vain. Hil jainen kart
toi turhia sanoja. Hil jainen tai
si pelätä sanoja, väsynyt huo
masi. Siksi väsynytkään ei oi
kein uskaltanut puh ua. Tätä 
hän oli petännytkin aj a telles
saan: entä jo5 . . . Oli pelännyt, 
ettei hän uskaltaisi sanoa Hil-

ITT 
jaiselle, m iksi soitti. Väsynyt ' 
oli ajatellut paljon tätä het
keä. Muutakin hän oli a jatel
lut. Nyt hän ajatteli: miksi 
soitin ! Kuinka monta kertaa 
hän olikaan yrittänyt lähestyä 
Hiljaista epätoivon kysymykset 
huulill aan, itsensä ja toisten 
tähden. Kuinka monta kertaa 
hän olikaan tehnyt nämä liik
keet uskaltamatta viedä per ille 
sanoja, jotka h änen mieltään 
painoivat. Kun h än oli Hiljai
sen luona, hiljaisuus tunt ui hy
vältä. Tuntui kuin hiljaisuu
dessa olisivat soineet mykkinä 
sanat, jotka hän kantoi tunnol
laan, san at toisten ja i tsensä 
tähden , PYYrtnöt ja kysymyk
set. Hiljaisen olemus oli tehnyt 
ne tarpeettomiksi. K aikki tä
mä oli niissä esineissä, joita oli 
Hiljaisen talossa. Niissä huone
kaluissa, niissä tauluissa, joita 
hu oneessa oli. Joita talossa oli. 
Jo ovella hän oli aina kutistu-

, l1Ut ja avar tunut yhtäaikaa. 
1 J okin tässä talossa pakotti ole-

; 

m aan pieni suuruuden ja kau
neuden näki jä. Jokin tässä 
ym päristössä pakotti olemaan 
hiljaa. Mutta hiljaisuus oli ol
lut ollu t hyvä. 

Puhelinlankojen hiljaisuus 
humisi ääntä, valkeaa lumen 
tuutimaa ääntä, joka lmiten
k aan ei soinut rauhaisaa keh
tolaulua. Tämä ääm herätti 
pakokauhua, painajaisunta . 
Hän ei saanut sanotuksi sitä, 
m iksi oli soittanut. Pakokauhu 
hänen s!Slmmissään kasvoi. 
Pois, pois, humisivat langat. 

Hän laski kuulokkeen ja jäi 
istumaan pöydän ääreen. Hän 
ajatteli, miksi ei ollut sanonut 
-. Sitten hän huomasi, ettei 
itsekään tiennyt, miksi oli soit
tanut. Eihän hän ollut epätoi
voinen, hänen asiansa olivat 
hyvin, hän ei ollut niin kovin 
väsynyt. Ja väsymyshän lähti 
nukkumalla. Vaipuroalla uneen. 
Entä, jos näkisi painajaisen. Pu
helin lankojen kylmä humina 
soi yhä h änen tunnossaan. En-

tä jos . . , En tä jos näkisi p ai
najaisen. Unen, jossa kaikki 
sanom attomat sanat vyöryisi
vät yli, kaikki tekemättömät 
teot täyttäisivät huoneen, kaik
k i sanotut sanat tulisivat ta
kaisin vä~ristyneinä, muodot
tomina, toisten r aatelemina, 
valheina; unen, jossa kaikki 
tehdyt teot asetettaisiin vaaka
lauda lle ja punnittasiin ajatus
ten kanssa, toisella kupilla 
teot, toisella ajatukset, neulana 
tahto, tankona pakko. Entä jos 
unessa kieppuisi itse akselina 
näiden kaikkien välillä, akse
lina jonka on kestettävä, mut
ta joka ei voi vaikuttaa tasa
painoon. Akselina, jonka va
rassa nämä asiat ovat. Tunto, 
tahto, teot, sanat .. . 

Kolme, seitsem än, yksi, kol
me, viisi. Sanat, joih in ei kom
pastu, sanat, joita ei voi vää
ristää, sanat, jotka hän tahtoi 
uuq.elleen tuntea kädellään. 
Sanat, joita hän ei uskaltanut 
valikoida. Puhelinlangoilla hu
m isi äänettömyys .•• 

T oimittanut Pohjoiset Kirj ailijat r.y. 

Aune V artiaine 

ät s 
Kyl11:i Juuso Sottinen tiesi, 

e ttä Fllpia oli r iettaallinen 
nainen .ia, että kaikenlainen 
riesa iti avoivaimon muhkean 
muodon alla. J os Juuso me!li 
pöllimetsään tai muihin työ
hankkeisiin ilmestyi akka aina 
hänen kiusakseen: 

- Täällä sinä vain istuske
let ja vetelet sauhu.ia, eikä työ 
edisty siittä siihen. vähätteli 
F il pia .io kaulma nähdessään 
miehensä tutun hahmon pui
den lomassa. 

- Justiinsahan tähän istah
din, tupisi Juuso. Tumppasi 
tupakkansa ja ryhtyi jälleen 
puidenkarsintaan. 

Filpia seisahti pöllipinon vie
reen. Nosti kädet Janteille ja 
jatkoi: 
~ Naapurin isäntä on jo 

a jat sitten tehnyt pölliurak
kansa loppuun ja ajelee niitä 
jo kotiinsa. vaikka aloititto: 
työt yhtä aikaa. Mutta sehän 
onkin rooskimies t uo naapuri 
ja siltä työ käy kuin leikki. 
Filpia hengähti ja jatkoi: Ei 
silti, täytyyhän niitä vätyksiä
kin tässä maailmassa olla. 
Täytyy, täytyy, toisteli hän j a 
lähti. 

- Vätys, värtys, hoki sahan
lavi Juuson sahatessa nihkiää 
puuta poikki ja samaa kertasi 
kuovikin rant;alepikköön lentä
essään. 

- Kumma kapine tuo akka, 
päivitteli Juuso itsekseen. Ei 
sitä mies ikinä opi ymmärtä
mään. Aina se haukkuu ia 
morkkaa tekipä niin tai näin. 
Jos hän esimerkiksi nousi jal
keille, niin eikös akka käynnyt 
heti huutamaan: 

- Mitäs siihen nyt .io nouset 
törttöileen. 

Ja jos hän sitten seuraavana 
aamuna makasi vähän pitem
pään, ujelsi Filpian ääni läpi 
makeimman unen: 

- Nousekko siitä huo.iumaan. 
että saan vuoteet kuntoon. 
Muut miehet ovat .io ollee: 
täyden ruoiaman työssä, mutta 
sinä vain vetelet unia, että 
parta tärisee. 

Näin oli jatkunut ja kolmi
senkymmentävuotta ja näin 
kai se jatkuu hautaan asti, 
huokasi Juuso työskennelles
sään. 

Mutta entäpä jos teen tästä 
alennustilasta yhtäkkisen lo
pun, lensi 11hkarohkea ajatu;; 
Juuson aivoihin. Sen minå 
teen, päätti hän .ia istahti 
puunrungolle. 'pyyhki käm
menselällä hien otsaltaan ja 
jatkoi tuumailuaan: Jos vaikka 
tapan itseni. Hirtän tai ammun. 
ajatteli hän. Ei, ei. Se olisi 
liian törkeää, perui hän samas
sa ja jatkoi puoliääneen tupis
ten: Hulluhan minä olisin jos 
niin tekisin, sillä enhän site11 
saisi ikinä tietää miten ak"Ka 
siihen temppuun suhtaantuisi. 
Itkisikö se vai nauraisi. Ei. 
Toinen konsti täytyy löytyä. 
J:oku sen suuntainen temppu, 
että minä itsekin oon sen näke
mässä, pohti Juuso. 

Löytyhän se ja kun Juuso 
hetken suunnitelmaansa sovit
teli metsäiseen maisemaan, o li 
tulos hyvä .ia kelvollinen. 

.Juuso riistui päällyshousut ja 
otti sopivat pöllinpätkät _ja 
työnsi ne lahkeista sisään. En
sin toisen ja sitten toisen. Sen 
jäll{een hän veti vielä saappaat 
jaloistaan ja asetti ne lahkei
den jatkoksi pöllien päihin. 
Nosti sitten housut vyötäröstä 
ilmaan ja katseli aikaansaan
nostaan. Todellakin siinä oli 
miehenvartalon alaosa. Tuke
van miehen olikin, totesi Juuso 
asiallisesti ~ laski täytetyt 
housut maahan makuuasentoon 
ja ryhtyi kiireisin askelin 
jatka!lTiaan lavastustaan, sillä 
Filpia saattoi palata millä het-

. k ellä hyvänsä. 

Pelastus-
•• armeiJassa 

Turvonneet tuskanpisarat' 
melskeissä kasvaneilla 

kakaroilla. 

Lempsun lempsun 
heilahtelevat helmat. 

Älä sano mitään 
todistusta ihmisestä. 

Kolikko tunnilta 
t aikka ruokaa. 

Sotahuuto 
Anna kajahitaa . . 

Eivät kiroile 
vaan kiittävät. 

PAAVO HÄMÄLÄINEN. 

Sukkasillaan sissutellen j a 
villahousujaan välillä kohau
tellen Juuso hääri syksyisessä 
metsässä. Ähkien ja puhkien 
hän raahasi suuren havupuu f1 
lähelle polkua ja laski sen ty
ven pölleistä tekemänsä miehen 
päälle siten, että jalat jäivät 
polvista asti näkyviin. Heitti 
sahan ja kirveen puun lähetty
ville .ia tarkasteli sitten pää
kallenaan ja ar·vostelevin kat
sein, että kaikki näytti mah
dollisimman aidolta. Kohotti 
vielä sivuun vääntyneet saap
paanterät pystyasentoon j3 
n ousi sen tehtyään tuuhe.;~
oksaiseen kuuseen odottamaan. 

Kohta Filpia saapuikin kuin 
tilauksesta ja huusi tapansa 
mukaan jo kaukaa: 

- Äläs nyt työkkyrikin. kun 
ei syömään kerkiä. 

Filpia ei ensin huomannut 
mitään tavallisuudesta poikke
avaa tapahtuneen. Vasta sitten 
kun hän oli aikeissa käydä 
pöllipinon luo, hän huomasi 
puun ja sen alta esiin pistävät 
miehen jalat. Filpia pysähtyi 
kuin naulittuna paikall!'len, 
mutta ei päästänyt inahdusta
kaan suustslan. 

Korkealla puussa nököttävä 
Juuso järkyttyi pahanpäiväises
ti huomatessaan. ettei vaimo 
alkanutkaan itkeä, eikä vaike
r oida. Ei. Paremminkin näytti 
siltä, ettei tämä edes häm
mästynyt näkemästään. Pot
kaisi vain puristuJ{seen jää
nyttä k oipeen ia tokaisi ärty
neesti: 

- Ylös siitä. Turhaa sinä 
käyt minun kanssani viisastele
maan. 

Juuso ajatteli jo ilmaista 
itsen sä ja kataJan tekosensa, 
kun Fi!pia yhtäkkiä kumartui 
ja kosketti kädell'i jalkaa ia 
parkaisi: 

- Jäykkä .... jalat ovat - jäy-
kiit . .. .. Tuuso . •... Ju11·~0 ·' ._ 

Filpia itki ja huusi ja yri.:~! 
kääntää suurta puuta pois 
miehen pä~iltä. 

Mutta ouussa istuva Juuso 
alkoi hymyillä omahyväisesti 
ja n autti sanomattomasti ku:-~ 
valtaisa puu ei hievahtanut
kaan paikaltaan. 

- Juuso rakas ... . Elätkö 
sinä vielä.--. Voi minua onne
tonta vaimoa, nyyhki Filpia ja 
yritti nyt taivutella oksia si· 
vuun n ähdäkseen niiden alta 
miehensä pään ja kasvot. Mut
ta turhaan. Oksat olivat tiheät 
ja taip~mattomat. 

Filpia polvistui maahan j al
kojen viereen ja ääneen voih
kien ja nyyhkien hyväili niitä. 
hokien: 

- Miesranukkani . . . Työsi 
ääreen sinun piti kaatua ..... . 
Sinä, joka aina olit niin hyvä 
ja ...... ahkera ..... . 

Juuson m ielen täytti ennen 
kokematon onnen tunne ja hän 
röhähti äänekkääseen nauruun. 
Hän ei kertakaikkiaan voinut 
enää ja hiljaa paikallaan is
tuen vastaan .ottaa sitä suurta 
armon paljoutta, joka nyt 
maasta kantautui hänen tietoi
suuteensa. Ei. Vaan hänen oli 
naurettava, huojuttava ja lii-
kuttava ..... . 

Kunnes naurun katkaisi äkki
näinen ja voimakas risahdus 
ja siinä samassa Juuso putosi 
korkeudesta alas kovalle maan
kamaralle. 

- Herra Jumala Taivaassa, 
siunasi Filpia ja- h aukkoi ilmaa 
keuhkoihinsa. 

- Voi, voi. Voi, voi, voihk.i 
Juuso ja paineli ristiluitaan. 

Filpia katsoi puun juurelle 
mätliähtänyttä miestä kuin 
taivaan lahjaa ikään ja sitten 
edessään olevia miehen jalkoja. 
Nopeasti hän teki yhteenvedon 
tilanteista ja tiuskaisi: 

- Senldn vätys, kun et edes 
puussa pysy. 

·sky 
Ulvoo - vinkuu, voima riehuu 

kaikki taivaan vallat kiehuu 

Lennättelee hupaisasti 

miljoonia hiutaleita, 

Ripotellen rivakasti, 

lumipilven riepaleita. 

Vimmatusti repii, raastaa 

tuulen tuimaa ääntä haastaa 

asuntojen nurkkapielet 

Sqivat täällä, soivat siellä 

ujeltavat äänet, kielet 

pyrypeikon valtatiellä. 

Kevätm yrskyllä 6. 4. -57. 

AULIS AKOI..A. 


