
Siellä jossain he olivat, 
m issä ei ollut tyyni , missä 
missä ei ollut tyyni , m issä tuu
li huusi äly ttömässä r aivossaan , 
missä m eri oli kuin kaikki n ie
levä, kaikki särkevä, ehdotto
man hävityksen vetinen hel
vetti. 

Kansi oli vyöryvien vesimas
sojen alla, sadanviiden kymme
nen k il on tynnyri t pyörivät ir
ta u tu11 eina ruhjoen kansira-

Täkillä kaikuivat huudot, 
irronnut lasti rutis ti ja ruhjoi 
kaiken tielleen osuvan, alus 
värisi kuin omaa kestokykyään 
epäillen. Suunnaton, sortuva 
maininki upotti laivan vesi
tonnien alle, s ieltä se nousi ka
tosi taas ja nousi jatkaen 
kamppailuaan. 

Kalman kalpeana , hikikarpa
lol otsallaan kuun teli aluksen 
päällikkö. Ei kuu lunut tynny
rien kolinaa , ei yhdenkään 

Olli Aks Ii Liste 
'r r v\ Jossain 

ken nelmia, miehet uivat ja 
juoksivat lastin ja pelkonsa 
keskellä yrittäen saada kiinni 
painavia karkureita. 

Kapteeni seisoi Komer:tosil
lalla peläten niiden <Juolesta 
jotka pelkäsivät. Nyrkkiin pu
ristetuin käsin hän kuunteli 
taistelu a m iesten ja lastin vä
lillä, mitään hän ei nähnyt, 
koska ryöppyävää, kosteaa pi
m eyttä saattoi melkein am
mentaa. 

m iehen ääni. 
Kaikki mikä yksinäisessa 

mi ehessä oli, kääntyi häntä it
seäim vastaan. - Murhaaja. 
Ei Jumalan eikä ihmisten, vain 
oman itsensä edessä. 
' Sie llä jossain he olivat. 

Alus oli pidettävä vasten 
tuulta, jos se sivuuttain otti 
aallot, oli se kaiken loppu. 

Ruorimiehen kauhistunu t 
huuto voitti vaijerien valitta 
van itkun : - Ruori ei tottele! 

•• 

RJEITAII! 
?? 

1 1 toimittajalle 
' Kaksi 
arkkienk.eliä 

Da rio Fon arkkienkelit lii 
hoi tt el evat tätä nykyä ynwäri 
annasta Suomeamme. Melkein
pä teatter i kuin t eatteri mit
telee voimiaan tämän fa rssin 
kanssa, ja va ikka kysymykses
sä on vain farssi, (mikäli voi 
san oa vain) tuntuu taistelu 
l-\äyvä n ylivoimaiseks i. Kerto
vat, että jopa Hels ingissä kin 
olisi epäonnistuttu . Lohtu se 
on sekin . 

Mutta kun m inä sanoin vii
me Ta pani npäi vänä Tintille, 
joka on ty ttö ja oikein muka
va, että mitähän jos m entäis iin 
teatteriin, niin vastarinta oli 
yllättävä n kova. Tintti ilmoitti 
nähneensä kappaleen aikai
semm in, ja ettei hän viitsi 
tuhla ta enää aikaansa m oiseen , 
joll oin minä sa noin, että minä 
ma ksan, ja Tintti lähti 

Niin me ist uimme teatterissa. 
Väkeä kin oli lähtenyt lii.kkeel
le n . kymmenkunta henkeä, ja 
kaikki istu ivat keskellä salia 
a ivankuin hakien turvaa toisis
taan . Minä mutisin Tintill e 
jotain kemiläisten tea tterihar
r astuksesta, ja Tintti käski mi
nun olla hiljaa, sillä v alot sam
muivat. 

P imenevässä salissa ai nakin 
m inut kietoi pauloihinsa se ou 
to tunne, joka kiehtoo j a tem~ 

pa a mukaansa, jännitys nousee, 
esirippu aukeaa . .. j a tunnel
m a on t ipoth;:ssään. K atsokaas, 
am atööreille voi a nta a paljon 
an teeksi, fmutta e ttä ammatti
l<J iset voivat esittää näytelmää 
s illä tava lla ja viel ä näyttää 
naamaansa päivän valossa, si
tä ei m inun pieni aivokappani 
y mmärrä . J a minä kuuli n v ielä 
sella istakin , et teivät näytteli
jät oll eet osanneet roole jaa n 
ulkoa ensi-illassa. Eivät he 
osanneet niitä kunnolla Tapa
ninpäivänäkään. 

Ulkonaiset puitteet näyttivä t 
hyvältä, mu tta, mutta , m utta .. 
Aija i, oikein otti syd ämeen. 
T ämä on ensimmam en kerta, 
kun minä hauk un Kemin teat
teria julkisesti. Itsepähän antoi 
aiheen. 

Mu tta Sirkka-Liisa Leskises
tä minä pidin. Tyttö teki a ina
kin tylötä . Jos hän ei nyt ole
kaan mikään Ida Ahlberg, niin 
voi hätf ainakin sella iseksi ke
hittyä. Ja m uidenkin, näytel
män nähneiden , alaikäisten ns. 
taiteen tuntijoiden myötätunto 
ja suosionosoitukset olivat hä 
nen puolell aan . Tä mä on k yll ä 
laiha k iitos, enem pää ei m ei
dän äänellämm e pystytä anta 
maan, vielä. 

Eugen Pukemalle sattui on
n ettomuus. Se ei loppuj en lo
p uksi häirinnyt n äytelmää ol 
lenkaan , miksi siitä tehtiin 
num ero. E ikö asia ole valitet 
tavasti niin, että näyttelij ä 
parka saa kestää sen, minkä 
k ohtalo hänell e suo, jopa pot
lmn päähä nsä valittam a tta 
J os kulma aukesi, olisi haavat 
p itänyt n uolla fiksust i yleisön 
tie tämä ttä. Malierkin k uoli 
näyttäm ölle. Se on -.iulmaa, 
m utta minkä sille voi. 

Eipä silti Pukem a te ki hy
vää yötä, j a musta lapp u sil
män pää ll ä oikeastaan puki 
e rinomaisest1 hänen roolihah
moaan. Nostan hattua . 

Muista ei viitsi juuri puhua 
Vaasassa liihoitleli vat arkki 

en kelit myös. Siellä vä ite ttiin 
k ylm ästi , että moise t henki
olennot ei vät ved ä höplästä , 
m utta se ilmeisesti oli si sär äh 
tänyt kemiläisee n herl<kään 
korvaan il keästi, koska tä ä ll ä 
ol i hu uli se paik ka. jonka edel
lä mainit ut otukset jä ttävät 
rauhaan . 

Kymi vui sam a näytelmä ol
la si tten eri llai n.en loisessa 
p aikka<L Vaasassa oli työtä 
tehty ilmeiseti kauan ja huo-

' 

lella, ja min un täytyy ikävä 
kyllä sanoa, että häpesin ke
miläisenä. Yleensä aina pyrin 
puolustamaan kotikaupunkiani, 
nyt olin hiljaa. K emin teatterin 
"menneisyys" on h ieno, ny kyi
syys tuntuu olevan alamäki j a 
koko henkilökunta reessä lui
sumassa. Vain muutamat älyä
vät hypätä poi s ja yrittä vä t 
kiivetä takaisin. En sano ket~ 
kä . 

Mutta taka isin Vaasaan. 
Ar kki enkelien pääosaa esitti 
siellä nuori poika, en muista 
nimeä, ja hän t eki sen hyvin 
Olisipa Sirkka-Liisa Leskinen 
ollut Angelana n iin, kyllä olisi 
olot mu kavaa . Katsokaas. oli 
uudenvuoden aatto j a ihmiset 
juhla tuulella. Mutta Angela 
muis tutti hiukan tyttöä, joka 
on ensimmäistä ker taa tans
seissa . 

Vaasassa asettaan käyttää 
äänitystä, mu tta ei valoja. K u
lissitl<in olivat ontuvia. Esitys 
oli kuitenkin ha uska. Sa i n au 
raa riemusta eikä katkeruu
desta. Ainoa loh t u on , että 
Kemin esitys oli si ollut parem 
pi. paljon par empi, jos sen 
eteen olisi tehty enemmän 
työtä. 

Ja olkoon , m inä en ole m i
kään arvostelija , mutta joskus 
kiu l<uttaa. Toivottavasti t e Ke
min näyttelij ä t ol e tte tehneet 
kauniin uudenvuodenpäätöksen 
esiintyä alkaneena vuonna -64 
paremmin kuin sy.ksyllä. Ettei 
tarvitsisi vajota kokon aan 
muistoihin. Ymmärrättehän. 

Eikii oikeastann muuta . Hy
vä ä työhalua tv 

Ben e tik tu s K . 

A vantgardis
teista 

K uopion seutuvi ita kuuluu 
kummia huhuja. S iellä on tai
teellisesti valveutunut n uoriso 
lyöttäytynyt yhteen ja p eru s ta
nut Taidekellarl~nimisen yh
distyksen , joka jopa laillisesti 
r ekis teröitiin kir joihin. Tämä 
noin puoli vuotta sitten synty
nyt seur a toimii erään Kuo
pion rännikadun varrella ole
van talon laajoissa kellariti
loissa. Tunkkaine n kivijal ka
luola muutettiin nopeasti va
loisaksi huoneistoksi, seinä t 
peitet tiin ääntä kestävillä le
vy illä ja viihtyisyy t tä lisää 
esille asete tut moder nit m aa
laukset , nuorten omia töitä ne
kin. 

Avausjulistuksessaan, näm a 
avantgardisteiksi, kulttuurin 
etuka artilaisiks~ itseään kutsu
vat pojat ja tytö t, selittävät 
pyrkivänsä yhteistyössä tois 
t ensa kanssa luomaa n uutta, 
omintakeista ta idetta . niin mu
siikin ja kuva am ataiteen kuin 
kirj allisuud en alalla. Selvem 
mä ksi toimintamuodoksi on 
toistaisel:si kuitenkin muodos
tu nut e~itelmien pito. Tälla i
siin li laisu uks iin on kuka ta 
hansa ter vetullu t pienen si
säänpääsymaksun s uor itet 
tuaan. Taielekellarissa on käy
ny t esitelm öimässä muun 
muassa Kai Laitinen j a Tuo
m as Anhava. Usein on es i tel
män jälkeen mahdollisuus 
keskustella kyseessä oll eesta 
aiheesta. 

Mistä s itten Ym oinen yhdls
tys saa t arkoituksiinsa rii ttä 
vä t raha t? Yksityise t la h:ioitta
jat kenties avust avat. ka upun k i 
ei ilman virallis ia hakemuksia 
Jostain on aina r ahaa saa tava, 
si llä jo yksistään Taidekella 
r in tiloista on m aksettav;, 
vu okraa. T ie toj en mukaan ra 
hahuoli sta päästään pi an eräil
tä os in, s illä on löy tyny t r ikas 
mesenaatti kellarin ikioman 
julkaisun takaajaksi 

Edellä esitelty nuorten kult
tuuriliike lienee ainoa maas
samme ja · her ättänee epäilyn-

KIRJALLISUUSLEHTI ! 

Siellä jossain . he o.va.~, miss~ ~~\{~~~~~i'::·~'''~~~y:w.~"~?\''"'''···· 
e1 ollu t tyym, mtssa tuul1 · ,, · 
mylvi sakeassa raivossaan, 
missä taivaan valot tanssivat 
väkivaltaisen kuoleman tans-
sin, missä kohiseva, tuhoav a , 
pimeä kaikkeus pyyhki pelon 
ja elämäntahdon huudot kuin 
ei niitä koskaan olisi ollut-
kaan. 

Siellä jossain he hiljaisina 

"' ' ' 
ovat, missä on tyyni, missä 
meri on kuin sin inen ja vih reä 
autius, missä tyynenäkään päi
vänä ei horisontti pysy paikal
laan. Siell ä jossa in he ovat 
missä öi sin on kaukainen täh 
ti kuin lähenevä laiva, niissä 
tuulenkin nukkuessa keinuu 
kuu. 

Joku on heitä muistan ut , 
jossain ajelehtii kohti avom er
ta yksinäinen seppele. 

«Outo ja olento ja» 
Afrikasta 

AMOS TUTUOLA, PALMU
VIINIJUOPPO. 137 s KIR
JA YHTYMÄ 1963 Suom. ftEI
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Afr ikka huutaa! Sen ääni 
kantautuu koko s ivistyneen 
maailman tietoisuuteen julista
vana ja värillisille ominaisena 
mielikuvitusrikkaana. Talou
dellise n ja poliittisen h uomion 
oi;J essa l<asvaa mielenkiito mus
tien maailman taat!e llisii n edel
lyty ksiin. Kovi n h arva t ovat 
pystyneet r aivaamaan nime nsä 
läpi kielirajojen viidakon ja 
päässe et tunkeu tumaan lä nsi
maisen sivistyksen foorumille, 
mutta t.oivon mukaan edelly
tykset siihen ovat l<asvamassa! 

Länsi-Nigerialaisen Amos 

Kirjailijakokous 
Jyväskylässä 

sen ka nn an. että m aakunnallis
ten k ulttuurir ahaston asia on 
tukea taiteita. Kokous laati 
kunnille osoite tun vetoomuk
sen taiteen entistä suu r emma k
si t ukemiseksi, .ia on mainittu 
v~toomus jo ollut esillä leh
distössä. 

Neuvottelu päi vien ob.ielma<ln 
kuulu i yhteinen teatterissa-

Maakunnal liset k irjailijat-ni
mitys ta rkoitt aa kaikk ia mui ta 
kirjai!ijoi ta pai tsi helsinkilä isiä 
- olivat kokoontuneet J yvfi S
kylään 1_:2/ 2 neuvotteiupäivil
Je, jossa Suom en Kirj ailijdliit
toa edus.t i pul?eenjohta.ia Mart
ti Santavuori ja johtok unnan 
j äsen Eila P ennanen. 

käy nti, kun nianosoitus Min na 
keimpä nä tehtävä nä on p i- Ca111thin patsaalla, Gu mmerus 
tä~i harrasta ja t keskuudessaan Oy:n tarjoama illallinen, Jy-
erä änlaisen kokoavan vaiheen väskylän kaupungin lounas ja 
yli ja tänä aikana p itä ä h ei- päätteeksi !drjailijamatinea, 
dät erossa varsi naisista k irja!- joka muodostui kavalka adiksi, 
Iisista p iireistä . Tänä a ikana jossa k irjailija t eri puolilta 
on toimitt;:JVa k irjoitta jan luo- maata lyhyesti esittelivät 
vie n m ahdollisuuksien esi in aluettansa tai esittivä t k ir-jal-
nos tam iseksi, roh keuden ko- lista tuotantoaan. 
koa miseksi j a hänen materiaa- Ke-ski-Suomen k irjailijat ry. 
linsa käyttöönottamiseksi rn ah- toimi neuvottelu päivien isän tä-
dollisim man laajana. y hd istyksenä kerrassaan k ii-

Mart ti S anta vuo r i alus- tettävästi. · Seueaava k okous 
ti kesk ustelun ku ntien tuesta p id etään vuoden k uluttua 
tai teelle main iten että ko. I ma tra ll a. 
asiasta on tekeill ä tutk imus. Pohjoisia k irjaili joita edusti-
Keskustelussa ilmen i e ttä v oi- vat ne uvottelutilaisuud essa J or-
makkaimm in tuke~ taide t ta ma Etto, Lauri Kaa rto ja Hau-
Tampereen k au pu nk i. Maala is- n i Kivilinna . ' 

Aili Liste 
• 

l!nll!lUSSQ Sinulle joka olet 
ja sin.ulle joka olet 

{II) 

- illan h iljaisessa hämärässä 
(luvallasi) 

herkistyn herkistyvät aistit 
ja tahto 

en osaa kuitenkaan kertoa k aikkea 
mitä n auru ennen tätä kaukaa tullut 

VlB'lrClS 

m itä eimitään ja sanat kuullut ja kuulemattot'l'lat 
' silmistä luetut sanoivat 

en osaa myöskään sanoa . 
mitä tarkoitin kysyessäni miten kestäisimme tän'län 
ehkä ajatt~lin nostaa käteni puolesta ja vastaan 
ihmisenä ihmiselle 

tämä sinun täytyisi ymmärtää 

että olimme r ikkar uohoina ohrapellossa' 
Htä ol imme huonot siemenet huonossa maassa 
että etsimme täyttymystä kirotuilta vainioilta 
että emme pystyneet Juomaan paratiisia 
koska vihasimme pahuutta lähimmäisessämme 
mutta rakastimme itseämme 
yli kaiken 

t ämä sinun täytyisi ymmärtää 
että elämme yhä vihaisilla vilj amailla 
että olemme kirotut okaat pensastoissa 
että emme saa täyttymystä 
lähimmäisemme vihaamisesta 
emmekä itsemme rakastamisesta 
että emme kanna hedelmää 
koska maa ei ole meidän 
emmekä me ole maa 

tämä sinun täytyisi tunnustaa 

että synnyimme vihataksemme 
ja rakastaaksemme 
väärin väärässä maassa 
pahan siemenenä 

- illan hiljaisessa, hämärässä sinäkin 
nostat käden suusi eteen ja tukahdutat 
äänettämän pyynnön huuliliesi 
(minussa sinull e minulle 
vain tämä horjuva tahto 
vain nämä horjuvat sanat): tahdon el ää 

ihmisenä ihmiselle 

Tutuolan "Palrnuviinijuoppo" 
edustaa primiti ivis tä taruj en ja 
satujen arkitodellisuu tta, fe ti
sismta, jossa val litsee "omi
tuisten olentojen" toisaalta dy
naaminen toisa alta . t aas staatti
nen kenttä. Se asettaa vaa ti
muksia, joista selv itäkseen ih 
misen on turvauduttava yli
luonnollisi in voimi in ja mahti
keinoihin taikoj en ja loilsu
jen avulla Musta magia kuk
kii kaikessa )oistossaan, · väke:: 
vien yrttien tuoksu huumaan
nuttaa lukij an ! 

Neu vottelupäivien e nsimm äi
senä alustajana oli J orma E t
t o a iheenaa n "Maaku nnalliset 
näkymät" kertoen li k innä poh
joista aluetta kosk evis ta kYsy
myksistä. Alus tusta seurasi 
keskw~tel u, joka antoi ikä ~\n 

kuin nopean läpileikkauksen 
eri puolilla Suomea toimi v ien 
kirjail ijayhdistysten toimin ta
mahdoll isuuksista ja vaikeuk
sista. Erikoisesti kiinnitetti in 
huomiota harra stajakysymyk
seen. Har rastaj ien kuulu minen 
kirjailijay hdistyksiin o n er i y h
distyksillä hyvinkin toisist a an 
.poikkeavaa . , Eräisiin yhdistyk
siin ei hyväksytä la inlutan har
rasta jia, toisiin muu tam a ns. 
lupaus, ja joihi nki n on va
paampi pääsy. Pohjoise t k irjai
lijat lienee jäseneksi hy va'ksy
mi sessään väljin. Keskustelu 
päätyi toteam ukseen e ttä esim. 
Pirkkalaiskirjailijoitten ja P oh
joisten kir·ja ilijoitten olosuhteet 
poikkeavat siksi palj on to isis
taan, ja toiminta määräy tyy 
ni iden mul<aa n. 

kunnat ovat yleensä ottaneet _R. l{ ~---...-----"-"_.._,..._ ... __ ..._....,. --------
P almuviinijuopolta kuolee 

juoma n laski ja ja hä n läh tee 
ets imään sitä "Kuolleitten k au
pungista". Matkalla .s inne h än 
joutuu 1satoihin seikka iluihin, 
Hän pela~taa kaupungin pää
miehen ihanan tyttären , joka 
on .ioutunut "Kalloj en perheen" 
vangiksi. Tästä tulee hänen 
vaimonsa ja matkatoverinsa 
Hänen tutvonneesta peukalos
taan syn tyy poik<1, joka on täy
dellinen tyranni. H eti syn nyt
tyä än hän om aa aikuisen puhe
kyvyn, syö kaiken ruoan ja 
juo 'l<aiken palm uviinin

1 
tap

pe lee ihmisiä ja eläimiä vas
taan ja ta ppaa kaikki, jotka 
uskalt avat hän tä vastustaa , 
polttaa kaupu ngin talot, j.o.e 
Pa lmuviini j lloppo on pakoitet 
tu käy ttämää n väkivaltaa omaa 
poika<Jnsa koh taan vapa utuak
seen peloitta vas ta tyrannista . 

Tietojen saamiseksi P almu
VIinijuoppo joutuu suoritta 
ma an m onia vaikeita tehtä viä, 
mm. vangitsemaan "Kuoleman". 
Monet "olennaista" ovat pah oj a 
henkiä, jotka tavall a ta i toi
sella vaarantavat ja v aikeut
tavat matkantekoa . Mutta on 
joukossa puhtaasti hyviäkin 
"henkiä" kuten esirn. "Uskolli
nen äiti", joka asuu "Valkoi
sessa puussa" ja halua a auttaa 
ka ikkia vaikeudessa olevia . 

Ma tkalla Palmuviinijuop po 
vuokraa "pelkonsa" 'a myy 
"kuolemansa" , näin hänen ei 
ta rv itse peltitä ed es kuolem aa , 
koska hänellä ei ole pel koa, ei
kä kuolem aa . 

Lopul ta vaivojen ja vaikeuk
sien jälkeen vaelta jat löytävä t 
tiensä· "K uolleitten kaupunk iin" 
ja Palmuviinijuoppo puhuttelee 
juom anlaski jaansa, joka ei kui
tenka an voi pala t <J enää eH\
mään , kuten Palmuviinijuoppo 
on to ivonut. Muis toksi isän Uin
sä rakkaudesta hän antaa tä ll <~ 
m erkillisen m u nan , joka täy ttää 
ka ikki toiveet. Tämän av ull a 
Palmuviinijuoppo pelastaa ih
miset janosta .ia nälästä, joka 
aiheutuu Maan ja Ta iva an vä 
lisistä keskinäisist ä ri idoista 

Tutuol an P almuviinij uoppo' 
on kuin ·salaperä inen Jokolen 
rummutus, kieleltään naivisti
ne n' J a tkuvat toistot ova t se 
yksitoikkoinen tunnussä vei, jo
ka luo alkukan taisen suggesi
on, omall a m ielet törnällä taval 
laan ärsyttävän! 

Suome niajan ,onnistumisen 
suhteen mielipiteet sa attavat 
suuresti kin va ihd ella . jäi mie
likuva : ru ti ininomainen ! 

1 

Oi va Ar v o J a 

sekaista ihmetystä. Mihinkään 
hy myilyyn ei ole kui tenkaan 
varaa. Kuop ion Taidekellarilla 
on nuor i, a kateemisen loppu
tu tkinnon suorittanut puheen 
johta ja ja onpa y hdisty kse n 
jäsenistössä jo ka ksi h iema n 
kuuluisuuttakin saavut tanutta 
henkilöä , nimitäin Pe kka Kejo
nen ja Kari Miet tinen. Edel
linen julkaisi syksyllä esikois-

T oisen a lustuksen piti L eo 
Su o me 1 a "Lehdistön k irjoi
tuspalkkioista" esittäen esi
merkkejä er ila isista palkkiois
ta ja päätyen toiveeseen yhte
nåisisistä pa lkkioista. 

Leo K a l e r vo esitti p u
heessa an "Kirj aili.ian amm a tti
tie touden levittäminen "su un
nit elman nuoren kirj a ili jan 
opaski r jan laatimiseksL jossa 
mm käsitelt ä isiin k ysymyksi i·i : 

- K irjailijan suhde m ahdol
liseen to iseen ammattiin , 

- K irjaili jan suhde k ushn
tajaan 

- Kirjailijan suhde y hteis
kunta an 

J aakko S y r j ä l ä alusti ky
symyksen "Mitä voita isiin teh
dä nuor ison k irj allisten h ar
ras tusten tukemiseksi" kesl<it
täen mielenkiintoisen esityk
sensä kolmeen pääkohtaan : 

1) T erveemmän ja tulokselli
semman verenkäyn nin a ikaan
saamisek si k ir jallisessa eläm äs
sämme ka nn at taa "l<ir j all ista 
nuorisoa tukea nimenomaan 
he idä n luovassa harrastukses
SHR 11 . 

2 ) T ä hän tar koitukseen sopi
vis la työmuodoista on p uutet 
ta. ehk ä parhaana nyky isin 
ki3ytännössä olev ista muodois
ta voi pitää k yn äil ijäpiirejbi, 
jotka usein ovat opi stojen toi
rneenp an emia . 

:~\ . K il"ioi i1Hi:'lkerhoien hoi r·-

Pohjoiset 
Kirjail ij at ry 

K em ijärven 
y hdistyksen 
8. 3. - 64. 

sem inaanlla on 
k i rjailija:m a tine J 

Vuosikokous pidetään Tornios
sa 21. 3. ~64 . Lähemm in kierto
kir jeessä 

Kirja ilij a Reino Lahtinen vie
r ailee Kemissä 11 .- 13. 3. puh ue ll 
11. 3 ~ Luotolassa ja 13. 3. Toivo
l assa aiheesta "Miten näytelmä 
syn tyy". Hän on lupau tu mH myös 
vastailemaan k irioi t ta.i ien k ysy-
mvksiin 

Si h t ee ri 

teOI\sensa "J ami t" .ia jälkun 
m äisen runoj a esiin tyy K uopion 
Vestäjien j ulkaisussa "Ilman 
hatunnostoa". On iha iltavaa, 
et tä edes jossa in Suomen kau 
pu ngissa on nuori taiteellinen 
joukko lä h tenyt li ikkeelle en
nakkoluu lottom asti vastuksista 
välitt äm ät.t.;; _ 

Pertt Lehes 

Ei tunne 
taivaskaan 

Erich Maria Rem arquc, 
T AIVAS EI TUNNE SUO
SIKKEJA s. 285 
Suom ennos Mar kku Lah tela 
Gum merus 1963 

Onko k uuluisuuden varjo tu
kahdu ttan.ut luovan dynaa mi
suu den v ai onko sen tehnyt ra
ha n m ahti va i kenties kyvyt 
ovatk in loppuneet kesl{en? 
Kun kuu lu isa kir jaili ja, jonka 
sormi kerra n on ollu t voima k
kaasti sylddväll ä elämä nvalt i
moll a ja kaovaHarl'Jt hä ne,ta 
var teenotettavan totw;den i ll 
lis tajan, heittäytyy yks-kaks 
skr ibenttiksi naisten leh tien 
kevyiden jatkokertomusten 
kir joittaj aksi, r omah taa jota
kin arvokkaaksi olete ttua pe 
r usteellsesti. Niin pi tkä, p itkä 
ma tka on "Lä nsi rintam alla ei 
mitään uutta"-bestselleristä 
kevytmielisesti söhäistyyn ja 
onttouttaan kum iseva an "Tai
vas e i t unne suosikkeja" - kirja
seen, joka oli ehkä paikallaan 
ja tkokertornuksena naisten leh
dessä . T ämän tapaisiahan ne 
en imm~i ksecn ovat, vaikka ei 
mikää n es täisi sitä, että nii
denkin tasoa h iukan kohotet
ta isi in , näin ainakin odottaisi 
silloin, kun teki jän ,Paikalll 
lwmeil ee sellainen kuuluisuu s 
kuin Hemarque 

Tapahtumat lä htevät verk 
l<:a isesti mutta luistav an kynän 
- ta kaa vaistoaa tekijän lah
jakkuuden - saattamana liu
kuu turhamaisen l iukas ta mä
keä , jossa l uki)al1a ei ol e 
m istä kiinn i ottaisi. Kilpa- au 
to ilija Cler feyt m enee tapaa 
m aan al ppipar an tola an r a lli
kurnppaniaan, viettää mu u ta
mia päivi ä parantolailmassa i a 
ottaa mukaansa L ilian- nimisen 
kaunokaisen, joka ha luaa pae
ta vapauteen. Clerfeytille j a 
Lilian ille on yhteistä t ah alli
nen henkensä vaar a ntarninen. 
ensin mainitulle se on m uodos
tunut el ärn äntehtävä ksi , toisel
le sen a iheuttaa kiihtyvä elä
män jano. K ohta lonomail!' uus 
on liian osoi tt eellinen , tyhmin
kin luk ija tietåä, m itä tu lee 
tapah tum aan. Täm ä la ti sta a jo 
ju onell isestikin ju tun pelkäk
~i jutuksi. "Taivas ei tunne 
suosi kkeja", ensin kuolee h uip 
pu un tr imrnattu fyysisesti vah
va k ilpa- a ja ja,, hänen ku ole
maan sa säestää " terävä repey 
tyvän m etall in ääni" ja r adalle 
levi ää "m usta öljyl ammikko"; 
.ia "ku usi viikkoa myöhemmin 
er ään ä valkeana . kesäpäivänä, 
joka oli niin hilja inen ett ä 
tuntu i k uin luonto olisi pidäi
tänyt henkeään", tuk eh tuu Li
lian ver ensyöksyyn parantolas
sa, jonne hän on palannut tap
pionsa jälkeen. 

KIRJAVAAK 
Oi, 1930-lu vun profeett a 

Eri ch Mar ia Remarque, tai vas
ka an ei tunne suosik keja! 

Suomen taja Markku Lah tela 
liikeh tii · kirjallisuudessamme 
melko ahkerasti, kenties hänen 
osu utensa tässäkään työssä ei 
ole kaikkein huonointa ! 

OIVA ARVOLA 

Epäilyttävää 
sanoJen 

vuolautta 
Mikko Sam ul inen. NOVELLE
J A, s. 187. Wsoy 1963. 

S anojen vuolas vir ta, jossa 
on h arvassa ka hluupaikkoja ! 
Pölyyttynyt realistinen elä
my spohja, koko la illa vanhan
aik ainen ja PE:rin m ielellään 
myyteissä askarteleva kerto
m usten tekota pa, jossa lu kij a 
hukutetaan maa lailevi!n sa noi
hin. Mieleen ! tuli etsimättä va
lokuvaus, niin p ik ku t arkkaa 

ja toisaalta taas epäm ääräisesti 
iähmettyvää , liiaksi y leistävää , 
on Mikko Samulisen kerronta . 
Hä n on maltiton nuori m ies, 
jok a toivottavast i seu raavaa 
teosta tehdessään jaksaa pun
taroida, m iten sa noo, mikäli 
sanottavaa vielä näyttää riit
tävän. J utut kiertävä t jätkien 
maailm asta kaikkeen maail
maan, kuitenkin keskeisenä 
miljöönä on jonkinlainen m aa
laisky lä ta i maal aiskylät Suo
mesta itäiseen Karja laa n . Ai
heet ova t sa malla ta vallaan 
omalaatu isia, useat erikoislaa
tuisia ta i sitten oikein tyrkyt
t.ävän opettavaisia, pääasiassa 
ka iketi k ir jailijan omakohtais
ta kokem usta liittyneenä luo
va an kuvitteluu n. 

Epäilyttävä ltä tuntuu legen 
da nomainen "P yhät m iehet", 
jossa ke n otaan eksyneen pik
kupojan suojelijoista ja y rite
tää n vakuuttaa liial<si olemat
tom ia asioita. Jos se olisi esi
tetty jonkinlaisena kansanomai
sena taikuuskäsity: "~n tois inL
na, sen voisi antaa anteeksi, 
mutta tekij ä ei 'tee niin, vaa n 
vaatii täydestä otettavaksi 

Epäilyttävä ltä tuntu u k um
mitustar ina "Kum1 ,1al1inen vies
ti", jossa pyr itä än ilm eisesti to
distamaa n telepatiaa per in ou
dolla as iayhteydellä, esityk ::::.>
tä t;ul ee hypnorttinen satu. 

Epä ily ttä vältä tuntuu aik ui
sen poj an kuviteltu dialogi 
kuolleen isänsä ka nssa "Ei ld i
re ttä, poikaseni !" ker tom uk ses
sa ja toisaalta se on u uvu tta
va n opettavainen, joka ta htoo 

polt taa luki jan , proput. Tässä 
kertomuksessa tuli väistämättä 
m ieleeni Matti Hällin romaan i 
"Valmist a sydämesi u nohta 
ma an", Samulisen ker tomu,s on 
va in vielä setämäisempi · ja 
Öpettavaisempi, siv ukaupalla 

jatkuvat 1san repllikit, joissa 
kaiken a ikaa tuntee, rniten sor
mi on varoittavasti pystyssä . 

Kirjan takakanne~~a luvataan 
"meheviä ver tauksia ja osuvaa 
huumoria" ja täytyy sanoa, et
tä varsinkin kirjan alkupuolel
la vertaukset ovat paikoin 
l iiankin mehev~ä ja huumori 
groteskia, mutta loppua kohti 
puhuja väsyy, hymy kalpenee 
j a hyytyy. 

Tuskinpa Mikko Samulisen 
liannattaa jatkaa tällä linjalla? 

Oiva Arvola 

Kapea puisto
käytävä 

Essi Valta: PUISTO (0) 

Essi Vallan romaanissa 
"Puisto" nuorehko isoäiti Ma
ria kuljettaa tyttärensä tytärtä 
puistossa, näkee ja hiukan ko
keekin puiston päiviä ja iltoja 
sekä tarkastelee ikäänkuin 
sieltä käsin tyttärensä aviolii
ton r~peytymistä, Hän tapaa 
puistossa joukon ihmisiä, toiset 
vain sivuavat häntä, toiset tu
levat lähemmäksi. Kirjalliselta 
vaiku ttava kulkurinainen, joka 
puhuu Kalevalasta ja Sibeliuk
sesta ensi tapaamisella, tulee 
hänen ystäväkseen ja Riku 

Korpela avaa Marialle mah
dollisuuden uuteen elämään. 

Essi Valta on antanut Marial
le kapean näkökulman - elä
mä avautuu hänelle kuin puis
ton k äytävästä - ja vakiintu
neen a jattelutavan. pe luo kir
jalle pystähtyneen, paikoin 
toistava1:;kin vireen. Essi Vallan 
"P uisto on tyypiltäi}n naisten 
kir.ia: rauhcllinen, suppea, 
hil.iainen, sovinnainen. Se hyr i
see keski-il~äisen naisen hiljais
eloa. 

Rauni K ivilinna 

Aikuisuuden 
\ 

rajalla 
Merja Otava: KÄVELYILLAT 
(WSOY) 

Merja Otava on kerännyt lu
kijoiden ja arvostelijoiden kuk
kakimpun nuortenkirjoil!aan 
"P riska" ja "Minä Annika Äp". 
Uusimmassa kirjassaan hän on 
siirtynyt kuva ttaviensa iässå 
askeleen eteenpäin. "Kävelyilto-

jen" abiturienttityttö elää aikui
suuden rajalla; takana lapsen 
selkeä ja varmapiirteinen maa
ilma, missä kail<ki on sitä miltä 
näyttää ja edessä avartuva, 
epävarma maailn 3. Tyttö ko
kee tapahtumat ja ihmiset 
uudella tavalla; hänen simänsä 
aukeavat. Kirja on pääasia:sa 
hiljaisia kävelyiltoja, a.iat,Jksid, 
joiden keskeltä lu kijalle avau
tuvat tytön kokemukset ja hä-

nen maailmansa. "Olema~saölo 
- käytän nykyisin hyvin ko
meita sanoja häpeilemättä nii
tä lainkaan - minun olerniseni 
tässä kaiken keskessä törmää 
joskus siihen, että l<aikki onl,in 
yllättävää. Hyvin use:" minä 
hiljaisesti petyn, hämmennyn 
vielä useammin ja aika usein 
tunnen kyvyttömyytcni ottaa 
vastaan oleminen tässä tälla i
sena. Herrajumala lminka se
kava minä olen". 

Merja Otava käyttää paljon 
tajunnanvirtaa · keinonaan .ia se 
saa aikaan hienoisen yksitoik
koisuuden, mutta hän nn ta
voittanut nuoren tytön erään 
vaikean vaiheen osuvasti ja 1-u
vaa sen herkästi. Hänen &uDa
käyttönsä on myös kuiD rajc.m
käyntiä: tavallista l~aunista 
kieltä, koululaisslangia ja nuo .. 
ren runon haettua ilmaisua. 

Raun i Kivilinna 

Sankari, 
• saarnaaJa, 

julistaja! 
Jevgeni Jevtusenko, OLBN 
VAITI JA HUUDAN. s. 128, 
Suomennos ja esittely Mark
ku Lahtela, Kirjayhtymä 1963 

"Jevgeni Jevtusenko on 
Neuvostoliiton nuoren polven 
johtavia runoilijoita . . " kerro
taan kokoelmaan liittyvässä 
esittelyssä, jonka ainekset ovat 
tekijän omaelämäkerrasta teh
tyjä lyhennyksiä selityksin 
täydennettyinä. 

Ja kul>apa runouden ystävä 
ei olisi kuullut hänestä, on 
kuullut sellainenkin, joka ei 
varsinaisesti runoutta harrasta
kaan. Parin viimeksi kuluneen 
vuoden aikana Jevtushenkon 
ympärillä on käyty kiistrJja. 
Vuosi sitten tapah~ui Neuvos
toliitossa virallinen ideologisen 
linjan kiristyminen, jolloin 
luovattlin taiteen rajat. Tässä 
yhteydessä joutui joukko kuva
ja san.ataiteen edustajia huo
noon huutoon. Heitä "syytet
tiin rauhanomaisen r innakkais
elon väärinkäsittämisestä ja 
rintamien sekoitukssesta", Sii
nä sanottiiq edelleen että 
" . . . käsitys 'vallankumouksel
lisesta taitees ta on väärä, . ja 
vielä enemmän: se on joutunut 
alttiiksi rappeutuneen ja rap
peutuvan länsimaisen taiteen 
hitaalle eroosiolle'." 
T~hän "mustien lampaitten 

joukkoon" joutui myöskin Jev
geni J evtusenko, joka lukui
silla ulkomaanmatkoillaan oli 
pu hunut tuhansille Iänsirnaisil 
le kuuntelijoille kuvaten "lu
vattoman vapaasti käsityk
siään" taiteesta ja sen tehtä
västä itsestään Jevtusenko 

on sanonut, että "hänen paik-


