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KOLME 
~tussa. 
Olkoon näin 

sanot 
Näin on hyvä, älä liiku, vien sinua 
Kuuntele-

planretat vyöryvät 
suhisevat ohi 
näet vain pyrstön 
niistä joilla on pyrstö 

Minn~ menemme kysyn 
Menemme niiden perästä 
kuljemme ohi lin.nunratojen 

ja läpi 
tähdet sinkoilevat pelästyneinä 
olemme pian perillä 

avaruuden laita jo näkyy 
astumme sinne 
kurkistammc alas -

9flc· puhumme kauniisti 
Me puhumme kauniisti: 
Elämä 
ja Kohtalo 
ja Jolmpäiväinenleipä 

Kuka sitä aina jaksaa 
me sanomme 
kun olemme yksin 

talossa jonka seinät supistuvat 
hengittävät 

Olkaa hiljaa 
naapurit kuulee 
me olemme sivistyneitä emme riitele 

Mitä siitä jos lapsemme 
eivät tiedä mitä itku 
on 

·'3Ratku 
Olen tulossa kaupu11gista 
missä ei ole katuja 
ontot talot ovat suolla varpaillaan 
keveästi etteivät uppoaisi 
- yli suon on asetettu raiteet 
jo ruostuneet vähän 
menevät kaup,unkiin ja kaupungista pois 

J \.ll1a nousee ja laskee 
suon hengityksen tahdissa 

..__. 

Å amupimeys oli väis tynyt, 
mutta harjakorkeudessaan ole
van ra lcennuksen y limmiltä te
lineiltä nähtynä ympärillä 
avautuva kaupunki oli vain 
elottoman valju kattomeri. Lä
heisen joen öisin syyskylmään 
ilmaan työntämä sumu kietoi 
jähmekinä massana kattojen 
alapuolella . olevan kaiken ja se 
h~llitsi s ielli) harmaana ja 
ikäänlcuin liknisena aina aurin
gon myöhäisempään nousuun 
saakka. 

Katuvalot paloivat alhaalla 
senvuoksi yhäkin. Kiiluivat 
siellä keskipisteestiiän laidoille 
himmenevästi laajenivina, mi
tään valaisemattomina pallo
malsma hattaroina. Telineiltä 
näkyvyys sitävastoin y lti kauas, 
yli kaupungin rajojen. Taivas 
oli pilvetön ja k uulas. 

Jo monena päivänä tuo kiusa 
oli laskeutunut maahan, se ei 
ha ihtunut enää ylös ja se t iesi 
syksyn ensimmäisten pakkas
aaltojen tulo a. Olipa se useana 
yönä pakastanutkin jo muuta
man asteen verran ja ilma kat
to jen yllä oli raikkaan kirpeä 
nytkin. 

Betonimylly rahisi vinssitor
nin juurella alhaalla su mussa , 
tyhjeni, täyttyi, rahisi ja kone
lapio . k,ol;;~htelL sen _raut<!isi.a 
syöttöaukon laitoja vasten. 
Torni natisi ja huojahteli 
kiristy.wa i.iereit.aan tempoil-
len betonikuupan noustessa 
ja kumotessa sisällyksen-
sä ·kärrärin annostelukouruun. 
Vibra vinkui Jaanilla vihlovas
ti työnnettäessä massan sekaan 
ja nostettaessa siitä. Vasara 
paukkui. 

Kalle H.eikki 

viittasi herrojen - Klubin 
etäämpänä välkkyvään kattoon. 
Oli tupakkatauon hetki. 

- Siitä tokko luiisi mitään, 
sanoi kärräysteistä huolehtiva 
juomaveilwksi tu nnettu kirves
mies virnistäen. 

No?, sanoi kärräri kysyvästi. 
- Tokko jätkä viihtyisi siel

lä, kirvesmies sanoi j a virnis
te li entistäkin reippaammin 
viinamiehen pöllöisin kasvoin. 

- Niinpä se tietysti on, kär
räri sanoi ja linkosi pettynee
nä katseensa jonnekin yli joen-

' t:,>kaisen vaar an, jonka ylle a u
r inko nousi ja jonka rinteille 
kaupunki siltä suunnaltaan 
loppui. 

Kirvesmies ei mennyt ansaan, 
jos . hänessä sitten mitään an
saan menemistä olikaan'! Ar
voitukseksi siis yhä edelleenkin 
jäi, oliko totta se mitä oli kuul
t u joltakin, joka oli eteläs tä 
kuten tämä kirvesmieskin, että 
hän kerran olisi ollut herrana 
muulaman vuoden kun oli ar
valla voittanut. Liikl{eet oli ol
lut ja autot S itten pisti nimen
sä väärän miehen paperiin ja 
nyt oli tässä? 

Ei hän puhellut siitä päis
säänkään. Kiertelipähän ja 
kaartelipahan kuin huvituk
seen. Se pi steli mu ita ja teki 
Qlop ?eljai~cn ihmisen ~äheisyy
dessä epävarmaksi, jo!.etikiil. 
Sehän osotti, että asianomainen 
ikään kuin vieroksui kuulua 
samaan yhteisöön. Ivasi ehkä 
sitä. Heitä? 

- Ämmällä ne vaan verhot 
akkunassa on päällä vieläkin, 
sanoi l):årräri ka lsoen vasta
päistä taloa. Piru<lko tuosta. 
Sattuuhan· noi ta. Ei se ensikcr-

en: 

nytkähtelivät verkalleen keski
päivää kohti. Silloin päättyisi 
rakennuksilla lauantain nor
maali työpäivä, mutta heidän 
kohdaltaan olisi vasta alussa. 

Betonikuupan noustessa ja 
Jdpatessa kärräri tuki olemus
taan huojahtelevan ja natise
van tornin parruihin, pyyhkäi
. si hikeä si{miltään ja täytti 
kärrin betonilla, tarttui satoja 
kiloja painavan taakkansa ai
soihin ja keskitti ty\)ntöön kah 
denkymmenen vuoden koke
m uksensa. 

Kärräysteistä huolehtivan 
kirvesmiehen apulaisena oleva 
seka työmies ei aikonut enää 
ylitöihin jäädä. Hän purnasi 
kantaneensa ylityönä yhden il
lan ra udoittajalle rautoja j a sa
noi apulaismestarin maksaneen 
siitä vain tavanomaisen seka
miehen palkan, va ikka työ olisi 
edellyttänyt palk.assa parempaa 
ta1'ifia. 

- Kyllä se mesu sen oikasee 
kun huomautat, kirvesmies sa
noi. 

- Saakait' sitä tw·paa aukoa. 
lVIitä se sekamiehen vaikuttaa'/ 

- No, - kele. Yri tä , ees. 
Puhu vastaaval.le äläkä tuolle 
koulusta vasta päässeel le lättä
hatulle. 

- Käydäänkö kahdeltatoista 
syömässä, kysyi pistolaatikko
mies 'yli vibi'al1 vin'ku\lan ·me
lun'? 

Tott<~kai! Viinakaupassa 
on e hdittävä käydä, myöhem
min ei enää ennätä, sanoi kir
vesmies. Piru tässä enää jaksa 
ilman vahvistusta. Puoleen 
yöhön ties menee ennenkuin 
laani on selvä. Saapahan edes 
sitten yöllä kortteerin sa unassa 

Aitiopaikka (' 

,elineill __ 
Hum·uina tupi·ahtelevia hen

gityksiä, kireitä, rasittuneita il
meitä ja rankan työskentely
vaundin lomam. singottuj a 
äreitä sanoja. Tuon k ireyden 
laukaisi vain . silloin tällöin 
urakkatyön lomassa pidetyt 
muutaman minuutin tupakka
tauot hetkeksi. Oltiin jo kblme
na päivänä peräkkäin työsken
nelty myöhään yöhön. Lepo oli 
jäänyt vähälle. Pakkasten pel
ko painoi päälle ja oli syynä 
työvauhdin kiristämiseen. Me
n eillään olevan viimeisen ker
roksen seinät ja laani tulivat 
saattaa valuosiltaan valmiiksi 
ennen sitä. 

Vastaavamestari istui alhaal
la varastoparakin toimistossa 
valvomisesta turvonnein silmä
iuomin, selaili papereitaan Ja 
virkistyäkseen joi levyllä kie
hauttamaansa kahvia siltään. 
Apulaismestari vouhotli kou
lusta vastapäässeen tunnettuun 
tapaan. 

Aurinko pilkisti etäisenä ja 
punaisena k iekkona joentakai
sen vaaran yli, häi vytti m aise
masta elottoman harmauden, 
väritti kaupungin katot ja antoi 
Iaskeutuvalle sumulle puhtaan 
valkoisen hohteen. 

Muutaman korttelin päässä 
sumusta kattomeren yläpuolelle 
kohoavan kirkontornin kello
l1uoneen luukut aukenivat ja 
sen iso-kello alotti moukesar
jansa kattojen y!L Oli lauantai. 

- Jos voittaisin satatuhatta 
arpajaisista , en sen perästä 
pikkutarvettanikaan tekisi ra
kennettavia taloja päin. Järj es
täisin niin, että tuolla istuisin 
Klubilla herrojen seurassa, 
kärräri sano i, sylkäi si natsan 
suustaan betonin sekaan ja 

ta näiden hommien yhteydessä 
ollut, kun semmosta nähtiin. 

- Eikä ole vielä vi imeinen- .. 
kään, joku sanoi. 

- Vasitenkin ne jotkut sitä 
tekevät, sanoi toinen. 

Keskustelua säesti maalais
pojaksi itseään nimittävän kä
kättävä nauru. 

Betonikuupa nousi, vinssitor· 
ni natisi ja huojahte!L Hengäh
dystauko oli loppu , Kukin rien
si paikalleen jäykistyneestä 
betonista. kahiseiksi ryvettynein 
vaattein. 

Auringon kaunislamasta 
syyspäivästä huolimatta tuo 
vastapä isen talon erään ylim
män kerroksen mainittu akku
na pysyi verhoilla peitettynä 
yhäkin: sillä aamupimeällä lwn · 
oltiin vielä Jaanilla valonheiltä
j ien valossa työskennelty, oli 
tuo akkuna ollut verhoton ja 
valaistu ja oltiin naisen nähty 
sen ääressä riisuutu van yöpai
dastaan. Siinä nainen sitten 
käännähteli, venytteli alasti, 
penkoi vaatteitaan, sovitti rin
nat lilvjO!ihin fa napilti hakasct. 
LaaniJta toimitusta seuraavat 
miehet manasivat akkunan ala
osan pahimmoilleen ylettyvää 
korkeutta. Juomaveikko suun
lasi yhden valon'hei ttäjistä 
osottamaan suoraan naiseen. 
Nainen jäykistyi paikalleen 
kesken liikkeen. f!etken il
meensä oli kauhistunut, j a sa
massa verhot hurahtivat Iöin
nL J·a kiinni ne olivat pysy
neetkin. 

lVIihinkäpä siitä muuallekaan 
silmäsi panit, sanottiin: 

- Eikö ne ikinä opi muista
maan? 

Alhaalla kadulla Kultasepän 
suuren mainosl,ellon osottimet 

lääkitä kunnolla loput vaivat. 
- Tuo joku pullo olutta ja, 

sanoi kärrärL Jalat tässä jo va
pisemaan rupeaa. Ei auta enää 
edes ajatus, että lepää häntä 
huomena kun on pyhä aikaa 
maata. 

Pyydetty lupasi tuoda ja hän 
saisi lähtiessään mukaansa seu
ralaisenkin, samalle as ialle, 
raudoittajan, joka löi raulaan 
laanin toista päätä, sen vii
meistä osaa. Hän huikkasi: 

- Minä lähen ja! 
Hän levitt(Hi kylmästä koh

mettuneita, punoHavia ja TUOS· 

leisia kouriaan, puhalteli nii
hin ja veisasi vanhaa virttään: 

- Kyllä niin on, että viinat
ta jo aikoja olisin joutunut 
keuhlwtautiparantolaan tai vie
läkin pahempaa, hautuumaalle. 
Lääkkeel•si minä sitä. Toverit 
kyllä ymmärtää, eikö vain'! 
Juopottelu on asia erikseen. 
Mutta minä kun teen työn, niin 
m inä teen ettei s iinä saakaan 
olla moittimista, eikö? Tämä 
homma kun käy päinsä vain 
paljain kourin rauto.ien sitomi
sen vuoksi ja nämä raudat kun 
011 niin - tanan jäiset.. Sillä 
minä sitä lääkettä. 

- Kesälläkinkö?, kysyi vir
nistelevä k irvesmies. 

He nauroivat tuolle ties hy
vinkin yhteiselle vitsille. 

Alhaalla työmaan sähkökello 
pirisi kahdentoista merkin. 

He lähtivät ruokatauolle. 
Sumu oli laskeu tunut .katujen 

pintaan ja pihoihin. Enää joen 
yllä se nousi ja laski valkoi
sena ja ohenevana käärmema t
tooa. Aurinl;;o väritti syksyisen 
kaupungin ja kultasi kirkon
tornin, josta sen iso-kello mou
kui jo toisen sarjansa tulevan 
lepopäivän sanomaa. 

~***********************************~*~** 

-9\:o{me runoa 
LUMI KIRKAS::. · __ \ MAAN 
ILTA SEN SAMMUTTAA 
KAIUTTOlVIAAN HÄMÄRÄÄN 
KÄTENI KUROTAN · 
JA SANANI KUISK1\AN 

VEDESSÄ TAIVAS 
ALHAALLA JA 
YLÄPUOLELLA 
PILVIEN VÄRINÄ VATSASSA 
JA PÄIVÄT KUIN 
LUMIHIUTALEET 
TAI AJATUKSET 
HILJAISUUS OLISI LEPO 

YÖSSÄ , 
VARJOT HENGITTÄVÄT 
PEHMEÄT JA TAHTOA 
VAILLA 
I-:!ILJ AISUUDESSA 
SANAT PUTOAVAT YLTÄNI 
EIVÄ TKA MERKITSE 
MITÄÄN 

'J:cuvo Vuoma 

u(pt on. 
PAKKASHUURUA 
TAIVAS'rA VASTEN 
JÄÄNSINISTÄ -
LUMI ON RYÖMINYT 
SELKOSTEN YLI 
I\:YLIIN-

IKKUNA AHDAS 
NÄKÖPIIRIÄ 
SUON LAIT AAN 
SIINÄ ON RAJA, 
SINISTA USVAA 
LOPPUMATTOMHN, 

KUUNNELLA TUULTA 
PITKINÄ ÖINÄ 
ASKELEET NUKKUVAT 
HERÄÄVÄT HUOMISEF:N, 

HITAASTI OHITAN 
PÄIVÄT 
KAAMOKSEN R . Sl~AAT. 

Anja. Juvonen 

K evätpäivä oli kylmä ja kir
kas. Ko:.meisla pihaa reunusti
vat JL.1 iset lumiJ,asat. Olin pes- . 
syt astiat ja pyyhin pöyHiä. 
Lapseni nukkui ulkona vnu
nui~saan ikkunan alla. Ka1soin 
iklwnasta ja näin miehen kul
kevan pihan läpi auringonKii
lan ylitse veitsiä kädessään. 
Hän terot.ti niitä hiekkakasan 
luona, lmlld ovelta ovelle. 

Sitten hän oli min un ove lla
ni , seisoi eteisen pimennossa 
suuren hatun varjostamln kas
voin. Paksulla äänellä hän esit
ti asiansa. - :::-annujen tinaus
ta ja veitsen teroitusta. 

Annoin veits<"'n. 
Kun mies tuli takaisin, olin 

pesemässä lattiaa. · Hän sii1·tyi 
eteisestä keittiöön. Veitsenterä 
välähti auringossa. Se oli pitkä 
leipäveitsi, jolla voi leikata 
myöskin lihaa, Jmikkea mikä 
vaati terävää viilloa. Se oli 
hyvä talousveitsi ja mies oli 
hionut sen hyvin teräväksi. 

Kysyin maksua ja kuulin hä
nen äänensä, minuun tarttui 
outo levottomuus. Hän selitti 
olevansa lomalla parantolasta. 
Parantolassa oli kaikki ilmais-

. ta, mutta tällä tavalla hän 
hankki itselleen ka~vi- ja tu
pakkarahoja. r:;hän hän paljoa 
tarvinnut. Kul<:a antoi minkin 
verran. Hänellä ei ollut perhet-

niin raskaat, ettei niitä jak
sanut katsoa. 

Painostava hiljaisuus levisi 
huoneeseen. Tunsin sen tulevan 
noista kasvoista. jotka yhtä 
hyvin olisivat voineet kuulua 
kuolleelle. S uupielissä oli sy
vät uurteet kuin veitsenviiilot 
Ei, ne olivat syvemmät, sisäl
täpäin tulleet. 

Ne olivat tuskanviillot. 
Jalkani muuttuivat lyijyn

raskaiksi, kun · tajusin äkki~i: 
Kasvot eivät eläneetkään. Ne
hän olivat pysähtyneet jääneet 
johonkin kauas, siihen, missä 
n e olivat viimeksi e läneet. Vuo
det olivat kerrostaneet niitä, 
m u tta eivät elämällä. Se oli jo-, 
tain muuta - elotonta, iloton
ta, tyhjää. 

Oli mahdotonta arvioida mie
hen ikää. Hän oli "ni,.,..a kk~'i"e 
ruurniineen ja tyl(jine, pysäh
tyneine kasvoineen iätön 
niinkuin suru. 

lVIies hengitti raskaasti. Kel
lo tikilti pöydällä. Ul:~oa kuu
lui jokin lapsen ääni. Hf'tki 
kiertyi kehään, tiivistyi jiih
meäksi. Äänet putoilivat irral 
li''.,a. Talonmies hei!'··· · 
ja pannuh11or~~. ...... -- · · ': 

Kadulla kulki auto. Seinä t ym
päröivät m inut. Ihmeelliset, 
kovat, valkeat ja '1 ttavat. Ne 
leikkasivat minut pihasta, ka
d usta, elämän äänistä, ihmis-

Pohjoiset Kirjailijat r.y. 

- Se on vaan vikatemppu, 
kun ei niitä evakuoitu ajoissa 
pois jaloista. Sota ei ole lap
sia varten. 

Oli sota, ja huuto valui mi
nun suustani kuin tahmea vir
ta. Se täytti huoneen, kiipesi 
kattoon, pyöri keltakuvioisissa 
ikkunaverhoissa enkä voinut 
sille niitään. 

Maailmani oli hetkessä muut
tunut. Olin tempaistu omasta 
tutusta lapsenleikkien maail
masta aivan uuteen ja outoon, 
pyörryttävien myrkkykaasujen 
maailmaan, vihreän lampun al
le. Minua poljettiin yhä alem
mas ja alemmas, 'wnnes olin 
seinä ttömässä ja katotlomassa 
syvyydessä, lopulta yksin maa
pallon alapuolella, missä vain 
liekehtivät myrkkykaasut huu
sivat ja räikyivät, tunkivat 
pääni lävitse. 

Eletyt hetl<et purkautuivat 
sckavina k uvina: pommikonei-

den lmmea jyrinä, ihmisten 
k<~uhu, liekit ja huudot. l':~·:n 
ta irronncena. Leikin lapsen 
kanssa rantahiekalla niinkuin 
aina ennenkin. Hän oli pieni, 
naisen käden, joka puristi las
ta. Si tten näin sen ru umiis
ruskeasilmäinen poika. Tum
mat, kankeat hiukset soiotti
vat piikkisuorina päälaella, 
mutta hänen valkeat, hennot 

5irhftu gttomikoshi: 

tipp~ukko 
tä . Vain sisar .Jossain Etelä
S uomessa. Hän oli yksin. 

Koetin vakuu'' - 1tua, että oli 
aivan tavallinen aamupäivä, 
pieni iloinen arkipäivä toisten 
samanlaisten arkipäivien saa
tossa: Minun lapseni nukkui 
vaunuissaan ikkunan alla. Na
rulla kuivui pyykkiä. Ikkunasta 
saatoin nähdä, kuinka ihmiset 
menivät maitokauppaan ja tu
li vat mailakaupasta. He pu iste
livat parvckkciltaan mattoj a ja 
menivät kotiinsa aamiaisen 
laittoon. 

Päivä oli täynnä touhua. 
Kaikld oli pientä, arkista ja 
iloista. Tähän ei voinut mah
t ua mitään suurta ~ J;:ä kohta
lokasta . 

Kuitenldn käteni vapisivat, 
kun aloin etsiä rahaa laukus
tanL Mies tuli lähemmäksi. 

ten maailmasta. Minun ympä- . 
rilläni takoi hetki kellon äänel
lä. Seinien sisällä, minun maa
ilmassani oli mies, joka nojasi 
pöydänreunaan tuskan muo
vaamln kasvoin. 

Ojensin rahaa miestä kohti. 
Siihen kädenliikkeeseen kerä
sin kaikki voimani niinkuin se 
liike o lisi torjunut pois kauan 
sitten tapahtuneen muiston. 

lVIies ei laskenut veistä kä
destään, kun hän nosti ras
kaan päänsä, astui askeleen 
lähemmäksi ja ojensi l;l:ätensä. 

Herätyskellon tikitys hakkasi 
valtavall a voimalla. Se takoi. 
Se takoi kaupungin rikki. Vai 
oliko se minun sydämeni, joka 
takoi. Seinät lähenivät nope
asti. Eroiin tiskipöypän teräk
sisen kulman . . . 

Tunsin hänen hengityksensä. ' Tunsin viiltävää k ipua ja 
Hän oli juonut jotain tippo.i a. kuulin yhtämittaisen valittavan 

Aurinko • '·1isi kookkaan, huudon. 
rotevan ruumiin , joka lmma- - Antakaa pistos. 
raisena seisoi keskellä huonetta. Valkopukuluen nainen seisoi 
Likai sten puseronhihojen alta vuoteeeni vieressä ja sanoi: 
pursuivat suuret, jäntevät kä- - Kun nuo lapsetkin jou-
det. tuu . . . , 

Sitten näin hänen kasvon- Yalkopukuisen miehen ll;asvot 
sa valossa ja käsistäni valah- olivat kalpeat, kun hän kohot
ti kaikki , voima. , ti päätään ja sanoi hyvin terä· 

Ne olivat kauheat kasvot, västi: 

kätensä , olivat miltei läpikuul
tavat Ranteet taipuivat joka 
suuntaan. Ne toivat mieleen 
myrtinqksan. Ne liädet ralten
·sivat hiekkatalon aina liian 
lähelle vedcnrajaa, josta aal
lot sen yön aikana huuhtoivat 
pois. Hänen talonsa ei valmis
tunut koskaan. 

Näin miehen, jo]\.a hetkistä 
aikaisemmin oli ollut rannan 
iloinen kalastaja. Hän kantoi 
sylissään pientä puulaatikkoa. 
Ranta oli musta ja autio j'a 
hänen käsistään valui verta. 

Elin niitä lwvia kauan. Ne 
sekoittuivat ja vaihtuivat, pyÖ· 
rivät ja saivat uusia muotoja, 
kunnes vähitellen, hyvin pitkän 
ajan kuluttua ne saivat luon
nollisen lääkkeen: Aika siveli 
hitain vedoin tapauksen ylle 
omat maalikerroksensa. 

Nyt nuo kuvat olivat herän
neet jälleen. On kuvia, jotka 
eivät kuole koskaan. 

Nyt menen tarinan alkuun, 
kahdenkytnrr\enen vuoden taak
se. Tässä tarinassa ilo jättää 
ihmisen: 
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