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Näin on, että kun joulu tulee, on vuosi myös päättymäs· 
sä. Voidaan tehdä tilitys vuoden tapahtumista, voidaan 
katsoa, miten on pohjoissuomalaiselle kulttum·ielämälle 
käynyt. Onko se onnistmmt kirjaamaan itselleen voittoja, 
vai onko niin, että jatkuvasti poletaan tanakasti paikal
laan. 

Kirjailijoista ja kirjoittamisen harras tajista näyttää 
näinä aikoina muodostuneen Pohjois-Suomen vilkasliikkei
sin ryhmäkunta. On tullut taas markkinoille joukko kir
joja. Pohjois-Suomella näyttää jo olevan sen verran laaja 
kirjoittajajoukko, että toisten levätessä, toiset pitävåt 
kirjoittamisesta huolen. Tällä kertaa on painopiste ollut 
vahvasti alueen pohjoisemmissa osissa. Vanhojen, tuttujen 
nimien rinnalle on ilmestynyt uusia nimiä. "Kirjalliset 
reservit" marssivat esiin. Suuntaus on hyvä ja toivoa he
rättävä. Mutta vielä on edessä paljon työtä, ennenkuin 
voidaan olla tyytyväisiä. Todelliset nuoret puuttuvat jo
tensakin tyystiin parnassolta. Ikäjaoituksessa vanhat kon
karit jauhavat pohjoisen nimeä esiin. On Ettoa, Karinie
mi-Villamoa, Sunkkua ja Pitkästä , mutta missä viipyvät 
nuoremmat? Heikot ovat pohjoiset kirjalliset eväät, ellei· 
vät nuoret pikapuoliin konkareiden rinnalla toimeen tartu. 

Tämä kirjallisuusliite on osoittautunut yllättävän sitkeä
henkiseksi, mutta yhä enemmän näyttää painopiste siir
tyvän vanhojen kirjoittajien käsiin. Se ei ole hyvä asia. 
Kirjallisuusliite on uusia tuulia ja luutia varten, vanhat 
pitelevät ohjia vain niin kauan kuin on pakko. 

Eräs seikka pohjoises~a k irjallisessa elämässä on paljas
himassa. Sektori on vielä liiån kapea. Suhteellisen sään
nöllisesti ilmes tyvä kirjallisuuslehti ei tahdo saada inte
tyksi itseensä riittävästi materiaalia. Väsymys alkaa kir
joittajia vaivata. Vielä ei har rastajien parissa rii ttävän 
selvästi tajuta, että kirjoittajan ammatti on työ, johon 

, on paneuduttava uskollisesti. Muutoin jäävät tulokset, h ei
veröisiksi. Ei kirjallis uusliitteen olemassaolo ole tarkoitus 
sinänsä, tarkoitu s piilee siinä, et tä pohjoiseen sektoriin on 
avattu ikkuna, josta saavat uudet parnassolle pyrkijät 
suurempaan maailmaan kurkistella. Samoin tietysti kir· 
jallisuusliitteen olemassaoloon liittyy pyrkimys antaa tilai· 
suus pohjoissuomalaiselle lukijalle pohjoisten reservien 
olemassaoloa mittailla. 

Ei voida sanoa, että kult tuurielämä olisi sanottavasti 
kukkinut pohjoisilla parnassoilla. Häälyvää harraslelua 
ovat olleet kaikki pyrkimykset. Intoa ja innokkaita yrit
täjiä Pohjois-Suomessa on, mutta keskitetty toiminta näyt
tää puuttuvan tyystin. Näin tulee olemaankin niin kauan 
kuin kaikkinainen kulttuuritoiminnan viljely on enem
män hobby kuin kiinteä pyrkimys henkisen elämän virit
tämiseksi. Tai sanottaisiinko, henkisen elämän kiteyttämi
seksi. Vireyttä kyllä Pohjois-Suomessakin on, kunhan löy
tyvät elimet, jotka ottavat kysymyksen hoitoonsa. Jos 
maakuntaliitoilla on pyrkimyl{siä ollut, eivät ne ole jaksa
neet tehtävää edes tyydyttävästi hoitaa. Samaa on sanot
tava taideseuroista. Niin kauan, kun johtokuntaportaissa 
näperrellään pelkästään paikallisia kysymyksiä , konsertti
tilaisuuksia tai kirjailijamatineoita, eivät raikkaat tuulet 
Pohjois-Suomessa puhalla. 

Kunnallisiin elimiin näyttää iskostuneen joukko naista 
ja miehiä, joilla pääasiallisin ilo on rehvastella kulttuuri
elämän asiantuntemattomuudella. Ei pitäisi olla mikään 
ansio kuulua esimerkiksi teatterielämän vihollisiin nume
ro yksi, mutta suurempi joukko ihmisiä näyttää pyrkivän 
tuohon osaan kuin teatterin kannattajaksi numero yksi. 
Ehkä kysymykseen noin vaaliteknillisesti ajatellen vaikut
taa se seikka, että teatterin kannattajia Pohjois-Suomessa 
toistaiseksi näyttää olevan vähemmän kuin teatterista piit
ta~attomia. 

Paikallaan siis poletaan, mutta ehkäpä pohjoissuomalai-
sen kulttuurielämän viljely saa alkunsa sellaisesta , rämei-

~
östä, että täytyy polkea lujasti, ennenkuin jalkain alla on 

1 paljon tiivistä maata eteen päin ryntäämiseksi. 
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Illalla kun takasta loppui tuli, viritettlln kynttilöitä pala

maan. Messinkljalkoihin niitä aseteltiln, sekä permtoihin ja 
naurUsUn istutettiin pieniä kusipoikia ja pantiin ja pantiin ik
kunoille. Vietiinpä talliinkin hevosten iloksi muuan kynttiläi
nen. Läpi jouluyön kynttilät saivat palaa tuikuttaa. Ja kun 
sydänyön hetki oli vierähtänyt ohitse, emäntä saatteli jonkun 
kynttilän navettaankin. Karjalleen hän jakeli hyviä perkkiö-
heiniä ja sanoi: 

1 
1 -Joulu on nyt lehmoseni! Nyt on Iesuksen syntymämuisto. 

Mutta monet vanhat tuhvat, joista pitkäkin ikä tuntui ol
leen vain turhaa ahertamis ta, ajattelivat ainoas taan edessään 
olevaa lyhyttä taivalta sekä sen takaista pitkää iankaikki
suutta. He istuskelivat koko jouluyön kirjan ääressä, lukien 
ja veisaten. "Tapahtui täällä tain päivän päällä yks' ihmeUnen 
ihme", turat pitkään ja vapisevin äänin laulaa luikuttivat ja 
sitten taas laskettivat: "Piltin synnytti Petlehem, Petlehem ..• " 
· Piltin oli Petlehem synnyttänyt, ja sitä sanomaa m etsäpe
rien kansa lähti pimeänä jouluaa!UWla peräinetsistään kirk
koon kuulemaan. Sama asia oli kyllä kuultu jo sadat kerrat, 
mutta joka joulu se yhä tuntui uudelta . Moni metsien talo ei 
jouluyönä paljoa joutanut nukkumaankaan, kun jo varhain 
aamuna ' oli lähdettävä kirkkoa kohden. Juka pentkka ja joka 
mökkikin painui taipaleelle. Pimeä yö asut erämaassa. Vain 
kalpea kuu taikka ainoastaan kylmät tähdet valaisivat kirkko
kansan tietä. Synkässä metsässä ei niitäkään · näkynyt. Mut
kainen metsätie vain pujotteli toisesta kot·veupimennosta toi· 
seen, olustaen sitten taas kalpeaan valoon aavalle nevanseläl
le, jossa öisinä kummituksina kaameat, korkeajalkaiset kuva
lliset äänettöminä ajoivat samaa matkaa kohti hiljaista kirk
kotarhaa. 

Joulua tervehtien kynttilät kaksittain tuikkivat joka talon 
ikkunasta, mutta vielä kirkkaammin pieni kirkko kimalteli. 
Jäähuuruisten ikkunainkin lävitse valo hohti, ja kun astuttiin 
sisään, niin kirkkaus oikein silmiä häikäisi. Kylmä kirkko 
kyllä oli. Krjstikansan hengitys puhaltui harmaana huuruna 
ulos, vanhojen ukkojen paljaana paistava päälaki oli aivan pa
leltua, jouluvirretkin näyttivät lähtevän lukkarin suusta pelk
känä huuruna, ja kun pappi puhui kirkontäyteiselle korpilmn
salle Petlehemin pienestä piltistä, koko Herran temppeli kopisi 
palelevien jalkojen takomana, niin ettei saarna kaikiste tavoit
tanut sanankuulijain korvaa. 

Samuli Paulaharju 
(Suomenselän vieriltä ) 

Kirjallisuuslchtl 

Vanha viipurilainen mies 
oli käynyt - enn en sotia -
ensi kertaa vieraassa kaupun
gissa, Lahdessa, ja totesi koti
ka upunkiin päästyään: 

- Ei missää oo nii kaunist 
kaupunkii ku tää Viipur. 

Uskon, että kun hän aika-' 
naan joutui · jä t tämään Viipu
rinsa ja näkemään m u ita kau
keja, mikään niistä ei oll u t 
Viipurin veroinen. 

Kotise uturakkaus on kuin so
keri : kohluudella käytettynä se 
m aistu u makealta, mutta ylet
töminä annoksin a ja joka pail<
kaan ripoteltuna maku muut
tuu älläksi. 

Me täällä Maa pontevassa 
syömme selvää rukiista leipää, 
olemme jäyhiä ja vankkumat
tomia poh jalaisia, karaistuneet 
tunturien ja lakeuksien tuulissa 
kestbimään elämää karukauniis
sa maassa. Me tietyst i olemme 
vapaat hymyilemään viipuril::li
selle kotiseu tulisälle. 

Kemiläinen, joka oli nähnyt 
koko joukon sekä Suomen että 
K eski-Euroopan kaupunkeja 
nimitti Kemiä erääksi kau
neimmista kaupungeista. Ke
missä on avarat kadut, kau
niit koivukäytävät (Paljon 
kauniimmat kuin • Valtakadun 
lehmukset) , aava meri ia hie
nonhienot auringonlask ut, mut
ta vain ai kamoinen annos ko
tiseutulisää saa sanomaan sitä 
erikoisen kauniiksi kaupungik
si. Tästä asiasta on varmasti 
jokainen oululainen, torn ialai
nen ja rovaniemeläinen kans
sani samaa mieitä. Sama koti
seu tu lisä saa oululaisen runoi-
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lemaan Pohjolan valkeasta 
kaupungista ja närkästymään 
kun Helsinki käyttää itses
tään samaa nimitystä, se panee 
rovaniem~läisen puhumaan 
kaunii sti omasta pronsarviasc
makaavaa vastaan silloin kun 
vieraspaikkainen eksyy katu
rönsyilyyn ja torniotaisen johto
portaan m iehen vakuuttamaan, 
ettei heillä ole puutteita kau
p ungissa samaan aikaan kun 
autoilij at kiroilevat Tornion 
katuja ja nuoripolvi kaupungis
sa ei oikein ole selvillä siitä, 
mitä teatterilla tarkoitetaan. 

Me näissä pohjoisissa kau
pungeissa oleilemme tyytyväi
sinä ja suomme elämisen oi
keuden kanssaihmisillemme
kin. Me olemme tasavaltaisia, 
tasaarvoisia ja mielellään myös 
tasapäisiä. Tapaan kuuluu, et
tä naapurissa kehastaan oma
paikkaisia, mutta keskenään ei 
saa keekoilla eikä nostaa pää
tään. Jos jollekin Kemissä 
asuneelle sattuu etelän mailla 
kunnian kukko kiekaisemaan, 
niin me kuulutamm e suureen 
ääneen, että tä i{äläinen taikka 
entinen täkäläinen on vain sel
la inen poika että pois tieltä, 
mutta jos Mu1' to-Kalle käryää 
kymmenennen kerran, emme 
puhu hänen täkäläisestä syn
typeräsHiän. Mitäpä siitä huu
tamaan, naapurikaupungit~ sen 

k uuluttavat joka tapauksessa 
julki. 

Pohjoisessa ei kilpailla vain 
suuruudesta, kauneudesta, ko
meudesta ja korkeudesta, vaan 
aivan olennainen kilpailumuoto 
on myös kysymys siitä , mikä 
on pohjoisin. Suomen pohjoisin 
yliopistokaupunki Oqlu ku un
telee R.ovaniemeä: edeltääkö 
kesäyliopistohanke aka teemis
ta sykähdystä. Kem in Kaupun
ginteatteri poisti katkerasti hy
myillen kansliastaan mainoksen 
maailman pohj oisimmasta am
matliteat terista silloin, k un 
arvonimi siir tyi R.ovaniemen 
tea tteriUe. Tornio toteaa, että 
heillä 0n Suom en pohjoisin sa
tama, mutta Kerni ilmoittaa , 
että ·Kemissä on Suomen poh
joisin syväsatama. 

Sanotaan sanomalel1distössä 
10 °/o kotiseutulisän olevan sal
litun mutta lukijat vaativat 
enemmän: tottakai autokolari 
kotiseudulla on 90 °/o kiinnosta
vampi kuin autokolari Meri
maskussa, oman kaupunkimme 
:;rava-taloj en lasten h iihtokil
pailut (alle 5-vuotisten sarjan 
10 parasta!) ylittävät tärkey
dessä vahvasti Mynämäen kan
salliset kilpailut. Ja mitä nyt 
oikeastaan näillä leveysasteilla 
merkitsevät muun maailman 
taidetapahtu mat kotoist en saa
vutusten rinnalla. 

Kotipaikkakuntalaisten tai-
teelliset saavutukset on syytä 
aina arviöida varustettuna ko
tiseutulisällä. Ellei näin tapah-
du on asianomaisen kirjailij an, 
kuvataiteil ij an tai näy ttelijän 
ryhdyttävä toimenpiteisiin. Eräs 
keino on knokata hairahtunut 
arvostelija julkisessa keskuste
lutilaisuudessa. Toinen kein o 
on vähinlii inkin puolijulkisessa 
tilaisu ud essa julistaa eltei asi
anomainen ereh tyjä ym märrä 
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t ai rakasta kirjallisu utta, ku
vataidetta tai teatteria . Va r
sinkin rakkaus on tehoava ,,, 
juttu: osuessaan se on kuin : . 
kyynelkaasupommi, sen läpi ei fi 
näe selvästi. 

Joskus me taällä , Ultim a 
Thulessa , pitkien välimatka- ~
jen, korkeitten tuntureitten ja 
pororaHojen maassa, jossa ' v ie-
lä on niin paljon perkaamaton-
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ta kulttuurisarkaa, huomaamme 
ettemme tällä mainitulla sa 
ralla selviä ellemme kokoa 
voimiamme ja rynnistä yksin
mielin yksinldelin. Silloin m e 
päästämme hevosvoimat val
loilleen ja huristamme valta
kunnan nelostietä läpi suur
ten metsien toistemme luo 
intoa täynnä. Mutta me tör
m äämme toispaikkaisten itse-
päisyyteen pai\tkakuntaltysy-
myksessä. Tornialaiset ovat 
poikkeuksia : h e tulevat mihin 
vain tai ovat tulematta, mulla Maailm n paras koira 
he eivät vaadi vaatimalla Tor
niola keskuspaikaksi. Heillä 
poloisilla on vain ·kymmenisen 
tuha tta silmää tarkaslelemas;;a 
RSioita. Kuinka he voisivat ta
juta. että kotiseutu rakkaudE:n 
nimessä kotikaupungin on olla-
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va numero yksi as ia ssa k uin 
asiassa ja joskus asian kustan
nuksellakin. 

Me voimme tietysti laa jen
taa tämän kotiseutulisän kos
kevaksi koko maata, mutta se 
menettää viehätyksensä e llei 
meillä ole ulkolaisia kuulijoita. 
Mutta jos ulkolainen iskelmä
tähti nykyii kurkustaan ulos 
tulalull allaan, kansall inen koti
se ut ur akkaus vaalii mei tä p uh 
keamaan ihastuneisiin suosion
osoituksiin . 

Voimme tätä kotiseu turakka
udenpiiriä pienentääki in : jotkut 
sa novat sitä silloin itserakkau
deksi. Se on alue, jolla on niin 
monta mieltä k uin m iestä. 
Katson olevan varmempaa, et
tä tulkiskelen tätä aluetta 
kammioni h iljaisuudessa. 

Olen tässä tarkkaillut kau
punkeja. Maaseu dusta on mi
nulla verrattai n vähän koke
muksia. Eräs pudasjärvelä in en 
asutustilallinen, jonka ta lo on 
tiettämän taipaleen takana, 
kertoi nähneensä vähän Suo
mea ja p is täy tyneensä R.uotsis
sakin ja hän vä itti, et tä Pudas
järvi on kaikista kaunein 
paikka. Tämä ei tietysti kelpaa 
esimerkiksi maase udun kotiseu
tulisästä, sillä Pudasjärvihän 
on kaikista kaunein paikka. 
Tiedän. mitä puhun, sillä kesä
mökkini on s iellä. 

0 len kyllästymiseen saakka 
keslwstc llut koi ramiesten kans
sa siitä mikä on hyvä ja mikä 

huono koira. Hyvin hel posti 
saa t:;n kuvitell:; v:;nnout uneen 

koiramiehen silmät j a ilmeen, 
kun hän alkaa se lit tää. Hänen 
katseeseensa ilmestyy eräänla i
nen mietfiväinen, p uolittain 
asialli nen, puolittain kaihomie
linen kiilu, hän tähtää sen kau 
kaisuuteen, iossa nähtävästi 
vilisee koiria, ja alkaa sel vittä ä. 
Ja mikä selvi tys. mikä ylevän 
riemastunut selvitys siitä keh
keytyykään . Puhe vilisee vah-

vaa selkää, leveää reittä, hy
v in k ulmautunutta takaj :-~lkaa , 
ryhtiä, ja!outta, sukupu oli lei 
maa jrt ja ja sitä sun t ätä. En
täpä sitten kun jahtimies ker
too ko iransa h yvistä m etsästys
ominaisuuksista? Kun metso 
nii n kertaka ikkisesti ra kastui 
asianomaisen pystykorvan , joka 
räkätti sitä puun juu rella, että 
se kuoliaaksi ammut tuna 
metso nimi ttäin - heräsi hen
kiin vielä tiukasti kiinni nyöri
tetyssä r epussa? 

Oi koi r·a m iehet, oi ja lot ystä
vät. Minä ymmärrän teitä. 
Mutt.a siitä huolimatta vä itän, 
että todella hyviä on maailmas
sa ollut vain yksi. Ja se oli 
minun. 

Sen nimi oli Jeklw. R.odul
taan se oli aj okoir a, mutta si i
nä virtasi sekä jaloa englan li
la ista foxhoundin että vähem
män jaloa suomalaista ns ris
teytetyn ajokoi ran verta. Hy
vässä sovussn ja veriveljeydes
sä. Minu.lla oli Jekku siihen ai
k aa n kun vielä olin hyvin nuo
ri mies. eli viime kapinan ai
kana. Nuoruudestani johtuen 
minulla ei ollut minkäänlaisia 
yhteyksiä maassa kukois tavaan 
mustaan pör ssi in, mistä syystä 

Jekun kuolaisia s uupi eliä vaan 
päästin sen . ulos ho itama<~n 
hankinnat itse. 

.Ja se hoiti ne. Se hoiti ne 
niin hyvin, että vielä t än ä päi
vänä olen valmis lyömään ve
toa viimeisestä paidastani koi
ran ehdottoman etevyyden puo
lesta muih in koiriin verrattuna. 

Jo ens immäi senä irtiolopäi
vänä Jekku toi kotiin kolmen 
k ilon pai stin, tuoretta, puhdas
ta ja luutonta lihaa. Pelästynei
nä katselimme Jekun il oista 
saapumista. K oiran ruskeissa 
silmissä oli velvt\s ti havai tta 
vissa v.ilkutuksen tapaista , ja 
olisin voin ut vannoa että se 
ymmärsi. Miksi se muuten olisi 
tuonnut pa istin kotiin? Vasta
Ja useil.1 a .Jekku luovutti saalii n
sa meille. Se oli todella kau
nista l ihaa . Kuukauden liha
annos oli silloin 20 nykypenn in 
arvoinen, jote n silmämme kyy
ne lty ivät himosta. Mietin kuu 
mei ses ti kannattaisika ehdot
t aa naiselle i lmoitusta VPK:n 
uutisissa, joka ilmestyi kerran 
viikossa, mutta pelosta että hän 
suostuisi ehdotul,seeni en JYr
hunnu t mitää n. N iinpä ~ ii s 

r)uhdis timme paistin huolelli
sesti ja söimme sen v ielä huo 
lell ise mmin. Jekkukin sa i osan
sa, se on a ivan varm aa. 

Kun paisti · oli syöty päästin 
Jekun uud elleen ulos. Se viipyi 
kauan. Tuli ilta ja yö. Sa noin 
naiselle e ttä olimme antaneet 
koirall e liian pienen osan pais
tist a, mistä syystä se nyt um 
p ioi yksin , käiken liiyl;lmänsä. 
Nainen nauroi , m inulle niin 
k uin naisten on ollut tapa aiko
jen a lusta . Siihen nauruun nu
kahd in. Heräsin ulkoove lta 
kuuluvaan mesoamisee n. Ää 
nes tä päätellen isäntä itse oli 
tulossa kotiin litra kon jakkia 
vatsassaan ja päässään. Menin 
kiirees ti avaam<Jan. Se o li .Jek
ku. Ja sillä oli mukanaan kah
den kilon pai noinen tuore 
t aimen . 

juoksi rinna lla, näykki ju ssin 
karvoja, mutta ei milloinkaan 
tappanut. Ammuttuani jänik>en 
koira ei huolinut sisälmyksis
täkään, makasi vain vieressä 
ja katsoi minuun syyttävästi, 
kun aukaisin jussin m ahan . 
Metsästysaika na Jekku ei kos
kaan tuonut kotiin omia sa >~ 
li ita an. Ilmeisesti lwira katsoi 
kansanhuoltot il antee n tyyd yt
täväksi metsästysaikana. J osl<us 
J ekku suo rastaan ilveili minun 
ja jäniksen kustannuksella. 
Saatuaan jussin liikkeellle j a 
ajettuaan sitä kierrqksen k oira 
kääntyi ia lähti taka jälkeä pit
kin jänistä vastaa n. Saavut
tu aan passipaikalleni J ekku 
istuutui viereeni ja k,a tseli :iän 
n ittyneenä vanha n tulojäljen 
suun taan. Sieltä juss i tulikin, 
j a tapoin sen vakain tuumin. 

Heti rau hoitu sajan ale ttu a 
Jekku ryhtyi jälleen mustan 
pörssin as iakkaaks i. Kevätillan 
kaj ossa n~iin omituisen näköi
sen otuksen lähestyvän pitkin 
katua. Näkyvintä si inä oli mo
nihaaraiset sarvet. Taivas tuon 
kummitulese n takana paloi !<uin 
tulessa, joten rupesin katsele
maan ol iko pukinsorkka mis
siiän k opisemassa otuksen alla . 
Pukinsorklna ei ollut, m utta 
kylläkin Jekku, joka kantoi 
iloisesti kotiin poron päätä sar
vineen . Teimme sii tä vo imalli
sen keiton, s illä vannon että 
kysymyksessä oleva poro oli 
teurastettu korkeintaa n kolme 
tuntia aikaisemmin. 

Seuraavall a kenalla .Jekun 
saaliina oli vielä lämm in val
tava n kokoinen vehnäpitko, 
jonka valmistamisessa ei ollut 
käytetty m inkäänla isia korvi
keaineita. Jaoim me pitkon huo
lellisesti kolmeen tar·kalleen 
yhtä yhtä suureen osaan. 

************************************ ***** 

kuuluin nläkää näkevien yh
teiskuntalu okk aan, siihe n sa
maan johon poliisit, tuomari t, 
yleiset syyttäjät ja julkiset no
taar it. Na inen jonka kanssa 
j aoin vaatimattomasti kaluste
tu n v uoteen joutui mobiliwi
maan ka iken kekse liäisyytensä 
saad aksen loihdituksi jotain 
syötävää itselleen, minulle ja 
.Jekulle. Kun Jekku oli suuri 
j a voimaka s koira se linnun 
annoksillaan näki suoranais ta 
nälkää . Lojaalina kansa lai sena 

- Lait ammrcko suolaan vai 
paistammeko? nainen kysyi 
ra uhallisesti. Minusta näytti 
että kysymys oli su unnattu Je
kulle eikä minulle. 

Niin taitava .J ckku oli näissä 
eva kointipu u hi ssaan, et te i kos
kaan yksikään ihminen tullut 
meille saakka valittamaan. Ei 
siihen aikaan sopinut juosta 
kadulla paistin perässsä ja väit
tää sitä omakseen. Tosi isän 
maalli suus vaati silloin jokaista 
kansalaista el i'.mään korttia n
noksilla tai oikeastaan pelk illä 
leipäkorttien paperilla , s11lä 
korte ill a e i aina saanut edes 
ann oksiaan . 

· . olin pitänyt koiraa k iinni, rau
hoitusaika kun oli, mutta lo
pulta en kestänyt katsell a 

-- Koira ei syö suola Itua . 
vastasin Jekun puolesta . 

Ninpä s iis paistoirnme. Se oli 
hyvää. Mu istan vieläkin miten 
t ava ttoman hyvää se oli. 

Jekusta ei kos kaan tullut 
hyvää a jokoiraa. Se pelleili jä
niksen kanssa , a joi sen kiinni. 

Väiliitlekö. kalliit koiramie
h ct, että parempia koiria on 
olemassa kuin .Jekku? Väittii
kää v<ritl . Min~i en u sko tei hin. 

********* ** ****************************** 

Paavo Hämäläinen: 

-- 0 oss -
Olin -pannut kell on soimaan 

v iideltä sinä aam u na, mutta 
heräsin jo kahta vaille. Kellos 
sa on kimakka aam ja sen 
kuuleminen aamulla ensimmäi
seksi saa koko päivän alka
maan ärtyisästi. Monesti en
nenkin olin h erännyt minuu tt ia 
tai kahta vaille kun sen olisi 
pitänyt soittaa. 

Silloin oli kova pa kkan en, 
eikä auto ehtinyt lämmetä m at
kalla, vaikka asemalle oli mel
k ein kymmenen kilometriä. 
Lipputoimiston koneet olivat 
lukossa vielä niin varhain, jo
ten virkailija kir joitti pile t.in 
käsin. Asemalla oli kylmä ja 
kaikki k<rhvipaikat ol ivat pi
meinä. Lehtiäkään ei myyty 
vielä mistään. 

Junassa oli lämmintä. Se oli 
varmasti ollut jossakin läm
pimässä tallissa yön ja siinä 
oli hyvä t lämmityslai tteet. 
Koska ne s:;noivat sitä työlä is
junaksi, ei si ihen oltu järj es
tetty mitään t:;rjoUavaa. Sadan 
kilometrin m a tka k es ti y li 
kaksi tuntia. Semmoin en tasai
nen junkutus nukutti kovasti, 
multa joka isella pysEihdyspai
kalla tuli virkeitä ih m isiä j a 
heidän mukana<oln tuli myös 
pakkasryöppy. Se a ina välillä 
herätti . 

Perille tulta essa minulla oli 
jo kiire. Kello lähenteli kah 
deksaa ja mikäli minull<l vois i 
olla minkäänlaista toivoa on 
nistumises ta, olisi minun pitä
nyt ehtiä jo seitsemäksi jo-

noun. Ne eivät otta neet aikati
lauksia vastaan. Sanoivat vain 
e ttä on jaksettava odottaa 
kauan. Kahvia teki mie li .ia 
asemaravintola oli auki. Tyttö 
kaatoi kahvin korkealta kup
piin , mutta touhu tapahtui ää
nettöm ästi. Varmasti siellä ra
vintolassakin oli kylmä, koska 
kahvi höyrysi niin kovasti. Ei 
se kumminkaan ehtinyt edes 
jäähtyä. Aivan totta; se oli mi
nun ainoa sikarini, jota silloin 
poltin. Olin voittanut sen edel
lisenä iltana kreppipaperii npu
k emiskilpailuissa ravintolassa. 
Ja se tyttö kaupitsi minulle si
kareita . Sanoi jotta La Planta 
on aika mukava. Minä vannon, 
minä en lei' · .inyt boheemia si
karilla silloin , mutta heidän si
karivarastonsa oli loppuun
myynnissä. Ostin kumminkin 
tavallisia savukkeita ja pala
sin vielä ovelta hakemaan tuli
tikut. S itten ostin kolme sano
malehteä. Tiesin et tä voin jou
tua jonottamaan kauanldn. 
Koska en tiennyt laitoksen 
osoitetta otin taksin asemalta. 

Siellä oli kolme ennen minua. 
Vanha mies kertoi odottavansa 
jo lois ta viikkoa. Pankeissa 
ova t tarkat työmääräykset, eikä 
minulla ollut mahdollisuutta 
odo ttaa niin ka uan .. E i, minun 
piti päästä vastaa notolle sinä 
päivänä, koska en ollut saanut 
'" n empä~i vapaata. Mutta t äm~i 
mies oli antanut periksi jo 
kymmeneltä joka ilta . Minä 
j aksaisin varmasti istu_a aina-

kin aamu kolmeen Jos vah'J 
lääkäri jaksaisi. ' 

Sillen kun me olimme istu
neet kaksi tuntia- ja olin luke
n ut kotipaikkakuntani lehden 
tarkemmin kuin koskaan ja 
olin jo pääkaupungin lehd en 
puolivälissä, tuli hoita jatar ja 
kysyi miks i m e oikeastaan 
olimme tulleet istumaan sinne. 
Kun valitimme sllmiämmee, 
hän kysyi. oliko meillä aikati
laus. Kun sanoin ettei ollut 
niin hän nauroi ja meni pois. 
Kun n äin hänet taas kahden 
tunnin kuluttua ja kysyin oliko 
Tohtori jo herännyt, hän sanoi · 
että oli kiire. 

Me istuimme sieliä sitten . 
Kun olin lukenut maailman
m yllerrykset kolmeen kertaan, 
-löysin sieltä seinustalta kolmen 
kuukauden ikäisiä aikakausleh
den kappaleita. Niissä kerrot
tiin television kuuluttaji st a, 
suomalaisen kirjailijan kuole
m asta vieraalla maalla ja talvi
sod as ta. · I' isen intimiteetin 
turvaamisesta lailla tun tui ole
van kova hätä. 

Siellä oli pal jon ihmisiä. Toi
silla oli jompikumpi silmä pei
tettynä. Harvemmilla molem
m at. Vanha vaimo oli tullu t jo 
toistakymmentä v uotta toimeen 
ä itivaillaansa laseilla. Niissä oli 
ajtoa luonnonhar maata villa
lankaa sankojen sijalla. Me is
tuimme siellä kauan. Päivä 
valke ni ja h ~4mär ty i taas illak- ; 
si vähitcilen. ' 

Me istuimme siellä ,nyöllii.~ 
yöb.QA. 


