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"sillä, he sanovat, olen valhetta, mmun 
krysanteemini oi1 vain tuoksua, 

talonpoikien krysanteemit ovat totta, 
ne istutetaan ja kukkivat" 

(Paavo Haavlkko) 

"- Monen kyllä o len kuu!'lut sanovan: Ei meillä ole va
raa hukata rahojamm.e kirjain , eikä aikaa niitä lukia 'kuin 
on muutaki murhetta sek.ä huo lta huomisesta'. - Vai niin, 
vai ei! Mutta jos mie pyytäsin teitä muihin joutaviin, niin 
kuin viinan ostoon ja sen m yöksen telemiseen eli m oniin 
muihin scmmoisiin turhiin kauppoin ja kansakäymisiin , 
tahi ottasin puheen juomisesta, pelistä, tanssista ja sanoi
sin: Noh Pojat! tulkaat ja ruvetkaat siihen ja siiben ja 
tehkämme niin ja niin, tahi lähtckäät sinne ja sinne, ote
taan puteli viinaa tahi lasit punssia eli muuta mitä te pa
remmili lustaaite ja rakastatte; kyllä siitte kukaties oli
sit te nopiammat sekä usiampia lähtemään ja rupiamaan, 
sekä olisi varo.ia ja aikaa vähä kullakiin. Mutta ei kirjain 
lukemiseen, ostamisen ja sen harjoittamiseen, joka omis
tais teidän ajallista sekä ijanl<ail<kista onneanne. Siihen 
ei t e iltä ylety varoja eikä aikaa, vaan oletta hitaat ja vel
tot. 

Sitä varsin vähän huolii talonpoika kirjoista ja sen har
joittamisesta, eil\ä _ ostakl<aan muuta kuin jonkun hen
gellisen kirjan, jota hänen uskon-oppinsa vaatii. Mutta 
järjellisyyttänsä ja ymmärystänsä valaisevia Kirjoja, jot
ka opcttaisit häntä ihmisyydessä ruumiillisen menestyk
sen vo ittamiseksi, sivistyksessä ja valistuksessa, ei pitä 
ensinktiän tarpeellisena. 

.Määppäs heitä, talonpoikia, puhuttelemaan? Haastcloo
vatko he muuta kuin hevoisistaan j a koiristaan, tahi pel
loistaan ja sioistaa11 e li korttiloistaan ja juominkiloistaan? 
(Tätä ymmärtää kaikki talonpoj atkii.) Ja meidän naisväki 
- eihän heilläkään ole muuta puhetta, kuin toisten vaat
teista ja puheista, jota ne välillään kertaovat ja juoksut· 
taavat. , 

Suurena meidän kansan valistuksen levittämisen vas
tuksena on se yksi tyytyväisyys entisiin ja jäykkyys kaik
kia uutta vastaan, jota ne aina ovat osottanect . Ei heistä 
kukaan taho männä eelle vanhempainsa opista ja tavoista, 
rnutla nouvattavat vaan niitä joita heil tä ovat oppineet, 
tällä huolimattomuuden sananlaskulla: 'Tällää tää män
nöö, tuoll aa töllöttellöö, tulkoo pojista paremmat'. 

Rakkaat Maamieheni ! nyt minä ilmoitan päätarkoituk
seni tätä kirjoittaissa, joka on seuravainen: Kuin' kirjoi 
löytyy meillä nykyjään, ja on myös monta ahkeraa ja ha
lullista kirjan lukija, mutta jokaisen varat ei kannata kir· 
joja .ostamaan ja itsellensä muistamaan; vaan jos hie yh
distyisivät Pitäjän yh teistä kirjastoa käyttämään. Si llä ku
kaan ei ole niin viisas, ettei hän lukemalla ja oppimalla 
viisaammaksi tulis . Sentähen h yödyllistä, valaisevaa opet· 
tavaa, ja siin ä sivussa huvittavaa on s iis kirjain lukemi· 
nen kaikille, jos luvettu tule oikein ymmäretyksi, niin se 
kaikki on meille opiksi ja neuvoksi. 

Vain olettakos tukkunaan unehuttaneet koko asian? 
Vain onkos se niin turha, halpa ja tarpeetoin asia, e ttei 
siitä olis kenellekään hyvää ja hyötyä, vaan yhteistä va
hinkoa? 

Rakkaat maamieheni! Perustakaat itsellcnne kirjalli
suutta ja kirjastoja. Sillä niinkuin ei Luoja kasvata pel
toamme kyntämätä, niin ei myös hän valaise meitän ym
märystä ilman sanan vilje lemistä. Mutta mitä enemmin 
mi.e vaan luemme, niin sitä enemmin mie valis lumme, 
viisaslumme ja opimme; Kuta enemmin mie vaiistumme 
ja opimme, niin si tä paremmin mie ymmärämme, sekä 
hengellisiä että maallisia. - Sillä Paistaapas Jumalan päi
vä muuallakiin maailmassa! Niin .miksei meillä?" 

(Juho Pynninen Kanava-leHdessä 1843) 
Eikä tähän olekaan sitten muuta lisättävää kuin totea

mus, että talonpojat ovat asettaneet kovalle verolle sekä 
minun krysantecmini että omansa. "Tulkoon siis talvi kry
santeemeille ••• " 

OTTOPOIKA 

. Kirjallisuus lehti 

Niilo Aro 

Syytös 
Sataa. Tie pylv;isvaloJen por

raslama kilo ttaa hehkusta Edi
sonin langan, myös kanavan 
kalvo ja limainen tukki hie
kdlla rannan. Läpi sateisen 
hunnun häämöttää teräslanka
verkko, tehtaan portti, raja le
\'On ja työn. Tuossa viimeises
så,. kirottua Eedenin hedelmää, 
syn tiinlakeemuksen , palkkaa 
yhä syödään . Homeeltahan tuo 
maistuu, näin a tomiajan ihmi
selle, kirottu työ, jonka kiiva s 
rytmi läpi v uorokauden alasi
missa ja aivoissa lyö. Tyyty
mättömyys, ajan korroosio syö 
piin<1ten hermosol uja, koska ih
minen ei itseään vyötä. Liitot 
isännöi, ne myy, ne ostaa, ne 
määräeivät työni hinnan ja tut
kijan kellon sckunttivi isarit ra
vaa, mittaavat rasitukset hiki
sen pinnan. Tänään, huomenna 
.ia ylihuomenna sinn e menen 
Lokaista tietä astelen ja kuulen 
kumisaappaiden anturoista ää
nen askelteni tahdissa: "Sama 
kaiku on askelten". 

Minä ja hän, me sivuutunme 
portin ja ·"Kerubiini" hymyili 
meille vartiokojunsa las1ruu-

dun takaa. Yhä lähemmäksi as
keleemme vei meitä kohisevan 
höyryn, sähisevän sähl~:ön ja 
pirstou tuvan p uun taustamu
siikkia kohli . Jumala loi ttoni 
m eistä, sillä mammonan temp
pelissä ei ole häne lle tilaa -
käärmeelle kyllä. Kiire, se on 
tuon l~:äärmeen nimi ja se lui
kertelee ihmispoloj en ahneuden 
viidakoissa ja kuiskailee: Sa
haa, sahaa, rahaa, rahaa, tuu lta 
se ei sano, että kourissa teräk
sen ihminen on vahaa - sitä 
se ei sano, e ikä sähi se lu ona 
kiitävän hihnan - varo 
v;;ro. Kun suojaamaton ra las
ten kita särkyneenä kolisee; 
Tule, tule, pakerwe käänne, 
mutta hän, toverini t uli. Juos
ten hän tuli kohti r asvaa va
luvaa kitaa, luisti horjahti Ja 
huusi: Jumala auta - auta 
auta! J uokse apuun nauta 
maassa tuossa rauta - lauta 
työnnä hammasten ki taan 1 
Ei enempää. Luistavat hilmat 
vain toistivat: ki taan - kitaan 
- kitaan 

S itä en kuulluL. sillä a!vois
s<~ni takoi syytöksenä sanat 
Nauta - naula 

******** ************* ***** 
Jouluoukin veh: 

lu tule 
Maailman ja .varsinkm JOU

lun ensimm äisenä lehtenä on 
Kirjallisuusliite haastatellut 
joulupukin velj eä. Lukijoiden 
ja muiden Iapsenmielisten jou
luaaton odotusta emme pilaa, 
siksi emme puhu Pukista. Mut
ta kuten ka ikki jo lienevät elä
västä elämästä huomanneet, on 
kaikilla tarinoilla nurj a puo
lensa. Tutustukaa ainutlaatui
seen juttuun Pukin nw<jasta 
puolesta - joulupukin vel jen 
tarina' 

Joulukatu 
Pling-plong 
ding-dong 
kynttilöitä, tuiketta 
Aåh-äi tiih, mä tahdon. 
Tööt . .. 
Aitoa joulun odotusta 

Ihmisillä kiiJ·e, tapaamme Sll
tä huolimatta henkilön jota 
epäilemme Pukin veljeksi. Tun
tomerkit sopivat, tumma ulste
ri, ke inohylj ekarvalakki . VirJ,a
mies, luisteluvalmenLl;a vai ro
vaniemeläinen kansanedustaja? 
Hän hätistelee tunkeilijoita ym
päriltään: "Ei, ·ei en minä ota 
lahjatoiveita .vastaan, enkä 
myös pukkitilauksia, en minä 
ole pukki, soittakaa Korvatun
turille, uskokaa nyt, pois, käpä
lät irti, puhukaa pukille " 

Siinä hän on, vainottu ah dis
tettu, syvästi psyyka ttu ja de
pattu ihminen jolw kärsii vel
jensä varjossa. Pukin Veli 
kuuluu Aik<1mme Ihmisiin; sa
massa tulemme käsittelemään 
aikanaan Tru llin Sisarta, Kan
sanedustajan Varamiehen Va
ramiestä ja Joulukuusen Kan-

Kuulkaahan herra Pukin Ve
li, ei kö oikeastaan ole ikävää 
olla vain Pukin Veli? 

- Tjaah, ikä· ä:.i ja i käv~iä , 
niinkin .voidaan sarioa, mutta 
kohtalo on . . Mitä tekisitte, 
JOS itse olisitte Pukki? 

- Niin - tuota, no se on 
vai.kea - ööh - s<mm oikeas
taan, nooh . . . - Pukki tekee 
tietysti aina mitä pukki tekee, 
minä puolestani ... 

Kertokaa meille h1eman nuo
ruudes l.anne , her ra P ukin Ve li 

- Nuoruus - no nuoruudes
ta puheen ollen, se oil,eastaan 
on pitkä asia, tjaah kun me 
pukit oike astaan olemme iki
nuoria, tavallaan 

Tekin tietysti toivotte joulu
lahjoja, mutta 1.1:nkälaisia, tie
tysti itsellenne, ei Suomen ka n
salle tai pääministerille tai vel
ieli enne jota ti e ty sti l;;e~jan sy
dämenne koko lämmöllä muis
tatte . .. 

Herra Puldn VelJen aam 
murtuu ja hän kuiskaa kainos
ti 

- Haluaisin aivan itse koet
taa kerran pa i· taCJ ja kaapua, 
sellaisi<~ , tiedättehän kuin . 
Haluaisin edes kerran olla OI
kea Pukki. 

Vaihdan aihetta ja siirryn 
pukkipolitiikan alueelle: "Mi
hin suuntaa n Teidän , herra 
P ukin Veli, huomionne on kiin
tynyt tarkasteltaessa nykyisen 
yhteiskunnallisen joulupolitii
kan suu ntaviivoja? (Hyvä ky
symys, jokohan meni Pukin 
Veljen horisontti sekaisin?) 

Leikkaa.maton 
filmi 

Helvi Eriakka 
MAINEN NÄYTÖS 

ENSIM
(Tammi) 

Helvi Erjakka sanoi televi
SIOhaastattelussa kirjoittaneen 
sa ro1naan in "Enshn1näinen 
näytös" nimenomaan teatteri
maailman uskollisista aherta
ji s ta. Romaanin minä '- Martta 
-'- on kirjan alkuvaiheissa teat
terin katsoja , joka pinnallisesti 
seuraa vuoroin esitystä ilman 
ta i teellis la koke mista vuoroin 
t:J rkkaa naisten puku ja katso
mossa. Nykyisyyden alta pul
P~' htaa esiin Martan entisyys 
teatterin avu sta jana, pukujen 
ompelihma, D" j kapaik<mvill e
nä", sieltä tulee scksuaalikoke
mus sank ari näyttelijän k~nss a 
ja samalla koko kulissienta
kainen ilmapi iri sella isena kuin 
Martta on sen tajunnut. Er.iak
ka on kuvannut teatterinsa 
tarkasti kuin olisi fii ma aja 
pyörittänyt kameraansa. Hänen 
valotuksensa on arkiharmaa 
Repliikit ovat luontevia , ne 
koskette leva t .iuuri niitä arki
sia asioita mitä ihmiset yleensä 
puhuvat, mutta kun ne pysäh
tvvät melkein sivukaupalla kä
si tte lt"'mään yhden tekeviä pik
I(uasioihl . tekee mieli puhua jo 
liiasta tunnontark)wudesta. Er
.iakan pyörittämä · filmi o lisi 
v<Jatinut mielestäni taiteellista 
leikkaamista: 260 sivun jälkeen 
Martan kuva on vain haaleasti 
piirtynyi esiin, hän on ikäfin
kuin vilahtanut teatterin käy
tävillä ja pukuhuoneissa . Mis
tään syvemmästä tuttavuudesta 
ei voi puhua 

Helvi Eriakka on teattenper
heen tytär ja itsekin ollut te;~t
terissa, .iolen hän tuntee a lu
h~in on antanut teatterista ku '"' 
eensa. Kuvatessaan aherta.iia 
van 1 ikinnä työpaikkana. Ehkä
pä onkin ni in, että vars inainen 
taiteell inen tapa htuminen on 
Marttojen ulottumattomissa 
ErjaJean kirjasta puuttuu te<,t
terikirjoille tava nomain en teen
näinen "boheemisuuden" ta
voittelu, se on vilpitön kuvaus 
pienis tä ihmisistä 

- RAUNI 1\:IVILINNA 
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Sonnin vuode 
Oscar Parland: HARÄN 

VUODET. Suorn. Eeva-Liisa 
Manner. WS 1963 

Bdti lais-kannakselaisen Par
land-suvun ko lmesta kir j aili.ia
ve!jeksestä keskimmäinen, psy 
kiatriksi valmistunut Oscar 
Parland (s. 1912) astui kirjail i
jana julkisu uteen vasta 2. ma~
ilmansodan jälkeen. runsaan 
vuosikymmenen veljiään myö
hemmin. Kolmella pitldn väli
a join ilmestyneellä romaanil
laan - "Förvandlingar" (1945), 
"Den förtrollade vägen" (1953, 
suom. "Lumottu tie", 1954) ja 
"Tjurens år" (1962, suom. Hä
rän vuodef' 1963) - hän on 
sieluneritte!ijänä ja tyylita itei
lijana saavuttanut menestyk
sen, joka 011 nostanut hänet 
suomen-ruotsalaisen nykyproo
san kärkisijoille. 

tajan KesäJc·· .. usi_iaista 

~~~~~~~~~~··~~··~·~~~·~·····************* 

- Niin, oikeastaan toimiessa
ni evp Joulupukkien yhdistyk
sen toiminnanjohtajana ja leh
temme Naavaparran toimittaja
na olen valitettavasti joutunut 
toteamaan joulupukkipolitiikan 
nykyhetken tilanteen olevan 
suuntautuneen Virheellisiin uo
m iin. Käytän tilaisuutta tässä 
hyväkseni korostaal<seni vaL
tion ja kuntien asianomai sten 
el inten asiaan puuttumisen tar
peellisuutta, jotta t ulevat su
kupolvet saisivat perinnökseen 
terveitä puki,-, anteeksi terve
henkistä ]oulupukkipalvelua 

"Härän vuosissa" ki r jaill.] a 
Jatkaa "Lumotussa tiessä" aloi
tettua Kannaksen huvilamaail
maan liittyvän lapsuutensa ku 
vaus!;; johLaen Riki-po ikansa 
nyt ens.immäisen maailmanso
dan ja vuosien 1917- 18 vallan
kumousten kokemuksiin, joiden 
yllä häilyy talon suuren son nin 
pcloittava , vertauskuvallinen 
hahmo. Sosiaalinen miljöö on 
puolivenäläistyneen ·yläluokan , 
jossa ls~in ja Aidin .ia I soäidin 
o hella vil isevät lukuisat origi
nellit Sedät ja bupsut Tädit 
Myös näl<ökulma on tämän luo
kan, ja lasten - Rikin ja hä
nen veljiensä - osalta tä tä nä
kölwlma<J värittävät ennen 
kaikl<ca Isoäidin arvovaltaises
ti esittämät raamatul liset elä
mänohjeet ja vertauskuvat; 
vastapooleina ova t Jahve .i a 
Lusifer ('= Sonni), vanha elä
mänjär jestys .ia sitä uhkaava 
kaaos, sota ja vallankumous 
Suursota koetaan kaukaisena 
vallankumous paikall iseria , Jij
hinnä punaisten johtomiehiin 
Sorkkaan ja ·- Paloseen r uun1iil
listuneena, ja vaikkei kuvaus 
ole va illa järkyttäviäkään ti
lanteita, koetaa n kaikki kuiten 
kin lapsen naiivein . myyttejä 
luovin silmin, ja luokkanäke
myksen pehmentää vastusta
maUoman herkul lin en komiik
lul , jolla oman puolEn Ailwiset 
on nähty ja kuvattu . Lapsilm
vaajana Par-land on ·noussat 
kirjallisuutemme tämän alueen 
mestareitten joukkoon 

Oiva ArvoJa 

H armaat pehmeät lumihiu
taleet leijailevat, putoavat alas, 
kerrostuvat toi11en toisensa 
päälle kovettuneellc lumdle, 
johon on jäänyt 1wululaiscn 
tekstausharjoitelm'aa muistut
tavan 43, numeron kumiterä
saappaan harppukuvio, autosta 
tippuneen rasvan levinnyt läis
kii, savukkeen jämä jCJ sanoma
lehden palanen, jossa mainos 
ME PALVELEMME 'l'EtTA 
JOULUNAKIN ja toinen TOI
VELAHJAT JA LAH.JATOI
VEET AINA ANTTILASTA 

Viimeiset 1>iirehtivät aske
leet erkanevat liikkeistä ja v ie
vät poispäin. Kuus iköynnööten 
varassa roikkuvat värilliset 
lamput wjoiltavat nauravan 
joulupukin lahjakuormineen 
näyteil·;kunaan. HAUSKAA 
JOULUA heiluu langanvarassa 
edest.al\aisin, on kääntymäisil
lään pois ikään Jmin tehtävän
sä SUOI'ittanecna, mutta pyöräh
tää tal;;aisin, arvellen ehkä, että 
on tulossa asiakas, jota saa vie
lä palvella. Hyllyt notkuvat ta
varasta, iloinen porsaanpää 
kurkistaa ik l,unasta, vieterikoi
l'a seisoo pää kallellaan ja ime
lännäköinen nukke niijaa jäy
käst.i .Kauppias on mielityös
sään, työntään pullolllaan ole
vasta kassasta likaisia seteleitä 
jc11kldsäkkiin. 

Si>un<Jt sauhuava t 
Työauto jyrrää kylään, kul

jettaa miehiä ko teihinsa, kova
levyl\Opcista putl,ahtaa jokai
seen tiellaaraan reppuselkäinen. 
joka taakseen villwilematta 
kävelee mökl·dinsä. 

Mustankiiltävä volga tuprut
taa lunta,· renkaat ulvovat ja 
moottori rämisee äreänä. Pomp
patakkinen tuJee l.;:aupungista 
Auto pysähtyy, tavarasäiliösta 
otetaan esille kolleja, taksimies 
kantaa apuna. Edessä on monta 
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joutopyhää, pulloista lähtee 
hintaa. Illalla sama taksi tuo 
as iakkai ta pomppatakkisen p ir
tille, samoin huomcniltana ja 
ylihuomenna, pullo tai pari 
kerrallaan. P6mppatal{kinen on 
valtion monopolin paikallinen 
edustaja. 

Konstaapeli tulee heitä vas
taan. nostaa kättä. Pomppatak
k inen kysyy, miten kävi siinä 
va litusasiassa. Hyväksyttiin se, 
konstaapeli vastaa naura htaen 
ja Pomppatakkinen kiittää, toi
votetaan HYVAA JOULUA ja 
mennäön. 

Kissa juoksee aidan ylimälla 
nu'ulla. Varpuset parveilevat 
olkilyh teesssä. Isontalon hevo
nen pehtaroi. lwivet heiluvat ja 
lumi pöllyää, hevonen heittää 
markan. ponnahlila y lös ja pu
d istelee itseään. isäntä taluttaa 
sen tallii n. Pihalle jää kuoppa, 
jossa on lwrvoja ja hikisiä jää
bileitä. 

Ikkunoihin syttyvät punaiset 
Uihdet, kynttilät Jepattelevat 
levottomina. Kuuset sasvat 
k oristuksensa . radio soittaa 
HILJAA HILJAA ja NIIN 
JOULU JOUTUI JO TAAS 
POHJOLAAN, samat tutut me
locli~1t ti:iyt tövät ecttcrin, kan
tautuvai "tölliin j a linnaan"
TAATA PAKINOI sammalen
malmisella äänellään ja ihmiset 
ovat salaperäisiä 

Joulupaketti toisensa jälkeen 
kahahtaa porstuassa olevnan 
koppaan , eikä laps ia tahdo saa
da millään saunaan, silm issä 
säkenöi odotuksen synnyttämä 
jännitys. 

Pari tuntia myöhemmin, kun 
.]Oulupuuro on syöty ja isosisko 
saanut m antelin, lähestyy tun
nelman tihcntymä. Aisakello 
kolkkaa, reen jalakset naukuvat 
ja meluava kyl~ipukki saapuu 
saattajineen. SOIHDUT SAM
MUU JA KAIKKI V AKI NUK-

KUU, vaikka s ilmä on kirk
kaimmillaan ja pienimpien J;in
nitys on täyttynyt kauhulla 
lmn pukkilurkkiin h:ääriytynyt 
karva naamainen joufu:~i.iä 
l<äylddräisine sauvoinecn ko
luaa sisään 

Ja lat o•vat h'JotJOntuneet sit
ten viim e joulun (liekkö itte 
pukkiki) ja ukko kepsahtaa 
selälleen lattialle kuin laakin 
saa neena, hämmentyneet tont
tupojat k i.ireht ivät a uttam<,an 
tuolille, mutta pitämättä ei 
pukki siinä pysy, s illä matka
väsymys painaa ja pukki nuk
kuu. L apset säästyvät ONKO
TÄÄLA-KILTTIA-LAPSIA l{y
selyltä ja huokaavat helpotul\
sesta , sattuipa su urp iirteinen 
pukki! Tontut jakavat kiireesti 
kääröt, laulavat laulunsa ja 
kantavat pukin mu l;;ana<m 
Porstuassa pukin povesta pu
toaa pullo ja joku saatlajista 
kiroaa kuuluvasti . Lapset eivät 
kuite nkaan kuuJe s itä, sillä he 
tappe levat saksista, jokai sen 
pitäisi saada kiixeesti narut 
poikki ja paperit auki. nähdäk
seen, mitä ovat saaneet 

Tu van loukkoon kasvaa pape
rien röykkiö, jota perheen nuo
rimmainen yöllä säikä htää .i<l 
luulee p eikoksi. Sähköautot 
pörräävät, nuket itkevät ja kas
televat ja varttu neemmat arvos
televat saamisiaan su uriääni
sesti ja salaa. lähimmäiset ovat 
puntarinnokassa. Radio yn l tää 1 
cpä toivoisl'!sti julistaa .JA 
MAASSA RAUl-lA JA IHMI
SILLA HYVÄ TAHTO, mutta 
arvattavasti se ei kuulu asiaan 
nyt. 

Kirkonkellot kuuluttavat ku
misevin lyönnoin joulurauhan 
alkaneen. 

Mutta 1 p ukki joukko jatkaa 
vael!ustansa, ·reki poukkii tien
laitoihin, po1·ttipylväisiin ja 
pirt in nurkkiin, tierat sinkoile
vat ja aisat jytkäävät ja pukki 
möl yää. Kyytimies hutk ii he
vosta ruoskalla pitkin selkää, 
on niin kiire, ollaan viemässä 
joulun ja hyväntahdon sano
maa . 

Taivas on pimeä, paksu pilvi 
peittää tähdet. Lumihiutalce t 
leijailevaL yril tävät peittää, 
jotta maailma olisi edes joulu
aamun valjetessa puhtaamman 
näköinen. 

J a mikä on sitten käsityk
senne joulupukkien ammatti
kunnan tulevaisuudesta'? 

- Tjaah , tietysti pukkikunta 
on aina pukkilmnta ,. mutta se 
on aina käymistil assa, katso
kaa vail<ka jouluaaton sanoma
lehtien pukkisivuja , siellä tar
jotaan nykyään kaikenkarvai
sia pukke.ia· poi kam iespukke.la 
myöten, pelkkää sirkusta siis 
Mutta me vanha t puklds uvut 
olemme hyvässä asemassa, 
olemme sijoittan2et omaisuu
temme tuottavasti , pa.liskuntiin 
ja pulkkatehtai siin ja meillä 
on runsaasti kiinteistöjä , oike
astaan koko Korvatunturi ta
varamerkkeineen päivineen 

Miten Te, Herra Pukin Veli 
v1etätte aattoiltHa'? 

- Niin no, etupäässä a utan 
veljeäni Uihtövalmisteluissa, 
huollan poroja ja ta,.kastan 
tonttujen varusteita, kyllä se 
sujuu l<uten sanotaan joulun 
merkeissä j a on mei!läkin 
kuusi . 1 

• 

Onlw teillä sanottavaa kai
kille kilteille lapsille joulun 
johclost a·l 

- Laps ille, tjaah - lapset 
ovat aina lapsia, no se on oi
l<eastaan veljeni asia, joten 
minä en tässä yhteydessä 

Luulettelw kui lenkin, Herra 
Pukin Veli, että veljenne LLt
lee taa s .iouluaattoiltana'! 

- Nooh se nyt ei oikeas
taan kuulu minulle, hän on ai
na niin itseään täynnä ja van 
ha ja niin tarkka p~1rrastaan :j a 
porois taa n - nn ehkä h~1n sit
ten pääsee taas lähtemään 

lVIA TTI W A VE 

w 
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Kirjail ijan alkutekstillc. on 
Eeva-Liisa Mannerin suomen
nos varmaan teh nyt oikeutta 
Erään mui stutuksen haluaisin 
sentään esi!Uiä: miksi Ruotsin 
tjur on suomennettu här äks1 
ruots. oxe) e ikä sonnikst? Hä
rän kolminaisee n .rn erkityk;;.ecn 

P oikanl, minä olen vanha 
vaimo ja haw·as, minun muisti
ni ·on onnellinen hämähäkki. 
Poikani. Sinulle olen pyhittävä 
sanan i, sillä muuta minulla ei 
ole kuin sinut. Ja sinäkin -
vain seittiini pudonnut käcpä
nen. Kuollut. 

Mutta oletl<:"o s inä kuollut, 
jos m inun seittini on sinun 
ympärilläsi? Katso seitissäni 
sinä elät, ellet ole elänyt. Sei
tissäni sma synnyt. Poikani. 
Sei tti on elämä. 

Nä in m inä aloi tan halvat py
hät sanani smulle elämäni, poi
ka, jonka maailmalle annan 
Eikä minulla muuta ole. 

Mutta jos minulla on elämä? 
Poikani, s illoin minulla on 
muutakin ja sinä olet sen maa
ilm<tlle näyttävä. Sen jo näytit 
Seit i.ssäni. , 

Muistini on hämähäkki .]a 
o nnellinen. Kat;;o päivät se on 
kutonut ja yöt saalistanut, ja 
sen vatsa on kyllä inen , sen elä
mä on täysi. 

Näin minä muist an ja olen 
vanha ja hauras vaimo. Missä 
on minun mieheni·? 

Minun mieheni on kaukan a, 
poikani, tuolla p uolen seitin 
hän odottaa sinua, hän on kuo
lema, minun mieheni, johon 
olen vihitty . Minun miehe ni 
odottaa sinua, sillä sin ussa on 
minun mieheni veri. Poiokani 

Poikani, mutt<' muistini et 
;;jattele huomista , minun muis
tini muistaa vain menneen. Mi
nun muistini ; joka on sin ut 
synnyttänyt. Ja mieheni, kuo
lema. sinut siitti 

Aili Liste 

Niin mies sanoi naiselle, etta 
la lo oli valmis j;; tarvittii n 
vuode. Nainen meni siis etsi
m>iän vuodeaineita, jotta he 
olisivat saaneet l;:äydä levolle 
monen vuoden työn jälkeen. 
Nainen meni metsään ja haki 
sammaleita ja naavaa ja ra
kensi hyvän vuoteen miehen 
tuella. Ja taas mies tuli j a otti 
naisen, johon oli vi hitty. Ja he 
lepäsivät kauan siinä vuoteessa 
ja se tuntui hy vältä vuoleelt;; 
ja he mieltyivät siihen. He le
päsivät monta kuukautta 

1 Monen ku uk auden kuluttua 
n ai nen, joka oli sinun äitisi, 
poikani, tuli raskaaksi ja halu
si kaikkea kummallista, j <i! mies 
oli hyvin ihmeissään. Nainen 
e i sanonut mi ehelle, miksi hän 
haluisi raakaa lihaa, ja miksi 
hän halusi paljon papuja syö 
dä, ja miksi miehen piti noutaa 
kulckia ikkunalle. Nainen ei 
mitään puhunut, vaan iloi ts i 
si itä, joka näitä kaikkia vaati 
.Ja se olit s i.nä poikani, jota 
m inä kannoin. 

Mies laski päiviä ja ihmetlel1, 
Jn iksi nainen aina vain vaaLi 
enemmän ja enemmän ja oli 
niin kummallinen, että ei pu
hunut mitään, vaikka nainen 
oli ollu t , <J inCJ melkeinsuulas 
M utta nainen ei puhunut mi
lä~n, sillä nainen odotti. Nai
nen vail<eni yhdeksån kuukau t
la sa uurnas ia n1iksi , j a v iin1e in 
mies nä l<i syyn eikä kysynyt 
mitään, vaa,n haki paljon kuk 
kia ja koristeli koko talon ja 
vuosien pituiset seinät ja rak
kauden korkuisen katon Ja ym-

märryksen suuruiset ikkunat 

Nainen oli kantanut tyttöä . Ta
täkin he juhlivat miehen kans
sa ja koristivat kattonsa, joka 
oli rakkaud en korkuine n, mutta 
ikkunoita he eivät koristelleet, 
sillä aurinko paistoi sisään ja 
se oli kauniimpi kuin k ukat. 

Tämän jälkeen nainen ei tah
tonut miehen lähtevån, vaan 
h e olivat kauan vuorilla ja 
na inen teki monta ty t töä tä
män jälkeen , mutta ei enää yh
tään poikaa 

Kun n<Jinen oli tehn yt monta 
tyttöä eikä enää yhtään poikaa, 
hän huomasi, että näitä kailc
kia oli k asvatettava, niitä mo
nia tyttö jä ja yhtä poikaa, jon
ka nainen o',' aivan ensin saa
nut. Niin h e l-;asvattivat yhdes
S~J lap s.i aan 1 rn ies j a nainsn. 
Monien vuosien aJan. Ja he 
laajensivat taloaan, jottä jokai
se lla lapsella oli hyvä olla ja 
että heille jäisi perintöä, ~illä 
mies tiesi , et tä kuolema ön. 
Ja mies opetti sen vaimoHekin 

Kerran ianen huomösi, että 
meri oli villi j a aurinko kovin 
k irkas · ja laaksoista tuli mie
hiä, jotka veivät hänen ty ttä
rensä pois. Mutta laaksoista ei 
tullut naisia, civätl~:ä naiset 

, muutenkaan vie miehiä pois, 
ja . nainen sai pitää poikans«, 
joka oli t sinä , minun poikani. 
Mutta mies tään nainen ei saa
nut pitää kauan, sillä mies 
yhlen~i aamuna palaamatta 
enää lwskaan . Nainen itki 
mies tä , s illä rakkauden katto ei 
n~iyttänyt rakkaudella ilman 
mies tä , multa mie s oli poissa. 
Ja nai sen oli tyydyttävä siihen, 
hän tyytyi siih en koska hällel-

Näin minä sanon. 1 II 

Ja minä sikisin ja tein sinut 
Kauan sitten. .Ja näin minä 
tahdon sin ul)c puhua, jotta 
muistaisi\ äitisi, poika111 JOta 
minä kannoin. 

Näin minä si nulle sanon 
- Katso oli vuori ja aurinko 

vuoren yliä ja oli maa ja meri 
j<J naine n. Ja ne kaikki ulival 
kunnes m1es tuli. lViies tuli voi
makkain jän tein ja otti naise n, 
joka oli sinun ä i tisi, poikani, 
sen naisen mies otti, jo he läh
tivät pois vuorilta, jotka olivat 
auringon kyljessä . He lähtivät 
syviin metsiin ja hylkäsivät 
meren . Ja mets issi:i oli tuuli. 

Katso, tuuli tu li luo k um 
mies oli tullut naisen luo ja se 
puhui S<tnoja ja kehotti bcitä 
rakentamaan. Se ei sanonu t 
mitä piti rakentaa, mutta mies 
sa nci, että he rakentaisivat 
avioliiton, sillä ni in on Lapa 
N iin he menivät naimisiin, nai
nen joka ol i ·ollut, ja mies joka 
tuli. 

Näin he oliv;;t nyt m1es Ja 
vaimo. Vihityt loisillensa ja 
he ta rvi tsivat vuoteen, johon · 
käydä, ja h e tarvitsivat talon, 
johon laittaa vuode ja niin he 
rakensivat taloa. 

He rakensivat taloa tuulen 
suuntaan monta vuotta, ja sen 
ta lon :seinät ' olivat pitkät, vuo
sien mittaiset, ju sen tf!lon l<at
to ol i korkea , ·rakk<luden kor
kuinen, ja sen tulon ikkunat 
olivat yhtä suuret kuin mieh en 
.ia naise n ymmärrys toisiaan 
tukicn . Niin be rakensivat hy
vän talon vuosien mittaan. 

~ Omistettu Äidilleni 
mws korisleli kukilla . Kukkun 
s inä synnyit, poikani, ja siitä 
nainen, joka oli ~i i tisi, tiesi , 
että oli kesä tai kevät. Ja n<Ji
nen meni ulos yhdeksän kuu
kauden odottamisen jälkeen ja 
kantoi sinua, poikani, käsis
sään 

Audnl<o ol i taas tu llut esun 
Jä meri huusi tuulessä ja nai
nen kantoi poik<.~a, joka olit 
sinä. Nyt nainen t<1htoi vuo
rille, sillä hän oli nainen ja 
tahtoi a ina jotakin. Nainen sa
noi miehelle, että heidän pili 
muutt<:a . Niin he muuttivat 'ta
l<a isi n vuorille ja rakensivat 
uuden talon, nyt vain muut<J
m;;n kuukaud en pituiset se inät 
s iillen ja ve1 in puoliymmärrystä 
ikkunoiksi, s illä aurinko oli 
täällä kirkas. He rakensivat 
kuitenkin rakkauden korkui
sen katon. Nainen teki uuden 
vuoteen, joka oli parempi en
tistä. Kun he olivat nämä ra
k entaneet, h e kävivä t taas le
volle, ja nainen tuli raskaaksi 
Nyt mi es tiesi, miksi nainen 
tah Loi papu.i;; ja raakaa liha;; 
ja pa lj on tuok<.~a, mutlCJ mies 
ei ymmärtänyt, miksei nainen 
kasvanut l< aikkia lta, kuten sil
loin kun oli odottanut poil"w, 
VCJ<Hl vain vatsan kobdal ta 
l\llutla mi es ei kysynyt mitä~in, 
eikä nainen sanonut mitään. Ja 
huone oli kukkia täysi. 

Yhdcvksän kuukauden kulut
tua rnies hlil<i, miksi n<Jinen oli 
kasamtt vain va l.scln kohdalta 
kauniin maljan muotoisel<si 

lä oli sinut , poikam, .Ia nuna 
olin ä itisi. 

Mutta sitte n nous1 suun 
myrsky ja meri huu si lwvalla 
voimalla ja poika sanoi naisel
le, että hänen piti lähteä. Eikä 
nainen voinut estää poikaa, 
jot<1 m eri huusi. Jossakin oli 
jolw n;;inen, joka huusi kuin 
meri. Na inen tiesti, että poH;a , 
nyL oli mies, multa nainen sa
noi silt.i: mene poikani 

S i tten nousi suuri myrsky Ja 
poik<J lähti ja nainen jäi aivan 
yksin. 

Nainen jäi yksm maJaan, 
JOnka katto oli rakkaus, ja se 
laskeutui alemmas j a nainen 
rak;;sti enemmän lwin koskaan 
ennen. Mutta ei ollut k etään, 
jolle nainen olisi sanonut: ra
kas. Siksi nainen vanheni ja 
naises ta tu li hauras kuin au
ringon polttama ruoho ja m yös 
sen värinen. J a naisen mui sti 
muuttui hämähäkiksi Ja nainen 
muuttui onnelliseksi ja h ämä
häkki kutoi verlwn rakkauden 
korkuiseen l<attoon 

- Näin minä sinulle sanon, 
poikani , jonka meri on vienyt. 
Näin n1inä sinuHe ~anun, van
ha vaim,o ja hauras. Sillä minä 
olen se nainen , jonka mies otti 
jäntevin käsin, na in en, joka 
synnytti pal jon tyttöjä, joista 
tuli ve1imoja. Näin minä, joka 
olen sinun äitisi, sa non sinulle 
poikani, jonka pitää mennä 
mieheni luo tuolle puolen sei
tin ellei meressä buu d<J joku 
nainen, joka tel<ee sinulle po
jan 
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Triangeli 
Marguerite Duras : PUOLI 

YKSITOISTA. KESÄ[LTA
NA. Romaani. Suom. Marke t
ta RuoppilCJ - Marlinsc. Kiri ;;
yh.tymä 

Ranskalainen Ma rgue rite Ou
ras or. kirjoittanut romaaneja; 
novelleja j a elok uvien käsikir
joituksia, joista "Hirosh im a, ra
k>ts telluni " on varmaan jäänyt 
mon en elokuvanystävän mie
leen 

Romaani "Puoli yksitoisto 
kesäiltana•· ·on t;:rvallaan myös 
elokuvakös ikir.ioi tus. Tuntuu 

>f Jf >f .... ... -. ... >f ... >f ... ... 

s1saltyy tosm myös sonmn .sy
nonymi, mutta kun perusmer~ 

ldtyksenä kuitenkin on kuoh i
las, vetoju hta, ja loisc>alta PDr
land korostaa myytillisen sar
viniekkansa maskulinisuutta 
sekä a luksi että lopuksi ba
våinnollisimmalla malldolli sell a 
tavalla, olisi toki ollut paikal
laan käytt~iä yksiselitteistä son
nisanaa . (Vaikl,G. sen puol een 
puhutaanhan myös - h;ipäi se
v~1st i - härk ätaiste lust<l . . . ) 

R.P 

s1ltä että sen mel kem suoraan 
voisi s iir l~tä romaan ista valko-
1-;ankaalle. Kirpilian mielilwvi
tuHikas J<~ vä ,.ikäs kenunta 
s;;avat lukijan näkemään , ta
pahtumat elävinä ja kokona i
s ina 

E:;panjassa matkalla oleva 
aviopari, Maria ja Pierre , tyt
tärensä ja perheen naispuolisen 
ystäv~in ka nssa joutuvat ul<kos
ilm<ln taba pysähtymään pik
lw ka upunkiin missä samana 
iltane~ nuori aiomies on tappa
nut va imon sa ja tämän ral{ as
la jan. Hajuilma raivo<~<~ vähen
l.ym~itiöm'illä voima lla tunnista 
toiseen . Kauriungin asukkaat, 
JOtka tunsivat hyvin niin mur
llatut kuin murhaajankin, ko
koont.uv<l t · baarcihin ja r aviol.o
Ioill in pohtima an - kuka oi
ke:Jstaan on ~yyllinen. Poliisi
partiot l<ier tele väl kaduilla 
Tiet kau1;>unldin ovat val·tioi
dul 

/ ·'Hän tuntee kaupungin pa
remmin kuin poliisit. Mukava 
kaveri tuo Rodrigo". Tiedetään 
murhaaJan, Hodigo Paestran, 
pii Joutuneen jonkun talon ka
tolle. ''He olivat olleet vain 
kuusi kuulumtta naimisi ssa 
1\'lies löysi vaimunsa Perezi n 
luota" . "Naimisiin mentyään 
h~in halusi kylän kaikkia mic
hi~i. lVIitä t€hdä silloin"? Tap
paako häne t? " 

Vaimo, Maria, tun tee suurta 
kiinnostusta murhaan liittyviin 
tapahtumiin. Hän on huoman~ 
nut miehensä ja ystävättären
sä kasvavan kiintymyksen ja 
aavistaa lopull ise n ratkaisun 
heidän välillätin tapaht uvan 
tämän matkan aikana. Maria 
juo p~i iisläkscen irti epiiloivoi
sista yksinäisyyden ja pelon 
ajatuksista. Nähdessään mie
lle nsä ja ys tävä ttärensä rak
kauskohtauksen tun t uu kaikki 
peruuttamattomalta. "Tämä oli 
tapahtunut ikuisiks i ajoiksi. 
Pl:roli yksitoista eräänä, kc~ä
i,ltana". 

Yksinäisyys ja ir·taantumll1~11 
tutusta ja tw·vallisestQ saa hä.· 

ne t sa m aisLam,aan kohtalonsa 
murhaaJan k;;nssa Ja hä n päät
tää. pelastaa miellen. Alkonolin 
sumenlamin aivoin hän raken
taa koko tulevaisuutensa tunte
mattoman murhaajan , varaan. 
Pelastuminen ja pako onnistu
vat mutta jo matkan alussa 
ka ikki raukeaa omaan mahdot
to!n u u teensa 

Ki1·jan teemana on peletyn 
va imon ristiriitaisten tunteiden 
selvit t e ly jotka kir jailij a on 
avoi mesti ja mitään peittele
mättä tuonut esille. Moni näk ee 
varmasti tapahtumien as~;:tel
massa keinotekoisuuden lei
man . mutta min un mie.le stäni 
se on kuitenldn pieni värikäs 
helmi syksyn kirjojen suuressa 
joukossa 

EILA E'l"l'O 
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