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ARS POETICA

Olen huomannut, ettei Ain Kaalepin runoudesta mielell?ihn pu-
huta. Osaksi tiihiin on ollut syyni neuvostojen pahantahtoisuus,
osaksi taas se, etteiviit hlnen siikeensi sovi mukavan maailman
suuhun - oli kyse sitten niiden korkeasta kulttuurista, henki-
seste erilaisuudesta, pedagogisesta vaikutuksesta tai kielellisestii
vaativuudesta. On tunnettua, miten Ingo Normet kutsui toisen
kirjailijan (Joel Sang) korjaamaan Ain Kaalepin erdln ranskalai
sen ndytelmin varten kiidntdmii runoja arrrelluttavalla perusteel-
la: IGalep ei ole h}rviinmakuinen (suuprirane), joten Sang oli
hyr{nmakuinen. Mutta miti voisi tarkoittaa, ettfi joku on hyvdn-
makuinen? Ilmeisesti sitii, ettii Kaalep ei ole ncinn-niinn-niinn,
rakas kansa, tiitt-tiitt-tdtt runoilija (lainaus runosta De arte poe-
ficc, runokokoelma Jiirvemaastikud). Hiin ei levitd runonautin-
toa odottavan huulille vain hunajaa, vaikka osaa siini taidossa
olla ylittiimdtcin, vaan osaa mytis sohaista, hairite mielenrauhaa.
Hiinen yleispoeeninen runoutensa, joka on aina myos korkea-
poeettista - timd on tunnetnr perustotuus - on aina pahanma-
kuisen viittaavuuden lipitunkemaa. Elitaariselle yleisolle Kaalep
on vaarallinen ja epiimukava. Hdn on toinen henki (tai oikeam-
min oli sellainen, sillii nyt on jo hryiinmakuinen maailmakin op-
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positiossa), joskaan hiinelle ei ole vierasta tavanmukainen runol-
linen tai poliittinen toisinajanttelu. Ja miten hiinet voisikaan ot-
taa sanasta kuin sarvesta kiinni se, jonka maailmaan Kaalepin
henki ei kuulu. Ei, hiin mieluummin vaikenee pahanmakuisesta
Kaalepista ja julistaa todeksi vain mukavan.

Hyviinmakuisuuden taito tuntuu nuoresta lukijasta jopa ilyk-
kiiiimmiiltii kuin ensimmliset Kaalepin myohemmisti kokoelmis-
ta. Kuinka pahanmakuisia ovatkaan Aomaastikun (1962) runot
H. Arrakin karkean sosialististen kuvitusten jhlkeen! Aina en-
simmdisestd osasta ('En tahdo olla mikiiiin profeetta...', 'Ysti-

vii, kuinka rakennat talon' jne.) aina viimeiseen asti. Rivi rivil-
td Kaalep niyniil, mitii on kaksitasoinen suhde maailmaan, mi-
ten erilaiset asenteet kahdella tavalla luettuna tormiileviit toi-
siinsa vailla kompromissia. Siti on ndytteend Samarkandi vi-
hik-kokoelman (1962) mystifikaati o'Phrlmichose papririrus' (se
on Samarkandin museon erikokoelmissa luokiilksen K / 2315
4.L. alla, ja on tekstikriitikko Zehnikundovin mielesti periisin
4.-5. esikristilliselta vuosisadalta.) Tiimii runo on jaettu osiin,
ja se on vain pelkki referentiaalinen teksti. Valituille osoitet-
tu, mutta my<is valitsemattomille omistettu, niille jotka joutuivat
mystifikaation lumoon. En tiedi voiko sitii pitiil rivien viilistl lu-
kemisena, jos itseasiassa pitdl lukea suoraan riveiltii.

PHR]N{ICHOKS EN PAPYRUS

- ndytettiin teatteris s a
Phrynichosen kappale, joka aitti nylqajan kohtaloita

- - - nousi ja sanoi niimii lentiiviit lauseet:
Niinvapaa muoto, kuten nciette, ateenalaiset, ihon alle on tunget-
nr
sekin pieni hyvii" mitii olisi voinut tarjota ndytelmd.. Kirjoittajan
sde
ei ole siie, v aan tietiiti- i*e-H aades-mikti W errys

HWANI{AKUINEN AIN IGATEP

en tajua niitii! Mikii tragedia se sellainen on, jossa ei ole pukki-
kuoroa
ja missti ei oleyhtiiiin ruokottomuutta?
Emmekd jo ptiiisseet sopuun tragediasta,
etenkin nauttineet, kun vahvasti nauru viitinsivanao, mutta nyt
kaikkien
mieli on kerrassaan miettiviilki kannalla. Ettti kriykd keveiiksi
taas
mielialamme, sirs anna minun lausua pari-kolme pilaa, jorssa
ruokoftomuuskin
on paikallaan: - -

- kaikkL jotka uskakivat puhua vastaan sanoen, ettri
pukkikuoro on jo kansaa pitktiiin ikiivystyttiinyt,
joka mielihyvin ncikrsf nylcyajan oiheita
eiktivanhaa teatteria, siltti niiytttiii, ei arvosteta entiseen tapaan,
lisaksi v iel| ettii kans alla on lgllii lcyky ii ymmtirtti|
ne kaikki kiiviviit hiljakilcsi, kun huhut kulkeuruivat heille, ettii
on myds

Miksi pittiisi ajatella teattria? Ja milcsi pitiiisi yliptitinsd. ajatella?

- - kuitenkin sakon malcsoi Phrynichos ja sitten

- -kukaymmiirtti|

kuka ei - ei ole Ateenakaikille antelias
tragedian mestareita on Phrynchonin jtilkeen runsacsrr
jalossa Ateenassa. ja kauolemattomia heistci tulee varmaan mo-
nestakin.
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Allegorianaan sosialistisen taidepolitiikan tila ja suoran ver-
tauskuvallisen puheensa takia'Phrlmichose papiitirus' on tietysti
poikkeuksellinen teksti, sillii osoittava kielenkiiytto on siini epd-
tavallisen runsasta. Saman mallin mukaan voi Kaalepin teksteji
llhestyii kokonaisuutena, ja sitten voi mielessdiin oikaista taerie'
kuvauksia. Ja salaliittolaisen tavoin voi virnistdii saatuaan selkoa
hdnen taiteestaan.

Tlrtkitaanpa edelleen Kaalepin tekniikkaa, vaikka Samarkan-
di vihikun toisen runon pohjalta. Osoittavuus-osoittelevuus pis-
tiiii suoraan silmiiin ja konaan. Onkovei*iteriivti? kplylGalep
runossa 'Habemeajajc' (Parturi), ja suorittaa sitten filigraanisen
kahtialeikkaulaen runossa'Tdd kdib' (Tlo kiiy) :

Akaasiat julistav at syksy ii.
'I!6 ktiy:

Tarton puistokadun p uut ov at. v arrnasti lehilettiimid..
Ehkii siellii parhaillaan satoa
ja Riian katujen asfalnikimaltaa. Piirikomitean ovet:
j okunen kolho o o sin j ohtaj a,
j okunen p uolues ihte er i,
jokunen aktivisti tulee ja menee,

W s ty 6 t sy dtimelliiiin.

Kaukano, v iiekis s ii p ohj olos s a.
Aikoihin en ole eniiiilukenut Edasia.

Mutta tiedtin, ettti tyt)
ktiy.

Ymmirr6mme hyvin, vaikkemme ole pitkiiiin aikaan lukenut
Edasi-lehteii, (vai onko siitii niin kauaa?) ettd tiissii runossa kdy
kaksikin tydte - kommunistien lehdett<imien puiden Tartossa ja
runoilijan tyd aurinkoisessa Samarkandissa. Runo on yksi ja sa-
ma, mutta sen kaksi merkitystd ovat eri tasoilla. Sivistynyt henki
tiesi kaikkein masentavimpanakin aikana, etti Eldvdn Kuninkaan
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edessi on jokainen vallankumouksellinen diktaanori naurunalai-
nen:

Jyriihti iikkitiTimur: Milcset siis kuole,
oi Eliivii Kuningas, vaikka j o ammoin kuolit?
Olen suuri, olen suuri, mufta silti olen murheissanL
koska minulla ei ole sinun voimaasi.

Tieitti mihin kaikkeen lcykenen.
Onko kuolema sittenkin edusii- teenkii
vai enkd tee.
(Eliivii kuningas).

Kaalepin asenne on riittivin selke6. Oi Allah annavain aa-
sejo" bismilla'rrahmani rrahim! Milloinkaan emme osaa enna-
koida, tapahtuuko Kdnehs Catullusega (IGskustelu Catulluksen
kanssa) todella vai henkilokohtaisesti kunkin lukijan kanssa.

cdflJtrus

Tlhmti tci viisas itseensd ntihden on minunvaikea sanoa... Sil-
ti toisten pohjalta luulen, ettti eihdn tyhmii runoudessa tietoisa-
ti itsediin tyhmiilcsi paljasta. (Tttoppi on tuoppi, ja htin antaa si-
nun maistaa yhtti ja toista, toisinaan myiis pelkkiiii kuravetttl)
Mufta mikii nyt minun rakastani vaivaa: se, ettii ksbia minul-
Ie antautuio mutta rakkauna peni yhti uudataan kurjimminkin
v erukkein, yrittiiess tiiin saoda heiddt uskomaan heitti itsenstikin
sci kafkkih an on totta., silti dlkiitin se teitii koskeko - ja sillii jo-
ka wkaltaa sanoa, ettiiylcsi sopimaton rakastaja minulla on oI-
Iut, tydkalun saa olla toimettalgrmmennen piiiviid.. Labiasta en
lcyllti ole tehnyt lauluja. Ainoastaan scikeistri tein lauluja.

Ja niin Catullus voi naivisti tai farisealaisesti itsekin luulla, et-
tii hiin tekee lauluja ainoastaan sdkeisti. Mutta lhalep niiyttiiii
suoraan lukijan silmien alla, ettfl lauluja voi tehdi my<is lesbias-
ta. Mikii toiselle on arabian kieltii, on Ain al-Qalbille silkkaa 6i-
dinkieltii.
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ROMANSSIT DON QUJOTESTA

On harmillista mutta todennlkoiste, efta kaikkien Ain Kaalepin
runojen salaisuudet eivlt koskaan tule pdiviinvaloon. Mutta ei
sekdin iiiirimmiiisyys sovi, ettei yksiklln arvoitus selviiiisi. Eli
kuten v6rumaalainen talonpoika sanoo Jriryemaastikusa: Ja olis
se tost paha, ku sellane mir-s vajos suoho kerikule perra! (Kin-
nikasunu jtitt). Sen kauhun kirjailija on omien sanojensa mu-
kaan depressiokohtauksissa tuntenut. Thntuu silti ,ettii Kaale-
pin depressiokohtaukset ovat hy<idyksi kulttuurille, silli kuin-
ka muuten olisimme saaneet tietlii Jaan T6nissonin L00. synty-
miipAiviksi kirjoitettujen Don Quijoten romassien syntyhistorian.
Mutta antakaamme runoilijan itsensi kertoa, kuinka hiin jakaa
telstin merkityksen toisaalta avoimen julkiselisi ja toisaalta pei
tetyn konkreettiseksi, ja luokaamme silmiiys hinen inspiraation
mekanismismiinsa:

Vuoden 1968 kesiilki mieleeni juolahti iikki| ettii millii ta-
voin rulisi juhlistaa Jaan Tdnissonin sadannetta Wtymtipiiiviiii
22. joulukuuta. Salaako, niin ettii ainoastaan minii itse sen tie-
diin. Mutto runsin olevani jotain velkaq niin omasta kuin Vi-
ron kansan puolesta, Ja tietysti vain ylcsi mahdollisuus tuli lcysy-
mykseen: kirjoittaa runo, johon olisi salakirjoitettu tarpeellinen
tieto - tulevakuutta varten! Jotta joskus n?ihtiiisiin: Jaan T5-
nrssonia ei maassamme unohdettu edes niinti vuosina, kun htintti
sci virallisestivain haukkua. Ensiksi valmistui otsikko ROMAN-
SID DON QUUOTEST, MIS CIDE HAMETE BENENGELI PIJHEN.
DAS DON JT]N,I DETNUO. DANOGADO HERTSOGI6T',IOSETN
tilmsrusnn.

Ain Kaalep avaa itse salakirjoituLrsen: Cide Hamete Benengeli
on Don Quijoten todellinen kirjoittaja, mutta Don Juan De Trillon
vironkielinen vastine on Jaan ja Dianogadon prihklipiiev (piihki-
nlpflivii), eli Nussdag - Otephin saksankielinen nimitys, sillii
T6nissonin toinen kutsumanimi oli Nuustaku hertsog! Kirjoitta-
jakin pelistyi mahdollisuutta, etta salakoodi olisi liian lnpiniilly-
vd, mutta ei se ollut - vain liihimmiit ystavat tajusivat sen. Ja
tietenkiiiin he eiviit alkaneet kuuluttaa sitd julki.
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Ja niin aistein havaittavan maailman takana toimii salaa kau-
nis oinen pikkueltimii, henkinen todellisuus, jonka mittasuhteet
ovat suuremmat, eldviimmiit ja ihanteellisemmat. Se on Viron
kulttuurin sydiimellisin, sivilisaatioltaan myrkyttymitcin osa. Em-
me tunne Don Quijoten jiiljetontd hauraa, mutta hiinen eettisen
urheutensa arvoisia ovat meistii harvat. Hiintd ei ole mahdollis-
ta tappaa naurulla, silld, naeruvricirsus ju ongi / kangelastegude
kaal (naurettavur$ kun onkin,/ urotekojen mitta). Dostojevski
oli ensimmd,inen, joka yhdisti Jeesulisen ja Don Quijoten kuvat,
mutta virolaisille tiimii ei ole abstrakti yhdistelmii, vaan siinii on
tiiysin konkreettinen, eldvl sisiiltci, ja sellaisena kulttuurin yhl
uudestaan ylittiimii. Silld Don Quijote tegiseda, milcs teda/ suud
miiiida austate niitid te - / truult teievastugikaitstu,/ teie endi
hulle miitite. (teki sen, milcsihdntti,/ suullanne nyt te kunnioitat-
te -,/ uskollis esti suoj eli its eltiinne / omia j iirj ettiimiii myyttej tin-
ne). Suud mddda, eiko se ole petturuutta, salaten ja itsekin suu
virneessii - hyviinmakuisesti -, mutta toisaalta myris, IGalep
sanoo, salaa, alistumatta, pyhiisti - pahanmakuisesti. Jokaiselle
omansa. Niin on Kaalepilla yhd uudestaan samalla kertaa kiiyt<is-
sii kaksi kontekstia, joista lukijan on mahdollista valita; kirjailijan
mieltymyksesta ei ole epdilystii.

TJKKOSEN RI.'KOUS

Hando Runneliin verrattuna ei Kaalepin runoudesta tosiaan ole
paljon puhuttu, mutta toisaalta olen my<is nihnyt, kuinka Kaale-
pin tekstejii on yritetty panna palvelemaan hyvinmakuisia piii-
mdiiri6, kuinkii hiintii on siteerattu loukkaavasti ja kuinka lausei-
ta on irrotettu kontekstistaan. Mitdph siiti. Vihjauksille siiti, et-
tl pahanmakuinen Kaalep ei kieltiiydy kiiyttiimistd hyvdnmakui-
sia ilmau}sia, voi ainoastaan kohauttaa olkap?iitliin. Epdilemdt-
t5 sellaiset moitteet ovar hampaatomia, sillh ensinndkin kirjaili-
ja voi kaFtea haluamiaan sanoja, mutta toisaalta Kaalep kiiyttiiii
niitii niin kuin virolaisten usko sallii ja pakottaa.

Hyviinmakuiset hyokkdykset Ikalep torjuu aina iilyllisellii
ylemmyydellii, vaivihkaisen hymyn kera niin kuin teki Don eui-
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jotekin, joka varjeli teiltd omia jiirjett6mi?i myynejinne. Olkoon
nflytteend yksinkertainen kielen siidntojd koskeva artikkeli ,Neli
suupfrrasust'!, jonka ilmeisend pfriimdiriini oli cfnoastaan osoit-
taa mahdollisuuteen ilmaista hyv iinmakuisatL v astaav asti myti s
kielemme sisrifseen tyylitajuun, jota ei tiihtin mennasii ole teh-
ty stitinniiksi ja jota vatmaan ei koskaan voida tehdii siitinntik-
sf. Mutta mikii oli kirjoittamisen osoinava ajarus, joka kiisitteli il-
mauksia ?Shiilin patriootit vapaalcsi!, Muuten, Resultatrivinen ja
Kaikki on vain unenntikiiti-kirja?! Sitd ei maallikko tiedi, hyvi
jos voi edes arvuutella. Muna uskosta puhuen tulee katsoa h[-
nen kokoelmaansa Pibe palvet (ukkosen rukousta, lg72),jonka
mytihemmin V Tormis my<is sdvelsi. Kaalepin sanojen pohjana on
Urvasten pastorin Johann Gutslaffin vuonna 1644 ukkosenpappi
Vihtla Jtirgenilti muistiin kirjoittama ukkosenrukous. Kaalepin
versiossa ukkosenpapin huulilta piisevdt yhtiikkiii sanat, jotka
paljastavat kahden virolaisten keskeisen uskon, taaran- ja kris-
tinulaon pflipiirteet. Mutta se muuten huulilla karehtiva hymy
tekee Pikse litaanion suorastaan ihastuttavan kiintoisaksi. pappi
pyytlii:

Aa'Pikne
iits viiiku tsiikiirki' taiva
tits pilvepoigki
miil oldss no'liiiidust sds
{ilakai6n et
vcst nckass no'nurutame
umdtd
miimaapiitil

Vooda'Pikne

Hiird, atami'cnnfss
korgd siiliigii
lagarinnaga

Ol6-6i sc' t6rst sdd nest saanu'

Fffi/AI.IMAKUINEN AIN IGALEP

OI6-6i sa' Pikne
joht halv ollu'vardmp
htiti ol6t iilcs ollu'
miile ja'maal6

Viisaita puhuu pilvenpoikakin, toivossa ja hengenhidissd
pilvett<imiille taivaalle katsoessaan. Taile sanalla on toisaalta
kansankielinen tausta, se merkitsee pientii pilveil, ei-mitAiin-var-
sinaista-pilved, mutta toisaalta se on nolens volens viittaus Jee-
sukseen kuin taivaanpoikaan jne. AugustAnnistin eepoksen Pii-
vinpoika oli samoin Jeesuksen kansanomainen kaksoisolento.
Vaikka ukkosenrunous ei kiyti kansanrunon sanastoa, voi my<is
klassisesta virolaisista kansanlaulusta ldytdd riittimiin kielellis-
tl materiaalia, joka mahdollistaa pilvenpojan merkissff yhdistiiii
taarauskoisen kerrostuman kristinuskon kanssa.

MINA OLEN USKOVA

Saattaa olla tosikin vdite, etti taarauskon voi nykyisin palaut-
taa ainoastaan kristinuskon avulla, joka on sdilyttiinyt uskontun-
teen sellaisenaan. Tdssd maailmantilanteesta taarauskon viilit-
timinen vaikuttaa vihintlin epiilyttiiviiltii yritylseltii, mutta ei
ole poissuljeuttua, efta taaranuskon perinne ei ole koskaan edes
kokonaan katkennut. Lisiksi Viron TV:n sarjassa ld6.e fxe lG;a-
lep vahvisti lempeiin mystiseen tlyliinsii, ettd h6n yrittiin el?iytyii
jopa Kundan kulttuuriin, mihin nhhden taarausko on vasta seu-
raava etappi. Oli miten oli, Ain Kaalep on kuitenkin kristitty, ja
sen hin on toistuvasti tunnustanut. Askettdisessfr artikkelissaan
'Olen uskovainen' (Ioominr 6/93) hiin sanoo:

Kirjoitin ntimii lauseet erityisen iloisena, sillti tahdon kerran
asettua. ntitd vastaory jotka sanovat tai kirjoittavat - ja niin on
ktiynyt kiusallisen usein: Itse en lcyllii ole uskovq mutta ei minul-
Ia mittilin uskovia vastaan ole. Tosiaankin: on kiuscllistc kuulla
tai lukea jotain sellaista. I(uten sifs ainc, kun joku liian painok-
kaasti esittelee omia puutteitaan. Mielatdni niitii voisi verrata
tiimiinkaltariin lausuntoihin: Minii olen lcyllii kuuro, mutta ei
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minulla mitiitin musiikkia vqstaan ole. - Minti olen lcyilii debiili,
mutta ei. minulla mitiiiin tiedettrivastaan ole. Tai Minri olen kyl-
Iti homoseksuaali, mutta ei minulla mitiirin heterseksua.aleja vas-
taan ole. IQwojq vrihtimieltsiii ja homoselcsuaaleja on jokaben
kunnon ihmisen puolustettava kaikenlaiselta sorioltq heille tu-
lee osoittaa myotcituntoa - sehcin on juuri kristittyjen oikeus -
mutta olisi murheellista, jos ntimci poikkeustilat ntihtiiisiin muu-
na kuin poikkeustiloina. samoin on minun mielesttini ateistien
suhteen. l--f2

,Ioskus luin jostain, ettti jonkin uskonnon alkeet olisivat jopa
serkuillamme p aviaaneilla, j o iden so siaalinen j rirj estys on tiettti-
viisti varsin tehokas: auringon noustessa ne jiirjestiiviit jotakin
jumalanpalveluksen kaltaistq jonkin seremonian, jolla ei ole mi-
ttitin biologista funktioita. Paviaanit paviaaneinq, mutta joka ta-
paukessa alkeellisimmallakin asteella ettivillii luo nno nkansoirla
on transsendentaalisio. aavktulcsia, miten etnologit nyt niitii sit-
ten laiittelevatkaan, ja jumalan kiisitteen voi llyttiti kaikista kie-
listii, vaikka sitten vastaava sana olisihyvin kaukanakehitqnees-
t ti t e olo gis a ta tulkinn asta.3

Ankarassa mielessd taaralaiselle on samantekeviii, millainen
pyhimys hiintii ahdingossa auttaa, silld kaikessa kiitollisuudessa
vierasta pyhimylatd kohtaan hdnen oma varsinainen uskonsa jdi
aina johonkin koskemattoman syvyyden piiloon, ja sieltl kdsin se
jiirjestiid ihmisen eliimiid vieraidenkin voimin avulla. Kristinus-
ko ja eurooppalainen kulttuuri on virolaisille kuin vedelld tiiytet-
ty kaivo, joka tekee elimdmme mahdolliseksi, mutta vesisuoner
sen kaivon alla virtaavat vain toisin kuin eurooppalaisilla. Taara
on kova ja karkea, mutta suvaitsevainen siti kohtaan, joka on hd-
nen suosionsa arvoinen. Tdmii malli ei ole kadonnut virolaisten
psykologiasta: pitkdn harkinnan jiilkeen virolainen tekee kaup-
poja minkl ideologisen epdjumalan kanssa tahansa, jos se vain
pystyy antamaan jonkin humanistisen sisillon. Ja se seikka, ettA
virolasella on itsendinen ja koskematon henki, ei esti hiintd ole-
masta vaikka ulrramoderni futuristi. Ja jos kiiy niin, ettf, euroop-
palainenkin hiidiissddn sattuu kerran kumartamaan ja puhuttele-
maan Pekoa (kuten iiskettlin Rooman paavi) niin ilman virolais-

HWANMAKUINEN AIN KAAIEP

ta pappia hiin ei saa yhteyttd. Voisiko pappina olla Lennart Meri
tai Vello Salo? Mutta epdilemiittii Ain Kaalep on sellainenvirolai-
sen uskon pappipar excellence. Hdn osaa ohjata virolaista Euroo-
passa ja lukuisia eurooppalaisia vieraitaan Virossa, keskiniiisissii
suhteissa kun ollaan usein yhd eksyksissii. Meillii on paljon saa-
mista Euroopalta, mutta uskon, etti miti enemmln aikaa kuluu,
sitd enemmiin on meillii myos annettavaa. Me olemme euroopan
intiaanit, sanoo Kaalep, ja kulttuurimme juuret ovat Euroopaa
syvemmiilld.. Olemme tulleet maahamme 50000 vuotta sitten ja
kulttuurimme, kansarunoutemme juontuu 2500 vuoden takaa.
Sieltii periytyviit arvot, joiden kohtalona on vasta aryoon mennl.
Kaalep on opettanut meille siti sitkelsti:

Meidiin on pidettdvii arvossa alkukulttuuria, sillti se antaa
meille hyvin omaperiiisen perustan, jotta voimme yleensti antaa
jotain Euroopalle ja henkiselle kultruurille. Juuri sen takiaviro-
laiset v oiv at e siinty ti s amanarv o is ena kans ano. o s ano. maailman'
kultruuria l*-l Me olemme Euroopan intiaanit, virolaiset, suo'
malaiset ja unkarilaiset [---] Me olemme Euroopan intiaanit -
tiimti ymmrirr ettriisiin maailmalla. Mektti tulee o ikop tititii llyv tn
kiinnosttavia. Arv o stakaamme s iu itsekin' intiaanisuutta', mui'
naista suomalaisugrilaista p er intd ii p alj on enemmtin kuin tiihtin
saakka.a

2
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