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demuseossa olen sentään käynyt

pariinkin otteeseen. Museo on ni-

metty jonkinasteista kansainvälis-

tä mainetta saavuttaneen kuvan-

veistäjä Stepan Erzjan mukaan, ja

Erzjan vaikuttavat puuveistokset

muodostavat huomattavan osan

kokoelmista. Vuosien 1941-45

suuren isänmaallisen sodan mu-

seo on ollut korjaustöiden vuoksi

suljettuna. Rakennustaiteen ystä-

ville monet puutalokaupunginosat

tarjoavat museokäynnin veroisia

elämyksiä. Musiikkiteatterissa esi-

tetään oopperoita ja musikaaleja,

elokuvateatterit mainostavat

“Tähtien sodan” I jaksoa näkyväs-

ti mutta värittömästi. Kulttuuriho-

vissa esiintyy kevye(hkö)n musii-

kin tahtia, ja äskettäin siellä ko-

koontui mordvalaisten kolmas

kansankonferenssi. Korkeinta

opetusta tarjoavat nyttemmin

myös suomen kieltä opettava yli-

opisto sekä opettajakorkeakoulu

(pedagoginen instituutti).

En malta jättää mainitse-

matta pakettiautoa, joka kerran

kiinnitti huomioni Svetotehstrois-

sa. Ensimmäisenä havaitsin teks-

tin “Finlux”, tarra kyljessä taas

mainosti: “Titaani-vaihtoautot

Toyota-liikkeistä”. Takaovia koris-

tivat Saamen liput! Rekisterikilvet

olivat venäläiset.

Kun viimeistelen raporttiani

lokakuun loppupuolella, on taan-

noinen aamusumu enää harmaa

muisto. Sitä seurasi helleaalto,

jonka aikana vain keltaiset lehdet

muistuttivat syksystä, sitten ensi

hallat. Ensilumi tuli ja meni loka-

kuun 20. päivän tienoilla. Elämä

jatkuu Saran ošissa, ja talvi tulee

varmemmin kuin johdinauto.
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Kuva 13: Sanomalehdet saa puistossa lukea ilmaiseksi

Kanarian saarilla käyneet

ovat saattaneet nähdä tämän kas-

vin (Euphorbia canariensis), joka

ei ulkonäöstään huolimatta ole

kaktus, vaan tyräkkikasveihin

(Euphorbiaceae) kuuluva puu. Se

on kuitenkin vastaavassa ympäris-

tössä eläessään kehittänyt saman

kaltaisen rakenteen. Varsi on vih-

reä, mehevä ja neli- tai viisisär-

mäinen. Lehdet ovat muuttuneet

5-15mm pitkiksi piikeiksi, jotka si-

jaitsevat kolmen tai neljän ryhmis-

sä. Oksat haarautuvat muodosta-

en puumaisen rakenteen, ja varsi

on alhaalta puutunut. Kasvi voi

kasvaa jopa kaksitoista metriä kor-

keaksi. Tyräkit ovat kehittäneet

nämä ominaisuudet täysin kaktuk-

sista riippumatta, sillä ne ovat ke-

hittyneet eri mantereilla, eivätkä

edes ole keskenään läheistä su-

kua. Tyräkkien sukuun kuuluvat

sen sijaan huonekasveina kasva-

tetut joulutähti (E. pulcherrima) ja

piikkikruunu (E. milii) sekä Suo-

messa luonnonvaraisena kasvavat

ranta- ja kenttätyräkki (E. palustris

ja E. esula).

Sampo Tiensuu

pulcherrima = kaunein

palustris = suolla kasvava
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