Monenlaista lukemista
Kirjoittanut Aulis Murto

Olen tehnyt Saksalais-suomalaisen kustantajani BoDin kanssa kirjailijasopimuksen. Olemme
julkaisseet jo kolme romaania sekä runo, pakina, ja vitsikokoelman. Viimeksi on ilmestynyt
laulu ja nuottikirja ”Wanhan Kulkurin lauluja”.
Romaanitrilogian ensimmäinen osa ”Suvivalssi” keskittyy päähenkilön Veikon ja hänen
läheistensä kokemuksiin. Se on romaani sota-ajalta Pohjois-Hämäläisten nuorten poikien
kokemana. Lapsuuden ja orastavan nuoruuden kokemukset välittyvät lukijalle uudesta
näkökulmasta, kun sota vaikuttaa kaikkeen. Mukana ovat luonnon parissa tehdyt kalaretket, työ,
korttiaika, sotilaskarkurit, urheilupyrkimykset ja kauniit kesävieraat Elli ja Maijakin. (
Trilogian toinen osa ”Laulu Tuonelan joella” vie lukijan perheenisän, sotasankari Jaskan,
partiomiehenä kauas Neuvosto-Venäjän puolelle, linjojen taakse. Se yhdistää hänen ja
toveriensa kodin, ja sotarintaman kokemukset. Kerronta on realistinen kuvaus sodasta.
Tapahtumat on kerrottuina hyvinkin karuja, todellisia.
Mannakorven markkinoilla” on romaanitrilogian kolmas osa. Sota on päättynyt, mutta rauha
onkin aluksi koko kansallekin ”haavojen nuolemisen” aikaa. Jaska, Ellu ja Osku ovat jo kauan
sitten rintamalla päättäneet että: ”Jos täältä vielä joskus selvitään, niin kyllä silloin juhlatkin
pidetään”. Niistä asioista kertoo parhaiten romaani Mannakorven markkinoilla.
Runokirja ”Sinulle” on lyriikan ystävien mielilukemista. Se on kokoelma parhaista runoistani ja
lauluistani. Sitä suosittelen lahjaksi äidille ja tyttärelle, isää ja veljiäkään unohtamatta. ”Sinulle”
on laulajien ja lausujien aarreaitta!
Pakinakokoelma Eurofobiaa on aikojen kuluessa eri lehdissä, radiossa ym. julkaisemiani
hupimielessä kerrottuja tarinoita. Viihtykää harmittomien, naurattavien juttujeni parissa!
Kokoelma Wanhan Kulkurin Witsikirja on vuosien varrella eri
lähteistä, esiintymispaikoista ym. keräämiäni, kokoamiani parhaita juttuja, ja siellä kertomiani
vitsejä ja hupijuttuja!
Wanhan Kulkurin lauluja. Tässä kirjassa on koottu kaikkiein parhaat ja suosituimmat sanoittaja
Aulis Murron ja säveltäjä Reino Korpelan yhteistyönä syntyneet laulut piano- ja
orkesterinuotteina sointumerkinnöin kaikkien musiikin ystävien, laulajien ja soittajien käyttöön ja
perusohjelmistoja silmälläpitäen. Kappaleet on myös saatavissa Korsuorkesterin levyttäminä.
Huom! (Kirjasta on lähipäivinä ilmestymässä uusintapainos!)
Kaikkia näitä teoksia voitte tilata normaalisti Kustantajalta, Kirjavälityksestä, kirjakaupoista,
sekä kirjastoista ja myös suoraan tekijältä ( aulis.murto (ät) luukku.com ), ”nimmarilla
varustettunakin”! Viihtykää kirjojeni parissa!
Huom! Arvostelijat saavat oman kappaleensa ilmaiseksi tilaamalla suoraan kustantajalta
www.BoD.fi
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