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-Syysaamu. Ensilumi. Pienvil

jelijä Kätkälä nousee ja katsoo 
ensimmäiseksi ikkunasta ulos -
ja kylmät vilunväreet puistatta
vat koko hänen olemustaan, 
minkä aiheuttaa pelkkä lumen 
näkeminen, ensilumen. Yöllä si
tä on satanut maan valkoiseksi. 
Päälle on pakastanut hiukan, 
mutta yhä vielä on maailma 
synkässä pilvessä. 

ajatuksillaan, muuttavat ne ta
valla tai toisella rahaksi. Mutta 
mitäs hän, joka on syntynyt , 
pienvlljelijäksl. Hänet on valet- i 
tu väärään vormuun - ja siinä 1 

pysy. 
Joku tömistelee rappusilla. 

Tuntuu, etteivät ne ole vaimon j 
askeleet. Tulija on Arttu, naa
purista, metsästäjämlehiä. Siksi 1 
kai hän on näin varhain liik
keelläkin. Poikkesi sisälle, kun 
näki fiavun tupruavan piipusta. 

Huomenta, sanoo Arttu. 
... menta . .. vastaa Kät- '' 

kälä. - Kurja ilma. 

Lapin Kansa - Kiriallisuuslehti 

äiti. - Ei siitä kannusta, kun 
tuosta! Kokoa vähän noita rää
syjä, joita lojuu tässä joka pai
]{assa! hän komentaa toiseksi 
i vanhinta. Ja pukekaa samalla 
päällenne mitä panemista on! 

Lapsissa syntyy liikettä. 
- Xlä volise siinä enää! hän 

1 sanoo nuorimmalle. 

. -
~:s~sa oli melko ruma kipsiveis--l -----~ 

Punaiseksi maalattu, lmksi- Seurueen vanhin jäsen oli 
kerroksinen .. t~_lo s~isoi vaati- nejäkymmentä vuotias. Lisäksi Niilo A ro: 
mattoman nakolsena. hän oli erittäin lihava ikäisek-

Sen sisällä oli muutamia ih- seen mieheksi. Seuraavaksi Ii-~ 4 Y Ö V U 0 R 0 
misiä. Heillä oli konjakkia ja ::~vin oli ~a~_nen, sitten n:ies 

JUHL IJ AT 

pätkiä. Levysoitin odotti her- vältä.' ~yös konjakki oli h!v~? AINEEN JA TYÖN 
Ien metrin mittaisia laudan-1 paalle. Tunnelma Valkuttl hy- IHMINEN LIHAA 

mostuneena. Sen ika oli vain hiukan vahru- MAHTI LYö. 

hyvää viiniä. Takassa paloi puo- J~~~een ja Vlela muut~ma _laiha l KONEET TERÄSTA.-, 

sempi kuin seurueen toiseksi HAKKUJEN UKSET 
vanhimman ikä. Eräs lajitteli PYöRIVÄT VEITSET 

1 Kätkälä ei puhu mitään. Hän 
1 knyppää jotakin omien kamp
l peitte~~a ~-anssa kui~ ei ~?ikä~~ 
j kuulms1 hanelle, kmn h~n __ oll~~ 1 Suurimman huoneen seinillä 
sul_kenut korvansa ja s1lmansa oli jokunen maalaus. Tapettu 
kmkelta. hevonen puremassa omia ham

- Ja kamppeet lojuvat tuolla paitaan yhteen - se oli ehkä 

ääni~e~yjä. Sitten hän asetti le-: ~ VIHREÄÄ KULTAA • 
yysmtt1men lautaselle suoma- 1 ~ PIRSTOIKSI LYO. 
taisen iskelmän ja kaikki kuun-[ · 
telivat. ulkona paljaan taivaan alla hu- mielenkiintoisin maalaus. Nur

janhajan lumen peitettävänä! 

1

1 vaimo melkein huutaa miehel- voimatonna 
Ieen. Kerälsit edes ne talteen! keata ... 

maahan. -Sur-I Laihin mies irvisteli konjak-
1 

- Jopa stnä läikytltk1n sitä Viikate on seinää vasten pys
maitoa lattialle! hän samassa tyssä. Ruoste on käynyt siihen 

kia nauttiessaan. Hän yritti ol
la erikoisen näköinen mutta et 
onnistunut. Hän oli ihan niin-
kuin muutkin. 

Vaimo on noussut ja lähtenyt 
vielä hänen nukkuessaan na
vettaan. Yll pihan navetalle 
johtavat vaimon yksinäiset jäl
jet . Lieneekö hevosellekin heiniä 
viskannut? Näkyvät jäljet me..:. 
nevän talliinkin, lumi ovenkah
vasta on poissa. Siis on käynyt. 

Kummallisilta näyttävät ih
misen jäljet vasta sataneessa, 
rikkamattomassa lumessa. On 
kuin palsta elämäntaivalta kat
selisi ihan kirjaimellisesti omin 
silmin. Katso, siitä on kulkenut 
ihminen! Jalka on ottanut as
kelta hiukan väsyneesti, raaha
ten. Kulkija on tehnyt mut
kia... sisään päin kääntynyt 
jalkaterä kielii kyllästyneisyy
destä ja raskasmielisyydestä. 
Elämä on taakka sellaiselle -
ja kellepä ei olisi. Jotakin avu
tonta on ihmisen elämäntiessä 
- . noissa jäljissä ... 

- Joo ... ensilumet, vastaa 
Arttu. 

:- Hae istuinta. Siirrä siitä 
tuolilta nii tä rääsyjä vähän .syr
jään, että pääset ... lapset ovat 
niitä siihen illalla heitelleet. 

Kyllähän tässä ... 
Kotoako tulet? 
Sieltä päin ... 

telee Kätkälä. Kun hän puhut
telee lasta, ovat aina hellyyden
kyyneleet ikäänkuin lähellä. Mi
tä lajia on se voima minussa, 
joka ei hyödytä ainakaan pien
viljelijää? ihmettelee hän taas 
itsetu tkiskeluissaan. 

tyttärelleen. Hae luutu ja kui- kiinni. Olkoon siinä seuraavaan 
vaa pois! kesään,. ajattelee Kätkälä - ja 

- Missä luutu? kysyy tyttö. ·hänen mieleensä tulee siitä het-
- Missä, missä! Olet kuin isä- keksi helteiset kesän poutapäi-

sl. Hae! vät, nlitetyn heinän tuoksu ja 
Vaimo alkaa laskea. maitoa ·kimalaisten molllssa soiva siipi-

siivilän läpi ja mutisee: virsi. Mutta se tuntuu kovin 
- On tämäkin ... joka her- kaukaiselta ja peruuttamatto-

ran tullut aamu samaa. .. maita asia! ta. Mikä on kerran 
Pieni äänettömyys, uhkaava ollut, ei enää koskaan palaa täs

ja ahdistava, jonka vaimo kat- mälleen samanlaisena takai
kaisee: sin •.. Arttu näkyy menevän jo 

Seurue esiintyi vielä hillitys
ti. Jokainen halusi olla sivisty- l 
neen tuntuinen. Monet sanoi
vat jotakin. Muutamat nauroi
vat epäröiden. Toiset ajatteli
vat hiukan. 

Sitten tapahtui ikävää: liha
vin mies kaatui vatsalleen lat
tialle_ Hän mietti het~n ja 
huusi sitten. Toiset eivät teh-, 
neet mitåän. Mies nousi ylti~ 

Useat huokasivat epävarmasti 1 
Lihavan miehen kasvot kertoi·· ! 
vat vaikka mitä. Hän kaivoJi ' 
taskustaan sikaarin ja sytytti 
sen heti. Tunnelma oli muuttu
nut kertakaikkiaan. 

:PUTKIEN VIIDAKKO, 
KAAPELIKöYNNÖS, 
LIPEÄKRAATTERIN 
VARTAALLA MIES. 
FYSIIKAN LAIT, 
IliMISEN TAITO, 
HöYRYTEN KIEHUU 
KEMIAN LIES. 

PUTKISSA ULVOO 

HöYRY'l' JA MASSAT, 
KAHLEISSA IHMISEN, 
RAIVOAVAT NUO. 
VESIEN VALTA, 

Kätkälä pitelee toisella kä
dellään alushousujaan, etteivät 
ne putoaisi alas, siirtyy paljain 
jaloin ja tukka sekaisena hap
sot~en hellan luo, jossa pitäisi 
olla kuuma kahvipannu odotta
massa. Siinä onldn, mutta tuli 
on sammtmut heilasta. Hän 
koettaa kämmenellään pannun 
kylkeä ja huomaa sen vielä koh
talaisen lämpimäksi., Hän etsii 
puita laatikosta ja löytää sieltä 
vain pari · kalikkaa. Ne hän 
työntää hellanpesään - ja pu
haltaa hiileen, kunnes tuli pel
mahtaa niihin. Sitten hän juo 
kahvin. 

Kätkälä vetää housut jalkaan
sa ja niitä napittaessaan jää 
katselemaan ikkunasta ulos. 
Kätkälällä on uneksijan silmät, 
mutta samalla tarkka huomio
kyky. Palanen syysmantua nä
kyy vielä lumen seasta sieltä 
täältä. Harai.Cka heittäytyy sii
villeen tuuheasta susipetäjästä 
ja melkein kylki edellä lentää 
riepottaa yli peltotilkkujen. Sii
nä sitä on eläjä, jota ei näytä 
huolettavan, eikä surettavan. 
Sillä ei ole elämälle velkaa. 
Vain päivä kerrallaan. Se näyt
tää aina olevan touhua täynnä. 
Se hypähtelee ja kiekauttelee 
pyrstöään kuin tanssien, oli sää 
m!llainen tahansa. Sitä ei näh
nyt koskaan alakuloisena. se oli
si haluttu ja kaunisklo lintu, 
jos se ollsi harvinainen, jos se 
osaisi laulaa ja ellei se söisi tun
klo!lta. Yksi Kätkälä saattaisi 
olla viisaudestaan kuulu'· ja ri
kaskin mies, ellei hän sattuisi 
olemaan Kätkälä. Mutta :tköy. 
hän viisautta halveksitaan, ei
kä hänen sanojansa . kuulla~ 

muisti Kätkälä Raamatusta lu
keneensa. · 

- Se siis satoi lumet, huo
mautti Kä.tkälä vieraalle jota-
kin puhuakseen. 

- Satoi. 
Ensilumet .. . ajatteli Kätkä

Iä.' Miten järkyttävän pysäh
tyneeltä, hiljaiselta ja kolkolta 
tuntuikaan ensi1umi. Se oli kuin 
katsoisi suurta kuolemaa sil
mästä silmään, hengittäisi sitä 
ja tuntisi sen koko olemukses-

Lapset nukkuvat. Kätkälä 
a jattelee kuitenkin ensin itse
ään ja soimaa omaa saamatto
muuttaan, laiskuuttaankin. Sen 
kautta hän säälii hiukan lapsi
aan. Kun omaa elämäänsä oi
kein ajattelee, mietti Kätkälä, 
niin se ei näytä käyvän laatuun 
ollenkaan. Ei ole paljon tulevas
ta tietoa. Velkaa on. Mikähän 
hänessä mahtaa oikein olla vi
kana - noin pohj immiltaan? 
Ehl•ä se, että hän pyrkii aina 
mietiskelemään, liikaakin. Siitä 
muu kärsii. Ei tahdo tulla aina ... .. .. .. . .. .. saan pulstattavana väristykse-
töltakaan tehdyks1. Hanesta kun nä Ensilumessa oli jotakin rat-
nyt tuntuu aivan siltä, että elä- kalsevaa. Perusteellisesti oli 
m~ on kuin pelkkä ruumi_s )~ pohjoinen maailma taas muut
tyokone, jossa on kaksi re1kaa, tanut muotoaan melkein kuin 
t~ises~a. tulee ja toisest~ me~~e. yhtäkkiä, yhden' yön kuluessa. 
Ntin Ja tietysti . . - Uus1a mok- Ja ihminen noiden vuodenalko
ki_~äisiä ja_ nykimällä __ ~läjiä tä- jen vaihtelussa . .. niin, hän oli 
han n:aa1lm~an p1t~~ s~ad.~. aina jälessä kulkija, myöhässä . 
.. Nuorm lap~1st~ heraa. Katk~- Luonnon rytmiin ei ollut ihmi-

la on nyt 1sa, JOka menee ha- sellä asiaa vaikka hän kuinka 
nen luo, nost~a sängystä_ ja an- olisi yrittä~yt. Kaikki tuli aina 
taa lapselle Juotavaa. S1!vo on liian aikaisin. Niin ainakin hä
lapsi -· · ei itke. - >Paljo tut- nelle. Monta olisi pitänyt tehdä 
kiskelu väsyttää ruumiin~. ennen tätä. Ensilumi paljasti 
muistaa Kätkälä lukeneensa hänen tunnontilansa riisui hä
Raamatusta. Siinä sitä on viisas net sisäisesti alasti j~ osoitti te
kirj_a ... Kylläpä hä~- oli se~ it- kemättä jättämisillä sen. mitä 
sekm kokenut, etta palJosta hän oli. se ikäänkuin sanoi: hy
miet_timisest.~ uupui mies _ _. .. vä oli kesä, pitkä, valoisa ja 
varsmkin tallainen rontotyon- lämmin mutta miksi Kätkälä, 
tekijä kuin hän. vaivoit 'jouten myöh~iseen va-

- Haluatko lisää ummaa? loisia öitä ja nukuit aamulla it-
hän kysyy lapselta_ sesi pölrerryksiin. Sillä tavalla 

Olisi tänään monta tehtävää, sitä mies velkaantuu ja joutuu 
miettii Kätkälå. On parasta ol- pääsemättömiin. 
la niitä luetteiematta, sillä ta- - Lieneekö lumi pysyvä? ky
valla vain tulee mahdottomuus, säisee Kätkälä Artulta. 
ja vähätkin yrittämisenhalut - Kun sataa pohjalumet, ei 
menevät. Kohta lankeaa velka jänis juokse kolmeen yöhön, sa
maksettavaksi - eräs niistä. no! Arttu. Ei näy juosseen aina
Täytyy mennä pankinjohtaja!- kaan viime yönä. 
Ie puhumaan ... Ja Kätkälä nä- Kätkälä siirtelee pöydältä 11-
kee hengessään, miten pankin- kaisla astioita syrjään, että sai 
johtaja nostaa pöydästään kat- siihen tilaa puhtaalle kuppipa
seen, vie käden korvansa taak· rille. Sitä tehdessään hän kat
se ja kääntää lehteä häneen soo etäällä slintävälle Järvelle. 
päin. Se on hänen tapansa, Vilunsinisenä siintää vesi, kuin 
vaikka mies hyvin kyllä kuulee. säikähtäneenä - vai liekö jo 
Ja siihen korvaan hän koettaa jäässä. Ei saa oikein selvää. Vai
puhua salatun ahdistuksensa kuttaa, kuin se ei enää lilkah
nlin, ettei tilanne mitenkään taisikaan tuulen henkäyksestä. 
~ilti vaikuttaisi epätoivoiselta. Kylläpä mullisti koko maailman 
Muutoin ei tipu sieltä mitään. yksi ainut yö, kun luonto syn
KohteUas ja ymmärtäväinen on nytt1 talven. Ei siis ihme, jos 
mies, eipä sillä. Mutta kukapa metsän jäniskln kyyhöttäisl jär
.sitä nyt sanoisi esimerkiksi, et- kyttyneenä kolme yötä yhteen 
tä olen lähtenyt reiällä reikää .tnenoon... jossakin suojalsan 
palkkaamaan, eli uudella velal- kuusen alla kai, metsässä ... 
Ia vanhaa velkaa maksamaan. - · Kahvia, Arttu ... 
- Menisinkö jo ehkä tänään? Vaimo tulee navetasta, rö
niin saisi asian valmiiksi. Saisi mäyttää astiat pöydälle. 
taas muutaman päivän hengäh- - Mihinkähän sinä jouvat tä
tää. Mutta Kätkälä tietää, ettei nä aamuna? hän kysäisee ko
hän saa itseään lähtemään en- leasti mleheltään. 
nenkuln viime tingassa. Niin on Kätkälä ei vastaa, vaan alkaa 
aina käynyt kaikessa. Hän on laitella kenkiään jalkaansa. 
laiska. Se hänen on Itselleen re- Nuorin tulee hänen luokseen -
helllsesti myönnettävä. Kun ei isä nostaa pienen palvelleen ja 
olisi noita ajatuksia... Nehän puhelee: 
ne ovat kuin risuaitana kaiken - Niin ..• isän kulta ... 
tiellä. Jotkut kuulemma elävät Olen kai lllan pehmeä, ajat-

- Mene äidin luo. 
Lapsi menee. 
- Mitäs sinä minun helmaan 

aina tarraudut kuin koppakuo
riainen! sanoo vaimo kovalla 
äänellä. 

Hänessä on sitä lajia voimaa, 
ajattelee Kätkälä - ja tuntee 
nyt, niinkuin melkein aina, kuin 
olisi vieras talossa. 

- Enhän tässä minäkään te-
kisi, paasaa vaimo äänekkäästi, 
kuin marssisin pitkin lattioita 
ja mietiskelisin ja katselisin ik
kunasta millainen sää ulkona, 
mutta ei minun passaa. Työt 

- Hae helvetissä puita, että poispäin. Hiukan mutkltellen 
saadaan pirtti lämplämään! hänkin jättää jälkiä taakseen. 
hän räysl~ää miehelleen. - Lap- Kätkälä käy hakemassa rappu
sil!akin on jo nokanpäät vilusta sia vasten nostetun haravan 
sinisinä! po1s talven alta ja vilkaisee sa· 

- Haen, haen ... myöntelee malla Artun jälkiä. Hän ikään
Kätkälä puoliääneen ja työntyy kuin sanoo: katso, siitäkin on 
ulos. kulkenut ihan elävä ihminen! 

Ne kamppeet... ajattelee , Sielu, ajattelee Kätkälä. 'On· 
Kätkälä ulos mentyään ja luo ko minullakin sielu?Varmastl 
ylimalkaisen silmäyksen ympä- on, mutta minä en sitä tarvitse. 
rilleen. Ja tuo olkiläjä .. . kuin- Kätkälän mieleen nousee kuvia 
kahan syvälle lienevät kastu- kerran vietetyistä hautajaisis
neet. . . Puut. .. Halkohuone ta: Naiset veisaavat hallanpa

SAASTASTA HUUBTOO, 
PUHTAINA VIERII 
NE IHMISEN LUO. 

PYöRII SIIVAT, 
LAlJLAA mHNAT, 
LEIKKURIN TERÄT 
RYTMIN LYÖ. 
KILOTTAA HIKI 
PINNASSA MIEHEN, 
VALOSSA SÄHKÖN, 
ONHAN YO. 

jäisivät tekemättä. 

Levysoitin sai soitetuksi en
simmäisen levyn. Toista ei ase
tettu. Iso ja sekainen levypink
ka sai olla miten sitä haluttL 
Joku nainen yritti nauraa mut-
ta eihän se enää ollut muka
vaa. hävettää 1 miltei ·tyhjä. Täytyy hakea ran- nemalla, horjuvalla äänellä virt-

vaimon piikittely· \1ieraan aika- koja metsästä jo tänä päivä- · tä .. - Se on kuin harmaatiais- Lil . t· tl 'k . .. t 1 hkä itt · t · ·· k t t M lk i . 1ava mtes ru 1s s1 aarmsa 
na, mutta ei vlrkkaa mitään. na · · · a e s en huomen- ~n1 __ pnls u usta. __ .. --~- e_n _attma tuhkakuppiin. Kaikki katsoivat 

Kätkälää hiukan 

YöSSX VALVOJAN 
HERMOSTO TURTUU, 
ÄRTYMYS KASVAA, 
lliMISYYS - EI. 
KUOLEMAN KUILULLA 
IHANUUS SEISOO, 
KORVAUSPROSENTIT, 
SUOJELE - EI. 

Tavallaan vaimo on oikeassa. na... VIe a ve saava vaaraan .ta Sl en t''t" t k Sitt 1 tt' t 
1 ht J 1 j 1 d".. a a e oa. en m es o 1 ak-

Ilman vaimoa tästä elämästä ei Kätkälä käyskentelee piha- se opa aa. a va na a v e aan k' 1 k t . i ja k .. tk t".. 1 a d ·tk".. msa nau a os a Ja nap tti ~en 
olisi tullut tämänkään vertaa. m~alla hajamielisen näköisenä. a ~ aan 1 ~- an ~1 a~n napit nopeasti. Hattua hän ei 
Osasipa hän siis olla kiitollinen· Han elää arkea mutta uneksisi kaamosalkaan. Nnn hanetkm · t t tt . .. ' k N k •tt h" mms anu o aa e1ka hassun 
kin edes vähän tarmokkaam· mielellään jostain muusta... ~rran. ousenee 0 _ Sl. en an- näköistä keppiä Ovi palautui 
masta vaimostaan, jolle kuo- Hän potkiskelee jalallaan lunta km kerran, kun katkkt kuolleet .. ti lk 111 · -

· · k 1 t k ts -- ·· 1-- snvos pa o een. 
hahteleva luonto antoi sisua ja JOka1sen kohouman kohdalta, uu eva u uaanen- - · Y os-
tarmoa. kiertää kehää, tutkii lumessa nousemuksen aamuun, kokoaa Eräs naurahti. Muut olivat 

- Ja kun on noita penskoja- omia jälkiään kuin yrittäisi tun- luunsa ja joutuu siitä oikopäätä hiljaa. 
kin vielä pirtin täydeltä, jat~ tea, että kuuluvatko ne todella velanmaksuun. Vai annetaanko ..... 

k 
· h" 11 '11 'nk"l · kaikki anteeksi ja unohde- Konjakin kulutus hsaantyi, 

aa __ va1mo. .. _ ane e, --~~V~· en, 1111 a .~m~n taan 1 samoin hyvän viinin. Seurueen PAAVO HÄMÄLÄINEN: 
Han .. o~ selvast1 paha:la tuu~ on se ~laJ~: J~~a nuo on Jatta- · · · . naiset menivät tympeän näkö'i--

lella tanil. aamuna. Laps1 tarraa nyt. Han loytaa lumen alta la- Samassa 11mestyy vaimo rap- 'k . H k" li "t itt t · · · · .. · k' . . h t . s1 s1. e ave va s en oves a Keväinen maisemakuva itsepmta1sest1 k1innl hanen ha- pwn, sahan ja 1rveen, valja1ta pus1lle ja uu aa. 1 J"lj ll jäi 1 1 ih 1 • 
meen helmasta, mutta ei hän ja tyhjän säkin ja vasaran . . . . - Tuotko sinä niitä puita? ~ 0 \ ~te. e ~a n; ka ~~" 
enää toru lasta poiskaan. Lienevät lapsetkin niitä kanta- Pirtti on kylmä kun hollitalli! Jaty sk ojmkekni m ejs. i e. taaell .. -t 

.. t H.. 1 .. t".. 'k v . .. .. . t 1 H . t.. va on a a a rv1s va 
- Kavisit nyt lappamassa nu<:J nee . an oy aa pm an~a oma- a1mon aam on Y Y- e1s a it 1. t' N 1 t 11 t k 

Asfalttitietä 
etelästä pohjoiseen 
Zitnnestä itään. 

t k 
· j · s t · k · -- j t . va e mas 1. a se o va oon-

oljet edes latoon, kun ovat se!- e msen ous1pyssyn. e ön omen on um yo a omen t 1 t k" 11 kk ihi 
· · k" ~---- tek k 1 ·· k - -- 1 .. M tt i t" t" nee evy as au u nsa. J soneet tuossa pihalla kalken ompe oa oa, aar on ylen mm um pa va. u a e as a P" d"ll" Ii - 1 -ti 0 

k 
.. .. ... .. ' h 'kk Sii .. . 1 ... t tt" te ·t".. t 1' ik " H oy a a o vam evysOl n. n-sy sya !aJassa. sanoo vaimo e1 o. na e1 o e Jan evyy a muu n m1 aan u 1s a,n. Y- k 1 1 -· . t .... 

mieheensä katsomatta. - Otta- ja räjähtävää voimaa, jollainen vä ja tarpeellinen minulla on ne s se e py~rmy enaa. Suon supukoista kupla 
suhupieruna ptzvi-!n 
sadepisaroiden stntonta 
lannanlevitt~jiin lippalakkt 
= maisemamme kauneus. 

kaa tuo lapsi ja pitäkää siitä lennättäisi nuolen kauas, hyvin vaimo, miettii Kätkälä, hyvä Lopulta toinen miehistä tuli 
vähän huolta, että minä saan kauas ... Tällaisia hänkin ker- P!enviljelijä Kätkälälle - paha. pahoinvoivaksl. Molemmat Iän
rauhassa töitäni tehdä, hän sa- ran poikasena veisti kuumeisen minulle. Mutta minualran ei ole. tivät raittiiseen ilmaan. Sitä 
maila sanoo toisille lapsilleen. innostuksen vallassa ja kuvitte- Kätkälä on . · · ennen he sammuttivat sähkö-

Isosisko tulee ja kiskaisee pie- 11, miten sillä nuoli lentää kuin :Hetken kuluttua Kätkälä kul- valot ja kohensivat takkaa, jot
nen erilleen äitinsä hameesta., unelma. Mutta ei lentänyt se. kee Yli pihan suuren puusylyk- tei tuli pääsisi mihin sattuu. 
Lapsi alkaa itkeä. Tällaisella vaappuu vaivaisesti sen kanssa, joka näyttää paina-
-~~~~j~uaa!~~mn~m~m~~jaWdhlU~~~~rl~~- · ~----~A~r~t~o~P~a~a=s=il=~=n~a=·~---------------------------

POHJOISESTA 
meisen vedenjakajan takana on J ~ lneonlamput palavat joentöyräit- ~eluun ja räiske~~een, tai jo~ 

kohdallani kirkas.~ 1 ten äärellä, siellä missä. kerran hän sen tekee, han ei vie 1 i\ 
Kirjailija A. E. Järvisen kynä i lohi leikki h1esikkopoukamas- oikea eränkäVijä ole. Mutta. 

A. E. JÄRVINEN: 

Viimeisellä vedenjakajana. 

WSOY 

Lapin kirjallisuuden elävän 
klassikon uusin teos on kaunis 
ja luonteva jatko sille teosten 
sarjalle, joka A. E. Järvisen ky
nästä on lähtenyt. Kirjan en
simmäiset rivit - nuo herkän 
tunnelmalliset proosarunon lau
seet - ovat jo muutamassa vii
kossa tulleet miltei kuolematto
miksl: nehän ilmentävät erin
omaisesti paitsi kirjalUjan ny
kyistä elämänasennetta ja hä
nen uusimman kirjansa tarkoi
tusta ja merkitystä, myös Järvi
sen koko tuotannon erästä lei
maa antavinta piirrettä. 

on parhaimmillaan silloin, kun \ sa~. Padot sulkeutuvat, vesi ra- luonto ja ~enomaan s~ure~ 
hän houkuttelee kuvaamastaan 1 jataan, tutut kivet peittyvät. s~~ose~ kyllä taamov.~t .. han~t. 
maisemasta kaiken sen parhaan, :bihmeellinen on ollut virta. Ja · hanesta tulee esiteltavan klr-
mltä se sisältää. Hän tietää juu- lohi. Ja aurinko, joka on anta- l jan -~enk!löitä muistuttava, pie-
ri siinä aina onnistuneensa niin nut elämän lohelle ja virralle. J ~ista seikoista hiljaisesti naut-
hyvin, että voi tuntea ansait- Mutta lohi lakastuu, sammuvat 1 tl:'a ~~~~en, joka el ~rehdy 
tua tyytyväisyyttä. Hänen kir- virta ja koski. Laulu lohesta ja 1 kayttamaan edes. ajatukslssa.a.n 
jailijaelämänsä sisältö, sen rik- koskesta katoaa. Jää vain laulu saati sitten puhe1ssaan mltaan · 
kain antl, on virtojen ja kaira- auringosta,,. yli-i~aisuja. . . 
jen näkyjen tavoittamisessa ja Kirjan varsinaisen moni-11- Erama~ ku~suu-ktrJassa l{er-
mukaansa ottamisessa, sanoi~~a meisen sisällön muodostavat r?ttu eräretki ~.':usamon s:~: 
uudelleen maalaamisessa ja su- 1 kaksikymmentä kuvausta elä- ; :l.lle .. salollle kestaa nli~en t kl 
nä ystävälllsyydessä ja klltoll!- mästä vesillä ja kylillä. Nllstä JOilta, parantolasta t~Ipumaan 
suudessa jota hän lukijailtaan 1 t t h kil"k ht is' ' tullee! ta mieheltä ja hänen nuo-, usea ova en o o a 1a t" "lt.... liki it" k 
on tunnustukseksi ja parhaim- muisteluksia, aidosti kerrottuja USKO MOILANEN: relta ys ava aadn ki P aen J?; 

ksi lk k t 
· .. · ... E .. k t konaisen vuo en erron. a, .. 

ma pa a seen saanu . ANNIKKI KARINIEMI- kalatarin01ta, :.familiaäreJa jut- ramaa u suu, ik -t 1 ttä 'k" 
A E J .. vi 1·· ä 11 t · K • t 1952 sellainen va u e ma, e a1 ,_. . . ar sen e am on o u tuja triviaaleista aiheista» (Aa- arxs o · · . . ·· M .. 

rikasta sanan aidoimmassa mer- WILLAMO: pelia lainatakseni), muutamat Usko Moilasen kirjat ovat peri_~~ on . lllatn pittkka. 1. ~n-~ 
kit k ·· H.. "h t j . t 111 t 1 tt K ht hyvaa tllannet a jo a o 1s1va .. 

Y sessa. an on na ny a Laulu lobesta ja auringosta. hallituiksl novelleiksi muokkau- urva s a ue avaa. o a en- t'tui t <. 

k k t ikk ti j äi i t .. 1 'kk · · t" 1 t tarkemmin kuva na an anee" 
o enu r aas a saamansa K ·~t tunelta (Eemeli KaUan tarina slmm s s a v n e1s a va s oaa, . .. j"" ät t" 

k teit 
.. .. t t k 'k ar~:> o. t .. 111 ti .... t'"' lukijalle enemman, aav as-ypsy yaan an anu at en mielestäni mystiikassaan ja ve- e ta per e varmas paas aan .. . . lk'l 1 

kirjoissaan runsaskätisesti pois.. Annikki Kariniem!-Willamo revyydessään loisteliain). ja kirjan henkilöille käy hyvin. sa tapauks~ssa usem pe .Hs 
Tässäkin teoksessa lastut Lapin on pysynyt uskollisena otnalle :.Sat enkaarilohia> äättää En tiedä, mitä vastaan sano- maininnoiksl, k~sk~ >>a~~a· 
luonnosta ja tarinat Raakku- alhepilrllleen ja kirjailijalaadul- kirj e lk t 1 ie r:_ rk i mista tähän olisi. Moilasen kir- t~ulu~ 0~ selvastt~in. ~~~~n 
Mikosta, Aaretista, Nuukka-Jaa- leen. Hän on kirjoittanut ja kir- .. an a u unne m n ~ e s- jat _tämäkin kirja_ on tar- tlllkka. Eramiesten lähtte~s~an 
kosta ja muista ovat ~ niin sa- . joittaa aina siitä minkä tuntee sa. I~arin sateenkaartlohlen koitettu nuoriin käsiin, ja ml- lupaama y~te~~~npit~ k~~~~a~n 
noaksenl- rakastuneen runo!- itselleen läheiseksi ja tärkeäksi, :~;la t!u~allevai P~ tarin~ täpä syytä olisi mennä järkyt- ka~~a nayttaa myos Ja~~an 
Ujan ylistystä ja omistamisen kirjoittamisen arvoiseksi. Uusin b ull osksi ui olppuikr vie aan sym tämään kehittyvää sielunelä- pelkaksi lupaukseksi. Pari kom-o se r v par s • 1.... 1 t" ·1 tt panin 
iloa, mutta samalla myBs hie- teos :.Laulu lohesta ja aurin- .. · . mää. Toisaalta, kun esimerkiksi pe ~a re a nvt ause a 
man eron haikeutta huokuvla. gosta> on luontevaa jatkoa kir- :.Varit ovat lakanneet hehku- tämä kirja on sijoitettu nyky- my~~ ~er~ill~: 
Niiden täydelllseen ymmärtä- ja111j~ aikaisemmllle teoksille, masta. aikaan, odottaisi monitahoisem- ~-ama vah~lset muistutukset~ 
miseen ja omaksumiseen ei rlltä rakenteeltaan saman tapainen Jää peittää ne.:. paa otetta. Puolustuksensa on eivat silti \Talkuta __ ra~ka.~sevast1 
pelkkä kirjallisen ilmaisun tai- kuln ,Metsä elää:t. (Vuodenai- En maita lopuksi olla totea- sllläkln. kirjan a~;voon eraelam.~n °~ 
tavuuden tajuaminen. On tun- kojen Vaihtelulie ja valkutuk- matta erästä Annikki Karinie- Mallasen kirjan näkisikin paana ja tervehenkisena nuo .. 
nettava myös ainakin jonkin- selle on muuten rakentanut no- ml-WUlamon proosan piirrettä. enemmän eräkirjana kuin nuor- tenkirjana. 
laista kosketusta sUhen pohjoi- vellikokoelmansa myös Rauni Patnetusta kirjasta tavattuina ten probleemeja ratkovana luet-
seen elämänplirlln, jossa Järvi- Kivilinna - mahtaneeko sitten hänen monet tarinansa jäävät tavana; kirjan nimikin todis

Veikko Raakana. ____._ 
:tNyt olen nousemassa s11le ve- nen elää ja josta hän kirjoittaa. tuo yuotulsen rytmin tajuamt- omituisen ulkokohtaisiksi, nll- taa tällaisen otaksuman puo

denjakajalle, jonka takaa ei Siihen perustuu hänen suosion- nen ja tunteminen olla erikoi- den romanttinen hehku tuntuu lesta-ja silloin on kirjan kat
enää ole paluuta. Taakse kat- sa Lapin ihmisten ja Lapin ys- sesti naiselllnen ominaisuus?) vieraalta ja ylijännittyneeltä. rannassa käytetty alussa mai
sellessanl näen elämäni koko tävien keskuudessa ja siihen Johdanto ja teema sisältyy Mutta kun kirjailija itse niitä nltsemani ,turvamnen> kirjoi
maiseman. Se nyt kimmeltää ja myös se nyreys, jolla korkeakir- ntmllastuun. Tässä tunnelma!- lukee, elävöityneenä ja hienosti tustapa paikallaan. Varmasti on 
välkkyy lltavalossa. Koetan jalliset piirit hänen teoksllnsa Iisessa ja ehkä hieman senti- vivahteita korostaen, nautinto Moilanen itse kokenut erämaan, 
houkutella mukaani kaiken par. yleensä suhtautuvat. Mutta A. mentaallsessakln proosakatkel- on kokonaan toinen. Minusta löytänyt sen hengen, ja siksi 
haan, mitä se sisältää, myös ih- E. Järvisellä on oma runsas massa tekijä tuo julki kokeman- joskus suorastaan tuntuu, että hän ei nimenomaan eräkirjaa 
mlsten klitoll1sen ja ystävä.lll- kuulijakuntansa, jonka hän sa elämäntunteen. Entinen lap- hänen kirjansa eivät olekaan voikaan muutoin kirjoittaa kuin 
sen jäähyväiskatseen. ·Toivon, tuntee ja joka tuntee hänet suuden maisema lohineen au- silmää vaan korvaa varten. juuri tänä tavoin. Oikea erä-
että. nytkin onnistun. Jos on- omakseen. rlnkoineen satuineen on kuin mies ja luonnonkävijä e1 kos-

KESKI-SUOMEN kirjailija11 
ovat äskettäin perustaneet 
oman yhdistyksen ja Pohjan
maan kirjaiUjat valmistelevat 
omansa perustamista. Pohjoiset 
Kirjailijat ry:n lisäksi toimtl 
maassa samanlaisia alueellisia. 
kirjallis-taiteellisia yhdistyksiä; 
Vestäjät Savossa, Pirkkalaiskir
jallijat Tampereella, Turun 
Kirjailijayhdistys ja Ukri Joen~ 
suussa. nlstun, tiedän, että pitkä. yö Vll· 1. E. Upumassa. pois, ,häikäisevät Jorma Etto. kaan erehdy tarpeettomaan 
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