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Nuori mies nousee vuoteesta ja kävelee ikkunan luo. Hän nojaa 

kyynärpäänsä kiviseen ikkunapenkkiin, se tuntuu viileältä pyja
man läpi. Hän jää katselemaan ulos ikkunasta. 

Ikkunan edessä on suuria mäntyjä, joiden runkoja iltapäivän 
aurinko kultaa. Puiden oksat heiluvat vapaina kesä.tuulessa, ok
sissa on paljon uusia, kiinteitä käpyjä. Mäntymetsää, jota täplit
tää siellä täällä koivu, jatkuu pitkälle. Metsän takana on joki. Se 
kuvastelee avartaa pilvetöntä taivasta tummanslnisenä. Joen toi
seita· puolen alkaa vaarojen jono, joka häipyy vaaleaan auteree~ 

~ffi. 1 
Nuori mies vaipuu mietteisiinsä. 
Niin, se oli viime keSänä k.un olimme uinulrannalla. eräänä sun

xruntaipäivänä. Me.nunme aiva.n rannan tolseen päähän, että sai
simme olla rauhassa muilta ihll}isiltä. Tyttö sitä ehdotti ja minä
kin siihen suostuin. 

Uin. Se virkisti, vesi oli kylmää. Menin makaamaan hiekalle 
levitetylle huovalle. Kuulin kun tyttökin tuli siihen viereeni, saa
tuaan kai uimapuvun ylleen. Nuk~hdin. 

Heräsin lasten metemn, niitä oli tullut siihen lähelle. Nousin 
istumaan. Aurinko oli muuttanut paikkaansa, se paistoi kirkkaa
na, silmiä häikäisten. Pääni tuntui sekavalta, jouhtui kai aurin
gosta ja eileniltaisesta juhlimisesta. Rapula. Kuivuvat uimahou
sut kutistivat ihot. 

Joelta kuului moottorin papattava ääni. Xäni voimistui. Näky
viin tuli valkea moottorivene laskettaen myötävirtaan aallolta 
toiselle hypellen kuin lentoon pyrkien . . . Veneen pe.rässä ohjasi 
mies ja sen keulakannella seisoi uimapukuluen nainen vaalea 
pitkä tukka tuulessa hulmuten. Kaunis nainen. Vene loittonl. 

Katsoin vieressäni makaavaa tyttöä. Hänen väsyneitä kasvo
jaan, joita aurinko poltti. Silmäripsissä oli aivan liian paljon vä
riä ja huulet olivat töhrien punatut. Silmien alla näkyi tummat 
juo\rat. 

Kaivelin housujeni taskusta savukkeet ja sytyttäjän. Sytyttä· 
jän liekkiä el näkynyt, vaikka savuke syttylkin. Tupakka maistui 
pahalta. 

cTyttökin nousi 'istlm1aan. 
:»Miksi sinä näytät niin surkealta, mene uimaan, että virkistyt». 

Sanoin ja heitin savukkeen pois, se tympäisi. 
_)>En minä saa uida, enkä saisi ottaa aurinkoakaan.» 

Lapin Kansa - Kiricdlisuuslehti 3· 
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:>~yllä meidän erota täytyy, sehän on selvä. Ja parastaban si
nun on sinne parantolaan mennä. Sinnehän ne nykyaikana eris~ 
tävät ... ) 

Nuori mies havahtui miettelstään. Hän nousi seisomaan, käsi
varret olivat put1tuneet. Uän katseli alas mäntyjen juurille. Siellä 
·oli hyvin haravaituja hiekkakäytäviä ja I).iiden välissä nurmi
l:enttiä., joiden laidoilla kieltotauluja. 

r Maaret Jarga: lä kysyisi kaikkea sitten. l hauskaa __ kuulla kaikkea toisista tovereista ja Auliksesta. Hän kyl. 
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) · ~~hei~essä ka~1pungissa .~ä~elee joukko n_uoria. He oikaisevat 
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. · eraan p1enen pUiston yli erasta rakennusta kohden. 
' / .. . - Hei, kyllä · kaft me mennään hakeen Auliskin mukaan niin 
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.. . t·· V . . k.. saata!s paritkin, eräs pojista sanoo. Ja kun ollaan näin lähellä-
Aurmko nayttää puol apatVaa. n amnun a. am JOSkus ay kin sen asuntoa 

t hiljainen tuulenvire Yli metsän. Suuret petäjät seisovat ihan hil- - Juu tehdään. niin mee sä Eikka hakeen sitä eihän me kaik:
' jaa, ne eivät humise .. ni~.nknin joskus iso~. tu~.l~n kulkiessa yli~se. ki voida' sisälle sinne ~ennä, esittää joku toine~, johon Eikaksl 
1 :f!avuneulasten peittama kangas uhoaa lampoa. Ilmassa on hlU- kutsuttu myöntyy ja menee sisälle taloon toisten jäädessä odot
j kan kirpeä, mjintymetsä:!e o~ninainen pihkantuo~.su . Sanov~t sen telemaan kadulle. 

1 tuoksun tuovan terveytta niille, jotka 0~~t me~s~n kesken~. _ole- Hetken kuluttua tulee Eikka ulos ja hänellä on Aulis muka· 
1 vassa parantolassa hankkimassa terveyttä takalsm. On pyhamen naan. - Ei sitä meinannut saada sieltä lähteen mutta kun sa• 

l 
päivä. . noin että Pirrakln on mukana, niin jo tuli poikaan vauhtia, me• 

Hissukka makaa vuoteessaan. On juuri alkanut hiljaisen hallin -suaa Eikka. -On aikonut mennä Hissukan luokse sinne "paran
. aika. Suuressa parantolassa on kohta yönhiljaista. Kalkki poti~ tolaan. Niinkuin ei voisi keksiä miellyttävämpääkin tekemi.~tä 
1laat ovat pakollisella päivälevolia. Hissukka katsoo akkunasta näin kaunllna päivänä. Kuten nyt lähteä meidän kanssamme 
: näkyvää kesäisen sinistä taivasta, sitä mitä siltä voi nähdä. Sel- moottoriveneretkelle saareen. Kun venekin on saatu ja tytöt ovat 
1 laisen ptenen osan vain. Hän vot tuntea auringon lämmön ja htvanneet evääät. 
; pihkan tuoksun sisäi!äkin. Hän tietää sen. Hän ikäänkuin voi Kaikki houkuttelevat kilvan Aulfsta mukaan ja hänestä -alkaa 
: tuntea tänään kaikkea herkemmin. Hän odottaa vierasta. Tä- tuntua houkuttelevammaitä lähteä retkelle kuin llissukan luokse. 
i nään, aivan varmasti tänään tulisi Aulis käymään Htssukan luo~ On niin kaunis päiväkin. Voisihan hän mennä sinne ensi pyhänä 

1 

na. Hän oli niin varmasti luvannut tulla. Hissukan mieltä kier- tai joskus kun sataa vettä. Sopisi niin ollen paremmin tulemaan. 
tää jännitys ja odotus. Hän oli ollut parantolassa jo kolme kuu- - Soita sinne ja sano että olet saanut esteen, joku e.sittää Au

i kautta ja Aulis ei ollut vielä kertaakaan käynyt häntä katsomas- likselle. Voithan mennä sinne joskus toiste. Kyllä Hissukka ym-
sa. Auliksella oli niin paljon mutta menoja. Joskus oli Hissukan märtää. Ja ei hänellä ole siellä ikävä. Niillähän on siellä kaiken
mieltä kaivannut pieni epäilyksen mato. Ehkäpä Aulis ei lopulta laista ohjelmaa, olen kuullut. 
tahtonutkaan käydä Hissukan luona? Mutta sittenkin, tänään . Ja Auliksesta alkaa tuntua, että mitä hän nyt oikeastaan sinne 
hän varmaankin tulisi. Mikäli ei taas saisi jotain estettä! Kuten 1 Hissukan luokse. Vaikka tulikin luvattua mutta, toisten seura 
slllo!nkin, lminka pitkä alka siitä olikaan! Kolme tai neljä sun- houkuttelee. Päivä auringossa jossain saaressa. J a Pirrakin olisl 
nuntatta. Silloinkin piti Aullksen tulla mutta hän oli saanut es- mukana. Eihän heillä oikeastaan Hissukan kanssa ollut mitään. 
teen. - Joku sukulaisperhe oli tullut vierailulle ja hänen, Aulik- Olivathan he vähän pitäneet yhtä silloin kun Hissukka oli ollut; 
senkin, oli pidettävä seuraa ni!lle. Niin oli Aulis selittänyt myö- terve. Ja kun oli tullut luvattua sllloin kun tyttö oli joutunut sin
henunin puhelimessa. Mutta tänään oli hän luvannut tulla. Aivan ne. Oli käynyt vähän sääliksi mutta nythän hän vaikutti aina 
väkisinkin vetää suuta hymyyn. niin pirteäitä kun Aulis oli sinne soittanut. Ei hän voi käsittää, 

Hissukka menisi heti hiljaisen hallin loputtua ak).l:unasta kat
somaan, silloin kun auto tulisi. Hän varmasti tuntisi Auliksen 
heti näinkin kaukaa. Hän voisi sitten mennä portaisiin vastaan. 
Ei aikaisemmin. Olisi jollain lailla nolon tuntoista seisoa siellä al
haalla ja odottaa. Jos ei sattuisikaan tulemaan. Hissukan olisi vai
kea ehkä peittää pettymystään. 

että kenties käynti merkitsisi :f!issukalle jotain. Sillä vaikka he!Uä. 
siellä olikin oma ohjelmansa ja viihdytyksensäkin niin vieraita
kl.n sinne aina odotettiin. Mutta Aulis on terve ja hän tuntee 
kutsumusta lähteä toisten mukana. Ainahan hän voi mennä sin
ne Hissukan luokse joskus toiste. Ensi pyhänä tal seuraavana. 

Tytön huule t olivat itkuun valmiina .. 
>·Miksi sitten tulit tänne?» 
~>Kun sinä sanoi meneväsi uimarannalle, ni in minäkin 

sin ... » 

Aulis lähtee toiste.n mukaan. Hän kulkee Pirran vierellä. 
Suuressa pantolassa on hiljaista. Osastolla soi puhelin ja hoi

Hän oli varannut tarjottavaakfn. H(in voisi keittää kahvit jal tajatar rientää vastaama·an. Hoitajatar huokaa, hänestä on vaL
he voisivat juoda ne huoneessa ja hän saisi kuulla kuulumisia. kea mennä viemään terveisiä sitten hiljaisen hallin loputtua, 
Osaston keittiössä oli aina hiljaisen hallin jälkeen. tungosta kun El"äs, joka oli luvannut tulla tervehtimään, ei tulisikaan. Jospa he 

· Miksikähän tuohon ikkunaan ei ole laitettu ristikoita - kuin/ kaikki olisivat halunneet saada kahvinsa nopeasti. Heidän ei 1 ymmärtäisivät mitä he tekevät, ajattelee hän. Potilas nukkuu ja 
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"vankHass~ .. :. :C:~n ~jatteU j~ kä. ··ä.~tyi hu?ne~se~n päln. SaJraaJa- o!.1s1 välttä~ätö-ntä saada ka1Jvia heti. .~i::Suk~a v~i~i kei~!~ä sit~ /odottaa. ha.lliaja.n päättymistä ja vierasta.. Hissukka odottaa vie
halu- huone. Poydalla sangyn v1eressa odotti hantä annos pahalta vahän myohemmln, sitt-en kun keittiossa ohsi valJempaa. Olis1

1 
rasta. 

maistuvia lääkkeitä ja yskösmukl. , 

»Kuka muuten on kieltänyt sinulta nuo ulmiset j a auringon 
otot?» 

J>Lääkäri.» 
:~~Vai niin. Ja mikä sinua sitten muka vaivaa?~ 
:~~KeUhkoissa . . . tuberkuloosi . . . :» 
1>Etkä ole minulle ennen tuota sanonut. Sehän on tarttuvaa-

kin . . . » 
»En minä ole uskaltanut - kumminkin jätät. Joudun paran

tolaan.» 

OIVA ARVOLAN RUNOJA 
nämä ovat järjestelmtl.t 

inmislintuja ihmtskoirat haukkuvat 
ihmismetsästäjille 
elämän leikkaa ihmisluoti 
ihmispyssyn lähettämä 
ihmishylsystä irronnut 
ihmisruudin pakottama 

veri tahrii ihmisreiän 
putoaa tuuleen ihmismaisema·ssa 
ihmispisara 

ihmisväsymykseen hukkuu 
(kehät) 

KIRJOJD POHJOISESTI 

PAAVO KALLIO & MATTI 
UUSI-HONKO: 

VEIKKO 0. HAAKANA: 

Kuonokasvoinen kauhu. Seikkai-
Ke~o, Lapin luonnon tutkimus-\ lukertomus viimeisen jääkauden 
paikka. WSOY. ajoilta. Valistus. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteel-
Usen Seuran sihteeri on toimit- Veikko Raakana jtJ.lka!see tä
tanut tämän juhlavan näköisen nä vuonna kaksikin teosta: kar
luonnontieteilijöitä ja -harras- jalalsalheisen teoksen ,Kana
tajia sekä Lapista ylipäänsä va~ ja jatkon anslokkaaseen 
kiinnostuneita houkuttelevan nuortenkirja-satjaansa, joka 
kirjan. Teos on Kevon-tutklmus- kertoo ihmiskunnan alkuvai
alueen pintapuolinen esittely, heista ja hitaasta kehityksestä 
jossa pääpaino on värikuvilla ja ~?hti nykyistä ~vilsauttaan), Li
niihin liittyviksi sovelletuilla saksi Raakana on toimittanut 
hieman liian ylimalkaisilla »seli- Julkisuuteen Kalle Väänäsen 
tyksillä:~>. Teksti pyrki! pysytte- jälkeenjääneen kokoelman 
lemään kansantajuisuudessa 
niin ahtaasti, että pakostakin 
syntyy tarve saada jostakin 
muualta tarkempia ja syvempiä 
tietoja. Ehkäpä tämä on ollut 
tarkoituskin. 

Kuvat ovat sovinnaisia, värit 
kylläkin onnistuneita, mikäli ei 
painotyö ole niitä hämärtänyt 
ja sotkenut. Joukossa on muu
tamia erinomaisia laukauksia 
kuten kuva naalista tunturi~ 
maastossa. 

rantoja~. :~~Lumoava Lappb, 
,Hangosta Iisalmeen• ja mitä 
niitä nyt jo onkin. Vaikutelma 
on yksitoikkoinen, joskaan ei 
suorastaan epämiellyttävä; 
mutta 3i!le joka ei muita sarjan 
teoksia ole nähnyt loistelialsuus 
on silmllnpistävin. 

Teos on erinomainen lahjakir
ja Lapista ja sen luonnosta 
kiinnostuneille, tietoteoksena 
vähäpätöinen, kuvateoksena 
keskinkertainen. Se on tyypllll

Teos on taitettu .samaan tut- 1 nen ns. 
tuun tapaan kuin saman kus- >arvoteos., 

tantajan aikaisemmat :tRuijan Jorma Ette:.. 

Nuori mies tunsi kuin streptomycin-ruiskun piston ruumiis
saan; minähän olen tuberkuloosiparantolassa . .. Hitaasti hän 
käveli sängyn luo, heittäytyi makaamaan sen rautaisten pääty
kaarien puristukseen. 

Maaritin korvassa 
pykäUl-päälltl-alta-vttaan-reikä-keskellä 
ja halpa lasinappi 

samassa merktssä siittämätttt 
neljll poikaa pettertlle 
kaksi neitoa kulJeurille 
ja · Jceskenme1W. 

ja kuolema 
(p r edes t t no tt u) 

lyyrillin~n linnunkieli 
kirjottettu ilmaan 

pakkasilmaan 
tuuti- tuuti-tuonen-luonen 
ja pyrstlJhöyhenet 
pörhöllään 

pisteen 
pcukivat 

(i o k a p ä i v ll i se t muru t) 

~Koulukaskuja». Varsin merkit
tävän runsas on siis Haakanan 
tämänkinvuotinen antl. 

:oKuonokasvuinen kauhu» jat
kaa Ur-rin heimon kuvausta. 
Lähestyvän jääkauden tieltä 
tuo heimo oli joutunut vetäyty-

Ritva Karini-e1ni: 

Pekka ja vanha Feli 
Pekka vaelsi tietä pitkin. Hä- Ja Mamman erotti kaikista he

nen kulkunsa oll epätasaista ja vosista se, että sillä oli valkea 
poikkeilevaa ja se muistutti jä- laikku oikean silmän yläpuolel
niksen vemm.ellystä. Isä oli sa- la. Pekka oli Felix-sedän eri
nonut aamulla herättyään, että koisessa suosiossa. Hän sai rat
Fellx-setä on kipeä. Ja lisännyt sastaen viedä Mamman laitu
sltten äitiin päin kääntyen: melle. Naapurin pojat katseli
, - Taitaa tulla noutaja Fe- vat kadehtien, kun hän istui 
liXllle. kuningas Mamman leveän se-

kissaa rääkkäämässä tai muu- kisen pihan laidassa kasvavaan 
ten .. vain suuta soittamassa. pihlajapuuhun. Hän nousi ja lä.• 
Myos kaupungin nimimiehet ja hestyi varovaisesti -puuta koko 
erikoiset tapahtumat olivat saa- ajan vilkulllen pihalle aukeavaa 
neet oman pilkkalaulunsa. Ru- ovea. Päästyään puun luo otti 
nonsuoni sykki vanhan vesikus- hän vauhtia ja hyppäsi. Hin sal 
kin päässä. .. kouraansa kokonaisen tertun 
. Pekka valu~., ~.e,inän-yierttä pit- vihreitä marjoja. Sitten hän ah

km nurmelle istumaan· ja miet- -to~ _suun täyteen niitä ja pisti 
ti: .. ~voi juuken, .. o9-! s~ .. !f~~i~- loput taskuunsa. Ja. alkoi pu
setä tait~va~. Ha~ hypuli h1l- ·hallella· marjoja koiranputken 
jaa tapa11len la~lun sanoja. läpi tien vieressä pomppivaa 

Monta kertaa oli koulu saanut västäräkkiä kohti. Lintu lehah
jäädä, kun hän välitunnilla oli ti lentoon. 
nähnyt Felix-sedän ja Mamman Nyt Pekka sai muuta ajatel
vesitynnyreineen mennä kolis- tavaa. Kauppiaan takapihalla 
t~!evan koulun .. ohi. Silloin oli oli täysinäinen roskatynnyrL 
han juossut karryt kiinni ja Hän juoksi tynnyrin luo ja al• 

. Pekka oli tottunut näkemään Iän päällä ja hoputteli sitä. 
Felix-sedän aina nauravana ja Pekka käveli ajatuksissaan ja 
terveenä. Koskaan ei ollut tul- potki hajamielisenä pi~niä ki
lut hänen mieleensäkään, että 
setä. saattaisi sairastua ja kuol
la. Hän ymmärsi kyllä sen, että 
kun ihmisestä tulee vanha, niin 
hän kuolee. Näin oli käynyt hä
nen isoisälleenkin. Mutta isoisä 
olikin ollut kauhean vanha. Hä
nim partansakin oli tutlssut. 
Felix-setä ei ollut vanha. Hän 
oli Ikinuori! 

Felix-setä ja hänen l1evosensa 
kuuluivat ehdottomasti yhteen. 

kokonaisvaikutelma onkln, on 
se kuitenkin porvarilliselle um
piolle tyypillinen - vaikka se 
kohta jolle kulle ajattelevalle 
peilaisikin syy-yhteyksiä van
han menneen viattornissa puit
teissa nykyvallitsevan suhteen, 
mutta miksi nyt moisln keinoin 
orja1!la tiettyä nollaraiaa. Toi
voisi Kivilfnnalta rohkeita ai
heita. Hänessä on annos ter
veellistä radikaalisuutta, josta 
saa aavistuksen hänen kuun
nelmlstaan ja osin tästäkin ro
maanista. Täten hän tyylinlek
ka-sanantaitajana loisi varmas

viä edellään. Tien vierellä kas-
voi vaarainpensaita ja nokka- hypähtänyt. kuskipukille sedän koi touhukkaana penkoa sen si~ 
sia. Yht'äkkiä juoksi musta kis- v.~ereen .. ~tä oli nauraa hähät- sällystä. Tyhjät pahvilaatikot 
sa tien yli. t~nyt mmkuin ainakin hyvälle Ja paperinroskat heitteli hän 

- Saakelin kattl, murahti VItsille .. sut~. ~~~- Pekka päätel- syrjään. Keltainen pastillirasia, 
Pekka ja. sylkäisi -kolme kertaa lyt, ettei setakaan ollut pitänyt Joka oll peltiä, sai armon hänen 
eteensä, sillä hän oli hyvin tal-I koulusta. . silmissään. Hän pyöritteli sitä 
kauskoinen. .- .. Mitä koulua olet käynyt? s?r~ni~.sa .~ietti~n, mihin voisl 

Sitten _ alkoi hän etsiä kissaa oli han kerran kysynyt sedältä. s1ta kayttaa. SuJautti sen sitten 
vaarainpensaikosta; jonne oli - Pölvästin kouluapa hyvin- taskuunsa tyytyväinen hy1ny 
nähnyt sen piiloutuvan. Hän kin, oli ukko nmrahtanut. huulilla. 
maanltteli ja naukui taitavasti. -Mikä se sellainen koulu on? Hän juoksi takaisin kujalle, 
Mutta kissa pysyi piilossa. n- - Elämä se on sellainen pöl- Hyppäsi parin aidan yli ja koh
meisesti sillä- o11 huonot käsi- västin koulu, poika riepu. Jos ta nojasi hengästyneenä FeliJC 
tykset Pekan kokoisista pojan- et vahi~gosta viisastu, niin pöljä sedän porttiin. Hän kuuli Mam .. 
koltiaisista. Kun nokkonen polt- olet, oll ukko sen omalla taval- man tömistelevän tallissa. 
ti Pekkaa käteen, luopui hän laan selittänyt. ~Pyydänpä sedältä, että saan 
puuhasta ja jatkoi matkaa. Ja hän oli miettinyt kuskipu- viedä Mamman laitumelle. On· 

Seppä Mäkisen ikkuna oli au- killa istuessaan tätä elämän to- kohan sille edes annettu heiniä 
ki, ja radiosta tulvi kovaäänis- tuutta, vesitynnyrien kolistessa ja vettä tarpeeksi?» ajatteli hän 
tä musiikkia. Pekka ei millään toisiaan vasten Mamman höl- huolestuneena. Samassa hän 
voinut vastustaa ikkunasta köttäessä kivistä tietä pitkin: huomasi Felix-sedän aikamies• 
roikkuvaa antennilankaa, joka :~~Jos saan jälki-istuntoa karkaa- pojan mökin rappusilla. Poika 
heilui edestakaisin tuulessa. Hän misesta kesken päivän, n11n ml- veti saappaita jalkaansa. Pek
tarttui lankaan ja vetäisi ker- nun pitäisi oppia siitä jotakin:.. ka asteli lähemmäksi ja kysyi! 
ran, vetäisi toisen kerran ja ve- -Hän oll saanut jälki-istuntoa - Missä Felix-setä on? 
täisi vielä kolmannenkin ker- ja vieläpä selkäsaunankin isäl- Poika osoitti peukalollu,an 
ran. Radio rätlsl ankarasti. Xk- tä. Mutta hän oli karannut tois- makasiinin raollaan olevaa ovea. 
klä seppä Mäkisen tumma ja le- ~~m~s~en. Hän otti mieluimmin ·»Setä on jo jalkellla~, ilahtui 
veä olemus peitti ikkunan. Pek- Jalkl-lstuntoa ja selkäsaunan Pekka. 

1 mään · Alppien pohjoisrinteille 
saakka. Mutta sen edemmäs 
tuntui olevan mahdotonta pääs
tä. Kun lisäksi idästä päin sa
man mannerjäätikön pakotta~ 
mlna sllrtyi outoa alkukantais
ta väkeä, Neandertalin ihmisiä, 
noita lyhytkasvuisia, matalaot
saisia aplnamaisia olentoja, 
kuonokasvoja, alkoi Ur-rin hei
mo joutua yllpääsemättömfln 
vaikeuksiin. Noista hankaluuk
sista - taisteluista kuonokas
volsia, luonnonolosuhteita ja 
va1keakulkuista vuorlstoa , vas
taan - Haakana kertoo vauh
dikkaasti ja jännittävästi an
taen silnä sivussa oivasti ope
tusta ihmiskunnan alkuhistorl
assa. 

RAUNI KIVILINNA: 

·• ti monin verroin mainittavam
paa tuotantoa. Eikä kyllä pääse 
vaikutelmasta etteikö Kivilinna 

ka lfvahtl kapeaan kujaan, jo- ku~. olisi luopunut näistä het- Hän raotti hiljaa makasiinin 
ta reunustivat kauppiaan va- kista. ovea. Ovesta. lehahti vastaan 
rastorakennukset toisella puo- - Minä en halua käydä kou- nahan ja tervan tuoksu. Setä 
Ieila ja Mäkisen päärakennuk- lua, oli hän itkenyt, kun isä oli käytti tätä huonetta valjaiden 
sen vinkkeli ja paja toisella häntä tästä kovistanut. ja työtarvikkeiden säilytykseen. 
puolella. - Mikä sinusta lapsi-rukka Kesti hetken ennenkuin Pekan 

Vaikkakaan tämä osa ei mie
lestäni täysin yllä edellisten ta
solle (tarkoitan sen lllan kat
kelmallista, juonen tasaista kul
kua ja kiinnostusta katkovaa 
esitystapaa), on koko teossarja 
jo saavuttamassa vankan ja an
saltun sijansa nuortenkirjall!
suudessamme. Haakana on löy
tänyt oikean aiheen ja sen hän 
taritsee kuin voi vain sellainen 
kertoja, joka tuntee kuulijansa 
ja hallitsee maailmansa. Teos
sarjaa ei ole suinkaan suotta 
palkittu. Kun alkuosat alkavat 
jo olla loppuunmyytyjä, olisi 
syytä saattaa uusi laitos mark
kinoille vaikkapa yhtenä vank
kana niteenä. Sellaisena alku
ihm!s-sarja varmaankin olisi 
sopiva myös käännettäväksi 
mume ktelllle . 

Jorma Etto. 

Joki, tunturi, kylä. Karisto. 

Rauni Kivilinnan >Jokl Tun• 
tur1 kylä»-romaanin tapahtu
mien palkka on pienl kolttakylä 
samoin kuin Sihistimessäkin. 
Aika-määritelmä: alta talviso
dan. 

Tyylistään myönnettäköön 
Kiviiinnalle Lapin · kirjallisuu
dessa kiistaton sija, sanan tai
tajana hyvää luokkaa. Hän luo 
tehokeinonsa vähästä. Hän ei 
paisuttele, kerronta on tiivistä, 
mutta riittävää ja maskulllnls
ta - nlin rouva ja nainen kuin 
Kivilinna onkin. 

Koska kysymyksessä on ih
miskuvaus, ei kirjasta puutu su
ru eikä ilo, mutta suurelta osal
taan ote kuvattavun on ralk
kään omaisesti satiirinen. Esim. 
Pelagejan avun haku vaivoihin
sa luostarin avannosta on mes
tarinäyte. Marfa on Haanpään 
Pussisen akan veroinen ..... 
eräältä osalta punniten parem
pikin, mainitsemattakaan mo
nia multa osuvia kuvauksia, jot
ta. katkkta sitoo vahva maanlä· 
heisyys. 

NUn miellyttävä kuin kirjan 

tulevaisuudessa näin teekin, 
kun hän nyt on asemansa vah
vasti lunastanut. Hänen lahlan
sa viittaavat slihen. 

- Mikä perrrrr ... , kuuli hän tulee?, oli äiti kysynyt siihen. silmät tottuivat hämärään, 
juostessaan. - Hevosmles', oli hän vastan- Hän huomasi keskellä huoneen 

Kivilinna ansaitsee onnittelut. 
Hän pysähtYi hengästyneenä nut mahtavasti ja lisännyt.- Ei lattiaa pitkän pöydän. Se~ 

kujan päähän ja kuunteli. seu- Felix-setäkään ole käynyt muu- päälle oli levitetty valkea laka• 
K. Heikkinen lrattiinko häntä?- Mäkinen oli ta kuin pölvästin koulua, ja se na, Ja lakanan alla makasi joku. 

sulkenut radlonsa. 011 aivan on hieno koulu! Pekka naullutui paikalleen. E:än 
htljaista. Pyhäaamun rauha Ie- Näin oli Felixin elämän filo- oli kyllin suuri ymmärtää!(seen, 

__._ 
Vuoden 1962 nmestyl markki- päsl pikkukaupungin yllä. Hän sofiakantanut hedelmää. Pekka mitä se merkitsi. Mamman ka

vioiden rauhaton töminä vie
ressä olevassa tallissa havah
dutti hänet jälleen todellisuu
teen. Hän syö.ksYi ulos ovesta; 
ja juoksi ulos portista taakseen 
katsomatta. 

nome -uusia. teoksia seuraavilta hllpl sefnänvierttä pitkin pajan oli mieluimmin pöljä kuin vil
Pohjolset Kirjailijat ry:n. jäse- päätyyn, josta avautui näkymä 
nlltä: Veikko· Haakanalta ro- Mäkisen pihaa,n. Ainoastaan 
maani · KANVA <Karisto) ja Lailan harmaa kissa oll pfhal
nuorlsokirja KUONOKASVOI- la. Se nosteli varovasti tassu
NEN KAUHU (Valistus), Allan Jaan aamukosteassa helnikossa. 
Jokiselta pienoi5romaani !i'A- Se, miksi hän oli niin klin
SAANIT JA NUUTI·MIKKO nostunut Mäkisen pihasta sai 
(Karisto), A. E. Järviaeltä no .. selityksen laulusta, jonka FeliX 
veiU- ja laatukokoelma VII- on tehnyt eräänä kauniina ke
MEISELLA VEDENJAKAJALLA säaamuna heidän Istuessaan 
<WSOY), Annikki Kariniemi- vedenhakumatkalla Mamman 
WHlamolta eräkirja LAULU LO- vetämlssä kärryissä: 
HESTA JA AURINGOSTA (Ka- ,Ennen oli Pekka-poika 
risto), Rauni Kivilinnalta no- meilläkin renkinä 
vellikokoelma JOKI TUNTURI nyt se on Mäkls-Jaskån' 
KYLÄ (Karisto), Yrjö Kokolta penklllä. 
romaani TAYDENNYSMIEB Belmalta harmajata huuteloo 
(WSOY), Aku-Kimmo RipatUta ja Laila tyttöä suuteloo., 
aforismikokoelma LUODEMAIL· Eihän Felix olisi ollutkaan 
TA <Otava) Ja K. M. Wallenluk- Fellx, jos hän el olisi tätä selk
selt. a uusi täydennetty painos 1 kaa huomannut., Sillä siellä 
teoksesta IHMISMETSÄSTÄJIÄ missä bellahti Lailan vaalean 
JA ERÄMIEHIÄ <Otava). palmikon pää, oll Pekkakin joko 

sas. 
Pekan vanhemmat yrittivät 

erolttaa häntä Felixtstä. Se oli 
valkeaa. Mutta kun he huoma
sivat, ettei ukko opeta pojalle 
mitään pahaa, nlln he antoivat -..-
pojan pitää vanhan vesikusk!n 1 »LAPISTA ON MUODOSTU· 
ystävyyden. Näin tuli kesä, ja 
loppui koulu. Aamuvarhaisesta 
iltamyöhään oli Pekka Felixin 
toverina vettä ajamassa. Eihän 
pojasta paljon apua ollut. Hä
nen hennot voimansa jaksoivat 
tölntuskin nostaa täysinäisen 
vesisanken joesta. Eikä ukko 
raskinut häntä rasittaa. Hän pi
ti Pekkaa juttukaverinaan ja oli 
jostain ihmeellisestä syystä 
kiintynyt häneen. 

NUT kirjallisuutemme Vil11 Län
si - tai VilU Pohjola, eikä ih
mekään. Onhan siellä ollut ku-
ten entisessä Amerikan Lännes~ 
sä rajattomilta tuntuneita erä
maita, »alkuasukkaita», uudis
raivaajia ja kullanetsijöitä. 
Lappalainen on saanut korvata 
intfaanin ja tukkijätkä cow
boyn~. (Fil.maist. Mikko Kilpl 
Uuden Suomen joululiitteessä). 

-.-Pekka oli ajatuksissaan kai
vellut taskujaan ja löytänyt~ Annikki Setälän satuja on ko
sieltä koiranputken palasen. kaarnateoksessa SUURI SATU ... 
Hänen huomionsa kiintyi Mä-1 KIRJA I (WSOY). 


