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Kaapo Syrjälä: 

Novelli ~arinoit t t ure·ilt a 
Maaret Jarga: Tuomaalan talossa hämmäs-

Ystävälläni oli joitakin hen- puuttuivat kaikki edellytykset 

~~~k~i~t~i:~aon:~ik;~~~\~~ ~!~~ ~~~~~!~1~~~~~~~an.ja kurin- RIEKKO AliJill yn:RAS kuultiin, että vieras nainen ai-
taessaan tyopaikkaani ilmoit- Tähän asti ystävam oli kuun- .. 11 111 1 [ koi Riekko-Antin mökille, silloin 

tyttiin melkoisesti hienon nai
sen tullessa sinne. Mutta kun 

taen samalla tulevansa illalla nellut sanatulvaani ällistyneenä. hämmästeltiin vielä enemmå.n. 
luokseni kotiin vahan juttele- Kun yha enemman kiihtyen Jat- Riekko-Antlksi sanottiin ky- ulkomailtakin asti. Ja postin- Vaikka ei ruvettu kyselemään 
maan. Ilahduin hänen yhtey- koin, hän silminnähtävästi ma- Iässä miestä, joka asui jmtakin hoitaja tiesi myös että Antti mitään. Erämaan ihmiset eivät 
denotostaa~, s.~l!ä e~me ol~eet sentui. ja hå.nen ~ilmisså.än ta- kilometrejä kylasta, metsåssa omisti pankkikirJan, jonka sum- kysele. He ovat usein hienotun
avanneet p1tkaa.~ a~kaan. ~11m- p~h~m kumma!l~~n n:u~tos. vaaran rinteeseen kyhatyssä ma ilmaistiin ~oninumeroisella teisempia kuin kaupungin elä-
me olleet ystav1a JO par1kym- T!esm menneem lnan p1tkalle. mbkissa· a"n Mökki' tai kämppa" luvulla. Ja etta Antti J·oskus oli j''t A'k k t· 1 .. t 

t tt tt · t · M' r · T t 1 tt · · a . 1 anaan en 1es se va u-men a. vuo a Sl e~1 Ja ur:slm- mun o ISI PI a~y ope aa Ja tai miksi sitå itsekukin lienee laittanut rahaa jonnekin etelän . . . Kun kerron tätä tunnen epä-me toisemme hyvm S1ks1 us pyytaa anteeksi mutta ysta lisi Ja jos ei niin omapahan on ... .11 .h . . 1. 

Piekanjunas 
· - ' - k ts t l' l 'tt · h k k.. · 11 ki · k ·- . . . . . rmvani s1 a 1 mmen e1 pa Jas-koinkin aavistavani suunnilleen vani passiivinen Ja sanaton ma u unu ' 0 I puo 1 am maa an aupun nn, JO e n, JOn a m asransa. Sen vreraankm asra JOS . ' . . ·t 

- - k tt l' k' .. · · k ·t k 0 r sta ut ' ta mielenaan ommta 1 seaan. yst~_v~z:i ilt~isen tu~.~n . sy~n. . s~nnus. ylly.tti .vi~mnpu~kau~t~- ra enn.e u, osa o.1 I.ve~.' osa ~1 el . -~~ en. a~n .. - ~ Ja. n haluaa Antin asunnalle ~iin Minä olen nåyttanyt jo heikot 
Tanaan oli ollut tmssa 01kem m. Vedm es1lle IkivanhoJa as101- puuta Ja turvettakm oli kaytet- Ihan m1taan tietamattomalle. neuvotaan sinne. Mutta ei sm- k ht · · ti d"n tt i tämä-

h .. · · E .. · t' · t · · h · " t" d t k · · t E A tt· I' .. .. 0 ani Ja e a e e uono palva. ras mms 10 oli a Ja Jau om nu a e es a a1sm. y. nnen n 1a o 1 suna asu- Ja joskus Antti häipyi. Vain ne sellaisissa asusteissa kuin vie- kään enää säästä minua hymäh-
ka~onnu_t ~-äljettö.miin eik.~ sitä Lop~ksi keksin suorll:staan . ~.i.~ nut eräs toinen erakko. Antti oli Tuomaalan talossa tiedettiin, et- ras sattui olemaan. -Eikö nei- dyksiltä. Ehkå kuitenldn m'ak- J 'k • II kuulet hengitykseni ja tiedäff" 
etsrsk~ly~sta huolimatta loydet~ rulhsen n~rok~~astl yhdistaa joskus vuosia sitten tullut ky- tä han matkusti jonnekin ete- dillä ole jotain sopivampaa, ky- saa vaivan tuijottaa takkatuleen 01 aan SlnU e mi_nun ~eisovan ta~anasi, mutt~~ 
ty. Esimiehem oli lausunut pan sanottavaam eraan tapauksen, lään ja häipynyt metsaän ja läån Ei Antti kertonut kenelle- . t 1 .. t" vahan aikaa, tmjottaisithan sii- . .. . . . . ala silti katso, mmun nåkyvaE 
purevaa huomautusta huoli- jonka ystaväni oli kauan sitten .. .. . · syl a on eman a. h t k ' J hl · .. · Mma JOikaan smulle Ja kun sani 

0 
etel" a ja aikk · ...r 

mattomuudestani. Minulla ei ol- kertonut itseståån. Asia oli hä- jaanyt . slnn~ asu~aaksr. . K~- k.ään tarke~m~n e~e~ottamuk- . - <?.n, ~nhan toki, sa~o~. n~~ti d:~k~u~i~~ ~~tä ~~et~~~~u~ ~~= kuuntelet ta~ koin voi~ ... kyllå ~uksenin ovat~~~ luo:as1. ~~~~ru: 
lut mitään sanottavaa, sillå hän nelle vieläkin ilmeisen arka, k~an el_ Antl_sta tie_~nyt _Oikem Slaan. Sanm vam asiOltten .. ~aa- Ja helayttl naurun. En mma mm ma k ·tk~vå.å. kuorta. Siispä kuulla sen. Vmt kuuna aane?- minå joikaan sinulle ja voit: 
oli epaile_mätta oikeassa. Rai- k.oska. ~ån heti kuu~les~aan en- nnka ~a~ ~11 mi~hiaan Ja ku- tivan matkustami~ta. j~ hai~Y~· ole tietämätön, että erämaahan istu~an arauhassa tuijota tuleen säni k~ipa.u~~a vapauteen ~a kuulla sen veresi liikkeistä, ml .. 
vostuttavmt~ oli se, e.tta eräs su~maiset sanat_ lysahtl kasaan ~~~n ei lno~n sel~Ille saanut .m.i- Mutta monet m1ett1vat mika nain lähtisin. Minulla on hyvåt ja ole keväässä, lumen juuri su- lu?~~esi. Sma ole~ ka~.ka:na~ Ja nä haluan että tunnet samaa 
tytöista oll ollut palkalla ja kmn lop~lllsen Iskun sa~neena. taan. Jos JOku JOskus kysyikm eläjå. Antti oikein oli ja minne varusteet ja asianmukaisetkin, lattua ja purojen äyräitten täyt- ~m~ tunn~n t~hJyytta IllOill~, tyhjyyttä kuin minäkin, ja kai .. , 
kuullut kaiken. En ennattånyt Kun olm lopettanut, han kat- Antilta ei hän liikoja selvityksiä hå.n matkusti ja mitå. varten. luulisin. Jos vain saisin jossain tyessa tulvavedellä. Istuhan, sil- JOI1om miel~m .. ~n 1~n:vu~~a~l. paisit kuten minäkin. 'i 
purkaa. kiu~kuani hä~e~~ esi: soi minua omituisesti, nousi ylös saanut irti. Antti eleli kämpäs- Arveltiin vaikka minkälaista hiukan vaihtaa vaatteita, kysyi lå minä haluan viedä sinut nyt ~~en kan_s~asi ~ta kirJettä J~ Et kuule? Etkö kuule vaikkllJ 
mie~em . pOistu!tu!!:, 8111~ t~t~o ja. san~a sanomll:~~a kaveli ulos. sään yksin. Kaiasteli ja metsäs- elämän tarinaa. Jokainen oman vielä ja näytti mukanaan tuo- mukanani karuun maahan ja JOikaan hilJaa .. s~~un korv~as1. pa~~n kaiken tunteeni mukaan, 

llilmehist~stt arvasi mielentllam Ja Han m mennes~aa~ ed~s pai~- teli ja lienee joskus yrittänyt kykynsä ja mielikuvituksensa maa ulkomaisin hotellileimoin näyttää sinulle kappaleen kivik- Kk un ~atse.~ett t~lta .. p~p:r~a ·t at= etko kuule? ~ene ulos niin ku~-
va 1 ovesta saman tien ulos. kannut ovea knnm. Han vam . · .. . . . . . . koista tunturia. emmm nae Sl mam IrJOI u ~ let tuulen Jmkaavan, se olen m1 
Kotimatkalla pistäydyin syö- poistui' ta' ysin eleettömasti. kultaakm huuhtoa. Mita met- mukaan. Ja mlkaan ei osunut kirJ aVaitua matkalaukkua. _ _ _ sen lomasta, ne ovat alakul01- .. M' .. 1 t 
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·· · · .. · d ·1· ttui ·k · k hd 11 K t" .. ·t·· .. . . . . . t . .. .. 'h .. t" na. ma o en uu 1 Ja yonna:r;» m~ssa kantaruokalassam, mutta En tietenkään rynnännyt hä- san Ja ve env1 Jaa sa saa: o: ~:n . ~- ~ een. ~s aa. ~: a Naytettun vwraalle tyhJa pe- Istun kivellä ja tuijotan ta- se Ja nussa on. merenv1 .. r~a a. sormeni hiuksiisi ja pörrötän, 
mmulla ei ollut ruokahalua. Ko- nen perå.å.nså, mutta katumus maan yli oman tarpeen sen myi t1etamattoman menna m1taan räkamari, johon sai jättåä ta- juamatta mitaan. Heiluttelen Olen l.uon~sl, se1son ~elkasi _ ta- niita. Smä olet suloinen ja luu
tona se~oitin . itsell~n! ~YY~.~?· ~umahti paalleni aivan äkkiä kyläåX:, låhU:n~ T~omaal~n ~a- arvailemaan, siinä joutuu enim- varansakin, ne joita ei ottanut jalkojani ja annan tuulen hY- k_ana _Ja hieroz: vaaleilla ~ll~k- len että tiedät sen itsekin. Kul}' 
retkahdm noJatuolum Ja Jam Ja ehdottomana. Tunsm oleva- loon, JOssa Pistaytyl melkem JO- mäkseen vain hakoteille. Mutta mukaan Antin mökille lähties- väillå repun hiertamiä olkapäi- sillam korvaasL Jos olet hilJaa menet kosken rantaan voit kuul-J 
o~ottelemaa~ yst~v.äni saapu- ni yksin. Olin l;tivan y~sin su';l- ka kerran kun kävi asioitaan sinä talvena tuli kylåän vieras. sään. Ja luvattiin vielä talon täni. Olen mitattämän pieni . . .. la miten huudan sinua. Ajatte!· 
mista. T~nsm vah~tellen sa~- ressa kaupungissa .. <?1~~ ~ksm toimittamassa kylän kaupassa Olt.. . . .. .. .. .. k _ keskenkasvuinen poika oppaak- laajalla tunturilla enkä tiedä, tavam tuota. ollota. ~yt lah- len sinua aina ja sepittelen si.f 
vutt~vam taas henkisen tasapal- omassa asunnossam elka mmul- ja postissa ~m JUUri paasemassa . _aa__ . . . miksi istun siinä. Istun vain ja tee vasi~ka mmua kohti. aste~ee nulle joikua, vain sinulle. Olerl' 
nom. la ollut ystäviä eikä sukulaisia. ·.. ... . .. . . n:~s~J~sta kun ~ostl~~to era~na si Ja suks~t. l_amaan. olen, vaikka tuntuu kuin olisin varovasti ja korkeall.e. Se .. on}~- sinusta kaukana, mutta siltf 

Ystäväni saavuttua rupatte- Ei ollut ketään, joka olisi rah- H~rv~. ky~~~~:sista oli k~ynyt palvana hurahti kylaan, pysah- Ja k~n neiti Sl.tten ~etken ~u- yksi kiv1 lukemattomien jou- k~ ... askeleella valmis . t~rJ?R.a- olen aina luonasi. Haihdutan 
limme aluksi leppoisasti kaiken- tuakaan valittanyt minusta. Yl- Antm kampassa mutta ne, JOtka tyi ja purki vähäiset matkusta- luttua Ilmaantui perakamansta kossa, että tunturi hengittää maan pakoon, n:utt!!:.mma Istun ikävän! joikaamalla, mutta s&.· 
laisista asioista. Hetken kulut- tyvän itsesäälin vallassa muls- olivat sattuneet käymäan, oli- jat ulos sisuksistaan. Ja siinä oli hänen yllään asianmukainen kauttani ja olen ollut paikalla- hievahtam~tta Ja mm se ~ul~e liså.ä vain kaipausta luoksesi. •I 

tua hänen ilmeensa kävi vaka- tin, kuinka lapsena ollessani vat kaikki huomanneet jotakm joukossa oli nuori ja kaunis hiihtoasu, tosin hieno ja man- ni ikuisesti. lahem~aksL Jalat ovat ~lltkat _ _ _ ts 
vammaksi ja hän johdatteli kes- åiti oli aina o~lut lå~ellä ~oh- erikoista siella. Antin asunto oli nainen. Sellainen kaupunkilai- nermainen, mutta sopivampi Herään valveunestani. Huo- ja V3;~1~~a honte1.?· . .YaaF~ seu.~ Istun vieressäsi kodan perällä~1 
kustelun omaan aiheeseensa. dut~a~assa mmua taydel~Is~n aina hyvin siisti, melkein kuin sen näköinen. Turkkikin oli ja kuitenkin erämaaulkoiluun kuin maan vaamen - poroemon - raa .. h!!:~aantyn~~n\~·al:e ~Ise~~a minä joka olin opiskelemass!t1 

Asia oli niin kuin olin arvel- yksmaisyydentunteen hetkma. naisen kädellå siistitty. Ja sit- ei kait mikään halpa niin oli edellinen asu. Ja niin lähtivät katsovan minuun jotenkin ute- p~r~.ssa, nuusku ~~ .. a au a Pik- parempaan elämään. Sinun ta.f 
lutkm' Ysta··v.. · l' · t t s.. · h'l' 11 h" .. .. .. kalla - Kuule ala mene us o k1·as1· tulin t k · · · k t 1 1 . . am .? 1 OI_Ims u~u urrym I Ja een . ~maraan ten siellä oli vielä jotain muuta- k 11'' "k... k' J h' lt neiti ja Tuomaalan Pekka hiili-liaanaja epäluuloisena. Puures . t' t"" .. ' h. . _a alsm Ja a_se en 
sotkemaan 1tsensa va1keuksnn, eteishalliin. Kauka1s1mmassa . . . .. . . . . a un na omen m. a Ieno a .. .. .. . . . vain! Ja vasikka _ nyt vasta ~~.t, emo 1e aa en~mman, . e1 nyt smua, Ja olen maaliman 
joista han ei pehmeänaja päät- nurkassa näin naisen seisovan km. Sem1lla oh karkeatekolsilla Ja arvokkaalta vaikutti mutta tamaan kohti Riekko-Antm asu- h . r .. . . ala mene . . . Vasikka pysah- parhaimmassa elämässä. Olett 
tämattömänä Juonteena pysty- ja hymyilevän. Menin lähem- hyllyillä kirjoja, niin juuri kir- ei oikeastaan ylpeäitä tai ko- musta. Matkaahan oli vain sentt uo~aaz: -kvie a nun.P11

1em, tyy ja vaami ottaa johdon kä- kaunis ja tulen lieskat punaavat 
· · · t k 1"1... t t · ·1 t · k'l t ... mu a JUUri auneimmi aan ·1 a" tulee vasikan ohi saa ny~ .. _Iö~~ämäan .. vap~uttava~ mäksi ja min~. t~nsm. tuon ha~- JOJa, sa~~1va. Y a a1se . ?ISI- pealta. Ne t~esivät, jotka olivat ~uu am1a ~ ome reJa ~uor~an Sisin tulvahtaa täyteen hyvää Sl ns · . .. .'. . P?Skes~: . ~alu~~~~.n _i~~~~ tä~sä 

pmspaasya. HymyJim 1tseksem mon. Se oli aitr. Han hymylli leen. M1ta m1es tekee kirJoilla sattuneet hanen kanssaan jut- Jangan pmkki. Pekalle oll eman_ mieltä ja ajatus kiertyy vasikan S~J:? seu!aamall:n 1tse~a~. _Ja v1eressas1 Ja pitaa kas1asi omis
kuunnellessani hå.nen hiljaista ymmärtäå ja anteeksiantavaa siellä erämaassa, kyselivät ihmi- telemaan. Oli kysynyt heti Tuo- Itä neuvonut ennen lähtöä, että ympärille. Minä tiedän rakas- kaantyy sit~~~ ~untusta f01SP~I.n . sani alati. Muistelen pitkiä aiko.-.· 
ja masentunutta puheluaan, hymyaän Ja minun tuli niin hy- set. Lukeakseen se ka1t niita on maalan taloa ja hänet oli avu- ei tarvitsisi ihan sisälle vierasta Mutta ~yt Jaa .. un el?a on se ~n Ja Sivistyksessä, jolloin olin yk~ 
jonka savy oli minulle ennes- va olla. Olin jälleen kuin lapsi. kulJ'ettanut arveli joku. Mutta liaasti sinne neuvottu Ja ne viedä Riitti kunhan vei niin lä- Mietti siinå juuri, kuka tulija ta~kse.Ja .selka on aii_Ia va~ra e sinäinen ja kaipasin luoksesi, 
tään J·o t tt K · k · Ol' t 'kk k Itto · ' · ' · alt1s s1llom pelottaa Ja on JUOS- Oh t 1 ti i t t k ·· . u u. ~~~ a usem m ~aanu pl u o sem an- postinhoitaJ·a J·oka sattui ole- . tk 1' t . k t k - helle että ei eksyä voinut. Pekka mahtaisi olla mutta ei koskaan ' . . k.. t· V - , ny mu s n s nus a e em~-: ohmmekaan mennema vuosma teeks1 ' JO a 0 Iva asian anssa e e ' . .. . tava pms Ja urees I . . . a ni jomn kuuntele Katsot ml-
yhdessä kulkeneet pitkin öisen M ·. . l''k' r h "k .· maan vanhahko poikamies, oli misissä, pohtivat heti, kuka nai- vähän ihmetteli sitä neuvoa osannu.t odottaa s1ta, JOka oves- sikka tuhahtaa ja kirmaa tie- nuun hYmYillen nlln kauniisti. 
kaupungin katuja pohtien sa- Huo:~~inVI~:i;:a n~is~~~~~~ muuta~an ~:.rran kalareiss~- nen oikein mahtoi olla. Käytiin mutta äitiä piti tietenkin to- ta tul~... . .. .. .. . ~~nsä. ~nsiksi k~me~ hypp~, PY- Vedän sinut luokseni ja joikaaJ1 
mantapaisia ihmiselämå.n pul- alkoi vah{tel!en muuttua. Ensin laan kaydessaan sattunut Antm heti läpi mahdolliset Tuomaa- tella ja niin jäi Pekalta näke- . - S1~a, Kr~~~m~, paas1 ~n- sahtymme~ tuo!doks1 kaunhs~~n vain sinulle _ ei sanoja, mutta 
mia. Keskustel1;1mme olivat ol- se tuli liian iloiseksi voitonrle- mökille ja hänkin oli huoman- lan sukulaiset mutta kyläläisten mättä mitä tapahtui kun vieras tilta. M1ten sma tanne. Ohpas a~e~too~, ~a Sittel_l eteen pam silti näen että ymmärrät. Pa.:.: 
leet sangen henkilbkohtaisia ja muiseksi ja sitten pahansuovak- nut ne kirjat ja hän oli niitä aslathan ovat aina yhteisiä ja asui sisälle Antin majan mata- tämå yllätys. Pltkm, srr?1~ askelm: ~e~ me~~ laan luoksesi aina ja palvelerf 
avoimia, mika tietenkin llsåsi sija ilkkuvaksi. Tunsin että hän seikämyksiå. silmäillyt hiukan kaikki tietavat kaikki joten tul- lasta ovesta. - Päivää isä, eikös vaan ole- on kevytta J~ ka~~ls a TJa Sl a sinua, sillä olen orjasl. Tuli riu-
keskinå.ista toistemme luonte · · .. .. ·· . . ' k' 11 . t t" k k tt" katselee mielellaan. uonne tuu aika kul u J'a "T 11.. r .. . en- veti mmua puoleensa enka paas- tarkemmm, oli myos huoman- tiin siihen tulokseen että Tuo- Antti oli siina juuri kahvin- m Y a ys a erra seen, e a t" .. .. t ll'sen välimat- .. ' u. Ja. J.~ .. a on

9 PI~:,C~;~ h!un~e~~;amme.t syt irt~ hänel?: .. ~ihami~lisestä nut siellä olevan ei mitä sattuu maalan sukulaisia nainen ei sit- keittopuuhissaan kun kuuli et- minä tänne tulin. Mutta nyt ~a~~~~ån ~~v~y~ähtyvät kat- ~~I.llo~ ~~~ tel ol~ ~:~a~~ ~ 
ltS!lani puh~1e~ ~a~~~l~is~~~ ~etovou~:kentast~~n. Olm L.~o- kirjoja vaan jopa tieteellisiä tenkään voinut olla. Vai olisiko tä joku asetteli suksia seinälle vihdoinkin tulin, sanoo nainen. selemaan. Jään , ihastelemaan tu:tea e k~~~~~avle::re~~äne je, 
asioista kute""•-vuosia sitten ' Mi-

011:~h~~. atn;~ .va atts.~at~~- .. uoalin teoksiakin j a kuuluja nimiit. Hän kenties? ~' .. .{ ~ t' ja puistel) lunt~t jalkineistaan. Olenh3;n aikonut;Gn tu~l~.}i~nue va8ik'ltaa ja rupean jälleen huo- minä jalkaan sinulle , vain s~·H, 
• .,. · myo aan o..csm e a ama - •• "' · · ' · k k.. ···· M tt t· d"t -- ·· tt - · t ·· tt ' nå kyllä tiesin ratkaisun ystävä- k' t . T'.. .. l'k' oli jopa Antilta yltynyt utele- JOS us aymaan. u a 1e a - maama am UIJD amaan. nulle. 

1n se omen. ama o 1 1n se h .. tt·· 1 't" t h t · · t 1 · 'k · ;_.;...;.------------i~ z:i pulmaan. Mi~ä olisin helpos- lapsuusalkojeni unien valhe- maan mitä Antti sellaisilla kir- . ~n e a e.n o e s1 a e ny a1- Kuulen ~u en J~l. aavan Ja ~ 
t1 pystynyt kanstamaan tuon- olento joka oli ihan oikean äi- joilla oikein tekee. - Kun ovat · t' ' dm vuoksi ennen mutta nyt tunnen kylla tuo;n JO~un, poro.n KAPT!SENI 
t~pai~e~ hu~let paal_täni. Ei s_il- din nlikoinen, mutta oli kulten- sattuneet matkaan tulemaan, MATKAJOIKU kun, Kristiinan puhe kat~eaa ja vasikasta ~iekanJun~s . - tuuli- Kapteeni souti joka päivä saa-
na ol~s1 palJon tarvlt~_u yonms- kin se väära. eihän niitä metsäänkään viitsi hän katsoo isäänsä, niin ä iti on nokka - Ja yhdyn JOikaamaan relle, jossa oli kylä. Hänellä oli 
telemista. ~utta ~hkapa se oli J "kk'" t· . tt . 't"" h 'tt" " r A tti h" ll k - nyt poissa. tuu~en mukana. T~lvell~ .ole~ t apana keskustella saarelaisteiP helppoa mmulle siksi, etta en a a . Ia Iesm, e ei ml aan el aa, 0 1 n ~n~ e Y. s . . . . . usem kuullut korVIssam JUUri . . . • 
koskaan joutuisi ystavani ku- anteeks1anta~::a ollut. ka~t~an vasta~~ut .. E~ka postm- Ratto 1utaa . - Kuollut, sanoo Antti ~lJ~a tämän joiun. Nyt olen tunturis- kaz:ss~ ~l~~Ista Ja _kalmst_a~ 
vaamaan tilanteeseen. Nyt ei hmtaJa enempaa vhtsmyt kyse!- nan nan naa Ja katsoo vuorostaan Kr1stn- sa ja tuossa lähelläni on pie- Ka1kk1 rntlVat kapteema hyvu~ 
kuitenkaan ollut kysymys mi-

11PIKKA'~ la. Siltä lähtien hän vain oli . nan nan naa naan, joka nyökkaä vastauk- kanjunas ja tiedän tunturin kyl- suuressa arvossa. Joskus vuos.l.::r. 
n~st_a _ja ~~im~~ va~keuksistani. PALKITTIIN katsellut Antilie tulevaa postia ylt vuoman nulkkaa, sek~~· .. . . . . . lä kestä~ä:t_I ääntä. Si~si jo~kaa~, ~ikaisemmin. hän~~.tä .. p.uhuttlin 
Siksi ei myoskaan mmun ratkai- hieman tarkemmin. E1 hån km- aapa aava aukeaa Hanhan oll JO JOnkm aikaa ol- mutta Silti valtaa m1elem ha1- ihmetellen: JOkapalvaisille souf 
suni ollut hänen ratkaisunsa ei- Kustannusyhtiö Otavan tenkaan kirjeitä ruvennut avai- nan nan naa lut sairas, parantumattomasti ja keus, sillä korviini jää smmaan tumatkoille ei tiedetty mitään 
ka s~.t~ l~inkaan hyödyttänyt yhteistoiminnassa eräiden lemaan eikä myöskään kenelle- nan nan naa. noin kuukausi sitten hän pääsi joiku tuuli~o~asta. Talv_ella selitystä. Asiaa olisi kysytty 
esitta.a .. h~n.elle. Ruotsin, Norjan ja Tanskan kään kertonut huomioitaan pois. kuulen •. ta~s JOlku.a tuntunl~~.' kaptcenilta, ellei hän olisi ollut 
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häntä. Ei hän itse asiassa tosis- man P~ _Jms_maisen nuoriSo- .. .. . . nan nan naa poy. an v e~~en Ja a so? ~.os aslVa . ysella ml aan:_ ~me, 
saan odotte.nutkaan, ettå olisin romaanilnJpalJun tulokset Nama, samom kmn kolman- nan nan naa lumiseen eramaahan. Vai nnn, nahan oif oHut naimisissa t oi- vuotta sitten kapteeni oh 1yonyt 
vakavammin puuttunut puhee- Suomen osalta julkaistiin hei- neksi sijoittuneen Pauli K O- biekka puissa huh-daa että Elina on siis nyt kuollut. sen miehen kanssa ja heidan nyrk1llään kuollaaksi eraan avo-
seen ja es1ttanyt jotakin vai- mikuun lopussa. Kilpailun jo n teos, tullaan kääntämään kaamosaika ahdistaa Jollain tavoin tuntuu lkävaltå yhteinen lapsensa Kristiina oli suun . Tapaus oli tårähdyttanyt 
mista suunnitelmaa. Muutama voitti Tauno Ra u tapa 1 o ruotsiksi, tanskaksi ja nor- nan nan naa ' vaikka hän ei ollut vuosiin ta- enimmäkseen ollut Antin äidin koko saarta. Mitään suurempia 
JOhdatteleva ~ys~mys tai ~all_- kirjanaan »Pena kertoo stoo- jaksi. Ne ottavat myös vielå. nan nan naa. vannut Elinaa. Ei ollut edes mil- hoivissa. Siitä oli jo niin kauan hankaluuksia ei kapteenille olg 
hu~~fu~us .011 1 ?-akn~llet kyl~lkSl. rin» .Toiseksi sijoittui Annikki osaa yhteispohjoismaiseen låän tavoin ollut yhteydessä hä- kun Antti ja Elma seurustelivat lut taposta tullut. 

Ja u sem lU mva Pikku K · · · w·u t t t "k· k'l '1 · h k t ki A j J t k · ..... t tt" .. ·· · · · .. ... M' h t 1 1' h · hte hiljaa omille teilleen · k _ armiemi- 1 amo Y o 1r- I pa1 uun, JO on us a n n a U•V 0 ne n: neen muu en um miva y a- ja se paattyi sitten hyvm akkia. 1e en var a o o 1 uoJa ~ 
telin ystävåani vain Japu~~~a jallaan »Pikka>>, jonka tapah- maasta pääsevät kolme paras- reltään Kristiinalta oli saanut Anttia ei katsottu soveliaaksi levan tuntuinen silloinkin kun 
korvalla. Hetken kuluttua huo- tumaympäristönä on Lappi. ta käsikirjoitusta. kuulla etelässä käydessään. Eli- Elinan sukuun ja lapsi aiottiin hån nukkui. Silti hän ei ollut 
masin itse hautovani paivallå antaa pois mutta siinä Antti koskaan humalassa. Humalaiset 
töissä sattunutta tapausta. Nyt man käännöstyon, josta tullaan sentaän piti päå.nsä Hän sai ty_ selvenivät nähdessään kaptee-
a~iaa. ~iettiessäni keksin oikei.n JULOJ JA MENOJ vielå. paljon puhumaan. ~oha_n- tön ja hänen aitinsä sitten oli nin. 
p1stellaan vastauksen, milla oli- nes Schaefferuksen Lapm hls- . ..k k . tt t . Tuli tap htum . . t · 
sin varmasti saanut esimieheni toria on saatu suomeksi lati- emmma se~n asva anu . J~ . . a a . . men nos .t. 
hetkeksi haukkamaan hen- nasta ja merkittävä lappalais- hoitanut hanet. Mutta ~tt1 oh ~e1ts:~~n .. be~~to~~m .. n:yrs~~n 
keään. Samalla olisin varmasti Torremolines Espanja, 9. 2. me. Tampereella Rinne oli käy- tutkimus 1600-luvulta ilmesty- avustanut kasvatuksessa Ja kou- Ja Piti Sl.ta nelJ~ pa1vaa Ja yota. 
kerannyt tililleni monta p1stetta -63 oli paivåtty' meille tullut ek-· nyt tapaamassa entistä kuusa- nee lähiaikoina Kariston ja La- luttanut lapsensa. Ja itse Antti Kapteema ei nakynyt rannalla. 
paikalle sattuneen tytön silmis- soottinen postikortti, joka esit- molaista työtoveriaan Kalle pin Tutkimusseuran yhteisjul- oli käynyt kouluja nuoruudes- Hän ei ollut myos asunnollaanf 
sä. Sitäpaitsi havaitsin nyt, että tåa muulla ja pimua. Sen lå- Paataloa, joka toipuu :~>Selkosen kaisuna. saan mutta hän oli väsynyt ja Hän oli merella. 
vi:he ei ollutkaan oikeastaan hettåja, kirjailija Viola Kuoksa kansaa»-teoksensa synnytys- * kyllästynyt etelään ja paennut Kun myrsky lakkasi, sout1 
mmun, vaan se jo~tui ?nnetto- ~erto~.~äyneensä ys~äv~nsä.pei- tuskista. Helsinkiläinen nuori vihainen pohjoiseen, jossa hän sai elää kapteeni ulapalta. Hänellä ei ol.L 
masta sattumasta Ja toisten te- llnteklJan luona »Siella oh te- * " . . · ·· h .. k · t ht · · 1 't 1 kk' T · · lk 1 h ·: 
kemlstä laiminlyonneista. Ar- keillä mybs Ben. Bellalie kullat- Lauri Kaarrosta on tullut Ke- n:~es. Kalr~~kSeilotnen o~. _vume rau .~ssa mm um a .. 01, J_a u ~ la. t om;n Ja a aa asi. 
syynnyin yhä enemmän osakse- tu sänky, jossa hän kai toivoo mln Taideyhdistyksen puheen- a1 om.~ .. u unu .. Po J?Isessa tehda y~onnontleteell.istä _tu~_kl- se o I ~ur u~~ polven alapuo-
ni tulleesta epäoikeudenmukai- nukkuvansa kauan», kortti ker- johtaja ja hänen uuden ro- tek~ma~s~ kultt~UriJuttuJa. I~- mustyota. Ja nyt 011 Kr1stnna lelta. Han oli 1han sanaton. 
sesta suunsoitosta ja på.atin en- too. (Lukiljat, varsinkin nais- maaninsa nimi on »Huoneenra- ~.e1~~stJ ~.utun aiheet ov~t .":esi::- ollut aikuinen jo monta vuotta Kapteeni käveli hitaasti syn.o;: 
si tilassa vaatia hyvitysta. puoliset, tietänevat, etta tuo kentajat». Teoksesta oli Pohjo- ~ohoise:tt~ u ~ultt~uri_p~ast~ Hanellå. oli hyvä virka ja oli teh- källe kujalle, joka vei saaren 

En enää vå.ha_a~. a_ikaa~. o~lut Ben Bell~ on ollut ai~e~ssa a~ioi- Ian San.omls~a. arv~stelu jo. en- 1:~~%a~s~. Per~s~ä ku~~~~~~~- nyt ulkomaanmatkoja paljon, sisäosaan. Kuja på.å.ttyi matalaq 
kuunnellut ystavam h ilJaista tua kunmgas Hussemm entisen nen kmn klrJa oli kaupmssa- . t h 't t k"' sieltä olivat ne monet kirjeet kalastajamökin ovelle. Kapteeni 
Puhetta Kun ha· n tam h . k L' .. k k S 1 N' . li t nol uo I orven e IJa. ' 

· . . . an uo- va1m~n .~!1-ssa . Ienee sns Y- aan. au Iemmen o .. .. apa;n- · * peräisin, joita postinhoitaja oli meni sisålle. Hän oli tehnyt sa'l 
mattuaa~ to1~t1 JOnkin _kysy- seessa haavuode). s~.~ukaan ollut nopea kaante1s- katsellut ihmeissään. Ja nyt oli man joka päivä useiden vuosieP ' 
myksensa hleman vaativam- * saan. Joku sanoi että Yrjö Kokko . . . . .. . . . . . . .. .. . 
paan sävyyn yrittäen saada mi- Raoul Palmgren oli askettåin * 1. . ··ht ' H Is' . -.. Er Elma po1ssa Ja Kr1stuna oh tul- aJan. Kapteem vupy1 s1salla pi-

0 lSl na y e mglssa. no 1 t t . .. .. .. S'll" El' .. .. kk K 'lt Ii t ..l! nut takaisin pohtimaan omia nåhty Helsingissä ja Turussa. Veikko Haakana Sodankylän Paasilinnan mielestä hän on u apaamaan Isaansa. 1 a 1- meaan saa a. un 1 a o ar , 
pulmiaan, totesin hänen kysy- Paäkaupungissa hän lienee so- Sattasessa luo kulttuuria ko- enimmäkseen Pääsiäissaarilla. na ei ollut halunnut tytön ta- peeksi musta, ilmestyi hän ovel..!: 
myksenasettelunsa osoittavan, pinut kohta ilmestyvå.n uuden neellaan , mutta myös muuten: Lieneekö sitten niin että Kok- paavan isäänsä vaikka itse oli- le sylissään miehen ruumis. Hä,...: 
e~~~l hän vakavissaan pyrkmyt_ kirjansa yksityiskohdista. Kan- kirjallisuusp1iriläiset kuuluvat ko on Helsingisså ~illoin, kun kin ottanut tyttbön yhteyttä. ja nen selkansa takaa katsoi mus~' 
kåan mihi_nkää:r: selvy~teen. Hän sankultt~uri on _)o il~?.~ttanut ol~van ty.ytyv~isiå ammattitai- Erno on Kemissä, Pääsiälssaa- seurannut tåman kehitysta. Ja tatukkainen nainen. r 
halusi vam. sa1r~a~Imst.~. na.u- teoksen Ilmes~yv_an kevaan kl:l- tmseen ~ohtaJaansa. »Taamo- rilla silloin kun Erno on Hei- nyt saisivat sitten kylälå.iset pu- Nainen jäi majalle Kapteeni 
tintoa .tunt1en k1enskeha om1s- luessa. Sen mm1 on »Pelon Ja tun» pakmat Uudessa Suomessa singissä ja Enontekiöllä silloin h 'h tt 'tk 'k . 'k k l"ht' t kk k tm~ 
sa ympyröissään ja saada mi- toivon utopiat». Siitä onkin jo löytävät nekin auliit vastaan- kun Erno on Pääsiäissaarilla. e.e~ai e a pl a SI. ai aa ~n a I . aa ansa ans.sa n:.~s .. '.' 
nut auttamaan itsensä siihen vuosia, kun Raoulilta tuli kirja. ottajansa. _ Vielä kauempana K k . ..k. .11 . k' . k _ sa1s1vat kuulla Riekko-Antm kallioille saaren pohJoispaahani 

u a m1ssa m m1 om m Ja u . t s-11.. . . th h s · 11 .. h" "ht i M · · · · itsensäkiduttajan nautinnon- * pohjoisessa on Annikki setälä, ka mitäkin. v1eraas a. 1 a sa1s1va an e Ie a an pysa y . en Imaisi 
huippuun, mihin hän ianikui- Reino Rinne on hänkin ollut jolla on yllin kyllin työtä yh- * tietenkin hänestä ennemmin tai ruumiin välinpitämättömån~!I' 
sella vatvomisellaan pyrki. kovasti liikkeellä. Helsingissä teiskoululaistensa kasvattami- myöhemmin kuulla. Kaikki asi- Kapteeni kääntyi, palasi majai2 
. H~ll:. oli kerta .kai~_kiaan ~ie- hän edusti PohJoisia Kirjailijoita sessa. Ensi kerran?- meill~. on .~e:~ athan kiersivät suusta suuhun Ie ja jäi sinne seuraavaan aa! 
t~mato~. ~eske.~tlJ?: hanet raJ~S- m.a~s~~~u~_irjailijain ja Suo~~n . * . :otta~ana .. ~Ivan havyttomia pienessä kylässä, jossa vähän muun Aamulla ovi Siirtyi syr~~ 
ti ja mm1tm hanta kykenemat- KlrJaihJalnton neuvottelupai- Tormosta kuuluu vain sillom, JUOruJa. Snta ovat luvanneet tapahtui Mutt Riekko A t· .. .. . k t . t . 

1 
Hä' , 

tömäksi hulttioksi, joka ei kos- villä, Hämeenlinnassa hän edus- kun on tehty jotain merkittä- pitää huolta kirjailijat ja ke- . · . ..a . .. . - n ~n Jaan. Ja ap ee~I a.s m u 0.s . .. ~ 
kaan tulisi saamaan asioitaan ti itseään neuvotellessaan Kari8- vää: Allan Jokinen saanut vai- väiseksi kääntyvä luonto. Ja maJassa kavivat lsa Ja tytar nen Jalkansa oh laitettu pitavun; 
järjestykseen eikä elämäänsä ton kanssa keväällä ilmestyväs- miiksi jonkin uuden kirjan tai molempiin on syytä luottaa: kahville Ja aurinko näyttäytyi lasteihin ~-Iän .neni rantaan jtll 
pysyvään tasapainotilaan, kos- tä uudesta teoksestaan, jonka Tuomo Itkonen samoin. Viime luovia kun ovat. juuri silloin vaaran takaa ja kul- työnsi veneensä vesille. 9 

ka häneltä yksinkertaisesti nimi ei ole meidån tiedossam- mainittu on tehnyt kuolematto- Kirjanpitäjä. tasi lumen loistollaan. Arto Pll.asilinna 1: 

/ E 


