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8 Lapin Kansa - Kiriallisuuslehti 

Nils Aslak Valkeapää: REVOLVERI JA KULJJUQRI 1 Niilo Aro: 

nturin takana on 

tunturi 

Kenraaliluutnantti T. J. A. vuoroja käytt ivät vain älyk
Heikkilän suuhun on meillä käimmät. 
Suomessa sijoittanut kirjailija Yhtä pimeästi pidettiin viime 
Simo Penttilä nuo paljon puhu- vuonna Turussa runoilijasemi

CR.a taremmi. 
vat sanat: »~elti ~un kuulen. s~- ~aari,_joss_a mää~ätti_in uus~ vii- Elokuun kuutamo levitti kuu- - Eiväthän ne totesi Ville Impillä olisi ollut kova halu 
nan kulttuuri, pmstan varmisti- sivuotisOhJelma Ja JOSsa alyk- . . ' .. .. 
men revolveristani». käimmin puhui humalaisin elik- lakkaan . v~lohuntu~s~ pi~n~n lyhyest~. .. . lah~a se~r~an:.aan Kallea, mut-

s t · t k' 
1 

p tt"l"' kä tietenkin Pentti Saarikoski kaupungm Ja sen lahiympans- - AJatteleks sa koskaan mi- ta han oh JO lnan tunnettu po-
anon a ei o I o e en I an . · t ·· 11 p h ' . . t 1.. .. t ·· .. ? .. . 11 · k t · k · 

keksintöä, joskin hän lienee Heti kun kuulen sanan semi- o~ Y. e. o JOISessa ~ a e e assa aan. l~~si ~. Ja .. a .~o~ p~ren:ma s1 ve-
0 t · . . . . . . . .. . . hankkinut sille patentin koti- naari, poistan varmistimen re- tmkkiVat lautatarhoJen valot. _ Ja mitä? taytya kaytavasta pihan puo-

juh~i e~:~ ~~~a io~lokin aurAii~kko tulheen
1
. J~ JU~tele1n s.1.ltlet: ... Olen ta .. J~~.t~ nak1s1t ja jotta ym- maassaan. · volveristani. Selluloosatehtaat työnsivät sa- _ Sellaista jota sanotaan lelle. Viiden tonnin sakko oli jo 

. u am aan. a, pu e Ias Ja mmu Ia ru aa huo- martaisit. -><. t · t k 'k · · 1 ' .. t" · t t .... k 
JOlloin en tiedä, kuljenko maan- liakin poisheitettäväks' H .. .. ..kk... h ·tt . Englannissa vastaava lentävä . . .. "' . vu orvls aan emi aahmlla ky- vilosoviaksi. han a varJOS anu peraan uu-
päällä vai liitelenkö pilvessä. On Nyt täyttää mieleni ~ysymys: kali~:aa~ M~nu~~a onamky~:a·· eJ~al lause on tähän a;;ti sijoitettu Pimeit~ ko~fer~nsseJ.a on al- lästettyä savuaan, joka t uulen - Katin paskat, ei sillä elä, lutuskirjan sivulla, joten pelas-
k .. t . . · ·t .. k . .. kanut esnntya en tahoilla maa- · .. .. 1 'tt" t · 1 t t 1· .. h tk .. K ·· eva Ja maailma sininen. Vih- miksi? Eräs ystäväni selitti elä- olen vetänyt pääni hartioitten 1 sensa enraah Hermann Go- .1 N"t" t .. t v1emana evi ay y1 meren yl e. purkautui Villeitä äkäinen vas- us uI vnme e essa. a11e 
rea.. t".. . 11 .. . .. .. ri· . h Ob l h I maa. n a on vas usoe tava H . t· . .. . . t . l'tt' k d . . d 11 . ryn aa vmma a esnn, sita man tarkoitukseksi Jumalan väliin. Polvet ovat leukani alla. ngm suu un. » server»- e - k 'k t . 1 t k 'k t· d" or1son Issa, m1ssa men Ja a1 .. taus y 1 I a un Ja nousi ra a e, JO-
on hi'ven tai·va · .. k. k · 'tt · · · den as" keisessa" s nta· e ai es a sie us a, ai es a sy a- ht .. · · t ' k t 1 1 . ar: smessa .m. u~m?I ~misen. Mmun mmuu- Kosteaakin vielä. Tuli on sam- unnu u;um - mestä ja kaikesta miele t ä Var- vas Y yvat, smne kapeaan ra- - Ei, mutta onhan se joskus ka reunus I a ua meren puo e-

Olen. kanJomssa, he1ttelen ~em ~I ~.mtenka~n hyväksy_ n~~n munut ~a. ~allitsee .syv~ .. ?iljai- ro~sa Mr J. C. Maxwell palJastaa mistimen poistaminen sei ·riitä, koon, tuo rikiitä ja hieltä• tuok- hyvä ravita sieluakin. ta. Hetken käveltyään radan 
onkeam. Olen saanut muuta- Itsekasta tarko~tusta. Tiedan suus. Smmnta hellsyttaa kel- kmtenkin tuon kuolemattoman on myo"s osattava ampua Jos 1· suva pilvi työntyi R ·tt .. · · 1 M' epätasaista pölkytystä pitkin 
man tamm k· ... · · k · · · · lausahdulcsen todell's n lk · n- · - avl e sa vam Sle uas. I- ' . .. . u an, muvoa ongm momen yselleen samaa saa- loansa Ja aloittaa konsertm. Ml- .. · I e a u- mittäin revolverissa sattuu ole- . . . . .. . laskeutui hän radan ja rannan 
Vlela a]ankulukseni. Tuolla yl- matta vastausta. Mutta tämä on nulla on turvallista olla eikä lahteen. 'k ·t 'k" . kk Satamaan JOhtavalla ratapen- nun slelum on JO kahen pa!- .. 1. 11 1 11 h" .. 

11
.. . k .. . . . . .. .. . . . .. maan 01 e1 a ei a vam pau u- k 11 . . . . . "n · k ll t t hJ'ie va 1se e po u e. 

aa a o~ p1e anan pesa. Huu- ka;m1s palkka Ja yhstaessani mmulla ole kiirettä. Sinirinnan Ens1mmaisen kerran revolveri pwtruunoita. · a a 1stmvat Vouna-V1lle J::t .va . a]a~ uunne u Y n I "-P tt .. v · -v·l-
~el.len p1ekanavanhemmat var- palkkaa ylistän kai sen luoj!!-a. konsertti loppuu yhtä äkkiä ja kulttuur i kohtasivat toisensa * Isonenä-Petteri. Nimistä pää- suollen JOkellusta. ~o~ena e en Ja mma 

1 

t1.?~V~t ~-~·rr~ttan~_a, .. kaarrellen Ei koiraa karvoihin kwtsomista,[kuin se oli alkanutkin. Ei ääntä. Hanns Johnstin näytelmässä Ammutaan tässä nyt aluksi tellen he eivät kuuluneet niihin - Olisit sanonut. Ie el~at hu~~anneet Kalle~ .~aa-
pa~~1 paall~. TaJ:?-a or: hie~~ ja. kuitenk~n:. i~mis:en väri l~o .Tämä ~n jo painostavaa. Laitan »Schlag:ter»_, jo~a _oli omistettu ne ruotsalaiset kult tuuripiirit, ihmisiin, jotka asuvat kerrosta- - Ettäkö kerj~nnyt? p~nus~~·. elk~ Ka~lek~~n plta~yt 
~a1k~a, en~a ras~~ .~mkl~. en~a :aJa~. ~lk<>l mtmlemme va1~~ reppum kuntoon. . . . Ado~f _H1tler11le Ja Ilmestyi teat- jotka ovat estäneet ja yhä es- laissa , eikä niihin, jotka tuolla - Tuossa kass1ssa makkara- ln~retta .Ilma1sta 1tseaa~, pysal:-
a~o!.a ~a~.~ka nuta. sa1smkm. JOnkm p1~nen kansan, emmeka Huomaan nukkuneem seitakl- ~ tere1hm vuonna 1932. tävät Ruotsin Tornionjokilaalt- 1 hd t k i t h t .. . _ lenkki ja leivän tapaista, vane- ty1 paJupensaan varJoon Ja 

~~~tan. nela k~r~an, JOtta ~aan koko ihm1~yyden puolesta? 1ven vieressä. Vilpittömästi ja soa ja koko Pohjois-Ruotsia ole- ~ ~n a ~ ses~a e _aassa pa~ ria. kuunteli. 
snmam suora.ksl ~~ kel~lle. E1 ole Olen yksm tunturissa. Kuiten- !kunnioittaen kaivan kivenko- I * masta virallisestikin kaksikieli- v~- llt~:- Ja .yovuo~Olssaan ra- . .. - Tiedätkös sinä Ville, kuka 
vapaa, on vam snma Ja onki _. ~~n olen kotona. Kaupungissa loon onkeni. Lahdessa pidettiin suurella S k' 1. . hl' rt p1stelevat, kum katiskaan eksy- - Va1 on, mutta luuleks sa, 1. L' . ? 

h 'tt 
1 

k" . k . nen. uomen 1e 1 on JU mu t h t tt" . .. . . . k . o 1 mne . 
e~ . e en asm ~n eam. No, on paljon yksinäisempää ihmis- - - _ tohinalla kirjailijaseminaari. tavuotisuutta 0 toi _ nee a vene . e a mma memsm smun ass1s E 

pe~~akas! Tarrasi vielä kala. ten joukossa. Täällä olen jälleen Minun kulkuni käy tuntu:i'ille.

1

Suomen Kirjailijaliittoa ei tä- ~~in Olisi jo k~~kea ~ikan te~~ä _ K .. k t 1 t t .. kopeloimaan. - n. . . . . .... 
Syo~.sy Ja . su~_ellu~: hurjaa lii- ka;pin~llisten ajatusteni ja miet- Kapusrtarinnat saattavat mat- hän seminaariin edes kutsuttu, jotakin Ruotsin · a Norjan suo- . .. .. un ma .. a se e? uo a. ra- Pitemmittä puheitta otti Pet- - ~uotsalamen ~asvltlete~ll: ~ 
ketta. Vesi parskahtelee. Kova teldem kera. Tunturi ei ole kyt- kaani. Saatajat vaihtuvat mut- puhumattakaan että sanaa oli- k" 11 t Jtt . k . tisevaa myllya, sanm Petten - t . .k . t 1 i .. . se oh. Se on luokitellut kalkKI 

k
... t S" . • men 1e s en au am1se s1 - .. h 1 tt' . . 'k" en paperi ass1s aan e papa- . . . . . . 

n~ a~sy, ve o. nma polttaa ~or- ketlt~ aikaan ja a jatus on vapaa. ta vihellys seuraa. Haikean su-lsi lennätetty Ultima Thuleen esimerkkinä Suomen j Neuvos- mm e ve ~ · _se ~n: JOS m: ~· ket· tt· v·'n 1 ·n maa1lman kasv1t Ja JOS lhmmen 
m1~m. Lopussa saan sen kmvil- Poskrani kuumottaa. - Viisas rullinen vihellys. Kohtalon Iin- i saakka. Tietyllä valintaperus- toliiton vapaa kielip;ritiikka Nuo kaupungm .kJvrtalot, e1vat ~i ~se 1 se~ t{ en_ P~ Vl e. olisi ollut silloin jokin yrtti, oli-
le .. Ja kolkkaan sen päätä kiveen. tuli, juttele sinä nyt minä ase- tu, minun kohtaloni tuo etum-l teella oli mukaan saatu joukko · nekään mitään taivaan temppe- - a an rous u aa Ja ~os~a sit sinä ja minä yksiheteisten 
L.ahd~n. Kanj~nin pohja on ki- t~n ~itkäkseni kuuntelemaan. mainen, sillä on vaalea pää. !eturivin nimiä, joista puheen- Kirjanpitäjä leitä ole, vai mitä Ville? ~ak!mraa. rouhe~n p~hmitt~- luokassa, ymmärrätkös? 
Vlkkomen. Heilutellen tammu- L1ekk1 kertoo ja kutoo. Hohhoi- Jaksl, ette1 kupusi raapmnu, 11- E t" K I '? k 
koitani kiipeän ylön rotkosta. jaa! Olen nukahtanut tulen säsi Pett.eri, laskiessaan makka- -:-- _n as. or.vase? mp1. y-
~äältä avautuu tasainen, rau- lämpimään. \iillllllll!llllilll!!l!!llll!H\Ili!!H!HIIIiHIII!Iill\11!1\il!liii\!IIIH!!IIIIIIIi!l!l!llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll So d k 1•• k• •. ralenkin paketin ~äälle. syi Vlll~ I~alhsestl. 

hmttava . tun.t~rien ?la~. ~au- - .- ~ illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll!lllllllllllllllill!llliiiili!HIIIIII!IIIIIIIIllllilllllllllllllllllllll a n y a n 1 rJ e -Maksan kun Jaksan, sanoi Pettt:n e_l ~ennyt ansaan: 
empaa e1 tata kanJoma JUuri Po1kam, tunturi on tunturin . _ Ville. vaan Jatkoi mm kun ei olis1 
aavis:takaan. Tuossa laukkuni jo takana ja sie vaellat maallasi. - _ _ kuullutkaan Villen huomautus-
n~~Y~.kin . - o.~?a na~tinto -. Ja mitä si~ täällä .kuljet ku- •• • •• .. . . .. .. . Satama-aukialta tuulee katu- ta. · ' 
paasta ke1ttelemaan kahv1a ja m1saappaat Jalassa Ja kamera Vatno Lang VnmelSlmpaan reunamerkm- ko vähiin. Varsinkin nuoret tun- 1 . . 1 t h'lt -Jokaiselle karrelle se antoi 
P 

· t k 1 .. h k 1 · · .. · .. · t".. · 0 1 K ltt · h t l:t va a1s1men ~annas aan e ynyt a1s amaan. a :a . . . As., oh- au assa, .e~1-1sas1 l.nkkmvat po- ~am. u ~P.. u 1:1unr.~ as on 1. uvat ottavan kirjoittamistou- . '· latinalaisen suku ja etunimen, 
hoh! Haave1lum katkeaa lmkas_ ronnahkalsissa. Mie tehin si- tnmmlta twta edelllsessa Lapin hun haudan- tai haudantakai- lamppu kemahtelee, syttyy Ja • t ·tt · t 
tumi~.e.en j~. !.a~k~emukseen. nusta .. vaeltaj~.n, sinu~ häätyy llf Y-VA'" s T 1 JA'' T.T o·· Ka~s.an Kirj~llisuusli.ittees~ä on sen vakavasti. samm~u. Kerrosta~ojen i~kunat JOStta .~~ s~ e; . P~~emm:\ u~: 
- AlJJee, etta kav1km makeas- menna eteenpain ja ama sulta t1 Kmlllssanomien »Kitkalamen» ovat p1mentyneet Ja anmske~u- n_e al~nn. a aJa m on ~ ma,.. 
ti. Ähisen kiukustuneena ja jääpi jotakin ittest~si. Tämä on ottanut lehdessään kantaa. Se .. Ti~_tenkin el~m~ _on kallis ravintolan oven lukko on nlip- ~I j?~ Gommu~is ·. · · <?llk~han 
nyhtäisen heinätukon maa3- sinun maatasi ja sie kuljet tääl- on hyvä. Puhetta tästä asiasta patka, J:?-Ut~a ?,1t.~ak~l s~ muo- sahtanut kiinni, viimeisen asil:ik JUlllOrl gommums, JOtam smne 
ta, korvaani kutittelemas- lä ko vieras. Lantalaiset toivat KÄDESTÄNI OTA täytyy pitää. Omasta puolestani ~ostu? JOlle~ snna ~ahdå muu- kaan astuessa kadulle. v årtio- päin se oli. 
t a. Saan käteeni kimpun jää- tänne uskon - se vain on hyvä MADON SÄIKÄHDYKSEN TARJOAN olen tuuminut, että tästäpuolin ~a k:-un ahdistusta Ja _koh~alon- vuorossa oleva konstaapeli saa- Viileä nauratti. 
leinikkejä ja jään tuij0,ttamaan asia - mutta se ei tapahtunut PILKUN! PILVIÄ KURKISTELEE lopetan kaikki julkiset esitykse- omaisuutta. HuumormtaJu on . t 1 k k'k t . . - Mitä naurat? 
sitä ihmeissäni. Enkä olisi edes aina uskon mukaan. Samalla .. ' , ni kuten Cato Rooman senaa- henkevyyden puntari, joku on pas e ee. ~s -~ ~ u~ .Ja. avmme~- - Vai kommunisti ... Piikki-
huomannut tammukoineni nii- tuli paljon muutakin hyvää 1·a PITKA PIISKA tissa aikoinaan - näin muun- sanonut. sa porttikaytavassa seisoo yksl- .. . .. · ' .. . · P" k h" t" k 1 nenhan se on mutta paremmm 
ta ... Juhlalliset valkeat kukat huonoa, mutta siitä on jo aika- • nellen : Ceterum cenceo - La- * * namen namen. ns a an a e - . . . : . . .. 
huouvat hiljaa tuulessa. Katso- ja ja net on unohdettu. Tekijät pin Kulttuurirahs:to on perus- Jarirotta livahtaa hänen jalko- sllle ollsl sopn~u~ mmeksl s~n:-
vat minuun tyynesti ja ihmette- on maanneet turpeen alla ja MUISTELET EILISTÄ tettava. Niin Kuusamossa kuin Sodan- jensa ohi, mutta nainen ei huo- D?:~st~annus, ~llla k':In. on Slm: 
levärt maltittomuuttani. Lumi on sovittaneet t yönsä. Mutta Lap- ~ , . . ~ .. . .. . .. kylässäkin saatiin maakunt a- maa sitä, silä hänen saalisteleva 81~ Ja .~~~tla .. :?-arJOJa, nauroi 
vasta sulanut silti elämä J'O oi muuttui J·a muuttuu Ne J'oit- UU1ETUN JYVÄN YDINPAISTOS Mutta myos tot1snn tmmun lehd' t " 1 k . tt" K -t . k ts t"h .1 k d 11 V1lle, tyontaessaan lopun mak-' _ . . . ht .. M'k" t" .. 't" 1s a u ea, e a u:s annus- a eensa a y1 ee a u e. k t . 1 .. t " k .. J 
kukkii tuntureilla. 'ten ei enää tarvitse olla teke- TUHATKERTAINEN VOISI ry ya. 1 as es aa mm a, o ake ht' " A . A K . t r .. .. . . aras a Ja elVlS a assnn.- o 

Nolostuneena kerään tam- misissä poronkarvojen kanssa, KALAN KELTAINEN SAPPI Reino Rinne,_perustamas~a kah- j:rjeslän;t ~;~ii~ m~~~~a~i~l~ Tahan: kuvaa~ JOutm Ka~~e riittää ruumiille, kun sielukin 
mukkani ja jatkan matkaani.lvihaavat sitä pahiten ja ne jot-~ destaan Lapin Kulttuunrahas-
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k .. T' 'll t'l 1 d j t Romppamen, poistuessaan vn- saa purtavaa. 
Sitten koen taas uuden säil,äh- ka ovat osaksi lant~laistuneet MAKUPALAKSI TARKOITETTUNA toa. Pannaan kumpikin sata- hlrJ~1

1

1~.3°
1 

ee1n1 .. 
1 

a ~~u e~, 'tt0 
.. ~ meisenä ravintolasta ja pysäh- .- Jaksatpa viisastella viisau-

a kka . h k' kk" yva a syy a vms1 mm1 aa t .. .. . d . . 
dyksen. Jalkani vierestä kohoaa ovat pahimpia vastustajiasi. m r r:en. JO _on m pan .. . un .. 

1

huipputason konfedensslksi. yessaan Vllkuttelevan katuva- elle, saakehn s1mppu, kun olet 
kapustarin<ta, räpistelee sii- Täällä käy paljon turisteja ja Samana~ka1sesti ~un etela1set Lehdistölle annettu julkilausu- men alle. Hetken mietittyään ja saanut nahkasi täyteen, tiuskasi 
pi~än. ja. katoaa rytinäll.ä .. vai- jo~~9ssa ~n J?aljon h~enoja ih- TÄNÄÄN kultt~unr~hastot Jaka_va_t .apu-lma antaa ·aiheen uumoilla sa- tyään ja n.ähdessään v~rkaval- Petteri. 
yal~~OlVUJen -~~ka~n. Silla on mlsla. HlenOlmmat., JUuri ha- . - , SENTINTOISTA rahOJ~an, Ja~taan _mekm. s~nul- laisis:ta päätöksistä. Perunka- Jan edustaJan suuntasi Kalle - Älähän nyt Petteri sillä 
nelJa maanvar~'sta-'· f!l_U~~a:~ R.e -'l luavat !:hukkua •. porontal~!Ml'il . .t·.r,··.x r.1~lLOLJ"' .... , 

0
- _. o.l;;.04 -~A'i'u•l •l'l.i·;, <>J.nu- 1;;\i'v.lll.A .h Ie sa _ant~n- Ja. ~1~'!-Ue ~~~1-11«m· 1ärvp"n "tJeikkonie:roei<~<i noh'oi"'~ l kulkunsa ~k~tua alas, sataman h 'h b .... ·;;,; •• .. t t k - ' k~~· t ~ ·· - -.... 1· t · · t ·...;.·t · EL .t'All'l 'lSEl'll . . • . . • - Sam~n· 1en VOlslnfme ' j:s, efi- ~ ~0<\~ - ~·- ,<l''it.""->l7... •• .J. :z_,~·" ._, . ' ' ·.:.~~ b;, ~~ t '''" "' '': · U);lnlOri 2-J}:~:.QD. ·aYVaa J""4<).1_&1,10-

VaJ e enee a1 In•· avom. .. , 1~ 1 1e Ja r u.r.1:so1r :. Lai?~l •muut- .,~~ .. h--- -~..,- :r - ·-~·~ . .. .. .. --•: ... ,_,. , :'tt , , t • t ., ""~= ~- '" .. - · ·-; ten Ki,daJ:lijoideiL-.-... ~.ltJ.H~ft~ r-J!~~~u; ':;'!lil .. ~t~~a~~:~ porttl;' ä'b!"). ,:n:_~~ ~ . 1 ,. . - - - tm, mutta enemman s1tå muut- l\WDAN PELKISTÄMAA PELASTYSTÄ se~ . IahJd~t aa sata ~?lmir"'ttt- vallinneen so!misan ja yksimie- aytavafi "''{uu1l ban kuiskauk- k · En~~ ~yt smu 1~ 1a 
Olen juonut jo. kahvit ja sy~- ti .~.aha. I~miset. ru?esivat myy- ANTIN! OTA k.alSln L.~_Pm ~l:lltltuur~rahasto~ lisen tunnelman., vastapainona i sen: sinun vnsaudellesi ... 

nyt kalan. Nuotw palaa tasa1- maan lapp1a tunsteille- raha!- , t~l1lle. Nam VOlslmm~ JOka V?O Kemin »seminaari'> oli kuin sa- - Kalle, tule tänne, ääni oli - Jahah, ulkoilmaravintola 
t . K k' .. · h't tt 1 N t L · · 1 .. .. s1 saada apurahan Ja samo1lla ses 1. es 1yo on JO o 1 e u, a. Y app1 e1 o e enaa paik- . . .. . . . . lama kirkikaalta taivaalta. naisen. ratapenkka ja herra ovat illas-

mutta aurinko vain kellii kyl- ka se on käsite. Siihen käsittee- kipe~lla tulla mmmt uksl kult- . . . .. .. t t k k tt· ll 
jellään punoittaen. Tuli on hie- seen ei mahu asfaltti!tiet ja ho- AIVASTUKSELLANI SUURUSTETTUNA tuunmesenaatteina. »Divide et impera !, .. - .. Eiypu, vastas1 Kalle, ~~ap..~ anee • 1es ~Y .. I ~~. :· 
no seuralainen, eikä sitä väsy temt, eikä lantalainenkaan. KUUKKELI-KUOMASENI tamattä edes katsettaan aama - Jees. Mistas sma · 
kuuntelemaan. Se jutteleekin, Tänne tulee sivistys, et enää * * * * kohti, jonka hän hyvin tunsi - Tuoltahan minä »Hovin» 
jos sitä vain YJ'rlrnär~ää ja . se kuu!~ _a?kun muisteluksia ja On pistänyt silmään että tä- Muutoin on kala syönyt hyvin. Korvasen Impin suusta lähte- alakerrasta, vastasi Kalle, ny-
kuunrtelee mielellaan, JOS on JO- mom JOiku on jo unohtunut. lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllilllllllllll!lllll!illlllilllllllllllillllllllllllllllllllllilllll!llllllilll!!l hänastisissa Kirjallisuusliitteis- neeksi. käisi housunlahkeitaan ja istui 
takin sydämellä. Minä tuijotan Poikani, ajoin sinut ulos Lapis- lllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll!!llllll!lll!lll!lll sä huumoripuoli on jäänyt me!- Veikko Haakana - Haista! · · · kivelle . 
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l(IR]OJA POHJOISESTA 

lestäni on sangen valitettavaa,) 
että pohjoissuomala inen kir
jallisuus kel"ta kerran perästä 
tuntu~ hakeutuvan laitolle tä
män päivän rakentavasta ja 
niin monin tavoin muuttuvasta 
kotikulmastaan. Näkisi totisesti 
olevan aihetta tarttua ennen 
kaikkea oman ajan morlenmoi
siin ongelmiin ja elää samaa 
päivää kuin me muutkin. jo .anottua. Mutta"" ki•ioitta. ko Juli.taen ihannetta tai va- :!f. 1 ·. <- nh.eaa Ja puna.,ta. 

minon tuntuu tekiJälle olleen wittaen vaawi,ta Ihanteen ju- SEE.ii2::Ta-kalappeessa kustantaJ·a ·1 K II p·· ··t I tt .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . ,~~~ :-.~1~\{\ '.o.:-:./Jy;~~-; .. ~l~--~~-r .~;,;;y.;.<,'»J ~ 1 -
a. e . aa 8:. O .?n verra o~ valttamatonta, yhta valttama- l!stammen oh tunnusomaista ),;<:?F,f~> '<·< '\~"'' ,._, ~:~ -- ---''. ,:·-:J malttaa myös että kirjan kir--

~astl Rmn~tt~ .. k~1~nostav~mp1 töntä ku.in aikaisempikin. Hä- k~a~sillisille, opt imistisille uto- ,:,,~)'~,\,'Y:'· ~;::~\;,y:'.~-:" :· '.:,;~ joittaja >>kiert'eu Siperiassa ris-
~~ vahve~I!.l. klr]~lllJ~: .. Hanen nen on taytynyt kuvata Nestori p1o11le (Platon, Thomas More·. . ~ \ , · . ~:--,, ; tiin rastiin». Kun seurasin lu-
JarvenkylalalSen~a elavat. 19~0- Puransuunsa yksilöllinen koh- Campanella, Bellamy, Morris · l t kiessani karttaa, pääsin siihen 
luvun lopp_ua, Ja l.?.PI:m~~vmlla talo vo.id~k.seen ~en av.ulla sa- Y.~.), ~.odernit ~~t~pi_a~ .. ta~s ovat •·· !'~ käsitykseen, että korkeintaan 
ollaan ~alvl~od~.J?: paivlssa . . Ra- noa m1ellp1teensa ihm1sen ja . . savyltaan pessuni&tlsla Ja va- .,,, ,.,., . ,>.,' ,_ , :G e·~· kerran Calicin matka meni »ris-
kenteell!sestl Paat-alo on aivan yhteisön välisista" suhteista · roittavia esimerkkeJ· ä (Huxley ·:·'·'' ''"'"''··'•:.~~·""~·· ·~t<·'-A~ ·"·'·~· 1~ ·· ··:~~~ t " h" 'k · ·t 

t . . . · 1 ' :>>-~,~:··,,-,,<:,;>·Y'·&•···''"'·'·-~ ·,,~,,~\'' ~.,, ;< nn» anen a1 a rsemman rei-vas a-alkaJa, va1kka teos on JO p r k t .. . Samjatin Orwell ym) Näiden ... , ''· «"-- -~-- , .. , .... ,.,. .. _, ,,, ,,,,,,., .. ,, ..... ,v t• .. k y .. t" "k · 
hänen kolmantensa Onhan voi u ansuu, ra ennus yom~es, .. . .. • . · :. · .. . msa anssa. mmar aa sem 

.... mansa <tunnossa tiet sti 1 - . kokee lakon ja muut työvaikeu- , yallfla on .. ~o~kko .. ~surtym~l~n- Edouard Calic: Siperia. reportlterimatka, jonka tulokse-
KALLE PAATALO: Selkosen ·t 

11
.. .t .. t Y tup~ mta. Jo katselukulman vanhah- det suhteensa itseensä omaan i · ]aan» maanteltyJa utop1mta, Suom Rai'mo Arhela Kari'sto na kirja on syntynyt ei kestä-

yn e a m1 a ahansa mut a e1 t .. tt.... s k k · · ' -- · · .. t 't" 1 · t · · ' 
k G - . ' avuus arsy· aa: » en es elsm perheensä ja elintilaansa Sa- I JOissa on pnr ei a mo emmls a. 1963 nyt ajassa kovinkaan kauan· ansaa. ummerus. tarv1tse olla kaksmen profeetta '1" 11 t 1 • • • • ' .. t k tt" P" .. t 1 ll henki o on s~udu e kat;tkaa u- moin suhtauttaa hänen vasta- Raoul Palmgren: T01von Ja Aldous Huxleyn »Isl-and»-ro- »Ranskalaisen lehtimiehen matkaa siinä kyllä on kertynyt. 
REINO RINNE: Ennen lah- ~~n:'e~aoi:~:n, -~ ak . aa a 0 a ~ut Janson, JOka ~arhalll~~n ~n poolinsa romaanissa, -työnjohta- pelon utopiat. Kansankulttuu- maania esitellessään Palmgren pätevä ja väri,käs kuvaus Sipe- Teos on kieliasultaan ja ta-
töä. Karisto. kuin kaikki ;i~~i~~ s~~Ö~~~~~ ~~tautu.~~~sa ~ntlsyy~estaan. Ja ja Iisalo, ulkonaiset ympäristö- r i. kysyy varovaiseen tapaansa, riasta, tulevaisuuden valtavas- valtaan paneutua asioihin re-

. . .. ovat saaneet kunniallisen käsi<t- ~littym~ssa .s~lan<takal~een. (slC!) n~ky~~t o:niin ha.ay_eisiinsa, . . . onko utopia yl.ee~s~kin ja n~- t a kehitysken tästä, jossa tiede- P?st~ashi~ainen ja pin_nallinen. 
Matt1 KurJensaaren pyhain- telyn Olisi ollut yytä 

0 
i ._ Ja sen Ih:Uisnn · · ,,, Jaanttelee t01ve1Snn.sa Ja asente1s1msa. Ja Raoul Palz_ngrenm »To1von Ja menomaan opt1m1stmen urtop1a miesten ja insinöörien johdolla SIVUilla v1hsee runsaasti tuotan-

häväistykseksi leimatussa tokai- kuva~ Linnan ere~d ksiit?. ~~.~~ _ takakansl. . Ja~~on . rakastuu kun nämä kaksi itsekästä sit- pelon utoplat» on yhteiskun- atkansa elänyt kirjallisuuden käydään jättiläismäistä kamp- tolukuja, viisi- ja seitsenvuotis
sussa Väinö Linnan jumalisuu- talon tekstissä 0 Y a·k:· a~ _ kuusam~lals~ytto~n Ja huo:naal ten kohtaavat Puransuun pyy- nallisesti asennoituneen kirjas- muoto, jonka onnistumiseksi pailua suunnattoman rikasta, suunni,telmia. Ei voinut välttyä 
desta tuntuu olevan totta enem- koin rehevää elä~y~t~ä a pi~ .. luonnolllsestl, .~umkl:l: ~o~~llm~n täessä »kottia» omiin tarpei- to:niehen te.os; se on tarkoin ra- puuttuvat yhtä hyvin kirjaili- mutta epäystävällistä luontoa ajatukselta, että tälle kunnon 
mänkin kuin _toinen puol.i, kun saa joskus ihmisiinkin ~sk~ta~ rakk~us o~ l~!d~ttavi~sa vam siinsa ja Iisa~on .omista s~istään JOltetun kirJal!i~uushistoriallise_n j al~a.. ..ratrenn_usainek~et k~in vastaan.» reportte~ille ~n s~ttenkin näy
tarkastelee tilannetta k1rjalli- vuutta, mutta yleensä musta- k?.rpien katkaista. Rmne on h~r~.onsa J:?:Ulte~ .. mene-ttaneenä teeman ... -~top101de~~ kron?lOgl- yleisolta henkme;n k~lkupoh]a. Näin ilmoittaa kustantaja t~tty .vam .. kaikkem ~.arasta ja 
s~sta kartastamme. Korpisotu- valkoinen tekniikka tekee jos- ~a~talon .. t~paan anka~.a z_nora- kleltaytyessa s1ta antamasta, se~sa J~rJesty~s.ess_a . suont~~tu ~:Vsymys .on ~1elek~s, mut~a julkaisun kansilehdellä kirjan a1~akm. ~ar:ta o.~ syotet~! sa
r~t .. ja~s~va.~ t_ai~tella jok~syk- takin rakennusmes·tarista _ h~t1 - Paä.rtal~n r~heya kielen- taJ?aht':l:u ~~~m~än~in kuin esittely Ja arvwmti, JOka paa~- su~en on t1etenk1~ v~1keata m- nmlla, . JOlhm n_~h~en han ei 
s1lla kirJapoydllla samanla1sina kuinkas muuten ' _ melkoisen kay~tel~. on vam Sllm~nl:uzr:ett~ vam tyontekiJan Ja tyonantajan tyy ly?yeen yhteenvetoon Ja kem vastata. Taman hetken ruusaluksella (!) toiseen aurin- monest1kaan nayta ottaneen 
tuntemattomina ja rempseäpu- idolin ja Kauko Sammalsuon - Ja ll~~utt~van -~~~lmlellse~tl kalsea kosketus. Tuo kohtaus on synteesiin. Samantapai;nen ~a~- vuoro on tuota kysyä, kenties kokun<taan (Walter Miller ro- omaa kantaansa, niin ranskalai
heisi~a si~ukimppuina kuin Ro- tapaisesta tyypistä kansakoulu- ~~ tek.e:rat ml~ll~ttavar: ver~Vl~= roz_na~nin. käänl_l~kohta, josta mottelu on Palmgremn a1ka1- muutam~~ ~':I?sikymmenen ku- maanissa >>Viimeinen kiitos- n~n ja länsiiJ?:a~!~inen ~uin on
kat Ja Hietaset konsanaan, ja aikojen raitt iuskirjoitusten e ä- ~~- ~a1s1_sta mke1ta m~ehenn~l ka1kk1 kireys hilJalleen alkaa luttua kir]'alllJat vastaavat uu- hymnb). km. syntyperaltaan. M1ten us
nyt alkaa Pohjantähden loiste uskottavat tyrk tteet miel~en JOlta.-. ~mte~n teo~sen ohut 1!- vaimenrtua ja arkipäivä lipuu moria ja komiikkaa kuin ai- silla utopioilla. Avaruustutkijat Palmgren pysyttelee yleensä kolllsesti Calic toist aa kirjas
valaista kirja llisia periferioita- <tuovan ihmeotui'sen Murteen mapun on J ?t~nkm_ sympa~tti- vähitellen jälleen ilmeettömään kaisemmissa, liian väh än kui- tekevät parhaansa pitääkseen ulkopuolisena viileänä utopioi- saan hänelle syötettyä puhetta 
kin. Linnan.saatua ko~~nannen käytön epäjohdonmukaisuus är_ n~n •. ~utt~ kirJan al~oa ~~tl_on ankeuteensa. Muuan huone.~n tenkin, _}~~ta .. a~kie.l~mär: ~nk~a yllä u_to):_>iaa avaruu_smaailmas- den. ta:rk~ailijana. !l~n toteaa ja_ tekstiä, sii~ä esi.merkkinä pol
osansa valmnl{Sl uskottnn - ja syttää· toki kainuulaisessa ky- plem llke~ ky~ylll:ys ... t~Ivltslko rakennettu, uuteen kaydaan kuva snta vant<ty1si. Silti olm <ta: »Siita tulee valo1sa ja kau- pess1m1st1sten utop101den ter- mm muutam1a »Sltaatteja No
monialla toivottiinkin - että Iässä ~uutkin murretta osaavat Ku.~samo~m valttama:ta .. omat taas käsiksi. Jotain syntyy yh- lukiessani huomaavinani, että nis, ja onnelliset ihmiset viet- veellisen opetuksen ja päätyy vosibirskista puheenollen s. 
kyseessä vihdoinkin olisi ollut kuin muuan Nestori Malinen sel.~ntakai.se~sa PohJant~h~en teiskunnassa yhteistyönä, 11aik- tekijällä on uutta viehtymystä tävät silloin kiinnostavaa elä- toteamaan, miten tärkeää on 20 »Seitsenvuotissuunnitelman 
viimeinen suuri suomalainen On aivan ilmeistä että Päätal~ h~IJasrtam~k~~- ~ano~ale.~t~~~e~- kakaan useimmiten ei mitään valoisaan satiiriin ja inhimilli- mää. Uneksimme tästä säteile- tulevaisuuteen kohdistuvan mie- puitteissa laskemme, että tänne 
kansankuvaussarja, mutta saa- on pilannut mahdollisuuksiaan ~~nteen plt~Isl. hera.~l~~ klrJal- yhteistyön tunnetta ole olemas- seen huumoriin. Sen siivittämää västä tulevaisuudesta, jolloin lenkiinnon säilyminen. Kuolevat rakennetaan vielä 160 erittäin 
han Suomessa toivoa . . _ Nyt langettuaan samaan s ntiin h~a-R~n_ne~.ta, .JOS_ t~ma ryhtyy sa eikä työtä tunneta yhteisesti uutta Kaarron kirjaa jään odot- kommunismin majesteettinen kulttuurit muistelevat mennel- uudenaikaista tavarataloa ja 
on Kainuu saamassa omat pen- kuin meillä jo yleisesti {a an~ h~to~l~ltSlJ aksl, slllom kun tar- omaksi. Jokainen rakentaja tamaan, hieman tyytymä.rttömä- rakennelma on muuttunut elä- tä kulta-aikoja, mutt·a elinvoi- avataan 145 ravintolaa», Kirovin 
tinkulmalaisensa ja oikein kah- on. kritilkittömään · Li~nan VItta1snn opasta. katsoorakennusta omasta itses- nä tähän sinänsä kyllä päte- väksi todellisuudeksi» (Voiko .. maiset kurkoittavat rohkeasti rajonista puhuttaessa s. 26 
del ta taholta: Kalle Päätalon ja ih~iluun . . .. .. tään käsin, tahdottomas<ti mu- vään Kemin uudelleen kuvauk- virts teoksessa Maailma vuonna kohti tulevaisuutta, »josta »- Tarkoituksemme on purkaa 
Reino Rinteen. Edellinen jatkaa · Onm Vuon ~n t~hnyt Paata- kana toimien,, kapinoidenkin seen, Kemin ja minkä tahansa 2007). Vaistonvaraiset pessimis- avautuvat niin orjuuden kuin vuoteen 1965 mennessä kaikki 
tiiliskivituotantoaan <teoksellaan Reino Rinteen kirjasta satuin ~~ tte~~-scen ~lVti~~se~ k~~nen, mutta silti jota in yhteisin sil- kaupungin, jossa rakennetaan, tit taas kuvailev111t atomisodan vapaudenkin, niin . itsetuhon tsaarinaikaiset hökkelit ja 
»Selkosen kansaa», jälkimmäi- lueskelemaan samaan aikaan, m e~ a ~n ° u ~ssa ~u ees- min yhtäaikaa nähtävää ra·ken- lakkoillaan, taistellaan leivästä,raunioittaman ihmis~unnan kuin maailmanherruuden ja yl- muuttaa koko väestö asumaan 
nen ·on vasta alkutaipaleellaan, ,jolloin mies täytteli vuosia. Ei-sa pa ~on uonompl onm. t aen. !ja elää kituutetaan päivästä uutta nousua kukoistukseen ja täkylläisen turvallisuudenkin luusiin asuntohin». s. 29 »Vuon-
mutta »Ennen lähtöä» näyttää pä olisi meriittilistoissa paljon »Huone.enrakentajassa» on päivään. uuteen atomisotaan, josta vain näkymät». na 1965 saadaan Novosiblrs·kis-
selvästi olevan vain alkua. Mie- kannattanut tätä rteelmää mai- Jukka Aarni kenties pisaraa enemmän huu- . Jorma Etto muutama munkki pelastuu D.va- Jorma Etto. sä valmiiksi erittäin tärkeä au-

~ . 


