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Huhtikuun pohjoismaiseksi kirjailijaksi on Pohjola-Norden 
liiton kirjakomitea valinnut Halldor Kiljan Laxnessin, jon-
ka kirjailijankuvaa esittelee oheisessa artikkelissa toimitta-
ja Marianna Laurson, 

1 

s 
xnes 

kirjoilr 
Vuos}en mi·ttaan hänestä on 

toti,sesti tuHwt mel:koinen leikin
la~Slk:1ja. Nopea ja teräivä, valla
ton ja ir.onine..a. Kun hän saa
puu hi,ema·n liian pi.enessä vih
r.eässä t trolilaishatussaan, twee-

Olen löytänyt totuuden ja nen käytti; se oli vanhaa islan- di•ssä ja ruudulUsissa sukissa, 
maan missä totuus asuu ... ti-a, vuosisatojen takaista, tuo- voisi luulla t apaavansa e1äk.kee.l-
Halld6r Ki1jan Laxness amtaa retta ja ko.s~kematonta: siinä oli Ie siirtyneen skotlantilaisen 
eräässä romaanissaan sen pää- vi,Uihede1mien tuoksua. eversttn. TaL!:Qka erään toisen 
he11kilön palat-a maailmalta, iPa- Laxness syntyi 1902 ja noihin saarivallan häijynhilpeän hah-
nee häne.t seisomaan kiviseen aikoihin Islannista saa·ttoi löy- mon, i·tsen>'>ä G . B. Shaw'n lau-
paratiisiin, i>SlantLlaiselle peUol- tää kappaleita lähes sellaise- komassa hyviä repliikkejä. Esi-
le, ja antaa hänen sanoa: Olen naan säilyne.es.tä keskia.j asta. merkilksi näin: Luonnollisesti 
löytänyt totuuden. Kun Laxness Muuhun Emooppaan verrattuna pidåln jenkeistä, en kuitenkaan 
yhdeksän vuotta sitten vastaan- Isla-nti oli kuin kau'kainen kuun heidän annei,jastaan I·slannissa. 
otti Nobelin palkinnon, hän maisema Atlantin valtameressä. Laxness alo·itlti ki,rjailijauran-
kiitti tästä suuresta kunnia's•ta Maa kuului Tanskan kuninkaal- sa 17-vuotiaana. Varsinaisen lä-
~aa~~~ nimissä ja.islantil~i.se~a 1e ja tätä ei Islanni.n talonpojan pimurt'<lnsa suuren yleisön tLe-
klrJaJ:l~Jana. Itse han on kl.erta- köyhyys ja oppLrna~ttomuus pal- toti·suuteen hän te·ki vasta run-
nyt ma~ilma~ 17-vuoitiaas.ta al- joakaa,n kiinnostanut. Lax>nessin saa;t kymmenen vuotta myö-
kaen. hanesta on t ullu,t kosmo- koti oli maalaistalo. SiLtäkin hemmin 193-1 romaani,llaan 
pomtti, j.o.ka ei ole tuntenut rau- huolimatta että hän pi1kkupo- .. . .. . »Sal'ka Valka». Tämä kirja syn-
t.::esirip~_uja;ka~n. ~ut~a kirj~i- jasta alkaen oli aina vain pyr- kaynn~lle Islan~J.m, mut;t~ eJ pa- tyi oikeastaan ja alun alkaen 
IlJan:~ _h~_n on isl~n1hla1nen. H~n kLny•t ty.ö•tä pakoon, pi.Hoon kir- la,nnutka~n e~_aa _luo~t~~m ra1:1- Ho.1lywood-storyna; siellä Lax
o~ vabttamyt_.mel~ll~ saa.re~a.~.:- joittamaan omia sepustuiksiaan, h~~n_. _H~,n .. laht~ Sl~I:•aan Ja ness kirjoitti ensimmäisen ver
mset tuntunt, JOISsa mattaa..t koki hålnkin islantilaisen talon- kl>rJOJ,ttl Siel~a ens1:mma:sen s~u- sionsa köyhäo:tä kaJasta.jwkyläs- ~--------------------------
'lta~sva~at .. kiin~i tai•va,anl~,::C~· pojan elämän ko·vuu•1:ita. Näihin r_en romaa:m~~a »V,efa~lnn n:.1'k.~ tä, jossa va-ltaa käy;trti<vät hurs- , 
suon.silmat, kruslalammet, Jaatl- va.rhaismuistoi.ihin antoivat lisä- ll~ (Kasi:lmmn k~rtoJ~_)_: Sn~a kastelevat lahkolaiset ja rahan OIVA KUKKALA: 
köt, lakeudet. Laxness on tutus- väriä seUaise1t pahat asi8!t kuin ~.an antm romaan~ paahe~l- tuntevat ovelat kauppamiehet, 
tutt~nut :neidät Islannin mi.es- tulivuori Heidan raivoisa pur- lon .. v~ll.ta J_uma~a~ Ja ~uostrurm, jossa nuori Salka V.al'ka kasvaa 
ten Ja ~~Isten vapau_d~nrakkau- kaus ja espanjan.t-audbJ tuoma hy}ata maatlm~~ J~ na-1se~ rak- v.ai.makkaa:Jksi is1antilaiseksi nai
teC?. H_~n. 01~ pa:.odiOL?~t. van- raskas ve•rotus. Näin Laxnessin k_auden. Kun k_lrJa ~~~estyl nu~- seksi. KäsilkirjoitusvaiheVta pi- SUVEA ODOTTAESSA 
h~Jen v~~kink1ensa sota1s1.a Ihaa::- ensLrnmäises•sä kirjassa - hän n Laxn~ss .. oll .. e.t~amty?yt ..J.0 temmäJ!le suunnttelmaa ei kos- . . 
te1ta, han on a.ntrunu1t vihan 1a jUJlikaisi sen 17-vuoUaana _ovat kau~s tast~ elmansa ~n.sn::mal- kaan toteutettu. Ruotsalaiset ,, M · HermostokomplekseJa eniten 
ivan väl>l<ik.yä. Olemme sa.aneet ka1toaJvaisuud-en ja kuoleman s~~Sit:a r.atk.aisevasta_krnSl•Sta. N~- siltä v:astoin tekivät myöhemmin uistatko, kun hikisenä ja esiintyvästä etelästä saapuu 
todistaa hänen rakikau,teniSa ja ajatukset aivan etualalla. vnsma .~axnes~ .. oh .. o_t~~nut m- tä:stä suurenmoisesta romaanis- nokisena kairaja kävellessäsi tänne näinä aikoina lukuisa 
epätoiv.onsa. Suuren odysseiansa He.ti esLkoLsteok>sensa ilmes- ~.en KLl,l an eraan unla.ls~!l P?'- ta fHmLn }ota Laxness h tenok- hivruttauduit kanjonien kallio- määrä tervetulleita turist eja 
L~xn~ss ~loi.t~i ~kon merlkeissä, ty1ttyä Laxness lähti ensirn:mäi- hlmylks~n muk~~n - tassa va~n seltaam hymyillen on kommen- reunaisten kielekkeiden kuvet- kaike"?~~isi~~ kanta~u~s~neen. 
han laht1 etsLmaan totuut,ta ka- selle matkalleen maailmaa ke_Y,yestl ~aam101dussa _omael.~- toinUJt seuraavanlaises-ti: Ruot- ta alas kohti kohisevaa koskea? - M1ta olls1kaan elama 1lman 
tolisten veljien parista, srtten katsomaan. Reykjavikin sata- ~.wke~T~l'~lsessa: romaamssa han sal.aiset piltävält brutaaolista raJk- - Jostakin jalkojesi alta - Tunturilappia, ilman pilviä hi
hänestä tuli sosiaUsti, kommu- ma.Sta pää:si kala..staji·en alu!l~sel- kay.tt1 Sl~a e~~l kerran muodos- kaudesta ja naisista pai.ta•sil- vaahtoisen jäkälän hellästä povia aaltomaisia harjanteita, 
nisti, humanisti, Jolle »myötä- 1a Tanskaan ja sieltä edelleen sa Hialldor KilJ~n Laxnes$. .. . !aan. Ei tämä elokuva oJ.e täs- hoivasta ~ vierähti moreeni- jossa jokaisella hengittävällä 
tunto on ilhmisen . aaitelismel'lk- auikenivat tiet Ruotsiin, Saksaan Vu~nna 1927 ~axness l~~I mälleen sellainen kuin minun nen kivi hyppien edelläsi kuin olennolla on suurin mahdolli
k~. L~:mes~ on _etsLnyt totuurtta ja ]tävaltaan. Omiin ongelmiin- Amerv~kwa~, ka~s1 vuotta zn:yo- kkjani Salk•a Valkasta. villiintynyt poro. . . nen vapaus nauttia elämästä 
va_k~va~:n::ln kum muut, ~slanti- sa Laxness liitti nyt eurooppa- hemr.nm han oll Hallywoodlssa Monet Lax>nessin romaaneista Muistatko sääskien vuorot- kaikkein terveellisemmällä ta-
lamt!tam Ja ehdo1itomastL J,aisen le·vottomuuden ja ekstaa- a;nsa~'tse~~~ssa . su~rta., raha•a . käs.iJttelevä:t Islannin historiaa taisia pistokokeita ohimoillasi valla. Tunturilappi on inspiroi-

J L ·rt k t.. .. .t.. . . . · · · 20 1 n Juun na1hm ai>kmhm smne ke- ' t t k t ·t ·d os axness1 a ysy aan m1 a sm Ja pess1mrsmm, - uvu ""tt" . "k1k ... t.. k" . T. ·t aina n.ykypoutUk1kaan asti. Näi- kaarevan ongenvapasi sykkies- nu mone uvaama al el en 
kirjaUiJsia esiikuvia hänellä on muotLtaudi!t , Hä.n ktrjoitteH k,o-Ja. I~n mmeo_ ' ala l:'Jal· 1J01 a, hin kuuluu »Islannin kello~ sä pyörteisten vaahtojen yllä<J·• harrastajat ikuistamaan jälki
ollut, h än mainitsee ~ielelläån, ko a jari, etsi tief.;tä:n. Se joh~i h-~~drut .. P.~t~u~ te~emaan_ myy- kertomus islanti•laisten voimat~ . . , ·"' . . . polVi.lleYluonnou ja sen lasten 
isoättinsä, va1nh·an maalaisnai- lopuLta ka.!k,si!kymme!Iivuo.tiaan via kaslklrJOLtu~sla h';l_lma~ta tomuuden ja alennuksen ajasta . Mmstatko k~ltaisten hipp~- elämää kauneimmissa muo
sen josta t uli runoilijan ensirn- maan:kiertäjän S:t Maurice de korvauksesta. Yritys e~~?nn~- 1600_ ja 17oo-luvuilla hirtehinen Jen. aukenemlst~. vas~oollsl doissaan. Monet säveltait eiden 
mäinen muusa Tämän vuoteen Clervauxin luostarin portille. tm, Laxness sen enempaa kUln "L 1 ' k · t " pohJasta kuumelsllle Sllmll- harrastajat ovat täältä löytä-

. muutkaan el·va··t tuottaneet edes romaan au u san arels a ' les1· ? 
reunalla hän istui kuusivuotiaa- Sen muurin taJkana Laxness sy- . ;1 . jossa kkjai.Uja pala·a vilkin:kien · ·.· · . . .. neet avaimet nuottiviivoihinsa. 
na, neuloi siinä h-topohjallisia ventyi nuorena noviisina kato- dollavel.ta vastaan amer.:k.ka,J_al- aikaan rii.:suakseen mai•neikkaat Mmstatko, kun p1stellt nal- Luovalle, h enkiselle työlle 
l{:ssalle, oppi ihmeellisiä asioita liseen usk·OOi1, ha.rtaudenha.rjoi- sen unelm~teh.taan tarvilk:k~~t8:: h urj at urhot juhlaviitoi•s.taan, ja käiseen suui:usi vartaa?sa pa~- maaperä täällä on mitä kiitol-
islantilais•ten kunniakkaasta tuksiin ja - yhä edelleen - Laxness 011 muukalainen n~illa riemUJkas »Atomiasema» paro- tettua punaista, rasva1sta ta1- !isin. 
muinaisuudeJ>ta. Tarinoita tär- kirjo~ttamiseen. Ennen lopuUis- ~unset B?uleva,rdeilla, baare~s~a dia amerilkk.aiaistuneest~ Isolan- menta, sekä . kohotLt helmeile
kempä.nä Laxness pit-ää kui.ten- ta va:laansa veljesikunnan jäse- Ja. ~~rtytssa .. · Neonyalo.~ ewat rusta satiirinen vastalause sille vän maljasi suurimman rau
kin kieltä, jota tuo vanha nai- nenä Laxness lähti jäähyväis- Pt.e~tt.~:nee~ kmJ_uut~·a ,J~ koY'?YY

1
., t- to•sis~ikalle, että mttoutuneet han ja vapauden kunniaksi· ··? 

a, nkkalden Ja kayhien va 1set . tt· .. ·t ... t .. M · t tk 11- t h tk · vasta•kohdat eivät olleet ehkä miehi• 1vat 1 senaiSY;Y e~a saa- ms a o onne 1se e e~1 

a 
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missään niin räikeät kuin täällä. vut taneen m~an L~vat Ja len- Iaa:v_usi. alla: k~n u_upuneena _OI
Laxness lähti Ameri.I):Qasta so- to.kol"lleet. vyorytttvat s~arell~ k~~sit 1tses1 ~1hre1den haVUJen 
sialistina _sosialismista oli tul- 80.000_ ~l~ra:an. ~aH~n s~til~sta. p~alle: t er_vasJuurakon huln:_ua
lut hänen uusi oikeudenmukai- S~~.olh~n ~likO~hm .. l.S'~antlla.I"Sten V~~~- hekkl~n tu?latessa ~.ar.n-

•• 
1
suuden evankeliuminsa. Ame- v~~llulku oll Va.JJn väJhan suurem- P.?.~an_ k~m aurmko ympans-
rikikalaisten oloj.en vasta,kohta- Pl. 130.000. toonsa · · .. 

Heikot ja arat lähimäisem
me pysykööt kuitenkin poissa 
tämän armottoman erämaan 
poluttomilta ja asumattomuta 
lakeuksillta. Varsinin talvinen 
luonto nopeasti muuttuvine il
meineen voi tuottaa ikäviäkin 
yllätyksiä :mäyteikkuna-asus
teiil» pukeutuneille eränkävi
jöille. Tunturisaamelainen, jo
ka .on kengistä lakkiin asti pu-

TUNTEMATON 
Tuultenviitta hartiollasi astuit eteeni tuntematon 
ja viittasi liepeissä kannoit tulipunaista kukkaa 
johon kohtaloni oli kirjoitettu tumrnin kirjaimin. 

"LUE", sanoit, ja äänesi jyrisi kuin ukkonen --
Ja minä luin. 

"Todellisuudessa ajan ja vaihtelu jen tuskaisessa 
maailmassa 

on huolia, paheita ja surua. 
Mutta ajatusten ja ihanteiden valtakunnassa vallit

see katoamaton riemu, 
siellä kukkii ilonruusu ja sen ympärillä kaikki runot

taret tanssivat". 

J) '-~"" t;r) ·t 

d: 1/i ·q 'LOJiri 

" Ymmärrän" , kuiskasin väristen, 
ja kohotin käteni riistääkseni vaipan har tioil

tasi-- -. 
M utta tuulet kuljett ivat sinut pois Tuntematon. 

Kokosin sanat jotka luin viitastasi ja kiedoin ne 
ajatusten laineisiin 

j a hautasin meren kohisevalle rannalle. 

ja vyör yvien aaltoj en Hiekkatyyny päänne alla 
vaahto peittona, 

nukkukaa - - - -
siksi kunnes olen mennyt 

sadun kallioon. 
vuor ille ja kirjoittanut 

Margit Tenhunen 
na hän närki neuvostomttolaisen Halld6r Kiljan Laxness on 
elämän ja vai1k:ka h ä.n ei omak- k~rj.al.Ujana tais't.elilja ja myrsky- M 
sunutk~am va;rsinaista kommu- Itntu, t ot uuden etsijä. Ja hän - uistojesi filminauhalta vol-

M tk ·1 .. . . t .. ""n nykyisin lähes yksinomaan ta- lnismLa, hänen sosi.ali-sminsa oli on islantilaise~a- heidän ':an- ne~ vielä poi~ia välähdyksiä 
keutunut poronkarvaisiin, ei 1' • 
juuri peräänny ilmojen takia a . at ~ Y~tmar1l e a_a . . . . .. . .. .. k .. noina sotaa edeltäneinä vuosina ha testamen1tltmsa on s·aagcnssa, va1kkapll on tOista, harmaan-

~oudell~se!c~t 1_a ka~-pallzseksz ~ozn:~~na_ks::. Kaszt~taa:'- 0 varstn voimakkaasti suUinnal- KoMea Vleisunsa Eddassa - ru- tuneista keloi.!>ta, joiden seinä- aikeistansa. Tarpeentullen hän 
kaivaa lumen sisään itselleen 
pesän kuin ahma ja ryömii 
sinne nukkumaan ja odottele
maan ilmojen asettumista. Lu
mi kun on tunnetusti melkoisen 
hyvä lämmön eristäj ä. 

Matka ja noidan luona olo matkazlu szllozn myos kulttuuntektJaksz, nzppuu JOkazse:'- taan Ltäis.tä. noHiJj:a: - Sisi:n kai.Jpuuni on, et- mistä joskus ovat lähteneet tu-
asiaa pohtivan omasta käsityksestä kulttuurista. Matkat- N ... t"' .1 ,t . tä henkeni saa palata tänne, hannet koputusäänet, tikan ta-

h . hd" t r.. k ltt .. el a1s a maa1 manparan -a]an . . . t I 1 k .k... 1 h . lu tuo rahaa ja raha arvom y t.~ e aan u uurnn, - a,jaLu.ksista kertovat oma,lta 1~ija1Ua k~m ou~o ~n ?. s an- oessa re1 1a a mseen puu-
Zei ole kysymys määrärahoista. Nnn ollen kysymys mat- osa!Laan hänen lörjansa;kin. n~?: t~t~men ylla hilJalS:ma su- hun . .. 
kailun kultturellisesta merkityksestä on atkeastaan turha. Niissä Lax:ness tekee selvän eron VJ:?m~ sitten kun olen kuollut. 

Katkelma näytelmästä »Kevätkeijujen seikkailu» II:sta näytök· 
sestä. Kirj. Rovaniemen Yhteiskoulun T :n luokan oppilas Helvi 
Ta 1 v e n saari, Palkittu koulun kulttuurikilpai:luissa 15. 4. -64. . . . sympatioidensa ja anti:patioi- TäJl~Iset ~amat o~ ~:anonut J:a~- K .. . 

Kaikesta kaupalltsuudesta huoltr:z.atta .n:.at~azlun aat- densa välillä. Kuiltenkaan hä- ness1;n .. tmn:en. mma, kul'kun Ja .. un . naen~~ne ~arma1den 
teellisuuskin yhä tunnustetaan, vatkka stta et keskuste- nestä ei koskaan tullut tendens- runmhJa hankin. Vllllhanh~en kulam~1st~n pa~-

On erittäin harvinaista, ett ä 
tunturilapissa syntynyt ja nuo-

luissa aina tuoda esiin. siikirja1Ujaa sanan varsinaisessa Laxnessin tuo;tannon pääkeok- Vl~n _haJ?ayan p~r1~~am pesl-
. . , ,. . . , merki1tyksessä _ Laxness on ai- se•t on kää:nne.tty suomeksi. m1spa1kkOihm~a, tledamme ol~-

ruudensa viettänyt _ varsin- SLni-Liisa ja Kullanhohde ja. Pienet, henno·t jalat naar
kin miespuolinen _ asukas matlcaavat kävellen koht i kau- muuntiJ..vart teräväsärmäisissä 
muuttaa n apapiirin eteläpuo- kana siintäviä harmaan us- kivi.ssä, mut ta luja pä~tös !3ep
lelle pysyvästi asumaan. Harvi- v~n peittämiä .. Häm_Yvuoria po:-kunin~a~n .. a uttam1seks1 . ~n 
naiseksi voinemme katsoa sen- kn'kkaassa kevat aurmgossa. vmmassa .1eilla . Kohta alkaakm 
kin etitä täällä kerran et elästä Matka t aittuu nopeasti, sillä jo vuorenhuipun tasanne nä.:kyä, 
lon{alla käynyt ei haaveilisi ta- ke~j~t ~v~t n ii;n keve~tä:. ~:~ä ~utt~ rt;J:is~~ on Kam~o-~otd::n 
kaisin. Huomattava on myöskin he1ta emvt ha1t taa y1tkatk~~n J ~ ~orr.oi?.~.an ~-~un~?· ~I na!. 
niiden joukko, jotka ovat tul- r'!oh_onkorr.et . H~ vain hyp~a~- pJ-enmt rukaan . J~lkea pienesta 
leet pysyvästi asumaan tänne. ~a;t Ja.~{eva~t~uli •tart tuu heihm ~urJusta, saati sitt en komell!Sta 

Puhutaan palJOn suomalazsten maasta ~1 tr -ul~o~. na ollut ensisijaises,ti taiteilija »Salka Valka» oli ensimmäinen vamme ka~1mpana pahaa Ja 
maanmatlcoista, jolloin ei tunneta huolta huomzsesta etka uskoipa hän si·1:iten viimei'Seen j'a illmestyi mei1lä 1948. Sitä kavalaa maailmaa. 
aina edes muisteta, missä on liikuttu. Todennäköisesti tuomioon tai ammattiyhdi.styk- ovat s·eu:ranneet »Islannin kel- Olemme t unturilapissa. 
yleistys on silloi tehty liian hätäisesti ja kovin vähäisiä seen. Jokainen hänen kypsän Lo», »Läpi harmaan kivem, Se oli mennyttä aikaa. Se on 
esimerkkejä hyväksikäyttäen. Useimmat tekevät matkan- kautensa romaani on elävä ja »Maan valo», . »Atomia~el_I1a» , - toivott avasti - tulevaa ai
sa harkiten, joitak in ehkä turhiakin ostoksia lukuunotta- ~läJm~ä .. h~!jas~ava taide_t~os. Ja, »Laul~. _sa~karelsta», , »KlVl~en lma. 
matta rahaa säästeliäästi käyttäen yrittäen saada mat- J.Ottel tama va1n unohtms1: Lax- parathsl» Ja »Lapsuuden malse-
kastadn mahdollisimman paljon oppia ja hyötyä. Silloin ness on myös humoristi. ma». 
matkailu on epäilemättä vankka kulttuuritekijä. 

Jokainen matkalle lähtijä on pakotettu, tavalla tai toi
sella, hankkimaan tietoja jo etukäteen matkansa koh

. .teesta. Hän joutuu lukemaan lähdeteoksia, tutustumaan 
kirjoihinja päämäärässään hänell e oudon alueen ihmi

siin, heidän pulmiinsa ja elintapoihinsa ja saa enemmän 
tai vähemmän uusia vaikutteita ja kokemuksia soveltaak
seen kenties niitä omaankin elämäänsä. Kansojen kes
keinen vuorovaikutus lisääntyy, saadaan uusza tuttavuulc
sia ja henkistä pääomaa. Samanlainen vaikutus on myös 
omaan maahamme tulleilla matkailijoilla. Aina heillä on 
vnnasti jotakin annettavaa, vaikka se tapahtuisi täysin 
tiedottomas tikin. 

Margit Tenhunen: 

E Ä M Ä 
Pilven lailla kiiruhti elämä käsistäni, 
jättäen värisevän raidan kohtalon kankaaseen. 

Ajantuulet huuhtoivat värit elämänkankaasta. 
- Olin jälleen vapaa tuulten viedä. 

Pohjatuuli kuljetti minut ajctttomuudensaarelle. 
Laski värittämän sieluni sateenkaaren värikylläiseen 

sakaraan. 

Värit tulvivat yli olemukseni näkymättömän kehän 
ja raidat elämän värtsevässä kankaassa 
sulautuivat täydellisyyden ikuiseksi sinfoniaksi. 

Liian usein unohdetaan matkailun tämä puoli ja tui
jatelaan vain johonkin negatiiviseen maksutaseeseen ul
k:01naanmatkojen vähentämistä koskevien vaatimusten 
verukkeena. Tietysti jokaisen kansalaisen on tunnettava 
vastuuta oman maan as~oista, mutta tuskin tässä tapauk
sessa saadaan niitä parempaan kuntoon kieloilla. Tehköön 
jokainen omassa maassa kaikkensa, jotta me voisimme 
saada enemmän matkailijoita ja sillä tavoin maksutase
kin lopulta positiiviseksi. Laskettakaan maksutaseen tulo
puolelle myös kaikki se henkinen voitto, joka muualle teh
dyillä matkoilla saavutetaan. Sitä ei voi rahassa t i etysti 
arvioida, se on laskettava vaikkapa kulttuurin mitta- . 

puilla. · '======================================== 

T. .. .. .. Kun kysymme heiltä ja muilta- Ja vetaa he1d_at mukaJ?:aan n~o- lmnast a. 
<maan - kevatta.~vella .- kin ))Iapin huHuilta», mistä honkorre~ yll kmn m~nny_~s1e- Kullanhohde (hämmäst jllruee

tumman ~yksyn k~~ma sy_lei_~Y syystä he pitävät niin paljon menen. P1an he ovat km Ham~- nä) : »Mi,t ä t ämä on? Luulin, 
JOl]~uu yha enemman -~~l.lltt~- tästä kylmästä ja karusta vu<:"rten Juurella . . Jo JOho:r:~m ett ä täällä on likainen ja räns.is
n:-aa.n. otet taan._ N~_PaPI~_rla yn- maasta, saamme useast i vas- hm~I?:mn katsomme"?· saa v~n- tyny.t tölli. Jossaiuhan Kammo
nttavan valQn Ja lammon tmk- ta k . E . .t .. t· t .. ·· ,;emaan kammosta Ja kylman- noidan ja Pörröpään t äytyy 
k lt 1 ela.. u sen. » n vo1 s1 a 1e aa». .. . k 1 .. .. ·t eneva rengas va aa a aa - _ MT k"'tk t k.... .. .d \'aree-t JUO· semaan se kaa pi ·- ll!SUa» . 

.. 11 v·ll·h h" . "d 1 a a ey yy aan na1 en k" Se h . .. ..... t 
ma e. . I 1 . an Ien Ja n:m t~ sanojen taakse? Ehkäpä sit ä m. 11 mpr:ua yn:par?Iv~ Sini-Liisa : »Entäpä j:os he 
muuttol.~nt~Jen kaulat OJen u salaperäistä La.pin taikaa, yh- h:ar~aat su~upilve~ Ja slllom asuvat j•ollakin toisella huipulla! 
vat etelassa kohta kohde"? ~oh: tyneenä alkuasukasväestän pri- tall_o~n val~Isee hm?pua all:~e- Silloi-n olemme t ehn:ee·t twrhan 
JOlsta. Karhut ovat pesissansa ml·t·· . . luont ml·st a .. mamen välahdys. P1•enet kelJUt retken 1 » 
. t k 1' .k ht nvlseen eeseen, .. ht .. t . k t t k h " . JO muu aman erran u a a- 0 at .. monet k. ·a·l .. at kl. _ pysa yva Ja a sova au Is- K•ILlanhohde· Ei kyllä t äma" 

t h 
. t"" . v mm 1rJ 1 lJ r t . !" .. . • . » , 

nee .. - osan .. •el~ .. a JO .. synny- joittaneet, puhujat puhuneet ja un_et~a!. ospam. . . on oi·kea huippu. MuiSJtan, kuin-
te~t~a u_utta ~lan:a~ ll;usun v~a- kameranomistajat osuvasti sr:r:I-Lu~a.. ., < k.~uhmss~an?: ka t uolla alhaalla luki erääsisä 
rm_hm Ja sel~k-~~l~ihm. ~u~l~- aseensa laukaisseet. »~~~I ! Mma en ~~~de kup_ea- t ienviit assa: Kammolaan». 
kmsen kesklpaivan a1k01hm maan tuonne. Sehan on silk- Silloin tapahtuu jotakin hyvin 
saattaa jo jokin koteloitunut E kaa tyhmänrohkeutta! » kummams,ta. YhtäJlcltiä lei.maih-
hyönteinenki~ .. her~~ä . ta.jua- nsi kesänä, jolloin aurinko Kullanhohde (päät tävfusti, taa kirkas välähdys ja kuu
maan kevaan lahe1syyden. kiertää jälleen tuntureiden yl- mutta ääni pelosta väristen): luu ukkosen jyrinää muLstutt a
Homo sabiens - Ihminen - lä, koittaa taas monelle »On- »Me menemme. Muis ta Seppo- va ääni. Keiju}en silmät sokais
vaistoaa myös omalla tavallaan nenonkijalle» tilaisuus suori.- kuningasta ja sit ä , että hyvyys tuva>t . Maa pet.tää heidän jalko
~ehossaan vuodenaikojen ryt- tuksiin, mitä vain Tunturilappi voLt taa aina. Jos hyvin käy, nii·n jensa alla ja he putoavat jo
millisten liikkeiden mukanaan voi tarj ota. Maisemat, joiden Seppo-kuningas, sin ä ja minä hankin peräti kummalliseen luo
tuomat elämykset. Näiden sel- valkoisesta kirkkaudesta tä- olemme huomenna sanoimlku- !aan. Kun keijll\ien silmät tottu
kosten uljaimmat miehe.t ja nään nautimme, tarjoavat ke- vaamattoman onnelliset». vat pimeyteen, he näkevält ylä
naiset; metsätyöntekijät sekä säilä uudestisyntyvästä kasvi- Sini-LiiGa: »Ka-kai meidän puolellaan aukon. josta he o·vat 
poropaimetolaiset tuntevat ja eläinkunnasta jokaiselle sH;ten täytyy mennä». pudonneet ja vierellään tJoisen 
jäntevissä lihaksissaan tällä eränkävijälle katsomisenarvoi- ' Niin alkavat keijut kiivetä. luolan suun, ja mikä kummalli
hetkellä, miten vaikeaa on lä- sen elokuvan, jäkäläiselt ä an- ~Kiipeäminen on vaikeaa, sillä sinta tässä luolassa, sen lattia 
hes metrisessä lumessa pah- kaalta esitettynä, käsin koske- kevälttuulikin pelkää näit ä vuo- on aivan petto&sa m~tä ih:llnim-
nustaminen. teltavana ja syleiltävänä. •• ri•a, eikä ole autta,massa !keiju- mLst a jalokivist ä, 


