
K aksi sorsaa u!sken teli Saa
relan heinäsaroilla ny.t niin 
tyynenä !epäilevän tulvaveden 
pinnalla. Joki oli puhdas ja sy
vänsininen kuin pilvetön tai
vas. Kalle-pojasta, joka istui 
kotimökkinsä mäenrinteessä jo 
h ieman eloa saa·neella nurmel
la, tuntui koko se maailma, 
minkä hän v::~ ~ta hmsi, olevan 
juuri sinisenä kaunis ja hyvän 
näköinen. 

PAAVO KUUSELA: 

LAPIN KANSA - KIRJALLISUUSLEHTI 

Mutta miksi sinä nyt semmol- joiden täybtämisessä hänen te-
sia utelet? niväksi VIilattu sahansa oli 

- No, katsos kun nuo sorsa,t tärkein tyåvaline. Mita enem
ovat JOSkus nokat yhdessä ja man sahalle oli tort ä, sitä pa
minå a]at telm, ebta silloin ne remmm Pettenkm ansartsi. 
aina suutelee! Joskus, kun vetunt olivat otta-

- Niinkö ne tekee! nauroi neet halkOJa oikein ahnaasti, 
Petteri. oli Kallekin ollut Pet terin po-

van v1eretysten sydänoisin is- hänen sylissaän Kalle oli sie- kuitenkin onnellisia, Kalle j a - Niin, sanoo Kalle vakuut- Jan kanssa aivan huvikseen 
tuskelee. pannut Irnksen siihen samalla ! Iris, eiva tka he vasy katsele- tavasti. Srtten han ottaa tuo!- noita mitt oJa pinoilemassa. 

.. on. vielä varhainen aamu- t~vom Imm oli ~ahnyt toisten- m~an kahta sorsaa Saarelan Iarsen a rkamiehen ilmeen Ja Mutta sitt en, k~n Pet ter i oli 
pa1va, multa Lap111 aun nko km poikien tyttoJ a sreppaavan. nutyrlla. Se on ihmeellista , kysaisee : mennyt, palautmvat Kallen 
paistaa JO korkealta. Sen sa- Siina han nyt sormeilr Iriksen kuinka ne osaavatkin leiklöa - No, onkos Sohvr vrela sai- aJ a t ukset takaisin uneen, ja 
teet krsarlevat vrrran perlrmar- kiharmta . Ne olivat kum silk- puj ahtamalla heinaladon a lle ras? han hymyili murstellessa~a. 

Suuri joki oli nyt lavea kuin sella pmnalla, metsarsrlla har- krä. Ja uivat jalleen näkyviin ladon - Onhan se viela, vastaa mrten oli sanonut I rikseJle · 
meri. Tulva perttr alleen kai!{- janterlla - Ja maa on lammm. _ Et saa sormerlla hiuksiani toiselta puolen . .. Talla t avoin Petteri, mutta on han taas hm- - Katsopas, kumka nuo sor-
kr saaret Ja rartanntyt. Ladot Kallesta on nim mukava ma- sanoo Ins. Tekee nnn kipeaa: uinailee ja krsarlee toukokm- kan parempaan pam . sa t suutelevat ! 
se1sorvat vedesm maahan tm- k8rlla nun:~ ella ja katsella ylos kun joudun kampaamaan ne nen parva suuren JOt;n tunne!- - Jaa , no kylla Sohvi nyt Se kun oli ollut aivan oikein 
kasti kr:nni junt<tttmna, Ja JOen ta1vaalle Ja r,.'etiskella, kumka auk1. missa Vihdoin Kalle voittaa sit ten kesän aikana varmasti sanottu. Siellahan ne leikkivät 
keskella kasvoi pu1ta ia nen- pitkan matkan takana tuo s1- _ Tekeekö se krpeaa. En eparöintmsa Ja han sanoo I r ik- paranee, tuumii Kalle Ja hanen yha ja taaskm niiden nokat 
sa1kkoja. Srlta se Kallesta ninen katto mahtanee olla .. solmi enaa ne ova,t min kau- selle h yvm hilJaa: kasVOillaan on itset ietoisen, ja sula t srpmvat toisiaan . . . 
näytti, kun vettå oli n1in pal- Se on varmasti hyvin Imukana mit.. Sina olet nim kaums! - Saanko suudella smua, aprikoivan nakömen ilm.e. - - -
jon. J a .vesi al~oi aivar: ma~n tuo taivas, jossa Jeesus ja en- tuumii Kalle. Iris? _ Toivot tavasti h an para- .K 
alta levtten kmn kaums smr- kel! t asuvat. Herstahan mum- _ Olenko kaunis? Sina sanot Srlloin Iris tuo h uulensa ai- nee lausahtaa Petten kohen- ' 1· edenr'yt il -

tt · h 1· · t·· · k t 01· · • , un parva o 1 ·' 1 nen ma o, JO on o 1 smne an- mo ama er oo. ISipas mmn- vain, vrrkkoo Iris, JOlloin Kalle van lah elle Kallen huulia Ja taa sahaa paremmin olkansa t 1 tt · t Kallen ]alleen 
k. 'lt 1 t · · ·t t t · · 11 k t · t aan ar 01 ar 1 ~e Il'J~l u a o1a. Ja penc;a~. a mo ny aa a Ja er OISI . aas, ehattaä vakuuttamaan: h an raoittaa nnta arkaan, t us- va raan ja käan tyy jatkamaan malt~aslalleen . Talla kertaa oli 

Ja karkkmlle auungossa vai- mtlla1sta tarvaa~s~ on .. . Srtten _ se on tott'<l:! Kaunis s~nå km kuuluvaan kmskaukseen: mabkaa. Astenessaan ko~ti hal- maidonhaku mkestaan palJ On 
ketta. kun ~asvan l SO;KSJ. n.un taytyy- olet, Esko vellkm sanoo mm. - Saat... kotarhaa, p.ohdiskelee h~n mr~- jannit tavampaå kuin tavallises-

Ja kuinka mukavia olivatkaan pa luKea karkk,. mtta tarvaasta Mutta mma en tykkaa suta et- - - - lessaan, mr ten merkrllmen Ja ti silla Heiskasen Jehmat oli JO 
sorsat. Miten kevyesti ne uivat, kerro~aanl Tallarsra ajatuksia ta han tykkaa smusta K varhaiskypsa miehenalku Kai- t~otu kesänaveta lle ja Kalle 
J·a Jeiklöäl,in ne osasivat! Tuon nsterll Kallen n uoressa mreles- - Vai sanoo Eskokm nunua II l ' . . k d II . le Oikeastaan on. Uskoo kai saisr· noutaa maidon sielUt. Kä-

. . . . sa 1· nuden ke- ken han nu- k ··k · k · k I .· h 

1 

a e PYY 1.<~ 1see a e aan . . . . . tuostakm ne pu1aht1vat hema- · · a ~ aunu SI, ms aa ns Ja an 1 1. T.r t t · hankm etta Sohvr on t odella vellessa· a··n parin krlometnn l k h t 1u u aan "" '"' !·p~n en n .1s 1 ar- ' . . . . · 
ladon al1·tse 1·a uivat es1lle sen a~ 1 punastuu hamrllisestt. t t 1 1 .d sairas varkka naapunt rlkea- mntkaansa 1·ohtu1· Kallen mie-. .' :. _ _ _ , . avas 1 sen ]a ensi 01 mnmas. ' . " , . . . . 
toiselta puolen Se ol! nnsta - Sanoo, to1scaa Kalle. Slt- K 11 1 L · t · · nueltsest1 JOurmleva tkm hanen leen kar·kenlaisra aswrt a Han · . .. a e panna 1 u rs umaan. srns- . . . · 

Y/15/NA./S YYS 
Yksinäisyys? 
Oman sisinpänsä punnitsemista ja tasapai· 

painoon saattamista, 
sielun ikävää ja irtautumista kaikesta katoa

vasta. 

Rauhattomuus? 
Epävarmuutta ja onnen ennustPlll':\ 

ka hetkeksi sydämen täyti~i~'t 

lipuen taas pilven lailla tihensä. 

Nämä kaksi seuraavat 
Siten syntyy elämä, 
rikas ja täydellinen. 

toisiaan. 

Rakastan elämää ja yksinäisyyttä. 
Rauhattomuutta ja ikävää. 

JO-

Ikävän hauraista langoista kudotaan elämän 
kangas täydelliseksi, 

kuoleman kestäväksi. 
Margit Tenhunen varmast1· hauskaa 1 Ja aivan f. ten han prtelee Insta vahan t 1 . k . 1 va' n Ja rskuut taan vuosrkausra a]attel1· mr·ten kävrsi Phan to-• ' • 1 • • e 1 aurmP.0•1 so ·arsenua sr - ~ , 

rinta rinnan ne uivat; ja jos- -.. ' ' rin'w heloLI1 ja kaarst t ' z:emmrn syllssaan Ja kysar- mraa h~•myil! tyytyvaisena maanneen. Maanneen srksr, et- mm h un assa seikkailussaan , , , 
kus naytti srlta kuin nuo prtkat kl<- . Jstaan. . see .. . . itsek~e~ J t:;r han vi!ts1.nyt hortaa laps1a , mit en Haukansilma, jota han 
keltaiset nolmt oliSIVat kosket- Leppakerttu rstahtt Kallen - Onl<.o SJ"'Un h yva olla Ims~ Ol k . l mutta kyl!akm synnyt taa h ei- parast'aikaa luki, selviytyisi in- ten isotkm tytot ja pojat · hei!- tm1a hnn oli tanaan nåhnyt ja 
taneet toistaan. _ Mahtavat- lrppalakm reunalle, p1e111 mP'l- Ks-tso :as kumka nuo sorsat - rpas se Iva um u- ta , ei tehda liiOin kot iaskareita , tiaanien kynsista. J a ovatko-
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, 1 t past suudellakm tuo Ins 1 Kun - . 1. 1.. 1 e uo aislm aps1a m , JOI e os- aJa e u . 
kohan sorsat osata suudella- rahamen er V!llsmyt krert2.a su ute e~a , ; ~: ~ . ; 1 koska nu~sa o 1 uan pa ]On han kylan poj a t, Heikki. Viljo tettaJsiin kaiken laisia lelu. a _ . . . 
kin? aprikoi Kalle Taytyisipas Kallea vaan kulki hanen yl!t - Ja IlllS a>1tra p~ an•a no] au- jJa kas\a~..,.n p.an tsommaks tvota Parempi. et ta oh sairas 

1
·a n'uut siella n avetalla myös-. h .
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1 
h J . PoJan oli hiukan vaikea olla, 

• ' r 1 t Samas"a Kalle huomaSI a la - . . . . ' ]a ei a 0 lSI pa J0!1 ra aa ja . . kysya sitä Eila-siskolta. Hän- seen ... perhonen asettm Kal- tna Kallen pos:.:ea vas en, Ja so- ~' . - sellamen sa rras, JOka er pa- kin saat aisiinpahan pinkaista .k . 
1 

k E' d, varkka han koettrkm tuumarlla, 
.. .. t . puolellaan ma ennnteessa ole- .11 .1 . 1 · · k' · OI ern 1aus aa . 1 me e es . k tt. han on J· 0 niin vanha etta kay len olkapaalle lepaamaan .. . Ja per aa. . rant unut rohdor a eua aa a - 81·rloi·n se kar]' akuJ·an t ie kilpaa .. d rt ·· .. k k t k ' I mrten olikaan mu ava, e a ' · o · h · vaa j)Olkua ast"levan mrehen . . . . ·t ' rn e aiSi os aan. us tn ns . tansserssakin . Taitaapa jo suu- Kalle naki unta. . . 1: mrnun yva · · ne ~ . . : re:lla Ant OI Pet term hOI aa jott a nähtäisiin kuka tässa tä- osaisikaan hä lhån . a lehmat olivat paasseet taas ke-

dellakin Ylisen Perttiä, kun Han oli JO iso poika, melkein ovat kiVCJ a, nwtta luuletko sen Se oli. Korven Petten. Joka oll l k<:uke'l , ku usi lasta ja koko na kevaän a 011' nopein. Kerto- . k'Jtt· ' 1 on am sanavetalle J a etta oli JO mel-
täma hantä tansseista kotive- mies. Mutta Peltolan Ins, tytto ·a· .:1. :t:Jvan srta, kun ne rtok- menossa tyohonsa asetm~n ~al~ huu~!wllin . vat että se Lauri on niin kova, mm I i . . . kein kmn kesaa, ruohokm vi-

····· . · k tt · K 11 ma1·toas i· ·vat to' <Jaan Tredatko srl- kotarhal!e Kun Pet en paasJ . . . ' .. . . .. . .. . . . . . 
1 

. · · · k t ht lr·va·t raJalle saattelee. Istuvat vera- JO a 111! asr a en - ·- '- · ' k hd 11 1 'hk .. K 11 Sclla .s1a ne naapun t puhUI- et ten miniliman srlle par .1 aa, Sellarsra, monenmm<:Ja as101- 1enor Ja paas yse pyra ,e ' 
jän vieruskivillå tuntikausia tiaan JOka ilta kolme litraa lomhan sorsat osa!srvat aJa tel- 0 a ~e. 11 aiSI ~t: .. L vat mutta ei Petten valittanyt mut t a onkohan se . . ? Kun ta mietiskellen ja martoast ia navetan, pesapaikkansa yla-
mitä liekään supisten ja hihit- juuri lypsamaänsa maitoa, ?li la kmn Ihmiset, han l!saa mel- Pe?t ten, osaava 0 sorsa s iit~ , vaikka joskus tuppasikm Kalle oli jo aivan låhella kesa- nåiden mietteiden tahdissa her- puolella niinkuin viime kesanå-
täen. Aitikään ei voi silloin samanlainen kmn ennenkm. lcem huudahtaen. . . suud~;r: · 1 tk 1 t . r t väsyttamään. Olivathan sen- navettaa, hidast i han yhä kul- lahdellen saapui Kalle kesäna- kin . .. Mutta kun K alle kat-
nukkua. Hanen kun täytyy vä- Nuori ja kaun~s. J a h imen ~ul- . Srtt.en k~mprkaan er ~Irka P: ~1 ,~a v a?1 1' mr a uo taån lapset terveitä, vaikka kuaan, sillä hänen mieleensä vetall~ , jossa Iris sisartensa saht i Irikseen, oli hän pojan 
hän väliä nousta vuoteeltaan lanvanset krharansa solmvat prtkaan tov.un mrtaan. He rst u- por a T y~ytkaan. tk or- Sohvi olikin synnyttånyt useim- johtui t aas Iris ja se kummalli- kanssa oli parhaillaan lypsä- mielestä t änaan vielä suloi-
ja kaydä uutimren raosta kat- niin somasti harteille. vat. vam. Prenen hetk.en Kallen t 1~ ~ ots'. ~~a~v~l 0 s mat h eistå sairaana ollessaan. nen uni. Hån näki itsensä ja!- mässa lehmia . J a kun Iris siinä sempr kuin ennen. Ja tytön kul--
soma.ssa, vieläkö Eila ja Pertti Nytkin oli kev~t. . kasr . rohken~e hy:mt ark~a~ sa F \~u e a,t ~~:u~ar~a e. vipattr Naru miet iskellen Petteri Jeen isona poikana, joka käveli a skaroidessaan hilJaa h yräili, llankeltarset k~tnt sol~t~at ni~n 
siellä. istuskelevat ja koska Mutta Kalle er ollut ta-van- hyva.rlyyn, mu ta ve ~y Yhd e 1 h' ~ enn 1~1isoa vålaht r !ei- haipyr Kallen naköpmistä ve- 1a haaveili yhdessä Ir iksen katseli Kalle tyttöa etä älta, ar- somasti harterlle. Ne rkaan~um 
Pertti tekee lähtöä kotiin. Äiti o:nai~ell~ I?~rtoasrallaan . EI, takar~m k.um se, olisi k? t an- k~~ an Ja. 1~

1 
u turitallm takana oleville pitkrl- kanssa . Pojan mielikuvien het- kana ja UJona kuin peljaten saihkyivat ilta~auringon krrk-, 

ei oikein pidä siitå, että Ei~a h~.npa. rstm~m tas~a s~m~ss:: n~t . JOktakm P.odhtllavaa, Ii.o a e~ 1~nen 0~~a~~tpa kai nekin ... le pinoille ja mit takehyksilleen, kinä h e menivät naimisiin, ku- sitä, et ta Iris aavistaisr sen, kaassa sa terlyssa. 
sillä tavoin Pertin kanssa a1- maenrmteessa - Ja Ins Istm karsr auan Pl e a. e ova . 
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. . ·· · ·· · · · · ·· vain naamarin verhoama ptt - 1 Hanen IlOiset matkaveikkons\1-
0ll sivuutettu juun puollpa1- tar~. ny~ v~m JO vuoslkymmema kassä laaj assa vaipassa oleva suorastaan haltioituneina. hän 

van aika. emanns~si puhuteltu. Oli vam 00 1 , .. 1• k IRII •• mies. it se hieman sivummassa seisten, 
Sy?ty oll. . . harv_a JOka. uskalsi puhutella 1!11 llll DR , , ~ Ei kuitenkaan Hannu Olavin - alas vaylaan tuijott.a.e~ täynna 
Syotetty vreraatkm, muuka- Matroon~k~l. . . .. . fi · ' II poika itse _ se olisi voitu vaik- aavistelevra k ummallisia tunto-

lalset. . .. . Jatek~nstl~m~rkkrapoikan- Elamaa 15 - uvun 1 y assaJ kavannoasilläniinäaikoinaoli ja-mist ä.ei osannut sanoa it -
Syotetty kmrat, syotetty ru~ot sa Ja ru)on NIVOJUssan J~lk~en · isänt ä ollut rukouskappelissa sekaän. 

j~ ra~m~t Ja vaivaiset JOita . Siinä myös kun kat~eli ~1vo- yhdessä lähimmån perhepiirin- Kosken p auhuun oli sekoittu-
ama vahm !kertyi Hannu Ola- Jussan olemusta samorlla Jaan- sa kanssa rukoilemassa onnet - nut suon laitamasta tulviva tee-
vinpojan kartanoon. sinisillä silmillåän kuin porkan- toman sielun puolesta. ren laulu (hån ei tulisi unohta-

Turhaan täs.så ~artanossa ku-1 s~ oli äs~en . katsellut Ja pun- tin l..likutuksist a _ Ja tuomisena lut milloinkaan aikaisemmin II olivat sitä luokkaa, .että ei tai~- nyt mrt åän mu.ut a .k~l~mall!sta Moninaisia t apahtui Han~1~ maan ta ta ma~kaa, han, joka ?li 
kaan h~~~e~t1 .. snta, ~tta JOku mr:nut ~Ierar~ten olemusta ~avr oli tamå . . Jussa. Se oli kUin koi- kokenut t amankaltatsta t alven tu t urhaan puhua Ja kmten~m kmn .. sen, et ta .. ta~lla ~odella Olavinpojan kartanossa - rsa kulkenut h alki Euroopan, .opts
ry.uatta J~!-31: taalla oll Ja taal- kmtenkm ~um h.Yr:uYa .Matr.oq- ra Isäntän:sa perassä eika tuo päättymrstå. Karkki oli tullu.t k~in .kui~~~tellen ,pohj~npel~Ie~ e.~~ttnn ~a~a~ el~aa kmn ete- Mart en mieli ~untui er;tt ist ä .n:~a.:- kellut_ ~orbonnessa, . :n,ahn~t 
t~~:~mettugt ::!:: u ' "-'' nan : ~?u~:nele.~sa: . Lms.unmssa silti 't1ennyt etta oli rsänsä poi- nopeasti-, yht'a~{kia,ftiHI\·&a.lrunf!o. sa1aisls'ta nkkåukslSta. ,. · ... ,,. la~se~~r.ss8:~m , o;n~.::t. ~aat~1'l~· talammalta hanen noit a aswita Rooman;oJa vaeltanut ama·M~s 

Hieman kartanosta ' Ulompana poskrparssa· v.a~~~l~ _,~et~J;~> ·9lf<l. Ra ' 'mutta kuten sanottu : saatu pilvettömaltä t aivaalta. Ei&:ji Lumen alta vapautuneet· syk- Enta t asta et:enp~m · .... tuumiessaan, mutta hän loh- sinan salmelle saa~.ka matkai 
oleva aittarivi poliotti alituiseen hal~avan ~el~ertava J:rmsk~o~1t~- loi~eksi. Joskus lkuitenkm oli åi- hän voinut kieltaä itseltään si- syiset kynnökset höyrysivät H~nn~ .o lavmpo]an my.o~a dutt i sillä ajauksella itseään , takseen suoraan P yhalle I?aalle 
sisuksiltaan yht~ pull~~na. L~- Jo JOka pistihen esii? .. vrelaki~ ti-Matroona huomaavinaan tä etteikö se ollut vaikuttanu~ lämpimän päivän ansiosta niin, ku~kr Nr~OJ US.~a - senkaltaiSia että hä11 t oki pian saisi j at~a.a k.urj.ana keråjaläis~unkkm~ -
ha-aitta, kala-artta, nntten ll- tottel~matto~a~a pa.alnnan al kummallista synkkyyttå Nivo- hänen hermoihmsa. Tallainen että maan tåytti t äält ä kor- ka~ tark~itettnn.. mu~ta JOku ~a- matkaa. hetr lmn kellt antaisl- sillom totta totr~est1 han 011 o.l
sänä vielä ylin:ääl:"äisenä. rii~~a- ta sai tuoklO~{Sl k~m. vanha:: jussassa: se makasi mustana raju muutos. Kuin raju ihJ.Tii~ keammalta 'katsottuna kuin sil- n?1: .. ~tta myos t aman. r~JO~ vat. myöten. . . lut täissa jU: ru~rssa kmn P~hm 
aitta joka varsmkm talvlsydan- kultatomua .. krehkurorhm~a .. 011 kuin uhkuavannot kovien ke- nen. Mutta harrhän ei ollut kos- kinhieno utu, jonka h an joskus 1kaapwn ka~lass~ rork.k';II .nstL J a Hannu Olavmpojan valta- kapmen koira. Ja ma~ka o.hkm 
nä oli ~uin. run.~auden sarvi, ~ie- sanot~u ~. etta ~atro.onan hmk= vätjäitten keskellä- niin siita- kaan aikaisemmin liikkunut - , oli tavoittanut myös kaukana J~es~ts. Mar~.a, n;Jssa srta sitten piiri jaisi t änne. \{e~keytynyt, hauet oh korJattu 
kot, p1erummat tulossa ama set ellvat yhta ~manna~ nau kin huolimatta että silmien vä- kaan nåin pohjoisessa, ei edes Villimeren äärellä, aamuisin ja ei ollSl jo nahty --- sarraalaan , Pyhan Sa~ran la~-
kYmmenpäisinä jäätyneinä pän- run kan~sa ~ er muull~m , na, rissä oli samaa sineä kuin isål- vaeltavana veljenä, ja han nau- iltaisin juuri nimenomaan sillä Joskus tuli kuitenkin unessa Mutta kun h an aj attehkin sarettiin) - enta mrta han s~-
tinä ensimmäisinä ulos - jo n.e' .. sar;w~va:t JOtka sanoivat Ja Jään Hannu Olavinpojalla. rahti tälle toteamu'kselleen. hetkellä kun päivänkehrä vai- h änen, isä-Mart en, kasvojen 1 eidän matkansa jatkumista simmassåan oli tuntenut? Ra1: 
vain r:.i.issä ka.~kissa oli s~ömi~~ä: ervat srltr .t1e~neet.. . . Han oli unohtunut tähän, -Ab ovo, kerta ensimmamen, pui horisontin alapuolelle ja eteen mies, joka viittoi h äntä t as tä ia n äin . h änel täytti mer- ~ kas, puhdas .tuulenhumina. ,oli 
Oli ~am kevat~or~all.~km ~nt~ Na -:- NIVOJUSsa · JOS JOku JOS- katsomaan menijöitten perä än tässakm suhteessa, han mutisi meren u lappa väsyi. tul.emaa~ ~11 su~·en veden - lcillm en, sanalla sa nottvr-a suo- la~.keutunut lah~vaarorlta ~n an 
h:uol!matta, etta p1tka t alvi oli kus ol~ u~k~ltan.ut kys~maan e~- ja syvällä sisimmä~såän hai.s~e- puoliaaneen , Ja antoi katseen;>tJ. _ Enta verot? kymmen ykset kmn mumom Me1dan Hen:~m- rastaan luvattomalta ~u~1Luva lo~m verho he1dan ylleen, Ja h: 
sivuutettu. ta m~sta Juu.n . ~.~1 l.oydett_Ykin, lemaan voimakkarta kevaan- kiertäa laajoJa maisemia, jot\_ia piispalle? ,kuninkaalle? kaikille- me uskolllsm:rman san~nJ ullsta- epausko . . Oli kmn han olrsr ollut olivat. matkaansa Jatkaneet rh . 

Kuivalihatellingit isontallin tuol~amen. epasiki~ Ja ryokal: tunto1a jotka jo.ka pu~.le~~a ma~- juuri talle kohtaa vuoren lakea kin lapmvoudeille eika vain tai- J a~ apostoli ~aavalm. e teen nakevmaan ~uoras~aan sa.a ta.~ ~eell1sessa suorasta.an kevyessa 
katolla olivat nekin not~_olla.an nosti .!M~troon~ ~Iska~~a pys semia la~routmvat ~ahan . .. h.ei- levittyivat hånen eteensä flh• Ie Korkalaiselle, tälle Hannu mre~, .JOka hu~sr t ule yl.r M~ke: nallrsta naurua k~rken t~~nsa ilOisessa tunne~.rnassa . . 
Uhaisesta tavarasta: siella r01k- tymmaksi Ja sanOI etta. dån kart· ' nsa kmn kaanen h aalta kuin suuri ihmeellinen Oiavinpajalle _ ja isä-Mar t en don~a?- Ett a tuo.suu~I v~s1 oli takana: totisesti kmn olisivat Parva oli levahdetty ~aJar~e~ 
kui vat villipeurain ja hirvienkin - Kemin rovastikunnasta, vanhan t. m nåkymät tömiin panoraama. kasvoilla kävi jonlkinlainen ma- pOhJOisessa . se m yos oli n aytet- itse velhon. poJat pJll, kaamassa tormaila Tervolassa :- Ja m1ka 
muhkeat paistit, siellä karhun kirkon, koyh äinhmdon viran- huntuihinsa. Kevat oli merkilli- T t' t· h .. . 11 t tämän- sennuksen aalto muistaessaan ty. na urunrakatyksm hanen JU- lepo, m1ka yltakyllar.~e~ lepo. 
rasvakvljet ja mettontäkkiä oli omaisilta ni1ta saa, n ehån ne nen- ja syksy. lto .
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kuk t näit ten paivien isäntäänsä _ -Pyh ä Neitsyt : isa -Mart e taamrstaan ylospam , pohJOista Narn nyt Ja ta:sa aJatellen 

. ' l 11. . ka ars a ennemmm o enu ·. , l h t t k. t k. h . . .. R . . t k kk ' tuntui etukateen tusinamit-oin sidottu yhteen ja niitä anativat antaa me e aan- Ylös herätä HERra JESu M tt h t· .. l'kin verot? Kai ne sit ten riit tivä, ausa 1 Ja e 1 ns mmer m - ko t r, prmean UI.] aan. uo a1 1 
olivat jo tummanouhuvina kuin kin rfkkaitten syntien sovituk- sinun voimas J·a tule että me . lku at t ~n.en 1~nsa . 0 1

la- kun oli suur'aitat joista am- tåallä sattoi t apah tua mita hy- Ja kuit enkin oli t assa tokJ suorastaan Merdan He1:ram~e 
. . .. .. .. .k.. . k ' KU enu msra malsemra, a ' . t k' ·t !. 'k k y .... · t<>lylta Ja mrka han va-omaanmunat silti houkuttele- seksi. Mrkas snna, e1 a vam sr - sinun lohdvtuxes J·a varJ·e- . . k ..... k. tta ylr·- mentaa milloin kenekinkou- vansa. muu a m: mr en o ISI aan a - Jar]es ~ , . . , 

• 1 t vra , JOS us noyna rn mu . 11 1 · 1 · · k r ·allin~"n raasymen van näköisinå . sr, mutta harrastal<aa aupeu - Iuxes alla caickein synden .... t .. t ·sia alankoja la - raan ja laukkuun ja ahkioon ja Oli kummallista oikkmlua, et - nyt JOS Suensaare a o rs1 vuv.a- 1amen ~ 1 · ~ . ~ . · · 

Ja kaikki tåma sitä varten. ta, ja näissä sita sopi harrasLaa vaaroista ~elastetuxi tulisim- ~a\a~n · ~sat v in siellä t lianä veneisiin o'Herra mitä kaikkea tä heidän matkansa oli pysah- hett u t iima:J kaan ka11emmm . rupinen, tmnen ker]alaismunk-
että ruokaa piti olla kun ison JUUri narssa , si~la oLa ja. anna me : Sinä joca elåt ja hallitzet j~~~~~~ k0~~~ar~ oli nousahta - täältä a~mennettiinkaan , sen tynyt aarelle melke1~ . r:1Ut ta ei Toti~esti JUur• ~;rlJa ol; t.arttu- ki oli sanon1.~an .mlt.~~n v~s
väen kanssa matkaan lähdett iin myos tassa sopi hyvm Oli Met- Jsi:m, .Jumalan ja Pyhän Hen- nut muita korkeammalle. Mut - tiesi yksin Meidän Herramme, penlle . Ja mrten prtkaan he nu:, ka i Jtse . Pyl:a Lam en: ms t aan. Ja kmtenkm , an ° 181 

suveakin kohti. dan Herramme vensten haava- gen canssa yhdesä Jumaluu- ta nain korkealla eivat yltäneet ja t uskimpa hän sulki silmiään ]Outuisrvatkaan odottamaan he1ta kw1111 JUU.n kun he .ollvat tahtonut sano~. M_utt~ JOSsakm, 
Pienillä varastoilla ei pärjå.t- jen nuol!] ana. . desa ijancaickisesta ljan- edes Hämeen kuulut m aet . nähdessaän sen, srllå karu oli täälla kellen parantumista olleet un~> en . v::m:umas~a Ja ke- ~ vrela nakvmat, oman . 1~n v~~:r: 

t · ·· t ·· k k n t Mutta totta puhuen- er oltu caiki<hen AMEN . . . . .. .11 .. sittenkin maa jost a tuo kaikki Herra t res mrten kauan he ho1ttanu t he•h lah t emaan mat- takana :::e1sor mres JO a vn °1 
y - ei n us a u aan osan u . t t " · · Han rapytteh srllmaan sr a . . . . .. . .. .. . . . ·ht · . ·ttoa t 1 k k an. suurta iti olla NIVOJUSsaa uo u Kemm rovas- J a niin vanha Matroona Tuo- . . . . . ' kir- kasvor Ja nousi. Erka t aalla tun- JOUtUisivat maJallemaan Hannu kaan - v a sum aa so1 · u emaan. . ,. 
~ne. sua ~ : k kaikiire ""naa tikunnan taholta taloon. maan tytär. kuuluisan Olavi lcarkk1 01.1 U:Y0~ :JV~nk Juan t nettu viljeltävän laiskuut ta , sil- OlavmpoJan katon alla. Aja tus vaan olivat h~;nen iln1~et mat- Nou<>e J ; ! nle · d 

J~ ru.ns~s a, J~ aa t .. ll '· oit~ - Jeesus "Mana" armahda, Gunnar Gunnarinpojan, jo kasta,. Mr~kala~s a 0 1 aan ma : Jä. jo kukonlaulun aikaan oli ta- tuosta ei miellyt tänyt iså-Mar- katov~'rin~a ::J oian tll':<•n -' Per Makerlom~n .-
ei ~a~m ver onkf~ .. ~JI e, \t supisi Matroona Itsekseen mut- vuosia sitten edesmenneen La- k~ tan~e. yhta h~~tavaa. ~~~ lo alkanut liikehtiä ja tybn ää- tea, silla t otta totrsesti hän kun h an. i~~ -MB rte . olt tull ut Han nousi krv.eltaan , OJkoth 
saa 

01 
.. sam~an a~~~~n~~ a~~ ta ei niissä sanoissa enåa ollut pin vanhan voudin va;mo ja k~~n krrkkautta mm _et ta .. . ~I- niä kuulua. Milla ajalla olivat- tunsi melkein luisf'aan Hannu heitä r:wi<t~ '"' ~" n 11l"'"" an 1 '~-rr ; ""n , i~ t!lnsr, ett!l 11",'1 ol~ -

enemman kmn puo g sitä sietamåtonta kip ua mrka leski, jatkoi keskenjäaneitä toi- d~n prtr lopulta matKa·t·a orsr.~~ kaan nukkuneet, sillä a ina au- Olavim:lOjan jäänstnisen silmä- iloi•Psta P' "llf'Sta nowmhuma- 1 ~~ valrms vaJl<ka sunrastaan t<l"-
kuntaa. . . _ niiss~. oli ollut ka.ks' kolmekym~ taän. Lähti enempi verkkaan sr.ll~m e.1 v~.10 lc~ynyt !lnn t~r~i ringon laskuun asti oli oltu liik- parin katseen - Ja kuitenkin Jaot a . ta Pa • lr::J~ta lfl'<"maan matkaa. 

- Ja. sar:01
. H~nnu Olavm menta vuotta s1tten. Se me.m astelemaan palvisaunaa koht i. v~n~ srl?-mn, Ja myos keli 0 keella, ja aurinko ei toki enäa miehen kerrot tiin olevan t odel- J a kmnma kylla ma tlza?n ol· Mutta mrt.en? 

pOlk~ use~.~~i pie.~r ~.m.~ea hym~ ikaänkuin ylapuolelta tuulen JO. --- vtela hyva. laskenut kovin varhain. Iisen hurskaan ja Jumalaa pel- lähde tty Han hymahtr hrema.n ka tke-
suupt~le~sa~n, nähtava on ette~ ja niin että ei edes enää suuta Kun aurinko oli jo korkealta - Moninainen on Sinun maa: Isä-Marte katseli kasiaän, käävaisen isän ja puolison, jon- Ihme oli mvöokin ollut "" rt - ra"ti. ja samassa katm 
se karkkl nk.~al~S .. 01e .. Hamhessa kuivannut. . . . . kaartanut taivaan ylhäiskumua. ilma~·i' .. HERr~, isa~Marte totesi ojenteli sormiaan. ka ta lossa viekkaus, varkaus, t ä kyyt iin oli ilmaantun ut a ~v:n . -. Tapa~1tukoon smun tahto-
sv.akk8:~ ~y~la s1ta loytyy poh- Lie ollut hyvakm etta oli an- oli panpi isä-Marte lahtenyt puollaaneen Ja etsi katseellaan Hän itse oli kirjoittanut myö- huoruus oli kuoleman uhalla vieras vaki , ei sn1nkaan se 101t- sr etka mmun - tapahtukoon 
]anpe.:al:akm. . . nettu täm~ tallai~en. pistin !i- hiliokseen kävelemä,än Iapin- p~i~kaa mi~in is.tuutua: Tuossa häi;:een saakka. kielletty. ten kan~s8 sovi1 tiin 8 amnJi ioe~ - "taJ?ahtukoon" t.ap~ht~koon -:-

Eipa s1tten ollut rhme etta ta- haan. Se prti olla JOkaisella srl- voudin kartanosta metsään kä- ol!km soprva kiVI, k~l~ luotu Hän oli luvannut lähettää Jopa noituuskin . •a lahf1i-dq vf.l an J<rolrronP an t.-, _ Er, tama ka1kkt oli.tm~ta kuin 
lon vanhus, Hannu Olavinpo- lä ilman srta olisi liiallinen yl- sin ujuttavaa ratsutietä aia- tuoliksi. 1tai jakkara.ksr, ]a han muistioita, ei ainoastaan Turun _ Ecclesia non facit v erbum, nen yh d?.,t ä ni • ~tä mnni ~t" 1 mihm oli tavanomatsestr . t?t
jan äiti, kantoi luisevalla ku- peys ja kopeus kukaties aset tu- t uksella saada olla rahtunen tä- istuutUI sille tuntren n:ake~n yliopistolle, vaan myöskin Up- sed fit Verbo _kirkko et tee sa- kauuDakB •· t<=n' ni ~• a . 1 nit ~ S11~'>n - t unut Mutta samassa tuli mr.~,:
pellaan isoa helähtelevää avain- nut ihan niin syvalle ettei olisi- tä aikaa. tämänkin päivän koh - levahtämisen tarpeen jasems- salan ja peräti Sorbonnen yli- naa vaan San a tekee kirkon. oli saarella oli usei ta oli tullut vies- leen Mes<inan salme~ rantavn
kimppua, kiestoa. Helähtele- kaan kostunut kuunaan perille, dalla omissa mietteissään. Rat - säan. ' opistolle maasta , jossa ei au- kuultu eraån h ullun saksalaisen tin tuoj a ilmoitt•lroolla. et•.; ,,.rf va : stelHi km Joku tomen tart-
vää - totta, sillä paitsi avain- ei sillä lailla ainakaan kuin oli- sutieltä hän oli poikennut ka- Jo Suensaarella Pirkk1össå 1 rinko laskenut, mutta jossa se ylioppilaan julistavan aivan äs- nh"i ver•·., +,.,, lrvyti - T<<» 1d l- t ui häneen : . . 
kimppua itseään oli. sam!l~sa si toivonut. pealle poronpolulle. pvsähdellyt, hän oli hämmåstellyt kuin 1 ei myöskåån syvimmån talven ket tain. leko? - K'l.ikille - Mista? -:- Kai . . ta~1a oh s1ta ~amaa. ta~ 
Yh..te~~~ss~ .!okin tahs.mamkm. Mutta joka kerta kun katsoi vetänvt syvään henkeään: muu-! unesta heräten tat ä kaikkea: , . aikana noussut. . Maine tuosta oli kantautunut ~Ii vi.~ta.~ä. vi:rnsnoro~'l. tf11zai- ma n am }a t~ss~. etta ~ysahtya 
va1ttrvatpa JOtkut etta Hannu Nivonjussan Ja Hannun jalkeen raismättäitten makea lemu oli Luonnon kauneutta, laaJOJa Lisåksi myos maasta. jonka JOka puolelle Eurooppaa sm , h ark1a .1 a 1uovokl{alta . ,a ne ~ ~ht0t L1 er, 1a knk a katkkt 
Olavinpojan äidin a~ainki~- tiesi mitä oli te-htäva : niitä ei ollut kuin hunajaa ja hän oli nåkymiä ulos jokrsuulle, merel- asukkaat elivåt karvape1t teisis- Oli uskottava, etta Hannu oli1'ivat val '11ii na het i - olivat t amä. Nostaa ja las.ke.a -
pussa oli osana itsensa Pyhan saanut er0ittaa. Niitten oli an- ikävöinyt h 1maian tuoksua yhtä le, merelle . sä asu issaan, mutta h eitä hän ei Olavin pojan piiri oli lähellä p] ivän levan neet. r aoeammBn - Hanen ohs1 kar vah1tellen pa-
Henrikin hopeanauhasta pie~! nettava olla yhdessä, almkoi- lailla kuin ikävöi Pvhän He•~ P..en Taajoja kauppakartanaita ollut nähnyt viela tah än asti tuota sanaa - miksi? Herra sen kin knin päivän No, mitäs muu- lattava takaisin . k.~.rtanoon. 
kyynelen kokoinen siru ia etta seero yhdef:sä, silla tavalla sääs- makeaa voimaa Meidän Her- kuin yli pursuilevaa nkkautta, Ehkäjokusen kuitenkin, muu- tiesi. Ja kartanosta hieman si- ta kuin lähdet. 'Porot oltvat !en- . Hån oli luvannut pitaa H~nnu 
myöskin aivan Roomasta saak- tyi isän ja pojan valien rikkou- ramm~ yrtitarhasta. Tämä, tal- suurta hengenviljelyä kaupan taman. vummalla, samalla suunnalla täneet kuin hullut , sillä h anki 1 Olavin pojan kartanon v~elle 
ka oli avalnkieston mutkaan tumisen synniltä koko kartano. Iainen merkitsi ennenkaikkea ja muun hyödyn rinnalla, tääl- Mutta nekään eivät olleet missä oli talon teurastuspuu, oli ollut luia kuin kallio, ja ko- tänä än ehtoopuolella aattorlla~ 
kulkunut merkillinen ihmeitä Totta oli että Nivojussa oli kahde~keskistä oloa Meidän lähän oltiin liki siinä kuin van- sen muotoisia· kummoseksi ne tellinki, jonka valtavaan kouk- ko se vö oli a iet tu. Aamupuo- j vigilian, sillä huome~na oll 
tekevä tiuku. Hannu Olavinpojan poika, äpå.- Herramme kan~sa niin silti mo- hassa Suomen Turussa, joskin oli h änelle kuvattu. Ja heidän kuun oli nostet tu kauppiait ten leen yötä oli tosin levåtty jo~- 1 Meidän Herramme ta1vaa~ee? 

Vaikka - mene ja tiedä - räpoika. Poikanen oli esikoinen ninaisia tahoia · kuin ajatus pienemässä mittakaavassa. pitäisi matkat a pohjoisemmak- kertoman mukaan jopa vanka t sakin kosken mutka"sa. ' a se et- asl umisen suuri mu~stop~.JV.a, 
oliko kaikk1 ihan nim, mutta ollut kun oli painunut talon sa?.ttoi kH~rtääkin. J a hän oli ajatellut, että Ou- si, yhä vain pohjoisemma ksi uroskarhut, jotka oli kaadettu tä jäänlilhtö oli aavistelevan lä - hellltorsb.li .J8 oli viela y~t~ 1a 
kukaan ei tohtinut epäillä, sillä vähälännan piikaihmisen, La- Polku jota hän oli kulkenut , lun virran suulla oleva terva- kunnes h än tulisi h änelle mää- aivan Hannu Ola vinpojan m ait - hellä, oli phnel<Otn:J :Jn Lun~sa toista iarjest"~tä~~ä sirtakin 
vanhus oli nuoruud~staan saak- pista tuodun, itsestään Rui- oli noudsut låhivaaralle porvareit en kaupunki olisi ollut rätylle alueelleen viela _t:imeäs- ten låhettyviltä, nyljettaviksi, tuntunut : Törmän alapuolPlta huolim atta, etta ar~I Matroo-
ka ollut hurskas Ja Jumal~a jasta, molempia ja'kojaan on- .. .. .. .. . · kuin viimeinen avosilmä sitten sä ta ikauskossa elävien Iappa- kun n e sitä ennen oli saatettu oli soittanut Pyhå Taival 'k0ski na oli sanonut Itse huo-
pelkkäväinen nainen, olipa ha- tuvan poloisen El'k'Henrikin Ja taalla han oh, vuorella, lähes umme'kiveliössä - ja sic; laisten keskelle. kartanoon suuren juhlan mer - mahtavaa alkusoittoaan . Kuu- lehtivansa talon vaat.Jmatto
nen tiedetty olleen jo~kus. myös Ingarastin viereen, ja teki siel- j~nka ete.Iärinteellä Iu:ni . oli tässä hän oli, Rovaniemen Yli- Se olisi oleva hänen tehtä- ke!ssä, löytyi myös piiskauspuu. Iaa;:sa keviitvössä oli srtä totta man . kannrl in somistamisesta 
luostarissa. Mutta vam vreraa- lä mitä teki semmoinen kuin oli pran tyystm sulanut, vam siel- pään kylän lapinvoudin alu- vänsä täällä- ei tämä että ih- Kerrottiin Hannu Olavinpojan toti se~ti kelvf\rm >Jt kuunnella. 1Uhll=lkuntoon. 
n a. Eikä kukaan tietenkään us- alusta saakka Hannu 0 lavin- lä täällä iokunen Iumenpäivi eella, vaai·alla, josta mihin meteliä näitten alueitt~n vilja- talossa olevan myös oman pyö- Ja he oliva tkm kuunnelleet Ja l1!'0menna olisi tie1enkin 
l<Qltanut mennä sormeilemaan poika että kaikki piti saada he- osoitti vielä sitkeää elossapysy- suuntaan tahansa jokivartta vuutta ia samassa t asossa elä- velin- - kuka se sit ten oli. sit ä .T::~ mvo~ N>hnPd M"t s~ii v11v2n ;t oc,,, ~ l=l ouuren iuhlflna!van virt-
uoto, ~el~htelevää kiestoa. . . ti mitä mielen.sä teki_ ja lisäksi 1 mise~ ~oimaa, . rr:.utta ~~i? kal- k~~ kättään ojer:si näky~ my~.s mistä k~in. jossakm Suomen ei tiedetty varmaa sanoa,. sil!a Pvha T8 i val'k.?~ki .. P' Ji~ tu~.;,q ~.n t? jo va rhfli ~me aamnrukouk-

Silnå han nyt sitten seiSOI. r oli karhunvOimat JO alusta vepai1kCliSSa. Oh lah~et.tava. V!l]elysaukeaa tOisensa ·vrerella Turun vaiheilla, ne harvat kerrat JOtka pyovelm kant anut myoob f' n mmea Vll- ~meen. 
entinen Matroona Tuomaanty- saakka. Vähät välitti Ingaras- Totisesti hän isä Marte, ei ol- Eikä siinä kaikki, Myös kartanot Tähän asti hän ei ollut näh- virkaa oli toimitettu, oli nähty meisen lautan koski. Annikki Kariniemi 
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