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Lauantaina lokakuun 10 päivänä 1964 Toimittaia: Vei k k o H a a k a n a 

J a t' k e t a a n • • • VEIJO MERI Kalle Hetkkinen: 

Tämän Kirjallisuusliitten ilmestyminen keskeytyi viime ke
Yäikaudella toimitul{sesta riippumattomista syistä. Nyt olem
me pää~see sopimukseen liitteen jatkamisesta, javaikeudet 
ovat tältä erää taas takana. Vallinnut pieni tauko ei liene en
nättänyt viedä uskoa pohjoisen Suomen kynäilijöiltä ja kir
joittajilta. 

maaliskuun pohjoismaimen kirjailiia 
Maaliskuun pohjoismaisek

si kirjailijaksi on Pohjola
Norden liiton kirjakomitea 
Yalinnut Veijo Meren, jonka 
kirjalijankuvaa esittelee 
oheisessa artikkelissa . fil. 

materill.alikseen kelpaa erotuk
setta koko elämä. 

REI R 
Liitteen toimittamista jatkaa tästä alkaen k irjailija Veikko 

H.aakana Sodankylästä päin. Kaikki tähän asti kerääntynyt 
aineisto on hänellä ja hänelle o n lähetettävä myös liitteeseen 
tarjottavat kirjoitukset. 

Kun liite nyt siirtyy toisen toimitettavaksi, eivät periaatteeL 
liset muutokset ole ratkaisevia. Liite on edelleen tarkoitettu 
ennen kaikkea nuorten ja uusien kynäiiljöitten areenaksi .Sitä 
julkaistaan yhteistoiminnassa sanomalehti Lapin Kansan 
kanssa entiseen tapaan. Minulle liitteen aineiston keruu ja !Ien 
painokuntoon saattaminen on on ollut mieluinen ja kiinnostava 
työ. Kiitän kaikkia kirjoittajia ja toiYotan entistä parempaa 
jatkoa. 

Seurauksena Meren sommit
telu- ja kuvaustavasta hänen 
r omaaninsa usei nvaativat luki Teimme taivalta rinnakkain. kehti suuri lauma. Se tiesi sen, 
romaaninsa usein vaativat lu- Minä ratsain,. Berdoomo ajaen että El'Toro olisi koton.aan ky
kij alta p~tempää ~y-~syt~e~yai.~ polkupyörällään, jonka ·ta vara- Iässä. 

Jorma Etio 

Jatket'aa 
' 

jatke 

maisteri Kai L a i t i n e n. 

Maaliskuun pohjoismaiseksi kaa, va1kka ne e1vat smansa telineeseen rohdinsäkissä ole- Kylän keskus sijaitsi kukku-
kirjailijaksi valittu Veijo Meri ole mitenkään vaikeasti lähes- vat työkalut oli hamppunarulla lan laella säteillen sieltä joka 
on syn tynyt 1928 ja julkaissut t yttäviä tai omaksuttavia. Mut- käytetty. Berdoomo - oli laihin taholle alas. Keskus-tan tiilisei-
seitsemän · teosta. Viisi niistä ta vasta kun on päässyt kirjan tapaamani ihminen ja tuntui näiset talot tilavine patioineen 
romaania - »Manillaköysi» loppuun ja katselee sitä etääm- käsittämättömälle se sitkeys olivat maanomistajien. He tuli-
(1'957), »Irralliset» (1959), pää yhtenä kokonaisuutena, mikä hänen ponkottavien luit- vat ja asuivat niissä, kun kyl-
>>Vuoden 1918 tapahtumat:. voi nähdä joidenkin kohtaus- tensa sisällä piili. Hän oli :rnuu- lästyivät maatilojensa yksitoik-
(1960), »Sujut» (1961), »Peiliin 1 t en tai oudostuttavilta tuntu- dankuukausi sitten myynyt he- koisuuteen. Näkyi missä niissä 
piirr etty nainen» (1963) ja ikäänkuin eri tasoon tapausten semalla, vaan silloin, »kun hy- vien ratkaisujen merkityksen. vosensa ja 0 s,tanut pyörän. Aja- oli .väki kotosalla missä ei: ak
kaksi novellikokoelmaa - esi- kanssa ja samalla muuntelevat väksyy ja käyttää hyväkseen Tässäkin suhteessa Meren minen sillä kävi häneltä yhtä kunaluukut joko olivat suljetut 

aan 1koist eos »Ettei maa viheriöisi» t ai kärjistävät niitä omalla ta- myös vaikeimpia ja tarpeetto- t eokset ovat elämän kaltaisia: kömpelösti kuin minulta ratsas- tai avat ut. 
' 1 (1954 ) ja »Tilanteita» (1924). vallaan. Yksityiskohdat heijas- mimmilta tun tuvia kokemuksia niiden tapaukset voivat jäädä taminen. Ratsu oli yleinen, Tervehdimme tut tuja, joita 

Lisäksi »Manillaköysi» on jul- tuvat Meren kirjoissa usein yhtä hyvin kui~ liian ilmeisenä mieleen kuin olisi ne itse näh- maanomistajilla oli jeepit. olivat oikeastaan kaikki. Ohit-

Olen kokenut toisaalla, että valmiiksi viitoitettuna ja hyväksi 
nähtyä suuntaa on tunallista jatkaa. Sitäpait~i matka joutuu 
kun ei huoli alinomaan rämplätä kartan ja kompassin kanssa. 

kaistu uutena painoksena eräi- kokonaisuutta, . grot~skeilla ja tav~llisina vähe~sytt~jä .. ja nyt. Karjatilalta, jossa olimme taessa::n_me erään. laitimmais~s-
den sota- ja sotilasnovellien pikkuse~koilla Ja jyt_~nll~ on hel?.<?.~tl .. _unohde~tUJa ~l~man- . _ muuranneet suuren keritsemis- ta ~aJ.msta sen_ ?vtautko~sa hms-
kanssa. useita Meren teoksia romaa:mssa oma tehtavansa. Jo tekiJoma: ~a. ~~VOJ~». To1sm sa- ~eren t~~tanto - ~~ hyvm t~- vajan varastotiloineen, tuli kutt1 J~ ~ymyll~ An~eli. ~e oli 
on kää~_netty _vieraille kieli_ll~_. r?~_aaniefl:sa r~kenteessa_ Meri noen: _klrJalliJa e1 erott~le r~- sa_men, SJ~he?. -~lsaltyy t ns_km matkaa kylään parisenkymmen- ollut a1ka1se,~mm se1tsem~n -:
Manillakoydesta on teke1lla talla tavom pmkkeaa v01mak- maane1ssaan »arvokkaita» Ja lamkaan val1t01ta. Tunnetmm- t ·· k'l t ... p··l· .. k .. t ' nyt kuuden s1saruksen bordelll. Tämän liitteen entinen päätoimittaja ansaitsee tunnustusta 

alkuvaike'tlksien voittajana ja monien yöpakkasten kestäjänä ja 
selvittäjänä - käyttääkseni toisaalta tuttua termiä. Sellaisissa 
edelleenkin pysyäkseni: kauan eläköön E-linja. Näin vaalivuon. 
na sopinee silmät ummessa luvata, että H-linja tulee noudat
telemaan niitä suuntaviivoja, jotka E-linjan vahva mies alulle
pani. Oodotan niinollen uskallusta Pohjoiset Kirjailijat ry:n 
toimialueen kynäilijöitä, jotta he kirjoittaisiYat lähetteittensä 
osoitteeksi mahdollisimman usien Saattasen. 

.. h .. ··t······ · ·t .. t t h.. hkt a Iomeria. oiseva arJ8<IeKl .... l"b dll' ' kk' monia käännöksiä. Hän on yksi kaasti sekä klassillisi~ta ki~jai- »Va apa o1s1_a» as101 -~· e1 pyn ma . ov~ anen s~ppea. o mutkitteli kumpuilevan ja au- y assa o 1 or e e]a a: s1. 
niitä harvoja kirjailijoitamme, lijoistamme etta om1sta a1ka- kaunoma~~-~ll~u~ e1ka suh~au- s~ta-R:~h~Iset romaanmsa »Ma- tion pampaksen halki, myötäil- Berdoomon maja oli itäpuo
jotka ovat viime aikoina aika- laisistaan. Hänen tapansa ~u ~enkii01_hu:sa op~_ttavaJ~~s- mllakoysi», ~Vuod~n 1918 ta- Ien jonkin matkan päässä oi- Ien laitimmaisia lähellä ohivir
neet ~erättää huomiota myös ~om~itella . .. r~maanejaa~ -~n t1 tai ~or~llsm~en. Han. ~yvak- pa~~um.~t» Ja _»SUJUt», m~tta kealla virtaavaa jokea. Tien pin- t~avaa jo~ea. ~i-~nestä ja rän
ulkomailla. JYrkan yksilollmen, »menmal- s~_Y _Ihn_usensa sella.lsmaan, myos ~anen_ laaJa~ .:om3:~mnsa ta oli täynnä syviä halkeamia. s18tyneesta paarakennuksesta 
, useissa Meren romaaneissa nen». han e1. es1m:. ka~~-~ htl:oln:nat~n- »Ir.ralllset» Ja »Peilnn purre_tty Kaukana Joen takana siinsi erkani kolme kummallista sii-

on aihepiirinä sota, mutta hä- Toinen Merelle tyypi~lin~n t~ .. k1elenk~Y.ttoa, mlll?m a~~e nai_~e-~» ov~t . saane~t palJon k:orkea vuorijono. Vallitsi vuo- peä, huone kussakin ja se oli 
nen kuvaamansa sota ei ole piirre on hänen J?ate~1aalm s~~~ e~~llyttaa. Kuten JOkapal- ysta~1a. Jokame~ uus1 teos o,n desta kuumin ja kaunein kausi. ollut kasvavan perheen s~ne
jännittävää seikkailua, vaan käyttönsä. »Mamllakoyden» va1sessa olemassaplossamme, vahv1stanut .. va1kut~~ma~ ha- Lauma strutseja loikki vaappuen lema ratkaisu. Rakentammen 
kaaosta, arvaamatonta ja mie- norjannokseen laatimassaan hänenkin kirjoissaan sekoittu- nen itse.nå.Isyydestaan 1~. sa- joelle. Rantalehtojen varjossa oli yksinkertaista: seiniksi ruo
letöntä tapahtumaa. Jokaisessa jälkilauseessa hän on sivunnut vat toisiinsa kaunis ja ruma, m~lla .. nk~stutta~u~ .. _hanen oli lauma lampaita. Ko~·ppikot- oista kaksipuolinen kehikko, jo
teoksessa on mukana kaskuja tätä kysymystä/~änes•tä kirj~i- erikoinen_ ja tav~llinen, ~uvi- m1elenknnt01sta klrJalllJanku- kaparvi leijaili korkealla väräh- ka täytettii~ saven ja leh~ä~
ja juttuja, jotka asettuvat Iija ei toteuta etiikkaansa vaht- telma Ja todellisuus. Hanen vaansa. tämättörnin siivin. Viivasuora lannan seko~tuksella, alfahema-

Tämä kirjallisuusliite jää melkein kokonaisuudessaan "Suora
sanaisen tekstin "varaan. Selitykseksi sopinee Liitteessä oleva 
Yrjö Keräsen kanteleeni-runo, johon tutustuin kun suuri osa 
1atomatyöstä jo oli tehty ,ja vedokset siltäosin korjattu. 

Veikko Haakana. 

että sie olet semmonen mail- sanansa liva'uttaen, 
manlintu, sanoi Riitta. emännälle puhuen: Ti1no 1l1. Kukka: 

raja-aita halkoi pampasta pai- mat oista katto ja lattiana ko
koin. Siellä täällä istutet tuja va:ksi verkalleen tanaantuva 
metsiköitä, joista laumat saivat maa. Eteläisen siiven tuntumas
var.i'on. sa oli ulkovaja, väliin jäi kapea 

ja taas IY......_.., .... Yrh.Nrl' .... Y.I Vastaamme huojui kuuden s~lR:. ja johti ahta_an tontir: pe-

Katkelma esikoisromaanista 
,Maa on syntinen laulu" 

- Mailmanlintu' . .. , ihmet- - ... sitij, Untostakhaan_luu
teU Aili UllJOhta.en se·lkäänsä lis, niin kerrassaan hiljanen 
ldUS!lavan kivun ja nousten is- mies muuten .. 
tualleen. - Ei vain. Joko .sillä sitte olis 

- Joo ja kirosi niin . .. , sa- jotwki syytä sUhen ollu? kysyi 
noi Riitta silmänsä laajentaen emäntä. 

• • härän vetämät vankkurit. Hä- ralla olevaan t01seen vaJaan, 
rät. säikkyivät Berdoomon pyö- jonka vaiheilla kotkotti muuta
rää, niiden silmä.t pullistuivat, ma kana ja kolme kalkkunaa, 
johtohärkä mölfuhti j-a koki joh- pari pullea-utareist a vuohta 

' taa valjakon tieltä. Ajaja huusi n iin ikään jyrsi pienen tarhan 
härille kiukkuisesti ja söhi niitä moneen kertaan kaluttua nur
pitkällä piikki:kärkisellä ruo'ol- mea. Lasten työnä oli hakea 
Ja. Vielä kiukkuisemmin hän niille ruohoa e·täämpää pam
huusi Be•rdomoolle, että kaikkea pakselta sekä ke•rätä -aseman 
tämä harrasti, kun mokomaa seudulta auringossa kuivumitta 
helvetinJkol}~t~ • • ,. , ~e.r~~omo l~hmä~lanta~, joka paloi liedes
huikkasi takaisin jotam, Josta,sa hyvm, kmn k\))tSl. 

Vaimot harkkaslvat kauniilla 
ilmoilla naurismaitaan . 

'Ala.talon Liisap.Jjoka paljolti 
lii:kkui kylällä, tuli veräjästä, 
pysä:htyi naurismaan laidalle 
naapurinsa vi,el'een. 

- Siitä alkaa olheen puoli 
vuotta ko Mäkelän äijä Juuha
ni hauv.athiin .. , puhui Liisa. 

Aurinko paistoi ohuen pilvi
verhon läpi pehmentäen varjot 
haa.lei:ksi siluetti:kuviksi. 

- Jaa, joko se niin? 
- Joo. Se n iin aika kulluu 

hopusti. Alästä souva, se ensi 
pyhänä täytyy puoli vuotta. 
Pyhänseuvula r ikulensa, täy
tyy_ 

- Se menee niin aika ho
pusti, sanoi Outakodan Armaan 
vaimo. 

- Joo. Siunatussa maassa on 
Mäkelän äijä keriny olheen hy

. vän ajan. 
- Puoli v.uotta. Se on sem-

111011'\;n aika, ettei sitä oi•kein 
huoniaakhaan ko se on jo men-
ny ... 

Liisa tiukensi solmua lenkan
sa alla, pälyen naapurinsa ma
hantienoota joka pullotti suu
rena, pitkälle edist.yneen joka
vuotisen rasikauden merkkinä 

- .. . on Mäkelän Martalaki 
kohta repeämisen aika tullu. 
sanoi Liisa. 

- Niin, huoahti Outakodan 
Annaan vaimo teeskennellen 
kiinnostusta ääneensä. 

Hän ojentautui suorempaan, 
nojaten talikkoonsa. ' 

- Se taitaa . .. 
- Joo varmasti. ~ohta on 

rätinkiaika loppunu . . . pitäs 
olla syyskuun alkupäivillä, 
vaikka mistä net tyärhutura t 
tietää, ossaavat.ko ees räknätä. 

- Liisa hyvä, älä nyt. j'J~ 
ossaa laskun a.lkaa, ossaa sif,ä 
vissiin sen lopettaa.ki lop
huun laskea oikeale ajale. 

Illalla AlataLon Liisa pa•.1i 
Riitta- tytön Mäkelästä kahvia 1 

lainaamaan . 
Riitta katseli hailakansin> 

sillä silmillään avuttoman nä
köisenä yrittäen painaa mie
leensä Liisan c.:-1j eet. miten 
kahvia o1isi nätisti pyydettävä 
lainaan. 

- ... sano, että oli jo niin 
m yöhänen et.tei enhään kaup
hhaan. Sano, että jos täti . 
eli jos tahot Martalta niin sa
no, _että anna Martta raka~ 
pikku kupilinen kahvia, että 
aamula keittää yhen kerran. 
Mcttta ei sulia hop-pua ole. 

- Istu siinä sitten vähäsen. 
Poriset Hanneksenki kanssa. 
Kuulet mitä net puh.l}uu . . 
puhuvatko lappalaisesta vaik-

ja . kuis·ka ten niinkuin aikuiset - se l&ppalainen se !häipy 
ka ... kii<tä si·tten lainasta läh- kuliki lattian poikki pelästynei- ·kun asia oli oikein vakava. ta11kon näistä v1tti:koista! tuu-
tiissä. ·'- · , .. 

1 
•• _,., ··'" t~ katseita isä-Juhaniin luo- ... Rii~t11 lähti Mfikelästä vasta mi Poudan isänitä sängystä. 

- _J~okse 11flYra tt~.\o), K%'., qe,~1• . . ' . . '" 'kun • kellon osoittimet näytti- .. :..:..: Se ... , sanoi Aili. - Se ei 
kall.1~1a. ·. . . - Lnsa kaski . kah~Ia tah- vät keskiyön hetkeä. Viimei- .mikhään hullumpi mies ollu, "en saanirt selvää, ·muuta lmin Sepän pajalta kuului alasi~ 
. ~l:tta_. oh ~ymmen vuotla:~. toml1~an, v1s:kutt1 han Mar- nenkin laskeneen auringon pu- meiläki kerran kävi. Oikein 

SlnlS1l~amen Ja __ rusk_~&t~k·k,ai~ taUe. 'naiseksi värjäämä pilvenriepu mte ty·kkäsin hyvvää siitä. 
nen •. llhav~ tytto . . ~an. ,J':O~Sl Hän ojensi kuppinsa ja oli hävinnyt taivaanrannasta. _ Oli kuulemi mailmanlin
valoisas·sa iJlassa tr.eta p1tkm .Ja Martta otti sen sanoen heti Kurke·laisen pih alla istui Kur- .,,_ . 11 kk l'tt· All. · t· M···k 1·· ·· n<=:Sl a unu se 1 1 1 avas1 aras 1 oven a e assa. Hannekselle: ki-Pertti hoUaamassa lauluja ·· ·- 11 Al tal u to. t 

- Katto Riittaiko se onki! . .. .. .. .. h . emanna e a on n s .a 
·. • _ Pa.ne tuohon ... mie keh- humalaisella aane.Ua. Han uu- puhuen 

huudahti Martta · t 1· h' k. ·tt·· ··11 R""tt II · · .. . . · . . ' .. taa remp&ta 'Niin h iastaa ko e 1 ° 1 - 1P1 ava •e 11 a ·e. Alli lähti Poudalta tuohtu-Isa-Juham 1stm JUrona san- .. · .. .. . . · . . , . .. . 
. 1 .d _11 . lko: roi.kut- on v•atta mm tayv·en tuntunen. - Tule setan sylhnn. Tule . . neen.a - kmtenrkaan s1ta m1- E • k .... 

gyn al a . a ja Jaan 1' . .. ••t•• 1'" t•• t ..;., .. .. t .. ••tt •• Jl nnenplt aa taen. T~_1 v1ssnn syo a nan ay ,- _ ~ ule Kul'lki-poj ~ sylhiin te~-kaäfl: . r:ay -~a!T,lal .~.: Ov~_.a 
1 

_ Kuka se tuli? huusi Alli hoon. tyär ... tule syllhiin. M1e laulan han nuas1 lahtle•ssaan nnn, h . 
kallnarista. Hanneksen kas.voilla välähti sulle sitten surullisia lauluja. että hameen ki:~joilt';: helma UOma.atte varmasta, 

Liinun . .. Alatalon Riitta nopea !l~uru. ~än ir~isti M~rt -- Mulla on niin ~kävä sinua. ko&k~tti k~nnysta. H~n ~itti että 
tuli. taan pam. Han ott1 kaap1stal Riitta :;>uri&ti kuppia kädes- kahvlSta J.a ~o~p~r01 -~~tten 

Iltaa, ~-~noi Riit~a ~velta k~hvipurkin ja . täytti kup
1
in s~ä:n ~-~ l?~ti.tois~~a __ kättää~ ku- porst~a~n ~a ~u~_a ~l·en paal!e· .. kunnon kiria 

ja niias1 syvaan. Kuppm, JOhon OJentaen sen s1tten Martal.e. pm paalla, JOtte1vat kahvmpa- Alh 1stm sma Iltana Vle!a 
hänen piti saada ka,hvilainaa, Riittaan hän ka.tsahti ikään- vut olisi pir skoilleet ti:elle. Ala- asti. Kuumeiset läiskät olivat on 
hän piteli ka·ksin käsLn vatsan- kuin puoliväkisin. taloon päästyään RH;tta ei enää kohonneet hänen poskiUeen 
sa kohdalla. Hän katseli ute- - Kuinka se Inkeri . .. ? mu- saanut rni·eleensä mitään, mitä kun. hän tuli kotiin ja pani sittenkin 
liain silmin huonetta. Hannes rahti Hannes oikansa yli Rii- olisi Mäkelässä kuullut. makuulle. Koko sinä yönä hän 
istui hellanloUJkossa vuoll~n t-alle käyenessään takaisin hel- _ No? Rii.tta... ei sielä ei __ voinut __ nuk~~~; kesk~llä yötä paras! 
puukolla puunkappaletta Ja lanloukkoon. sunkhaan mithään kurnmem- han herat~i 1sa-Juhamn. 
Martta, jolla oli valtaisan iso - Sille on uusi mekko tehty pa.a näkyr{y? kysyi Liisa. ..- Voi Jussi_ h7(vä, pu_hui Aili 
maha kutoi sukkaa toisessa v1·;,m1·v1·1·1kolla sano1· Riitta kirk- K k. P tt·l· .. 1. a·· lnkuttaen hmve1hln kledottua .. , .. . . • , . _ ur 1- er 1 o 1 pa ss . . . ·· --t·--·, t 11·· s · 
sang-yssa - t01sessa 1stuvan ka"·'la a·· änellä unohtaen , het- M .. k 1... .. k .. ? paa aa;n yyny a. - ano, ml-

.. "'" - a e assa 0 · k.. t .. h.. · 1·· t 11 k l 
isä-Juhanin hengityksestä loY.- keksi is4-Juhanin kireän il- - Ei! Omala kartanolla. a . a an Vle a .. u •ee ... o ~u-
11.yi viinan tuoksu. Se nousi va- m•een L 1 . 1.. J'tt· R''tt la,kl tuntuu, etta ... t1a vaikka . . au o s1e a se 1 1 n a. - 1. 1--h·· h t:k· k ·t ke•vänä Iöyhkänä Riittan s1e- . ' .. lh.. o lS a on e~ 1 01 anu ... 

. . . H t .. tt· h 1 - • .. se on lmva !aukkoon- Tahto mmua halle sy nn . . , _ Sitähän Sl·e ole·t kuole·m1. _ ra.Imnn. annes UlJO 1 e - ·· · ·k · ·· ·· ~ ·· · t tt·· · ·· ·· ·· · 
Janloukosta s.isartaan kulmat haan · · ·• han kms asr .aanen.,a sanol Y 0 p~ma~n paansa ]a sestasti puhunu siittä as-ti ko 

.. madaltaen. punas.tuen kamostJ. · t k .. ·· k .. yt 
rypyssa, vuoli ·taas puutaan. . - Tule Riitta täälä kamaris- Seuraavana päivänä Aili nou- oahn t~a?1~ J' Y'l or:a a Y, mu-

M tt M rtt hymyl.l1· R1·1· t t k.. 1. h . . r 1 1sa- u 1a,n1. 
u a a · a - sa käyhimään! si vuotees a, ave 1 orJUVIn _ · vl··el·· k M tt k' 

t t .. -- 11· t ' .. . Ja . a o ar a 1 

LAPIN KANSAN 
KIRJAKAUPPA 

Rovakatu 24 
alle ys ava 1ses 1. Riitta meni ja1oin pirtissä. kl .. · t kk· s ' · h t· ·· · · h · . k h . 1 •11 a.p1n e ee. e e1 vain e.1

1 
._ 

- Tule Rutta mmun Vle - Hän istui Allin sängymeu- -:- T~lvas 0 mmaa. vm.-- töihin kykene. Ne·t jäävät leh- -.Yr!Y'h-JI. .. •aYJI.-JI. .. ..._ 
ren istumhaan, sanoi Martta. nalla kauan ai-kaa ja Aili uteli kalSi han. - Ko ~_n ma~::u t~;.s mätki lypsämättä. · 

Ulkoa kuului koiranhurttien herkeämättä häneltä Alatalon kunk~ kaua~ Y~~~ ~YY~la .. S"~ft Isä-Juhani heittelehti vuo-
ulvonta. Sisälläkin oli aivan Liisasta ja Untosta. on. mmko ohs palssa eh Dlkem teessa, hieroi käsillä päätänsä 1 )_ 

valoisaa, vaikka nurkassa sei- - Herra Jumala, mie en ole he~kott~s _ _. · · . .. ? . Vielä ka;uan sen jälkeen kun 
sovan kaappikeHon . viisarit ennen kuul ukhaan, että Unto . . -:- Mltas sle nyt ylos · kysyi\ isä-Juhani oli uudelleen nu
näyttivätkin jo puolta yhtä- niin raila.kka o.Jis, että pie!{- lSa-Juh~m. . .. kahtanut, puhui Alli huolestu-
toista. Ikkunasta näkyi vielä sämhään . . . -:- Mle · · · ko Martalak! vu_- neeseen sävyyn ääneensä. 
Niesaroan ta.a laskeneen aurin- - Jo vain. Tässäki . . : niin meise-t ku~~~-uet 0~· sanoi A~_ll. Ulkona, jos.kus kun kesäinen 
gon punerva kajastus. Riit~a etta Liisa rääkky ja Unto kirosi\ P. uolenpawan _aik~an _h~; tuuli yltyi ko.vemmasti puhal-

• 
... ~-

• 

k 

~neni Poudalle Ja lStUI Sle.la tamaan, ]enSiivät voikukista 
Iltaan sa&kka. . harmaat kevyet hahtuvat pit-

.-:- .. . kuuJ.~m1 se on paha- kin peltoja ja yli navetan ka- I 
pamen tuoki Alatal-on Unto. tonkin Valo· . k .. .. .. · ·· ·· L" ..... . 'lt · . 1sassa esayos~a 
Pw~ks~a .nsaa "~arva se_ 1 ~- :.- ·· lwirat nulkkasivat pitkin jär-
kerto1 Alli k~hv1a ryystaessaan. venrantoja, nuuhkien rannalle 

--:- Ja~. Val semmon·en s~ 0?. a;jautuneita, mädänneitä ka-
sekl, v1rkkoi Poudan emanta 1 . . . . 

ht' tt k tt .. .. t.. .. anraatoJa JOtka olivat paisu-t? .. 1fl:l~. _a_ . oro aa aa? a~n, neet pyöreiksi. Joku saattoi 
silla_ ~santa JOka mak~s1 sa~- soudella järvellä aamuyöhön 
gyssa almanakkaa lukien, v1.- t· · t· t ·· . ·· 
k . Ali' · .k .. · · ~•· . h ·k as I ms m a veneen perassa u1 un 1 aau"'-mn pa. e suen tt·· · k · tt ·· .. k 1 .. . .. k .. t··· J k veny aen Ja a11o aen tottu-
ta:man Y assa ayn la. ~s .115 mattomaHa äänellä vanhoja 
han vvuo~eesta_a:: m:ur~.h~l JO- lauluja. 
ta•kin., Allilta s1ta ta1 tata. ky
syen, mutta katken aLkaa kui
tenkin huolellisesti lukemiseen
sa syventyneenä. 

- Se Martta, ei:kös silläki ole 
saamisen atka he!ti? hän urahti 
välittä/lnä.t.tä lainkaan katsoa 
Aliiin käsin. 

- Jaa, syyskuun loppupuo
Lesta se on itte puhunu, sanoi 
Aili lkään!kuin huolimattomasti 

_._ 

ROMANTI'ISTA 
Sinä siis tapasit vaimosi 

naamiaisissa, voi miten ro-
manttista! 

- Tus.kinpa niinkään - mi
nä nimittäin oletin, että hän 
pysyy kotona! 

että äänensä oli ilkikurinen. men kalkutus. 
Hän polki hikisin kasvoin. Tuskin oli hätäisesti ehditty 

Kylää aloimme lähestyä jäi- kätellä, kun jo lapset piirittivät 
keen puolen päivän. Siesta oli isä-Berdoomon pyörän kellä 
jo ohi. Aurinko paistoi pohjoi- minkälainen riepu kädessä ja 
sesta, suunnasta josta lähes- ryhtyivät puhdistamaan pyö
tyimme kylää. Lännessä kylää rää. Se oli totisesti kapine. Ber-
sivusi rautatie laajoine karjan- doomon vanhuuttaan lapsettu
Iastausaitau,ksineen. Aidassa lii- nut isä ei malttanut mennä 

Jatk. seur. sh". 

__ , ___ ,,_,_,, ___ , 

~ante Lee ni 

Tämä kanteleeni .•• 
eipä tällä mitään tee 

1 
ja tuskinpa tätä taivaassakaan 
saa kauniimmin soimaan 

siksipä paiskaan pois 
koko paska-kanteleeni 
j a tiedänhän saavani siellä 
kultaisen kukkopillin 
pullollaan uusia leivosen lauluja 
ja kristallisia säveleitä 

niitä valkeita vaatteita 
j a kruunua en halua 
sillä ikuisuuden ihanassa ilmassa 
tahdon soitellen kulkea aivan alasti. 

~ 


