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KIRJ TOA 
Syksyn kirjamarkkinoille on kalavesillä kirjassaan NOITA JA 

jälleen saatu lukuisa joukko N~LJÄTOISTA. Maisteri Jorma 
uusia teoksia. Meille Lapin Etto kertoo puolestaa vanhan 
asukkaille mieleistä on, että joulupukin ongelmista ja mie
näiden, joko jo kauppaan tullei- telmistä kirjassaan JOULUPU
d~m tai kohta tulevien joukossa IHN PÄIVÄKIRJA. Näiden lisäk-
~ ' ' 

on peräti kolmen rovaniemeläi- si on mainittava, että kirjailija 
s~n kirjailijan teos. Metsäneuvos Annikki Kariniemi tuli palki
Jarl Cundquist on käytt änyt tuksi pohjoismaisessa nuoriso
kirjansa aiheena kautta Lapin romaanikilpailussa kirjallaan 
~uosikymmenien aikana paljon PIKKA, joka ilmestyi hieman 
puhetta aiheuttauutta läskika- aikaisemmin. 
pinaa ja näin tallettanut erään 

Äkkiä pysähdyin. Sauvojen vajaa metri, kun paha ihminen 
plht kl.!:Bk.ahtavat samanaikai- sai päähänsä tehdä ruman tem
sesti seisahuttamaan suksien pun. Pudotin vapaana olevan 
liikkeen, joka nyt ei tosin kovin sauvan, kevyenä kuin satppua
kummaa vastaanpanoa vaati- kuPlan, pari vaaksanmi'ttaa ih
nu:tkaan. Mistä se tuo nokipallo meen eteen sen viertotielle. Tus
tuonne Upahti? Vitivalkoiseen kin tunkeutui piikki puolta 
luonrtoon, jossa lähin ihmisasun- senttiä pintaa syvemmälle. Niin 
to alkaa olla pian peninkulman että ei m,a•l).ta.nut oll~ ~so se ääni, 
päässä takanrupäin. Vai onko• joka sii'tä syntyi. Minulta se jäi
se vain sellainen kimpoileva ku- kin kuulematta. Mutta ei kai
vajainen, joita joskus silmissä keti siltä vieteiivetoiselta pikku-
simakoi. Teräs:tin siinä, varjot- musta! ta;. Sillä - taas oli ihmi- osan maakuntamme historiaa. ' Hiljattain Rovaniemellä pide-
tomassa vaikeassa valossa, nä- sen vuoro ällistyä, Mihin se ka- Hän on kirjan nimeksikin ni- tyssä kirjailijamatineassa olivat 
köäni minkä kykenen. Mutta - tosi -? Kuin puhalle'ttuna. mennyt LÄSKIKAPINA Pan- mukana kaikki edellämainitut 
nokipallo pysyy puolenkymme- Sen ehltä silmä 'tajusi, liikkeen . . t . . .. . . .. . . . t . . K · 
nen suksenmitan päässä jalak- näkeminen olisi liikaa sanottu, kmJoh aJa Paavo Pltkanen plt- klrJalllJa Ja Lapm ansa vm 

Paljon on jo valmista Saamelaismuseossa, joka männikkö
kankaalle on rakenteilla Inarissa. E(Jessä näkyy vinoaitaa, 
jollaisella alue ympäröidään. Sen . teossa ei tarvita nauloja 

eikä vitsaksia. 

YLIOPPILAAT PYSTYTTÄVÄT 
SAAMEN MUSEON 

senjäljellä. Jopa tulee kohti. että t otta se olemattoman ly- kän vaitiolon jälkeen kertoilee nyt tarjota lukijoilleen kirja1-
Mikä sitä ajaa? Eihän nyt tun- hyenä aikana oli reenjalaksen Lapin kairoilla ja lijain esittämät katkelmat. Nyt siellä on rauhallista. Lu- töä o'n kerätty eri puolilta pitä-
nu tuulenhenkikään. Kun pak- jäljen reunalla,. Ja sen jälkeen men kattamat h armaj a tupa ja jää. · 
kanen on pannut ilman seiso- - näkymättömissä. Painui siitä ., harmajat aittarakennukset vi- · sa:amelaismuseo~ P_YStyttämi-
maan kerrassa kohdalleen. läpi lumen kuin sula lyijy. Jäi- noaitauksen sisällä odottavat seksl on Turun Yl10p1ston Var-
Vaikka näyttääkin, että joku si- keä jättämättä. Johan oli. kävijöitä. Siellä on yksinäistä ja sinaissuomalaisella ja Poh:ja~ai.~ 
tä puhaltaa pitkin kovaa, kir- Kauan koetin kartoitJtaa han- hiljaista. Pehmeästi sä,vyttyy sella os~~~~mall~ 11!-~r.klttava 
kasta kelkanraidetta. Hiljaa ja kea sen parisenttisen 'palteen L • ekkirUUSltt rake!lnusryhmä ~Y.ystalven ala- o~.~us.. N::1~~ op1s~ell~.Dita on 
hyvin tasaisesti. päältä. Mutta ei luodinnientävää l kulDiseen metsaan. Juutuan ~~m~ kesma ollut s1ella talk?o-
. vasta kun pikkusormen puo- lavea. Hyvin oli viti viiriäisen . .. . kosk~en kohin3: ja harmajan tOissa. Harrastuksesta asma 
likkaan kokoinen nokimusta on jäljelle kaatunut. Tosissani tut- J:zenet, arr;ws kypsa h~lla, I~arm tuulet ~am korostavat s1- kohtaan. ovat .. he. antaneet_ a;-
JO ettäpä sauvan ulottuvilla, ta- kailin sitäkin jalaksen jälkeä, JOnkC: :!-os~z suostc_z _valo . i ta r~uhaa, JOka nyt ~uul~u kaansa _Ja tyo~o1maansa. J_ot.,a 
juan tapahtuman. Itse suuri mutta mitenpä se siitä, ' monen P?S~.ZPCJ;~Zla ruu~'l!zsz.~la o!eell1s~na museoon,. .nnnkum s~am~la1sten ~DI~ee~~~ .tulisl to-
luontoäitilhän se siinä taas juok- kelkan kulkemasrta. Lumihan oli vzela lcuhtyy Pf!:Zn~anpalo a~ak_:.I.lDisuus pakkasv1dm peit- s1. Vnme kesan~ ~a~n museo-
auttaa yhtä la-psistaan. Voi ta- Iujaksi pakkautunut, sileä ja helmassa helean zllan. taruaan out aan. al~een~: ja yn:panstoJ?aiss~ ~6 
samaan tappelijat! Että onko kiiltävä. Oli se vain tosi taika- . .. .. .. .. Heti Juutuan joen sillap. t oi- opls.~e~~Jaa, · Jotka .. mto~_leh_n 
tuollaisiakin olemassa. Talvi- temppu, hienonlainen hokkus- Szzta; nayttaa,.kun c:,n. tulta selle puolella - sinne, mist.ä pyr,klvat sa::maan .!lakyvaa ai-
pakkasessa.- Miten sie elukka- pokkus. tu_lvzmalla mz~_lessa~z: lähtee oikotie Puutteenraimal- kaan. Ja saiVat ~yos. .. 
riepu oot tänne tullut? Ja mi- Oli vainkin- lo_zstava~ha_n n.zzn .ku_~n_ kulta le - aivan kirkonkylän tuntu- ' :Mutta m1:1seo :~ ole vlela val-
hin sie oot menossa? _ Joku se _ _ _ _ · . J ... .. .. .. .. . . szelun l zekzt szlmzstasz- maan on kohoamassa saanie- m1s. Suunmtelmun kuuluu pal-

. .. . :... . .. . . .. .. . . halko toisensa Jalkeen, mm tu- Nnnpa vamkm- sano. . lempeät eläm än liekit. . ' N t ·euä on "i:l ' i _ j 0 n muutakin kuin tämä Tir-
on - mlka lle - paastamen. M1kahan se mahtaa olla Vle- vissyista kuin se täälläpäin on- Siellä se nyt on. Pareminfn · lalsmuseo. Y Sl . '' J!;l. _s k 1" T" .. r "k · _ 

.. · · .. h " · t l" .. .. t . ... .. · . · .. . ... . · · ta, mutta elokuussa e1 ollut. S1l- ron Y a . aman lSa Sl on pys TuliJa alkaa olla JO melkempa atys Ja ve 0 tuossa e avassa u- km, snna tuntm katoavan 1an- mm kmn pa1kseen 1stuu. Matka Verten r uusut kiehtovasti 
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.. .. .. · .. t . tytettävä oma alueensa kalas-

k hd ll N t t ll t · Ie v 'k'· l·ta·· o e ato·a · · · · · ·h · t · t · t' om s1e a o 1 e amaa nuor a o a a. o~ ar: varo e en Ols- ssa.. al "'a s n s n s . J .. kalkki~~~ teen. V:a:n.. h~rmaa e~ .. ole pa• a, . uski.npa sa ~.a m~·- : kukkivat sun poskillasi. toimintaa. ' t ukselle ja eränkäynnille toinen 
t~. ~au::aar:-1 .. Ja samassa .. ku~ k~r~OJ~ s.::anut katsella sek~ tuhka.la]a laatt~klVl~la hieroa~ na, .. mutt~ . JO~tam SY.YS~a; miel~ Muistan aina kuoloon asti, . . · sekä tehtävä paljon muuta. II-
P:Ikkl snrty1 SlJast~-~.n, pys_ahty: pns~~sa .. ett~.P~~k~sessa~ keskella kasv~1. M_utJta e1 .~~: s_e pelk~a kylla tek~si lahem~a~sl.~m .. ··~r armas, liekkirusujasi, 1 Moma_ vuosla haavee~a ollut man tällaista vapaaehtoista 
p1~~~11!-u~t!!:~m. Ikaan kmn e1 ke~ais~.a ya!vaa .. J~.s _kohrta syn- paha1seks1 tuhkalaJaksi tulemi- tun~:U km~~k:;.a~ kars1van. N::- ruusuja ihanan onnen! ~ saamela1smuseon s~ammen a~- toimintaa, mitä opiskeleva nuo-
olisi 1kma lnkkunutkaan. Kuun- ke1mpana syysyonakm, sama on n en ol~ tuonkaan hongan elä- kyva1syys tasta lmtuun on m1- .. .. . . . ~ kaa. toteutua. s~. ol~ h~ave, tOI- riso on tehnyt, tuskin koskaan 
~liko~an se nyt vai ~atseli. Ta- sen van~.its~va valta: Ja tarvi~- misen tarkoitus ollut. Ehkä sata 1tä J?el~_oirien, ja .sieltä tieten s~::- (V. :E· T~rmanen, kirJasta ~ v~, J?ka lausu~~nn Julk.l k erran. saadaan valmiiksi Saamelais-
JUSl t1e~en, ett.:: .!.o~~U:. vieras_ta s~~k? ta~sa . nyt aJ.a~ella v::m vuotta ensin tiukkaa taistelua, mom tar:ne. P~n kertaa OJ?- p~a MetsanluklJ at) f Slllom _todettun,. etta v~n-~a museota. Ja se olisi vahinko. 
tapahtu1 ymparoivassa maa1l- na1ta tos1tulia. Yhta 1solla m- kasvu komeaksi puuksi. Sitten noussut JO kovm korkealle .1a t a- ' sa.~m~lalskulttu_ur:. ?n h~Vl~- uusi aika työntyy väellä ja 
massa. Hänen hiljaisessa maan- tahimaila tuijottelet pahaista hongittuminen hohtavan:har- mähän on tuttu merki levot'to- ma~sa. on. ehka .ta.:na .. ~?l~l v1_1- voimalla kaikkialle Lapinkin 
massaan. Mutta minä en vain tuijuakin. Tahi pitkänä, kullan- maaksi, kuivaksi ja kovasi, jon- muudesta. n:ei?.~en, JOka Vlela suta JOt~m kaikkiin. Maanteitä rakenne-
saanut selvää, etltä oliko mttä keltaisena pisarana kyn,ttilän ka suorasyinen sisikunta saat- Nojailen sauvoihini ja seu- man valloilleen päästävä etu- puutteessa. Yrittää sek:ä oikealta tiet~a, mut ta tule~a v:a~~ mu!~- taan ja se on hyvä. Puhelinyh
eroa sen etupäällä ja takapäällä. päälle putoavaa alkuelementin taisi viulunkautena soida kuole- raan käsittämattömän kook- -sormen veto. että vasemmalta, kun ei kerran telmsta. s.e~ vl!o~s1 olisi ~~atava teydet ovat parantuneet ja ol:Jt 
Totta se tieten pää edellä kulki. poikasta. Et oikein tiedä, miksi maton_ta kuultavaa. Ei. Ja eikös kaalta kuvastavaa muSitankiiltä- vasta kolmannen laukauksen keskel'tä kelvannut. Hyvm näytti talteen mlta Vlela .. 0 t_:· Olisi s~a- muuttuneet valtavasti siitä mitä 
Eikä taka.puoli edelläpäin. Mut- tuijotat, mikä viehät~ää, mistä se vain- mahtane olla sellainen vää komeutta lumisessa puussa. jälkeen näytti hakoilija hieman kuusessa komottajakin jo tou- ta_v:: m.us~o. Ehkap~ tuo tom~ olivat vielä juuri ennen sotia. 
ta mistä net eroitti toisistaan.jnautit. Mutt.a nautit kuitenkin. katoamattomuuden Iakikin. Jo- Eli tarkalleen sanottuna, ei lat- häiriintyvän. Nos'ti päätään pys- huun tottuneen ja rauhassa oll~I . v1.ela kauan~m . pysyn?'~ Vanha on väistymässä uuden 
Kumarrun varovasti ja koetan Tulesta. ka monien mitä:ttöm ämpien jou- va enää luminen ole. Tumm'ia tympään kuin mitä tähellinen vaihtelin sen toisenkin t äyden vam toive~na, ell~l aJatus o~~si t ieltä, mutta sitä vanhaa ei sai
katsoa. En näe silmiä, en korvia. Aikaa olisivat jo Iäski, leipä ja kassa kuulemma jyllää tämän ovat lähimmät oksat kaikkikin. touhunsa edellytti. Kaula koho- kamman. Kärsi vällllä työntää sa~n~t .v:01mak~a1ta puoltaJia . si unohtaa . ja heittää arvotto
MuiJta saattaä se vain olla sou- ökykahvi 'vaatineet vetäytymistä kaiken katoavaisen keskellä Hakoi:lij'a ne on" lumettomiksi siJja pää ··käännähti pari kertaa k.~ttäkin sen v~rran ta~kuun, et- Nama Qt~~vat ~s1an . o~~ks.~.e.~·'>l:f\ marla'· fr!~pe'i:nään niinkuin van
kempi tuo pää, joka osoittelee tavalliseen oleiluasentoon lave- maalimimkaikkeudessa. Niin et- ravistellut~ 1 li -ikään kuin ohimennen, ·kesken ta sormet saiva,t sula~. ··. , .. _ ·' n~~ ~~!~IJa nakee JO Jalkea. ·--':·: J:;lah ~·;'s'äpäkkään. - 'l'ailettanta)la 
kulkusuuntaa. Onpa tietenkin. rille levitetylle poronkuorelle. Ja tä - no. Lämmittäähän se nyt Taidamme katsella toisiamme kii're.en. Sitä en siltä matkalrta Painoin viimeistä ecielrlsd pa- Museoalueeksi sa~:tiin. 8 .~eh2 tuo vänha, . mikä kohta katöaa, 
. Siinä me_~ kai ky~ään:~~ toi-~ olin sitä tieten Y.ri.ttänytkiJ?-. k::itenkin tätä .. k_~n:p.pää ... Se~- Ties häntä. Olisinko kuitenki~ erottanut, että oliko kenties nis- nost~. pesään, kun takaa kuu!ln taaria kylä~ l~hel_ta. Siell.a ~n tall~tetaa? .~ule:rille sukl:lpolvil

slamme. Lnkkurr:att. Mma ku- Mutt-a s.~n verran ta1s1_ olla pal_: h~n. huomaa s~1~akm, etta se1- nyt paremmalla puolella. Minä kan nykäyks~ssä ~ärkäst_Ystä, puollaaneen puhe! tavan_: . nyt pysty.ssa Pl~ttlr_akenn'!s .J 8. Ie t1eto. s~1t3: , m1ten elettnn en
martuneena, t01seen sauvaan danselka .tuoreentuntumen, ett a nahirret ovat hilJalleen tummu- tiedän mirtä katselen mutta mutta arvellsm etta tuskmpa. - Se on nyt se La.pm nOita, P.~?l~ tu~maa aittoJa. Esme1s- nen he1ta Ja tuota talletusta 
tukien. Hän hiirenhiljaa. Mikä harmaanhuuruisista seinistä neet, jotkut jopa alkaneet saada kuink~ mahtaa olla her~a met- Taisi t a juta häiriön ääntä vaille sitä et saa_ toakm loytyy pansen tuhatta tehdään yhdennellätoista het-
lie asentonsa. No - kun hiljai- henkivä uho sai, muutama n kuivaa kiiltoakin. Ja entäs nä- son laita. Vai tiedätkö kuka ta- olemattomaksi. Sitä vaille, että säpsähdin. kappaletta. . kellä . 
nen . hetki jatkui, eikä h änen k~~~aJ?: .. h fU''tioita -~yräytett~ään, mä ~jat~ks~t sitte-?.-· Jotka nyt hi mikä minä olen? No? Et tie- Hölmistyneenä yritän päästä Kaapi, kortto, se siellä nojaili Museota on raken~ettu nyt Ehkäpä n~t :-: ~al~i-iltojen 
~aallm~saan .. sen .~~u~~r:nost~~ pltafl!-a.~n tulentUIJottelupalkkaa vuos1~n Vler:ahdettyli:_Pll:~~utu~~ dä, e tkä näköjään välitä tietää- perille tapahtumattomuuden lumik~usen kupee~sa .sauvoth~.n- kolme .. kesää. Ensi~ ~mne pys- t~ltua.- on Ih~Isllla.alkaa py-
Jal.~.~en JYkevam~na Jar~s~y~.sla pen.~ll~a p3:rempana: .. papenlle .. o~.~.tko -~amakm s1ta kään, koska jalat taipuvat taas syystä. Katselen tähtäimiä. s~. <?.11 .. k?ko. kaven mmulta tas- tytettun van.ha p1rttlrakenm1~, sa_htya hetkeksi. J?YOs saame-
enaa sattunut- JOhan silta lah- Snna vam. kelpasi pupunvar- hongan p1tkaan palossa ollutta, linkkuun selkä laskeutuu pää Kohdallaan pitäisi olla. Silmään sa hatakassa unohtunut. Kauan - joka on T1rrolta, VaskoJoen la1sten kulttuuriaJatuksen pa
~i taas viete~i vetä~ä~Il:: J~l~?- r~r: J?ää~~~·tse katseli~, kuinka j~tkunu~ta elämää: Puiseviahan iskee ala's ja nokka aika~ tar- t ummatakkista ruokailijaa kuu- ko lie siinä se.is?nut .seuraamas- mu~kasta ja sielt~ kuljet~tt~in riin. 
Ja en sano nahneem. S1ta v1etnn UlJemlselJan puu palo1. Honka- t1eten amakm - JOten - molla nytitää neulasia. Noin oi..: sen la,tvassa. Terve näyttää ole- sa. Tupakaks1km oh pannut. myos muutama a1tta. Esmeis- Tiera 

(; 

kein. En minä siitä irtseeni ota, van ja hyvin näyttävät pitkati- - Sinulla saisi olla n isupus
ettet juuri miksikään näytä no- kut maittavan. sillinen panoksia. Niin kuin Uu
teeraavan, mutta kun tässä ui:-: rrrottan sukset jalastani su- lan Pieran Jounilla, kun ne't 
!aan olevinaan kovalla asialla. rr' juttelen ne taakseni poikittain He~ta Antin kanssa ammuskeli, 

Hätäilemättä painan sauvat istun niille ja ihmettelen. Se~ etta lukot lopul~<l: kiinni juuttui. 
pystyyn paksuun hankeen, j äl keen se neljäs panos piip- J~_~: tu?_ha~. Ja~tJ~: ~~~lta tervee
Verkkaan, vähin liikkein, solw- puun, sauvat sopivan matkan na. N~m la:h~1 nnltakm - nau
tan kiväärin selästäni ja ruk- päähän tanakasti ristiin ja vie- reskell Kaap1. 
kaselia suojaten pois,tan varmis,- lä kerta. - Elfupä:hän hätäile, ei ole 
timen, . . ~yllä;h~n paksuluminen No _ sitten olikin jo kaivet- kuin kaksi enää. Aikaisemmilla 
metsa .. ~~nen 1mee, .mutta tur.- tava taskusta täysi kampa ja on tullut opetel'tua,.mu,tta kat-
haa na1ta napsutuks1a on tuon- ryhdyttävä suunnittelemaan sopa, kun kohta ke1kahtaa - . 
ne pakkaseen päästellä. Kyllä systeemiä. Kun 'tämä kerta täl- Ei keikahtanut. Suivasi. Nou
tästä hy~ä tulee. ~~ip.ussa on siis laiseksi veikkaamiseksi näytti sin pystyyn, käännyin Kaapiin 
panos Ja makasnmssa ko1me: menevän. Mutta auttoikas siinä sinne selän taakse. 
Niin, ja ~~~~~~sa k,ak.~i ~afl!-paa. systeemi, kun mielessä iti epäi- - Kaiva.pa se riekkotykki siel
Mut~a nntahan t assa e1 t leten lys, että sivusuunnassa heittää. tä repusta. Siinähän pitäisi olla 
tarVl'ta._ Korl{euttahan olin jo kolmesti kymmenen kokopitkää kauko-

. Kyynstyn?. pu~.ot~n. rukkasen koettanut korjata ja syönnös- ohjusta. Ihan niin kuin tätä ta
mkeasta . kad~stam . Ja vasem- telijä oli vain ryhtiä paranta- pausta varten-. 
maila pama:p. Ja punstan sauvat nut. Joko yli tahi sivuitse. Jos . .. .. . 
ristikelle Siihen solmukohtaan 11 1. . ht t 1. . k Kaap1han tekee tyota tOivo-. • a e o 1s1 napsa anu o lSI u - k k .. .. tt 1 · vasemman nyrkin päälle laske- 1 t · t k ' ... 1k . mu sen mu aan. Hnha e ee m1-, wa 1e en sen erran ]a een JO 11 k · lt' · ; taan sitten reikärauta . t V'T.. 1 lt nu e uvwco m, JOlla on use"n 

. . . , . . · . . v1e Y. . a J.an puo ~ a menee, tullut syömälintu ammuttua . 
. ve.~ smu~ lmt~ne~u s~ttenk.m. mutta .m1~ta. Totta .. ~.1ttenkin ~n Siihen kun se on aivan passeli 

S~_el~a n~~Js.~ut JUup mmun JY- tu~n JYVan. ?.n .. haa~YJ?-Yt .. nam ase ja kulkee repussa mukavas
vam paalla, etka ollenkaan kmvalla kelllla loystya Ja lnkah- ti 
aavis:ta, mitä kohta tapahtuu. ·taa. Vasemmalle vaiko oikealle? · . . 
Kova se on kohtalo. Ja näin Ei siinä paljoa tarvita, kun täl- Asetun kunnolla sivuttam a:n
kaikkein kaunein t ämäkin ilma. täkin matkalta jo metson mitta pum.~suuntaan_ Ja. tamppaan .Ja-

v. l" ' lk · 1· t "ht .. · menee vaikka rin ta onkin kuin lanslJat tukeviksl. Panos pnp-le a v1 a1su y 1 a a1men, , · · t · · · 
·h k" · · 11 1 ·h kk 1· t lapion terä puun Ja pan nos oa nom mm 
.. ~n alS~ ~~vu _e, 01 a a m u · kuin harjoituksen vuoksi. Kau-
J ~lleen JYV,~lle Ja - sorrr:en. kou- .. J?-rvaat?in.~n on .~ina . huon.oa kanapa näytät olevan. Kuinka-
klstus. Ensm etuveto pois, Ja lo- naissa to1ssa. J a nun oll nytkm. h 1- t ·t.... .. .. .. "l 

k · · · .. k ... lk . . . .. an pa J on ny Pl' aa paan paa -
p~ s1, p1e?-~-?.- pysay sen Ja een, Sai ~nna 1.mmuskella. uskon Ie ottaa. Jyvän juurta myöten. 
hlvenen llsaa - Sopii siitä sitten hiljalleen las-

Ääntä siitä lfuhtee, kun ruuti keskella. 
räjähtää. Voima peuhaa ensin 
putken pituudelta ja sitten vielä 
kilometrikaupalla. Tavallisesti 
tuon äänen kaiku ei 'tyystin ole 
ehtinyt sammua, kun tapahtuu 
jotain muutakin. Nyt ei kuiten
kaan tapahtunut yhtään mi
tään. Äänikin taisi jäädä minun 
ja metson välille, koskapa ei 

1 

korennus välit tänyt edes sivul
leen vilkaista. Hyvinpä se si t 
•ten seitsenmillisen senkertainen 
sordinoituikin. Mutta onhan 
näillä lumillakin leveyttä. Sekä 
pystyyn, pitkälleen että poikit
tain. 

Yli tietenkin täytyi mennä, 
mutta otetaanpa uudelleen. Lii
kaa olisikin , jos aina ensi ker
ralla. Hakoilepa vielä hetk:inen, 
ole hyvä! 

Varovainen latausliike, huo
lellinen täJhtä:ys. Ja jälleen voi-

Painan Jii,pasinta ja - sai sitä 
painaa. Tapahtui vielä vähem
män kuin aikaisemmin. Ei edes 
ääntä kuulunut. Mitenpä kuului, 
kun ase oli jäätynyt eikä iskuri 
tehnyt tehtäväänsä. 

Astun pari suksenmittaa 
eteenkäsin. Tartun pistoolia pii
pusta, käännyn Kaapiin ja ky
syn: 

- Heitänkö minä sitä? -
Kaapin ei tarvinnut vastata 

eikä minun heittää. Noita kyy
ristyi, levitti sii,pensä ja lensi 
pois. Tuskinpa pitkälle, olihan 
tässä jo totuttu toisiimme. Mut
ta totta sen täytyi välillä lat
vaakin vaihtaa. Jos loppui ne 
pihkatikut tästä entisestä. 

No - mitäpä me siitä sen 
enempää - sano. 

Ei aiuakaa.n -

Rankojen kantamisen välillä istahtivat opiskelijatyttäret tu
pakkatauolle ilmap. tupakkaa. Vasemmalta Aino Heinäkari, 

Maire Kl'okfors ja Anna-Maria Helle. 

Opiskelija ,Eino PuHola sai tästä aitasta, jota hän valmistelee, 
· · · f' ' nimikkoaittansa. 


