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Oi Inkeri, oi Inkeri, 
sä mulle oot kuin kinkeri, 
kuin seurakunta, 

Rovaniemellä on pari sanka
ripatsasta, Karjalaisten patsas, 
Jätkäpatsas ja tekeillä. ruotsa
laisten· vapaaehtoisten muisto
merkki. Jälleenrakennuspatsas
rahastoa . nakerrellaan ja pu
huttiinpa kerran Poropat::)aasta
kin, oli pienoismallista kuvakin. 
Vieläkö tänne tarvittaisiin lisää 
ja kenelle? 

itse hankkii patsaan itselleen. 
Rovanjemeläiset, rakentakaa 

patsaita kuului kehoitus. No, 
tarvitaanko niitä? '- 1 •· ' ·,;·.~~.~- r". 

> pappikin 
ja viinapullon tappilcin! 

Pari viikkoa sitten ilmestyi 
kirjamarkkinoille Tunturilaulu
jen tekijäitä V. E. · Törmäseltä 
uusi teos, nyt ei runoja, vaan 
romaani: METSÄNLUKIJAT. 
Tämänkin kirjan, kuten aikai
semmatkin, on kirjailija kus
tantanut itse. 

Kirjan tapahtumat liittyvät 
Inariin. Se kertoo etelästä saa-
2)tmeen nuoren metsänhoitajan 
.' Jhtaman työryhmän vaiheista 
ja sisältyy kirjaan näiden ohel
la vanhan lapinmiehen, Piera
Niila Pannen elämänkuvaus, jo
ka päättyy yllättävään ratkai
suun, nuoren metsänhoitajan ja 
nuoren .Iapinvaimon viaton 
lemmensuhde sekä maailman
rannankiertäjän, Pusu-Oskarin, 
ja toisen lapinnaisen tarina. 
-~irjassa on paljon huumorin 
kyllästämää . ta,rinoi~tia, mutta 
myös järkyttävä selostus nuoren 
metsänhoitajan hukkumisesta 
hänen laskiessaan Surmankos
kea = Jäniskoskea. 

Kun runoilija , tekee suorasa
naisen teoksen, hän aivan kuin 
Juontajaan sijoittaa siihen myös 
.i Jnkun runon. Niin on tehnyt 
·_'örmänenkin. Näistä runoista 

'Ginkertaisen tui:ltoinen :.Inke
:· 'lle» sisa.Itää tarke'mmin sitä 
:-: jatellessa leikkisästä muodos
taan huolimatta paljon elämän
totuutta. · Kevyen poljennim al
ta kuultaa vakava henki. 

Allekirjoittaneen mieleen jäi 
kirjasta kohta, jossa Törmänen 
kertoo vanhan Pannen käyntiä 
talvipaikallaan. Se kuvaa myös 
klrjoittajan tyyliä ja valaisee 
hänen paikallistun tem ustaan. 
Näin hän kirjoittaa: 

Niin hän alkaa jälleen as
tella ja saapuu vihdoin hiki
senä ja väsyneenä vanhalle 
asuinkentälleen. Siinä on ka
ta aitta ja iso vesipata sekä 
niistä hieman loitommaila 
vahvan männyn varaan tehty 
nili eli pikkuaitta. Se oli niin 
korkealla, että siihen pääsi 
vain porraspuun avulla. 

Toimitettuaan tarkastuksen 
hän kantaa kodan edessä ole
van, kivien tukeman · padan, _ 
täyteen kirkasta lähdevettä. 
Hän näet tuntee tarvetta 
kylpeä, koska hikiset vaatteet 
ovat epämiellyttävät ja muu
tenkin hän tahtoo puhdistau
tua. 

Hän · sytyttää tulen padan 
alle ja hakee aitasta uuden 
paidan sekä saippuaa, jota 
samoin kuin muitakin käyt
tötavaroita on siellä varastoi
tuna. Kun vesi on lämmennyt, 
hän astuu pataan ja pesep
tyy oikein perusteellisesti, ku
ten usein ennenkin. Näinhän 
lappalaiset, joilla ei ole sau
naa, pitävät itsensä .puhtaina, 
hän kylpiessään mietiskelee 
hyväntuulisesti. 

., 

Sitten hän pukeutuu, panee hänenkin poikansa ja tyttä
kahvipannun tulelle ja otta:a rensä uinuneet, jos ... 
esille eväslaukkunsa. Kahvin Haikea katumus täyttää 
kiehuttua hän syö .ja juo hy- hänen mielensä. Hän tuntee, 

. väliä ruokahalillla, jonka' kä:- että nuoruus- ja miehuusvuo
vely raittiissa ulkoilmas·sa . on sina oli tullut laiminlyödyksi 
antanut. jotakin, mitä ei nyt enää voi-

Tultuaan kylläiseksi hän nut korjata. Hänen työnsä 
sHrtyy kotaan ja pysähtyy jatkajaa ja n imensä perijää ei 
katsomaan peräseinällä riip- ollut. Ei ollut poikaa, ei edes 
puvaa komsiota, suvun van- tytärtä . .. oli vain Aili. 
haa perintökalua, jossa hän Hän tunsi olevansa köyhä 
itsekin oli vauvana maannut. kalleimman elämänlahjan 
Se oli puusta tehty, nahalla · suhteen, perin köyhä ja yksi
päällystetty kaukalo, jonka näinen. Ja kuitenkin - hän 
leveimmässä kohdassa oli Iap- oli kerran rakastanut toivo
sen pään suojaksi tarkoitettu nut ja suunnitellut tulevai-,· 
kuQmu. suuttaan, johon ehdottomas-

Niin, siinä olivat Pannen ti kuului perhe: onnelliset äi
suvun lapset elämänsä ensimo. ti ja isä lukuisten ~·~!-\Sten~~ 
mäiset viikot ja' ku~ukaU'det ympäröiminä ... ·Mutta mitä
nukkuneet . . . pä hyödYtti sitä·,enää ajatei-

Hän keskeyttää ajatuksen- Ia. Kaikki toiveet ja suunni
sa ja alkaa tarkastella kom- telmat olivat päättyneet 
siota lähemmin. Hän avaa synkkään tapahtumaan, joka 
sen reunoihin kiin'nitetyt nah- oli ja pysyi hänen salaisuute
kapeitteet ja katsoo sisään. naan kuolinpäivään asti. 
siellä on tupeksi nyljetty, nu- Siinä seisoessaan lähes seit
rin käännetty jäniksennahka, semänkymmentä vuotta elä
Jonka pehrnaiseen lämpöön nyt Piera-Niila tuntee olevan
vauva joutui heti maail!p.aan sa vanha ja väsynyt, kovin 
tultuansa. Pöyhittyään kom- väsynyt ... Ei - hän . ajatte
sian pohjaa hän näkee, että Iee - eipä hän lähdekään 
sinne oli jäänyt vauvan vuo- vielä sinä iltana paluU:mat
teena ' käytettyjä pehmeitä, kalle. Hän yöpyy talvikotaan
keltaisia jänkäsammalia, . joi- sa, jossa hän on ennenkin tu
ta oli saatu hetteestä eli kai- hansia öitä viettänyt. 
tibsta. . . . . J Hän noutaa aitasta uuden, 

Piei:'a-Niila katsoo komsiota puhtaan makuutaljan, peit
Wkuttuneena . .. Siinä olisivat teen ja päärialusen. Heitetty-

aan taljan kodan permannol
le, risukerroksen päälle, hän 
riisuutuu ja laskeutuu levolle. 

Mutta hän ei saa unta. Sil
mät avautuvat ja katse kään
tyy jälleen komsioon, jonka 
hän hämärässäkin hyvin nä
kee. Se on käynyt hänelle 
merkillisen rakkaaksi. 

Hän nousee vuoteeltaan, ir
roittaa komsion kodan perä
puun oksasta ja asettaa sen 
makuutilalleen. Itse hän si
joittuu sen viereen, niin ett ä 
komsio joutuu hänen vasem
paan kainaloonsa. 

Nyt on hyvä olla. Hänestä 
tuntuu siltä, kuin hänen vie
ressään olisi joku elävä olen
to, hyvin rakas olento ... Hän 
hivelee oikealla kädellään 
hellästi komsiota, hivelee i a 
ajattelee: Tästä hänen elä
mänsä polku on lähtenyt ja 
tähän hän haluaisi palata ta
kaisin... Mutta se ei ollut 
mahdollista: komsio ei ollut 
sammuvaa, vaan syttyvää elä
mää varten. Sammuvaa elä
mää odotti hauta. Jossakin 
a avojen vetten helmassa oli 
saari, j::mne sammuneen elä
män jäännökset kerättiin. 
Sinne joutui hänenkin tilh-

En saa nyt ottaa napsuja, 
en antaa muille rapsuja, 
en veikistellä naisille, 
en nauraa uskovaisille. 

Nyt alkaa syntein hakkaus. 
ja kirveenä on rakkaus: 
pois menköön vilppi 

suustani 
ja koiruus leukaluustani! 

Jos vain voin olla kilttinä 
k uin ennen äidin piltti nä 
ja jos en tuhraa päissäni, 
saan kohta laulaa häissäni. 

Niin naimatonten vaivasta 
mä pääsen liki taiva~ta, 
kun maassa, armas kultani, 
sä vaalit elontultani. 

Oi Inkeri, oi I nkeri, 
sä oot kui~ kirkko, kinkeri : 
sct rakastat ja tukistat 
ja synnin juonet kukistat ! 

Lukijamme voivat vapaasti 
esittää mielipiteensä tässä liit- . 
teessä. 

Voi esittää muitakin mahdol
lisuuksia kuin mainostornit! 

Olkaa ystä väliisiä! _,... __ Meillä toimii täällä muutama 
suuri rakeimusfirma · ja ne ra-
kentavat jatkuvana syötällä it- KILTTI PRINSESSA 
selleen pysyviä muistomerkkejä. Sa~oijin prinsessa Maria-
Paikkakunnan vanha t e·omsuus- Gabnellasta maalataan parhail
Iaitos oli pistänyt monta metriä laan muotokuvaa. Ylhäisöpiirit 
korkean puukon viime kesänä huolestuivat suuresti kuules
Pietari Yliruokasen kentälle ja saan, että maalaajana on Fav
kaljatehdas on pystyttänyt pi- re de ?-'hierrens, joka on tunnet
hansa kulmau~seen suuren pul- tu nalsmuo_tokuviensa avoimista 
lon. Siinähän on jo patsaita Ii- kaula-auk01sta ja rehevisti 
sää! Kenelle vielä tarvittaisiin? muodoista. Maria-Gabriella on 
Pienteollisuudelleko? Eikö siihen kuitenkin rauhoittanut heitä 
riitä rintamerkki? Suurmiehil- kertomalla, että hänellä on yl
lekö? Kenelle? lään hyvin siveä, korkeakauluk-

Täkäläisellä mainostoimisto!- sinen puku, ja että muodotkin 
la on monta tornia . Eikö niitä esiintyvät taulussa aivan Juon
voitaisi käyttää? Ovat valmiiksi nollisen kokoisina. 

. pystyssä, tarvitsisi vain sopia ___... __ 
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kenen kuva millekin päivälle tai On olemassa loukkauksia 
·viikolle sellaisiin Iiimattaisiin. joista ei pidä olla tietävinään: 
IJ~ käyt~ttäisiin näitä muulloin- jottei saattaisi huonoon valoon 

1 

km kmn vaaliaikoina, jolloin kunniaansa. 
l jokainen suuri valtiomies kyl(ti Vauvenargues 

i 
! LÄSKIKAPINA 

0 
kansa - kenties hyvinkin 11 : hu jankorokkeeksi kantaa ame- elämän kohottamiseen ja kurt-
pian. Siellä oli hauta, kuole- (V. E Törmänen kirjasta ,.rikkalainen verrattain korkea tuuriarvojen luomiseen_. on m.i-
man :komsio, johon elämä 1 M i .. · 1 k' . t) ' läskilaatikko. Sen päältä Moila- tä tärkeintä provokaatw ta, joka 
päättyi. ~ 1 e san u IJa nen sitten piti rohkean ja jyrise- on työväestön yhteisen toimin-

Mutta Luojan tarkoituksen vän puheensa. nan kautta tehtävä mitättö-. 
mukaan sen tulisi jatkua. Ryöstöretki saikin pian tästä mäksi. 
Elonkipinä oli äärettömän · läsnäolijoiden keskuudessa läs- Me Pohjolan metsissä raata-
kallis lahja tai laina jota ei kikapinan nimen. neet työläiset olemme päättä-
voinut millään muuria korva- . .. . . . .. .. .. . · Jahvetti Moilasen julistama neet ryhtyä tähän taisteluun 
ta. Sen piti siirtyä vanhem- rangaistuks_ena har:e11e !.a s:l~ ~I~taan, ~un. han mak.asi puo~ läskikapinan manifesti kuului kaikin voimin. Me tuomme julki 
milta heidän lapsilleen ja le suvul~e, JOnka .hane~ta .olisi lil;Hm~~ssa _kodassa, JOka oll näin: syvän myötätuntomme Karjalan 
edelleen lastenlapsille moneen tullut Jatkua, Iankaikkmen a~?~ton kuu~ hauta. J1an .11~- Toverit, työmiehet ja talon- kommuunissa työtä tekeviä ja 
polveen. Se mies tai nainen, kuolema · · · . v~Ill . ku~·ttmsella kade.~I~an pojat! punaisessa armeijassa taistele-
joka ei tahtonut siirtää saa- Tämäntapaiset, vaikka eivät a~Itms~sti ko~siota, hyvaill 1a Tiedossanne on, että valkoisen via tovereita kohtaan ja keho-
maansa kipinää uudelle olen- ehkä juuri tämänmuotoiset aJ~tteli, etta J::anen ~1?0a Suomen hallituksen ja sitä tu.Ke- tamme kaikkia luokkatietoisia 
nalle, oli kelvoton Iainanhal- ajatukset risteilivät Piera-Nii- t~Ivon~a ~~1 kenties.- Alll · · · vien porvaripuolueitten tieten ja tovereita liittymään riveihimme, 
tija. Hän ei täyttänyt sitä py- Jan ahdistuneessa mielessä. Vlhdom han nukkUI. myötävaikutuksella on Neuvos- yhtymään Suomen kommnisti-
hää tehtävää, olemassaoloni Kyynelet valuivat hänen sil- Kun l~kee Tör~äs~n t~o~ta to-Venäjän työtätekevää väestöä sen puolueen jo?dolla t?iJ:?ivaan 
tärkeintä tehtävää, mikä oli tulee mieleen, etta han hilJaa kohtaan , suunnattu salakavala Pohjolan Punaiseen SISSipatal-. 
uskottu hänen suoritettavak- hiipii muistossaan niihin seutui:- selkäpisto. Lahtarit ovat lähettä- joenaan ja Iujana järjestyneenä 
seen. hin, joissa on viettänyt nuöruu-' neet miehiä sadoittain ja aseita voimana käymään kanssamme 

Pieta-Nii!a . huokaa ras- ~ensa. Nuo nuoruusajan r,nuis- kuormittain .rajan . yli Karjalan ratkaisevaan taisteluun kapita-
kaasti. Hän t1,1ntee olleensa · t~t :s~teilevät .. ~ielt~ -·~:a fiä:U1.1>Yr~· komm\!!Jl1in• alqeelle siteJ;l t.ör- listeja,· vastaan. Nyt, on meitlä · 
kelvoton elämänliekin vartija. ., }nl :rlahestyn:.aanc.~It~, :: IIJI~a; ,, ?~ keä~~il.t.lfl.f.!q>eo,,r~uha,p,sopimusta. parasL tHaisuus .1siihen, sillä .olem-
Hän .oli nyt kuin ammoin .JO mennytta. Hanelta Kay se Siellä nämä rosvojoukot ovat me onnistuneet saamaan aseita 
jäähtynyt liesi, jonka sisällys hienovaraisesti ja huomaamat- petomaisesti surmanneet kaikki sieppaamaila lahtarien Karja~ 
oli palanut loppuun ja jossa tomasti kuin muuttolinnun pa- kommunistit, jotka ovat käsiin- !aan lähettämiä asekuormia hal-
oli vain kylmää tuhkaa. Hän luu pesimäsijoilleen. Siitä kuul- sä saaneet, tappaneet rauhallisia, tuumme. 
ei ollut siirtänyt itsessään taa kaiho, mutta myös ilo siitä, aseettornia koulunopettajia J3 Kehotamme paikallisia asuk-
piillyttä kipinää ajoissa uu- että on jälleen tavannut Lapin ·valistustyöntekijöitä ja petoksel- kaita rauhallisuuteen jolloin ta-
teen, sytykkeitä täynnä ole- asukkaiden olemisen ja elämän la houkutelleet joukkoonsa ·;ä- kaamme turvallisuuden. Epäjär-
vaan lieteen. Hän oli antanut ja hän a:n~.aa~in J::~.id~n pa:em- hätietoista Karjalan raatajarah- jestystä yrittävät tullaan ran-
haltuunsa uskotun elämäntu- ~~n .. ~m~~.sa . paa~t~ VOI~ol~e vasta. kaisemaan kenttäoikeuden pää-
Ien sammua. Se oli rikos, joka n~Issa nstirudmssa, JOita heilla- Tätä kutsuvat he »Karjalan töksen mukaan. 
tuntui erikoisen raskaalta sii- km on. kansan nousuksi». Eläköön kolmas Internatio-
tä syyst ä , ettei edes köyhyys Kirjan lopussa on nuoren Ia- Työväestö käsittää, että moi- naali! 
ollut est änyt häntä menemäs- pinnaisen Iaulama itkujoiku ja nen nousun järjestäminen sellai- Pohjolan Punaisen Sissipatai-
tä avioliit toon eikä hankki~ kirjailija sanoo täst ä: »Joiku on seen maahan, jossa työläisillä it- ~joonan Esikunta. 
masta lapsia. Niitä voisi olla kuin haukan iskusta haavoit- sellään on kaikki valta käsissään Kaarle Karhu 
h ä?ellä, äveriäällä miehellä, t~neen yksinäisen pikkulinnun ja jossa työväki tätä valtaansa)· Patajoonan päällikkö 
Vaikka kymmenen. , mkutusta.» on tarmokkaasti käyttänyt sodan Jahvetti Moilanen 

Nyt tä tä rikosta seurasi Tiera raateleman maansa taioudeHisen SKP:n KK:n vaLtuutettu 
r~: ,~; 

Määrättä· 
määränpäähän 

mänsä: ne ne vasta ilmaisevat- yhtä hyvä kuin oli Karu-vai- hun. Minä na akimnan ja eräksi Ihmisellä pitäisi olla päämää- niinpä hän tavoittaa paljon. ränpää, jonne jokaisen kulku 
kin sitä elämänmyönteisyyttä, naja .. . eikä varmaan olisikaan~' tuli. Sitten kävelin riekkopar- rä, selvä pyrkimys jonnekin tai Hän pysähtyy mielellään jon- johtaa ja jot a kukaan ei voi 
jonka ensin on aavistanut . - Vähän arvelin niin. Mui~·-. veen. Ammuin samalta seiso- johonkin - sanotaan. Joillakin nekin ilman pakotetta ja on kiertää. Vain se lähenee yhä. 
U:sein ~utelles~a tote.aa. kuiten- tan kyllä muutaman kerran, maita kaksi ja kohta kolman- on. Heillä saattaa pä~määrä?ä tyytyväinen hiljaiseen oloon- Sitä koht i va~lla~ niir1kuin 
km kumka nOiden Silnnen kat- kun se näytti malliaan. nen. Sitten kuljin poronpolkua olla raha; asema tai kunma. sa... muutkm Ja kun tied~?· e~ta ~en 
~~ .. l~~kuu .. oh~ .. P~~eka~erin ~a Mieleeni muistuvat jälleen ja tuumin, että tämä ei johda Kaik.in ke~noin he yrittävät Ymmärrätkö mitä koetan sel- sa[_tvutan kerr an :':l:m~mn JO
Jaavat ta~~aamaan JO?-nek~n monet retket Karun kanssa minnekään, vaan eipä väliä- ~oht1 m~allansa. Tarmokkaasti vittää. Mies vilkaisee minuun. ka.men , en katso t arkeaksJ ~u
kaua.s,_ e~aisyyt~en, nnnk?m toistakymmenen vuoden ajalta kään. Siirryin siltä pois, tulin Ja sumeilematta. Mutta saavu- Sointuva ääni on käynyt h yvin taan muut~ r ast1a . . Ennen.-.. su: -
sellais~~la, J_?tka lnkk_uvat palJon ja vieläkin kaipaan sitä koiraa, tänne ja niinpähän sinä täällä te~tuaan tuon asettamansa t.~- hiljaiseksi. Mutt a hän jatkaa ne .saapumista ehdm .. el~~- Ja 

Astelen polkua reppu selässä valopiiriin, nousee katoksen al- merella. ta~ tu~turellla, on ~a- joka oli kuin toveri. Tuota sala- tulistelemassa. v~.rtt~en - 0 ':a.tko he. -~yty_v~~- vielä: pysahtya katsomaan elamaa. 
. . t h 'It · pana. S1llom han saattaa h1e- t k . k tt" . s1a Ja onnellrsia! Mita v1e1a. E .. ·t.. t t .. t.. .. t 

1
- · j.a Iuodiklw olalla polkua, JOka a avm aan mies. 'k 11 . t· t .. .. _ a sem erron, e a on mmulla Toverini kuuntelee. Hän kat- H .d.. t ht.. .. . _ - Kun nuorena miehenä ase- n vai a .. e a ~ama a~a .o.:~r 

. k".. . hd T" .. man ar aa o a aivan Ie ama t".. tk· Ii t ·t . . . t e1 an on e ava uusi suun . ·t .. .. .. .. .. . paras J·a ainoa arkea Meikalar ei mmne aan JO a . ama on " Jaha terve vaan terve t .. t . 1 t T' d" t ·· sen aan ny m n upal Sl re- soo minuun Ja minusta tun uu ·t 1 . k k ·tt.. .. . t tm I selleni paamaaran JOhon . -
. lk . .. .. tt - ' ., on msen o os a . Ie an a- p E'k"h" k' h t t k . t tk' t ' H" t tt" .. m e ma Ja e Sl ava uusi a- . . . . .... ' .. .. . nen ei paranna maailmaa k"' vam poronpo u Ja se paa Y~ kuuluu ääni ennenkuin mies on män sillä en tapaa häntä nyt us~a . . - r_ o an ~~ au ~- .a mn u Ivas l. an sy y aa voite jota kohti rynnätä Kun ponmstelm VaiVOJa saastamat~ . .. . ... . ' "-

jonkun lieon luo. Sen takana e1 t .. k .. .. ' . ' ... t .. k t V .k pan riekkoa Iltapalaksi, kysai- uuden savukkaan, luo silmäyk- h • tt t t" .. · t h tä en jaksanutkaan iloita saa- hita uusi~ menetelmia Ja kek-
1 h.. h .. .. .. .. T" .. 1_ pys yssa aan. ensimrnais a er aa. uosi ym- sen . t e saavu ava aman, ova e • . . . . sintöjä _ vaikka _ en voi olla 0 e nren yppaamaa. ama po · 01 t · "k' la"htenyt li'r'k- menien aikana ovat polkumme · sen pimey een. edelleenkin vain puolitiessä 1'a vutuksestam. Tietenkm tunsm . 

k · · hd · k" .. -.,. e sma m .. .. .. . . · · k' 1 · t •tt · ·r t sanomatta pal]on pahaa saavat u ei JO a mmne aan, vaan k II ' h .. . tk enkui·n monasti käyneet ristiin milloin - Sopu. Annappa tanne, mm - Vai kuljit sattummsm, heidän on pakko suunnitella JOn m ais a vm aJan 1 oa, mu - .. . ' . , · .. "l"'k" " Repussa o ee e, an Ja aa enn · t .. t · t h · · · myos aikaan nuo maailman -eipa ya Ia aan. . . .. n 1 ht· t näkemään miehen missäkin näissä erämaissa ja puhdis an ne. Han on he I vai- soinnukas ääni toteaa. taas uutta tavoitetta. a u_omasm sen varsm. pmnal- . . . . . .. .... 
metso Ja kolme riekkoa saaln- 0 en ~ my . . "T' t _ mis ja varmaankin sen vuoksi, .. . . . . liseksl, koska se vaati uutta ~arantaJatkr~ .... keksmnorllaan 

E t .. .. minnekä"n kasvoJa laukkupuolen vanosta. moma OI akln on kulunu sa tt.. h . . Han on taas hilJaa. HilJaa on Näin kuluvat vuodet jonkun 
1
. N" t · . k H' men etelmillaan. 

na. nnen aman ~ Mutt heti kun kuulen tuon maila tulella. e a uomaa mmun valpuvan musta erämaakin. On sellainen . . . . .. .. maa Ia. nn saavu m JOn un-
johtamattoman polun Ioppumis- . a .. '.. .. t . .. . .. Karun muistelemiseen. ihmeellinen olotila ·olloin kaik- r[_tstm saavuttamiseksi Ja ta~a laisen aseman, vaan en todel- Toverini vaikenee. Honkatu-
ta lit1on luo siirryn pois siitä, as- ~Dl~ tuvan aanen, t~nnent han~ Nyt leikkn ~uotwn h~hku h~- Riekon puhdistaminen aloit- k' 

1 
· h .. · ' J · K ikk. aikana he ovat tottuneet tm- lista tyytyväisyyttä. Tulin Lap- !en hehku leikkii hänen kas-

tun oikealle. Siitä .vi.:.ttää l!laa ~a kllahtuneena vas aan erve - n~n paa:J:It~nellla . kas~orllaa~ ~a telij alle on hidas toimitus, kun 0~ 0 :j~~~~t~ j~P:!j:ito~~ta. aSe~ j~tt::~aa!:l vai~ ~~eenp.~in. Heil- piin lomalle ja vietin huoletta- voillaan ja erämaa soi kuru
hieman. Astelen kiVIa myoten Y seen. . . .. . ~an. tmJO aa pimey een mn hän ei tiedä oikeaa tapaa ja tuntee mutta sitä ei saavuta ta. Jaa _na~em~tta, ett~. 11?-.~!em- man kuukauden. Jo tänä aika- masti ympärillä . Tuntuu kuin 
yli pienen puron, joka sattuu - Olet .~I~a~ k?Iraa, han sa- JOtam kuunnell~n. Kuunn~llee- otteita. Tottunut eränkävijä tahto~alla ~:~Ia SlVUI~la_km .. on. ela:maa. Se pa käsitteenf lähtivät karku- senkin ääni olisi selkeentynyt 
eteeni ja jatkan polutonta maa- no? kysy~asti, Ja Jatkaa enn_e~- ko .tuulen .. v_arheaa suhmaa, nylkee linnun, vetää viiilon . . Jaa oud~ksr Ja_ tama "nheuttaa salle. Huomasin miettiväni ja saanut h iljaa korvia h yväile-
ta. Siellä, jonkun matkan pääs- k~m ehdin vastata: -:- Heita- nu_otw? !111Jarsta . na~ahtel~a poikki va tsakalvon· ja taittaa - .J~sk?ha~ kerr?n smulla. sen, ettei tav01ttees~e_n saa~ut- muutakin kbin uutta määrän- vän soinnun. Nojaudun havuil-
sä, on pieni, mutta kalainen ~a.n r eppu ~ ~ tule kahville. J~u- v~rko JOtam k.au.~aista, JOta ml- selän jolloin sisälmykset puris- Tovenm vllkais:e .. ~mua. tua . ollakaan onnellisia. !UIJO~- päätä. Ehdin katselemaan ym- le. 
lampi komeassa maisemassa. n asken kertm, on varmaan v1e- na en osaa VIela kuunnella. tuvat ulos. Sitten muuta ma viil- - . K~tsos, mmakm olen kul- tammen yhteen maalnn. ]a pä-rilleni toisin silmin ja aloin T . . . t . t k . 

1 .. 1" · t " s · h" ..... t ·· k . t · · K 1. lk ·t lt .... .... .. .. oven m IS uu aJa u s1ssaan H ämärtää, kohta on . pirpeää, ~ .~mm.:n ~- 1e an Jaa myos - Olen ollut t äällä muuta- to ja eri osat ovat erillään. Tä- . enu ama ~om. .~ J~n _PO ua s~uz:m e uun paa~~ara~n pyr: kaivata va:pautta. Ei vapautta . h tt h " h t 
mutta vi~lä nä~ee kulkea. M':lu- tahan yoksl. . , . man päivä~ .k~Iastamassa, ~ä~ män keinon opetti minulle ker - Ja _ _ k~syn .. I~u~ne .. ~ama JOhtaa. k.Imme~ .. tekee hei~a.t .YI~raaksi ~is~ään niistä . vast uista, joita ~a räi~~~:::aE:s~~m~rst7 ke~·Y_ 
taman mmuutm k~luttua. naen Asetan l~odikon sopiVaan ~atkarsee h_I.~Jaisuud.~n. J~ .. mma ran - silloin, kun itsekin olin HllJam~n aa~1 -~ant.t:~·. sille, ~Ita ~~- ympanlla Ja se~- Ihmiselle .. ~n pantu:. ~~_an va- t :a kuulen sitä nyt ja jälleen 
lammen tumman pmna~. ~a sa- ha~rukkaan. Ja kats?n . repulle I~met~el~n Ja~~e~n h a?en aane~- utami - eräs erämies, . jonka . - .Miksi taman pit~Is.~ j?nne- v_uoksi h~ er~~t voi ol~a onn_elll- pautta elaa omaa elam~a _omal- lä mmästyn, sillä h änen hilja i
malla tulen, joka helttaa va- parkan. Kaivan kupm Ja saan sa somt1a. Suna ei Ilmene va- kanssa samoilin ja samom me- km JOhtaa? Parhaan Ikam olen sm. Pyrkie~s-~an kohti tav~~te~- la tavalla. Tulla, menna Ja py- len hvräilynsä paljastaa pitkäl
l?aan _veteen asti. Suun~aa~ kahvia. Sitt,en istumme ja polt- h~äkää~ ~a~h~?d~n tuomaa nettelee tämäkin toverini. Nos- kulkenut il~~n. päämä~rää! tai- ~aan he ervat h~?maa,. etta tie sähtyä .. T~nsin h~lua päästä ie päÖ:sseen laulajan. 
smne Ja arvailen kuka s1ella telemme. , kaheytta ta1 sarmlya. Se on ma- tan vettä kattilaan ja kohta Iustellut te1ta Ja polkuJa, JOtka Jatkuu loputtomun. E1 yhden vapaaksi ameesta Ja mamm,1-

olisi. No, välipä tuolla. Jos on Katselen salavihkaa· asento- talahko, mutta selkeä ja jän- siitä kohoaa kiehuvan riistan eivät vie minnekään perille. En- i~m~se~ _!kä riitä sen tien päätä nan ka hleista, päästä pois siitä Aamulla erosim~.e: Seuraa va-
outo, jatkan matkaa omalle tu- toveriani. Hän on minua pari- tevä. miellyttävä tuoksu. kä ole pyrkinytkään pääsemään loytamaan. tyhjästä pinnallisuudesta, mikä na syksynä en enaa tavannut. 
lel!e. ~_os tuttu on kuluu ilta kymmentä vuotta vanhempi, - Ja s.aanut olet, totean, Riekot on syöty. Kahvi juotu. perille, rnäärä~päähäri . .. ~i .~!e Hän, joka kulkee ilman pää - Y:?pärqi ).a .~tsiä jota~n syvem- Silloin kun syysruska loistaa 
yhdessa. siis jo iäkäs mies. Hän ei ole - No, tiedäthän tämän lam- Sauhuttelemme. edes ollut aavistusta paamaa- määrää, jotain poronpolkua, on paa, ehkapa selvyytta persoo- heleimmillään odottaessaan 

L t k h .... '" tt" " kovin kookas, mutta -tukeva - men. On hilj~i~~-a. Sl:lu.~i, autio_ erä~ rästä. Sa~tuman~ara.isesti olen haihattelija, sanovat nuo. Mut - nallis~sta su.hteestan~ uskon- kaamoksen kuolemaa, oli hän-
atmmen Sa aa .attamm al3: harteinen. Kasvot ovat . .:.sään - Onko näkynyt lintuja? maa .ympa rm meidat syksyisella mennyt smne tai tanne. Kos- ta hän, joka astelee ilman vis- toon Ja. Jumalaan . . Ohn talven kin saavuttanut päämääränsä. 

mus a maa en erm aa juuri ' · d 11"" T · · t ·· t . k 1 ·t··.. .. .. .. .. "k · I'ell" e k" · .. ' k · k . . . · d t puremat. Niihin on ' eläm,ä ja - Aina joku, vaikken erikor- p1mey e aan. ovenm UIJO - aan eno e m1 aan paamaara - siä, suunniteltua tavoitetta, eh .. s a :.- .n a sm,a ar ana yen - Oli nukahtanut vain _ ja ku-
~a tJUU~ t~vaLruu en r: ummuu= erämaa uurt~neet merkkinsä, semmin niitä olekaan katsellut. taa sivu J:Ionkatulen. . si ajateltavaa saavuttanut. . tii katsomaan sivuilleenkin, a las ':1-Yt ke~kit.~y:mään .siihen työhön, ten kerrot t iin - laulettuaan 
t~~ ~~ s: e~k~u~~~;ott~~ ~~~- mutta ne eivät ola vanhuksen Ensin otan muutaman pytyn .- ~~t~~lp~ . ~uka~a~ti, _ kun Mitäpä sitten jos tallustelen- maahan ja ylös taivaaseen . Hä - JOka .J aht.asi ~uteen sa~v_utuk- >>Teitä siunaan hetket ilon rie
kin Jääriviivan näke~istä _ vä~yneet. ta,s':'.ot ... vaan sellaiset kalaa. . .. . . . olit taalla, ~mta~ ~ma, Ju~_te- ki~ tät~ .. polkua, jo~~ ei johda nel~a oz: a.~~a~ huo~.ata .:n~u-~ seen;~ ,.Tulin tan.ne; ta~.~-Ism 1a mun, teitä h a3;veen helj~t _v:ä.~~
arvaamista. vmmaa_ Ja el~m~nhalua; ~ert?- .. - Sma ku~~.et Ilman k01raa, lun. J a sattUI, etta k_avelul: tan- mmnekaan, vaan pa~ttyy k~s- takm elamaa ..Ja ~!saht!a ~It~ tuns.1n. .suurta, mi~~l~!;aa. kymaat, ~~a krr~kaus mr t1etam 

vat. Vaikka han Istuu hrll'{ta 1a han sanoo Jalleen. ne. Olen kulkenut aivan Ilman ken, Kun eteen tulee lleko pmk- katsomaan. Han nakee Ihmisra Kolmekymmenta.vnsi vuotta johdat . syåmmem uskon mulle 
Poukamassa, johon Iaskeu- totisena ohi tulen kats<;>en , ;voi - En uskalla ottaa uutta sen mitään päämäärää. Nuo linnut ki polun, päättää se polun. Sii- ihmisinä, pilvet avaruudessa, olerl nyt tää llä eh .. nyt ja kulke- eloks' saat» 

dun, on Iaukkupuoli, avoin puo.~ se? havaita. Ja varsiD:kin .sil - ""-nhan jälkeen. satu~n. tapaamaan niinkuin mo-' h~n saakk~ o~, s~~ten ei_ enää. mai~emat, ~ärit ja maan mato- nut .il~a~ .pääm~ärää._,_Mik~än.- Sitä hän hyräili silloin yh-
li lammelle päin ja sen edessa 1om, kun hän katspo palp ., c:<e- . - No? nast1km sattumalta. Metso men- Sitten kulJeksm .]alleen Jonne- setkm. Han kuulee puheet polku er JOhda mmnekaan e1ka teisellä tulellammekin. 
roihuaa honkatuli. Ketään ei vyt hymy ilmestyy itsekseen - Pelkään , että koh telisin si- nä vouhotti poikki kulkureittini kin minne sattuu suunta käy- äänet ja soinnut. Hänellä ei ole m:kä:än tie käske kulkemaan sen 
n äy. Sitten, kun astun nuotion hänen kasvoilleen ja hänen sil- tä väärin ellei sattuisi olemaan ja kuulin sen rymähtävän puu- mään. · . kiire yhteen tavoitteeseen ja päähän . Sillä. :on vain yksi mää- Tiera 


