
Maanläheisesti 
Jussi Olkinuora: Vellokset, 

169 s. Karisto -63. 

Eero Hietala: Pakkosauma, 
301 s. Gummerus -63. 

Jussi Olkinuoran tätä edel
lisen ja ensimmäisen kirjan 
'Naura vähä' sain lukeakseni 
jo käsikirjoitusva iheessa. Teh
täväni oli silloin tarkistaa 
,sen murreasu, mutta muis
taakseni huoma utin kustanta
jalle, että kirjan huumori oli 
kirjan ainoa tarkoitusperä 
ehkä liiankin alleviivatusti. 

Tuo aikaisemmin saamani 
käsitys Jussi Olkinuoran 
omaksumasta kirjailijatehtä 
väs · sai uutta vahvistusta 
Vellokset-kirjan kautta. Ker
ronta työskentelee hartiavoi
min raa'an naurun aikaansaa
miseksi. Siitä huolimatta 
tässä pyrkimyksessä tuskin 
onnistuttaisiin, ellei kieli oli
si murretta, ilmaisurikasta, 
munaskuita kutkuttclevaa 
antrean murretta. Tuntuu 
ihan siltä, että murre tekee 
sen mihin k irjoittaja ei vielä 
pysty: huumori sisäisessä.._ 
bienostuneessa muodossa, te
hokkaimmassa muodossa tu
lee lukijan osaksi kielen vaan 
ei kerrottujen tapauksien 
hahmossa. 

Kirja kertoo Kulmalan si
sarussarjasta - yksi tyttö j a 
kolme poikaa -, joka hölmö
läismäisin ottein elää taloaan 
ja joka yhteydenotoissaan 
ulkomaailmaan ja sen ihmi
siin joutuu kaikenlaisiin selk
kaul,siin. Vaikka näitä ih
misiä onkin nel jä, on si lti 
puhuttava yksikössä, sillä si
sarusparvi on kuin yksi 
olento. Tämä yhtenäisyys 
yksinkertaisuudessakin koi
tuu lopulta sisarsuparven ja 
heidän elämänsä ta lon onnek
si sikäli, ettei kertakaikkista 
katastrofia pääse tapahtu
maan. 

rnieh!n he lähtevät kuljetta
maan elukkaa Viipuriin. Se 
tapahtuu niin, että yksi ta
luttaa, toinen hölskyttelee 
kauravas.ua hevosen edes·sä 
ja kolmas pitää varalla van
haa turkkia, .i onka heittää 
hevosen pään yli, kun tullaan 
sellaisille paikoille missä ori 
mahdollisesti voisi pelästyä 
outoja asioita. Ja niin edel
leen, hölmöläismeininkiä alus
ta loppuun. Kunnes "höihe 
kans loppu K ulmala suku
nii tarkkaa , jot höist ja höi 
tall iorriist ei jäänt yh tää vi
hertävvää oksaa tähä matosee 
maalimaa!" 

Toivon mukaan! Mutta 
antrean murretta ,ja yleensä
kin karjalaismurteita olisi 
syytä edelleenkin viljellä. Ei 
sen tähden, että ne olisivat 
a inoita huumoripi toisen kir
jallisuuden tulkkeja mutta 
siksi , että karjalaismurteista 
löytyy arvaamaton määrä 
ylei skieltä r ikastu ttavia il
mauksia 

Olkinuoran ki rj an on ku
Vlttanut Antti Miikkulainen. 
Tanttumaiset piirrokset suu
resti piristävät k ir jan ulko
a,sua. Piirroksista voi panna 
merkille m yös sen, että tai
teilija on hyvin perillä m ui
na isesta aineellisesta kulttuu
r ista entisen Karjalan mailla 

Eero Hietalan romaani, ku
ten Olkinuorankin kertomus 
li ikk uu maaseutumiljöössä ja 
menneissä vuosikymmenissä. 
Muutamat maininnan romaa
nin kerronnassa an tavat ai
heen päätellä, että kysYmyk
sessä on a janjakso osapuil
leen v uosisadan vaihteesta 
Talvisodan kynnykselle. Hie
tala on tätä ennen kir
joittanut kuusi kirjaa. En 
ole osunut lukemaan mitään 
niistä. "Pakkosauman " pe
r usteella kuitenkin arvaan, 
että kehi tystä on tapahtunut 
täm ä esiteltävä kirja on sa
nankäytöl tään y llättävän val
mista, kiinnostavaa kerrontaa 

Kir ja kertoo erään maalais
pojan - Joeiin - kasvun ja 
kehittym isen maamiehen am
mattiin, kotitalonsa isännäk
si ja omistajaks·i. Kerronnan 
järjestys ei kuitenkaan ole 
kronol0'6isesti suoraa pötkyä, 
vaan samanaikaisesti liiku
taan kerrassaan kolmen su
kupolven puitteissa. Siirtymi
nen ajanjaksos ta toiseen käy 
niin luontevasti ettei asiaa 
edes tule panneeksi merkille 
ennenkuin sitten kun kirjan 
on täysin luettuna su lkenut. 

Tut!seva harmaaparta, karkea
pJirteiset kasvot, korvalehd~t 
kuin eteenpäin kiertyneet jätti
läissimpukan kuoret, pää oli pi
meä, suu mutisi. 

- Soh, soh, soh 
Maailma oli täynnä riileleviä 

aäniä, hilj aisuus varoi tti, hilj ai
suus juorusi, esineet huusivat. 
TÄÄLLÄ-TÄÄLLÄ, TÄÄLLÄ· 
TÄÄLLÄ! Luiseva vartalo kan
toi päätä, joka oli turhan iso. 
Haparoiva pahkasauva tunnuste
li tietä, polkua, port teja, ovia ih
misten majoihin. Kostea suu lä
hetti lyhyttä ään tä 

- Soh, soh, soh. 
Kaiku heijastui, korvien laajat 

poimu t vetivät sen tak aisin , se 
liukui hermorato ja aivoihin , her
kät kudokset lukivat tiedon , pa
lauttivat suuhu n ja k iel i päästi 
sen eteenpäin. 

Kraah, kraah, kraah, kraah ra
tisi hiekka sauvan alla, kengän
pohja painoivat kivet, sauva ko
lahti porttiin, jalat liukuivat po
lulle, ruoho hiveli nilkkoja 

- Tuossa son porras, tuossa 
porstua. 

K äsi kopel·oi eteen, siv ulle, 
eteen, sivulle, löysi ovenpielen 
ja kahvan. Loksaus ja narinaa. 
Jalka kohosi, tunnusteli j a veti 
vartalon mukaan kynnyksen yli. 
Lämmin tervehti kasvoja ja kä
siä. 

- Soh, soh, kotona ollaan 
Karvaisista sieraimista työntyi 

leivänha ju, kieli liukas tui ja so
hotus tihentyi, sauva mittasi lat
tiaa, entiset leveät lankut olivat 
vielä, kuva kasvoi päässä , oksan
paikat olivat koholla, jalkapohjat 
tunnis tivat. 

- Hyviksi päiviksi taas, Ar
molline. 

Huoneen perältä kuului koli
naa, leivinlauta jytkäsi pöytää 
vasten, läkkiämpäri kilahti, tai
kina töpsähti. 

No, päivää-päivää, hyäne 
na1ka, vielä soon Hentiki liik
heelä ? emän tä p uh eli iloisesti 

Son muuttunu, Silmätön ajat
teli. Hän oli odottanu t tylyä tius
kaisua, kohteliaisuus sai hänet 
varuilleen 

- Jussa, haepa Hentile tooli! 
emän tä sanoi käskevästi 

- Kyllähä mie tässä itteki, 
Henti ehätti. 

Poika kulki läheltä ohi, ilma-

Kirjallisuuslehti 

- Oi, joi, joi., hyma syh, soh ! 
Henti vaikeroi ja puhui. 

- Siinä se oli hyä lapsi, oli 
siivi> ja ymm.ärtäväine ja hän 
muisti kuinka poika oli kysynyt 
kerran, että miksi Henti-setälä 
ei ole silmiä ja kun hän oli selit
tänyt, poika oli sanonut, e ttä hä
nellähä on ka ks, hän antaa toi
sen Henti-setä le j a kaikki olivat 
nauraneet pojan esitykselle, mut
ta Henti oli ajatellut, että pojas
sa oli jumalan v iisautta ja nyt 
hän ajatteli, että silloin kun poi
ka oli kuolemassa, tällainen leik
ka us olisi varmaan voitu suorit
taa , jos ... 

- Oli se nii miehleine lapsi, 
emäntä parahti ja niiskutti, 
pyyhki nenänsä ja silmänsä, tem
pasi auki uuniluukut j a otti le i
vän Iapiolie ja työn si sisään 
Huoneeseen tuli kuumaa uunin 
hajua, arina oli lakaistu kataja
lu udalla. 

Vatsa na uku i ja kurisi, sylk1 
kohosi kielelle, nälkä ilmaisi ole
massaolonsa. Talossa oli ju uri 
syöty. Henti tunsi ruoan hajun. 
Ko viittis kysyvä, hän ajatteli, 
kyllä se an tas. 

Emäntä su1ki uuniluuk ut, pyo-
räh ti ympäri ja kysyi. 

- Jokos J ussa söi? 
-Jo. 
- Jäikös si ihe pöythää mit-

hää? hän kysyi vielä. 
- Katto itte, on siinä jotaki, 

poika murahti välinpitämättö
mästi. 

- Henti ei ole varhmaa syöny 
vielä tänäpänä va i? emäntä ky
syi kääntyen sokeaan päin . Näl
kä vihJa isi, ny se pi tä s sanoa, 
Henti ajat teli , mutta ylpeys py
säytti sana t huulille, olisko se 
kerjäämistä. 

- Eipä tietenkhää, missäs olis? 
emäntä jatkoi ja Hent.i huomasi, 
että emäntä oli käsittänyt hiljai
suuden. 

- S iinä sitoon pöyvälä ja mte 
haen lissää, käykääppä syöhmää! 
emäntä kehoitti. 

- Ki-kiitosta vaan, kiitosta, 
Henti vastasi nöyränä . Miksi yl
peillä, kun ei ollut mistä ylpeil
lä, ei, alistu sinä kurja , alistu 
vaikka kerjäämään, elleivät ih
miset huomaa muuten. Henti 
no usi tuoliltaan ja siir ty i pöydän 
luo ja hänestä tuntui, eltä jon
kinlainen juhla oli sydämessä. 

tuj a, Henti ajatteli. ja otti, kas
toi kupissa olevassa voisulassa, 
jossa oli sipulia ja mu t isi 

- Makosta maanantia, au rm
konkarkulaista .. ·. nam, nam . 

Henti-raasu , emä ntä ajatteh 
ka tsellessaan sokean syöntiä, 
puhalsi t piisistä kuumat tuhka t 
silmile, siinä meni näkö, ei ollu 
vielä ku neljän vuen ikäne, hyh. 
Kyllä son, että monela Iaila tää
lä ihmisrukkaa koitelhaa, ko 
ikänsä häätyy pimeässä kulkea, 
j oo, joo. Sannoo se vain muista
vansa värit : "Taivas son sinin.e 
j a punastiili punane, ruoho vih
riä ja liina valkia ja kuolon jälk
hee piethää mustia ... " niin se 
sannoo, emäntä muisteli itsek
seen. 

Silmätön söi. Vatsa kasvoi täy
tee n piimää, leipää, kalaa, peru
naa ja kuivalihaa. 

S ilmätön röyh täisi, risti käten
sä, sormet k uin mustekalan loo
kerot kier tyi vät toistensa lomiin 

- Kiitos-Jumalalle-kaiken-an
ta jalle, Henti lausui hartaasti. 

Kädet viivähtivä t hetken ru
kousasen nossa , vahvat tumma t 
ja pyöreät kynnet oliva t kahdes
sa r ivissä, pikinuorien urat kät
keytyneinä pi von sisään. 

Aurinko lämmitti, Henti tuns1 
sen käsillään, kasvot olivat var
jonpuolella. 

Ovi ava utui, joku tuli s1saan. 
Sokean kuulo terästyi, onko se 
talon ommaa väkeä vai vierasko 

- Pä\v~\\ , sanGi naisihmmen, 
emäntä vastasi. 

Vieras oli, ajatteli Henti, yritti 
muka muuttaa ääntä , meinaa pet
tää minua, näki, että on sokia 
talossa, jo ihmiset on piru ja, jo 
on! MutLa ka ttospa, ei Hen tiä pe
tetä. 

- Onkos Manne kotona? Henti 
kysyi katsoen vierasta 

- Mistä tuo tuntee, tuh)a 
kulskasi emännälle ja pyöritti 
päätä ihmetellen, rykäisi sitten 
ja sanoi 

- Oon , kotona vain tietekk1, 
missäpä muuvala ... 

No, niin siitäs sait, luulit pet
täväsi Hen ti n, mutta etpäs on
nistunu, et! Mie tunnen sinut jo 
hengityksestä, mi e kuulen sen, ei 
semmosta ole to isela, jokasela on 
omat merkkisä . 

- Soh, soh, so h 
Emäntä keskusteli v1eraan 

Oiva Arvola . 

virta vastasi kasvoihin, Henti ta
voitti tukevamman seisoma-asen
non, piru v ie, et sie minua, hän 
ajatteli pelokkaana. 

- Tässä olis istunta, poika sa
noi. 

Äänestä ei voinut päätellä mt
tään, se oli tasapaksu ja tu nno
ton, esineen kolahdus oli kyllä 
sel vä, mutta oliko se vielä siinä. 
Hen ti t unnusteli sauvallaan. 

ENTI 
Pöydässä oli tuoretta rukihis

ta, piimää pytyssä ja ku ivalihaa 
asetilla, suolahaukea j a omakir
nuvoita. Silmätön otti le ivän. Ju
malalle-kiitos-kiitos-Jumalalle
kaiken-antajalle, hän sopotti, 
paloitteli leivän vapisevin sor
min, pani suuhun, pureskeli, 
maiskutteli ja nielaisi. Syö ensin 
leipä paljaaltaan, tunnet leivän 
oikean maun! äiti o li joskus opet
tanu t ja Henti muisti sen aina, 
kun k ävi pöytään. 

kanssa, poika vuoleskeli jotakin 
uunin luona, veitsenääni k uului, 
lastut tipahtelivat lattialle. Emän
tä h uomasi, e t tä sokea oli syönyt 
ja sanoi. 

- Siinä nurkkasängyssä on 
peti, Henti mennee r uokalevole 
ny! 

No, ki-kiitosta vaan, mutta 
ei se nyt oikein sopivaa, e ttä 
syöhää ja maathaa, eikös olis ;jo
taki tehtävää syönin eestä, Hen
ti aloitti, mutta emäntä torjui 

TYHJÄSTÄ NYHJÄISTYÄ 
Matti Kurjensaari: Is a Ja 
pojat, Tammi -63, 13 1 s 
Martti Paloheimo: Toinen 
toisillemme, Tammi - 63 . 150 
s. Martti Santavuori: Kirk
kaina kiiltä vät säilät , Ka
risto -63, 2BB s. Erkki-Mi
kael: Viisas on Väsy nyt, 
Tammi - 63 173 s. 
Kaikki nämä kirj a t ovat 

aikaisemmin ja toisaalla ju l
kaistua t ekstiä, j a jokainen
han tietää, että uudelleen 
lämmitetty keitto saa vanhan 
sivumaun (Kurjensaaren ta
rinat ovat Eevan Tu ttilan ta-

rinoita, Paloheimon ja F.rk
k i-Mikaelin jutut ovat olleet 
Avussa ja Santavuori ilmo it
taa poiminee nsa ker tomuk
sensa k irjoittamistaan tari
noista "Rykmentin vinttikoi
ra" ja "Luurankotakki". jot
ka tulivat julkisuuteen kolmi
senkymmentä v uotta sitten) 

Laaja-alaisimmaksi ja liik
k uvimmaksi oso ittautuu Kur
jensaaren teksti. Se aseml1, 
mikä Kurjensaarella on jo 
kauan ollut suom alaisen in
telligenssin edustajana, säilyy 
kyllä esitel tävän juttukoko
elman sivuilla . K urj ensaari 
kertoilee om ista pojistaan. ja 
luulisi nyt , että se korkea, 
kirkas ja ä lyvo itto inen ase
ma jonka tämä mies on saa
vuttanu t monilla erinomaisil
la reportaasheillaan, pahasti 
j ärkkyisi si itä, että hänldn on 
isä ja puuhailee milloin pis
sapotin, milloin tuttipul!on 
kanssa. Mutta eikös mitä. Ja 
päinvastoin . Ka ikki kunnioi
t us isän tehtävälle, mutta 
t untuu ihan si ltä, että väli
ma tka sil le jalust alle millä 
Kurjensaari seisoo älykkäänä 
miehenä piienee tämän ju t
tukokoelman kautta - alas
päin. Kun Kurj ensaaren pon
n istu spaikka näin osoittautuu 
olevan samalla tasol la kuin 
meidän muidenkin k uolevais
ten, antaa se in h imillistä 
lämpöä k irj ailij an persoona t
Ie ja hänen saavutuksilleen 
myös toisa<Jila 

Martti Paloheimo on juttu
kokoelmassaan viisas setä, jo
ka sormi pystyssä sa noo "ai
.tai" ja "oh-hoh". Hän vilje
lee kirjoituksissaa n sanonto
ja ''eiköh än olisi aik a jättää 
v«n.hat ennakkoluulot", "ei 
voi kylliksi korostaa", "ei sai
si käydä niin", "vielä yhden 
asiar.. l'>alua isin asettaa - sy
dämi!le", "on erityisesti ko
rostettava si t ä se ikkaa" jne. 
Paloheimo kirjoittaa intii
meistä kysymyksistä ja t ulee 
siten jokaista lukijaa lähelle, 
mutta toisaalta hänen käyt
tämänsä salonki-suomi (vai 
sanois ika psykia trin suomi) 
tekee hänet neuvojen anta
jana etäiseksi. Jää sellain en 
vaikutelma, että kir jan nimi 
"Toinen toisellemme" ei ole 
oikea. vaan pitäi si olla "Usea 
yhdelle", ts . mi es on ikänsä 
kaiken ammatissaan joutunut 
k uuntelemaan ihmisten sie
lulli sia umpisolmuj a j a am
m atti on muovannut hänet 
sikäli y leispä teväksi, että 

omaa 1tseään hän ei hevin 
anna vaan sanoo sen sijaan 
"e iköhän olisi syytä" yms. 

Verrattuna Kurjensaareen 
on Paloheimo kirjansa kan
nesta kanteen koko ajan lä
hellä maata, kun sitävastoin 
Kurjensaari poukkoilee ylös 
eteen ja taakse. oikealle ja 
vasemmalle. Kurjensaari on 
kirkas ja persoonallinen, Pa
loheimo sameampi ja yleis
pätevä. 

Martti Santavuoren kirja 
koostuu tarinoista ja sattu
muksista suoma laisen ratsu
väen piirissä ja ku n ko . ase
laji on tällä hetkellä histo
riaa, li enee kirjan tarkoitus 
olla kunnia ntekoa menneelle, 
entisille hyville ajoille. Vilho 
Suomi, joka puheista päätel
len on kirjoittajan tavoin ollut 
rakuuna, on kirjan alkuun 
kirjoittanut kovan esittelyn . 
jossa palataa n jääkäril iikkeen 
aikoihin (ei sentään hakka pe
littoihin t<li " jo vanhoihi n 
roomalaisiin"). 

Mutta esi ttelys tä päästyä 
kir jan lukee varsin mielel
lään . Tarinat ovat pirteitä 
ja niissä henkii · nuoreka s 
raikkaus. Niissä on paitsi 
hevosen, myös varhaisen aa
mun h ajua. 'J'yyppi ;tal\eria 
on monipuolinen ja kuitenkin 
tuttu jokaiselle miehenpuolel
le. joka on asevelvollisuuten
sa suoritta nut - sama se 
missä asela j issa. Tietenkin 
henkilö - myös Iotta -, jo
ka on ollu t mukana sodassa, 
h ieman hymyilee lukiessaan 
es im. tarinaa "Leirisavuilta". 
mutta on muistettava että ju
telma on kirjoi tettu ennen 
sotiamme .i a asennoiduttava 
sen mukaisesti 

Erkki -Mika elin ju tut Sa
mu el Väsystä, I saskar Ketu
ri sta j a kumppaneista ovat 
edelleenkin estoton ta ja raiL'l 
kasta teks ti ä . Samuel Väsyn 
ja hänen perheensä erikoi
suus ja huvittavuus näy ttää 
perustuvan siihen, että h e 
ovat laitalu vultaan aivan ta
vallisia ihmisiä ja siinä ta
vallisuudessaan ylen totisia 
ja vakavia . I saskar Keturi 
j a Kumpp. taas ovat ylenan
nettavan tavattomia. Voi olla 
että Isaskar Keturin puolelta 
heij astuu tuo kouriintuntuva 
tava ttomuu s Samuel Väsyn 
perheeseen, ja Erkki-Mikaelin 
teksti in perehtynyt lukija au
tuaan ajattelematta sanoo et
tä "voi- voi, kyllä tuo Väsy 
on mahdoton". 'J's. Erkki
Mikael on vuosien mittaan 
luonut itselleen sellaisen mai
neen humor istin;:, , että mitä 
ikinä hän sa nookin, sille on 
pakko nauraa. Kysymykse~
sä lienee joukkosuggestioil
m iö - sama , mikä tavataan 
sirkuksessa kun klovni tulee 
esille. Ero on siinä että min
kä pelle saa aikaan naamal
laan, sen tekee Erkki-Mikael 
kynällään. 

Siitä , o nko huumori j a 
nauru ta rpeellista t a i e i, ei 
tarvitse keskustella 

VEIKKO RAAKANA. 

Sotaa piispasta 
Alexander F u 11 e r t on: 
PIILOLEIKKI. Suomen
mentanu t Martti Santa
v u ori, Karisto 1963 

PIILOLEIKKI on sota- ja 
J<mnitysromaani. Sen anti lu
ki:ialle on kimppu jännittäviä 
tapauksia ja tunnelmia toisen 
maailmansodan ajoilta, mutta 
mitään syvältä ruopaisevaa 
tai ylösrakentavaa ei kirjan 
288 :lla sivulla löydy. 

Romaanin yksinkertainen 
juoni on lyhykäisyydessään 
seuraa va: 

Brittiläinen sukellusvene ha
kee Norjan rannikon läheisyy
d estä nor.i alaisen piispan, jota 
Gestapo ajaa taka a. Operaatio 
on nistuu . 

Kir jan jännittävyys pe1'Ustuu 
osak si taistelutapahtumien ker
rontaan ja osaksi siihen. että 
sukellusveneen miehistö 
upseerit mukaan luettuna -
vasta 77. sivun kohdalla saa
vat tietoonsa, mitä varten he 
ovat lähteneet tukikohdastaan 
m atkalle tiettyyn pisteeseen 
merellä lähellä Norjan rannik
koa. Tällä kohtaa arvelin mi
näkin saaneeni tietooni kaiken 
tarpeellisen tästä k irj asta, sillä 
kun kirjoittajana on englan
tilainen sukellusvenemies ja 
vastustajina saksalaiset, niin 
tottakai romaC~nin päätöksenä 
t äytyy olla h abby end. Mutta 
j äljellä oli vielä kolmattasataa 
s ivua ja olin ute lias tie tämää n, 
miten Fullerton on saanut ne 
täytetyksi. Ja täytyy myön
tää, että ky llä hän oli onnistu
nut. Tuo 77. siv un kohta oli 
raja tapahtuma, johon kirjan 
ensimmäinen osa päättyi ja 
josta toinen alkoi. Raja tapah 
tuma se oli myös si inä mie
lessä, että niihin asti oli luki
ja saanun olla meren pinnan 
alla, mutta sii täpuolin hänen 
näköalapaikkansa ratkaisevasti 
muuttui. Tapahtumat hajaan
tuivat eri suunnille - piispan 
ja hänen perheensä pakomat-

käan Norjan vastarintaliikkeen 
salaisissa etapeissa , saksalais
ten Norjan sotilasvirasto ihin 
ja englantilaisten sukellusve
neiden tukikohtaan. Välillä 
käväistään myös sukellusve
nee!!Sä, joka on joutunut sy
vyyspommi ttaj ien etsin tälai t
teiden paikallistamaksi. Kai
ken kaikkiaan lukij alla on 
täysi selvyys asioista, mutta 
sukellusveneen miehistöllä ei 
sitä ole. Romaanitek-nillisenä 
keinona asetelma on nerokas 
j a sillä saavutetaan h yv inkin 
t arkoitusperä. joka kirjalla 
nähdäkseni on: mielenkiintoi-

suus ja jännittävyys. 

Pojat - jo partasuita mie
hiä - heidän sisarensa ovat 
naimattomia. Kerran ta loon 
tulee unissasaarnaaja, joka 
julistaa, että naimattomuus
kin on syntiä. Tämä saa s i
sarukset ajattelemaan ja se 
puolestaan pehmittää maape
rää tuleville tapahtumil le. 
"Synti" saa rangaistuksen, 
ja pian alkaa sitä lajia tule
maan. Talon hevonen, P iiju 
tamma, tulee kantavaksi j a 
tekee varsan, vaikka sitä ei 
ole astutettukaan. K issa saa 
poil{asen, vaikka sulhasesta 
ei tiedetä mitään. Kana saa 
poikasia, vaikkei kukkoa ole 
talossa. 

Romaanin ja samalla pää
henkilön, .Joelin , jännityspoo
lit ovat siinä, että lähellä 
kotitaloa sijaitsee pieni kau
punki houkutuksineen. Kes
kenkasvuinen, kehittyvä ih
minen haparoi ja lyö arpaa 
kahden valin tamahdollisuuden 
välillä. On kyseenalai sta, mi
ten tässä valinnassa kävisi , 
ellei Joeiin vanhemmat olisi 
pojan puolesta päättäneet, 
että hänstä on tuleva isäntä 
Tällainen to isten tekema 
päätös ei miellytä itsenäisyy
teen pyrkivää nuortamiestä. 
Sitäpaitsi kotitalo ja sen ih
miset ovat vanhoillisia, kehi
tyksestä jäljessä - tuttu jut
tu aikojen a lusta lähtien, jos 
asioita katsellaan nuorison 
silmin. .Joel t untee olevansa 
"pakkosaumassa". Naisesta, 
J oelin ikätoverista , t.armok
kaasta Kortenevan Tyynestä 
vihdoin koituu se arvo, ,Joka 
kääntää pojan arvan heiton 
ja päätöksen kotit ilan hyväk
si. 

On nii monasti istutettu tyhy
jän pääle, ettei tiijä ennää, pit
tää aina koittaa varoiksi, ihmi
set on piruja ko kiusanhenki sat
tuu, Silmätön ajatteli. 

Henti otti hauenpalan, sormet 
mittasivat pyrstön leveyden, ai
naki parikilone vesipeto, hän 
ajatteli. L iekö siitä minun pa ik
kaamasta verkosta. Hän mietti, 
pitäs kysyvä ko vii ttis, onko kes
täny solmu. Pitäs kestää, e ivät 
ole moittinu, on sanonu: "Minkä 
Henti tekkee, sitä ei tartte par
sia! Son sokia, mutta sormissa 
on taito." 

- Mitäs tyhjää, aina nuila tot-------------------------------

Romaanissa on myös huu
moria, paikkapaikoin melko 
hyvää. Se on laadultaan ti
lannekomiikkaa (piispan seu
rueeseen tiedetään kuuluvan 
pari n aista, ja kun sukelusve
n een miehistö tahtoo käydä 
herra smiehistä naisten seuras
sa , käyvät he si istimään sekä 
ulkoasuaan että S8nastoaan, 
jossa normaalioloissa vilisee 
kirosanoja; kesken kaiken tu
lee sukellushälytyksiä ja p ar
rat jäävät puoliajoisiksi ; t äpä
rät til a nteet vaati vat m yös 
kirosano.ien käyttöä ja perus
tettu k iroilun sakkorahasto 

.Jotta vältyttäisim enem
miltä rangaistuksilta pääte
tään, että nuorin veljeksistä, 
Paavo, saa mennä naimisiin. 
Hän lähtee etsimään nuoruu
denlemmittyään, joka nykyi
sin on leskenä. Riitta-Mar 
löytyy, mutta hänellä on val
miita poikia reki täyteen. 
Siitä huolimatta Paavo ottaa 
hänet mukaansa ja tuo ko
tiin. Vielä ei kuitenkaan 
käydä vihillä - mutta yhtä
kaikki Riita-Mar pyöräyttää 
jälleen pojan, tekee niin hui
hai ennen luonnonjärjes
tyksen säätämiä aikam ääriä. 
Riitta-Marin vanhimpien poi
kien kujeiden .ansiosta Mari
sisko putosi kerran tuvan 
vinniltä - hän oli hakemas
sa sieltä em. k issanpoikasta 
- ja menetti tajuntansa. Kun 
Mari-sisko nyt nähtiin tajut
tomana ja huomattiin että 
hänellä oli ldssanpoikanen 
helmuksissa, pääteltiin että 
taas oli tullut yksi rangaistus 
naimattomuudesta: isätön kis
sanpoikanen. 

Lääkärin, mustalaistappelui
den ja monen muu n mutkan 
kautta nämä asiat lopulta 
selviävät, myös Riitta-Mar, se 
leski-ihminen lä h tee talosta 
pois. Mutta Piiju-tamman 
tekemästä orivarsasta koituu 
kertakaikkinen harmi Kulm a
lan eläji!le. Siitä tulee n iin 
isokokoinen, etteivät veljekse t 
tohdi sitä opettaa aisoihin 
Heidän pitää jopa rakentaa 
uusi ja entistä lujempi talli 
oriinsa ympärille. Kuitenkin 
he päättävät tarjota hevos
taan kantakir jaan. K olm issa-

Uolevi Leppälahti: 

Näiden kahden kirjan ar-
viointini yhteisotsakkeeseen 
tahtoisin v ielä palata: 

Romaanien kirjoittaminen 
- etten sanoisi romaaniteol-
1isuus - on viime vuosin 
tai vuosikymmenin ollu t voit
topuolisesti kaupunkilaisai
aiheista . Ihmiset niissä seik
kailevat kapakoissa ja kad uil
la sekä puhuvat kaupunki
lais- lähinnä helsinkiläis
slangia. Ku itenkin prob lee
meja on näinä v uosina esiin
tynyt myös m aaseudulla ja 
kaiken lisäl,si vaikeita, rat
kaisu ja vaativia probleemeja , 
sell aisia, joita ei voi helppo
hintaisella ja kaupallisella 
unohduksella stimuloid<l. Rat
kaisut on pitänyt tehdä yk
sin, ilman apua ; edes kirjal
lisuudesta ei ole ollut suu
remmalti apua : nykyaikai
nen, päivänkohtaisia asioita 
pohtiva maanläheinen romaa
ni on puuttunut. 

Eikö niitä kirj oiteta. 
Kyllä , kyllä niitä kirjoite

taan. Mutta k ustannusyhtiöt 
eivät ajan hengen hurmok
sissa . ota niitä ohjelmaansa. 
Tiedossani on ainakin yksi 
tap aus, jolloin merkittävän 
kriitikon h yvä ennakkoar
v iointi käsikirjoituksesta ei 
ole painanut mitään, kun 
kustantajalla on ollut tilai
suu s teh dä valintaa tämän 
maaseutuaiheisen ja muun 
tarjotun julkaisumateriaalin 
välillä. 

VEIKKO RAAKANA. 

Kohtaus kiveliössä 
Tämä hiihtä}ä, Kettu-Eemeli, 

on aika erikoinen mies. Josta
kin etelän puolesta hän on 
näille kairoille ilmestynyt kol
m isen v uosikymmentä sitten 
Yksinään hän asustaa mökld
pahasessa Isovaaran laidassa ja 
pyytää kettuja. Oveaan hän ei 
a ukaise vieraalle eil'ä hän puo
lesta8 n häiritse kenenkään rau
haa läsnäolollaan. Noin kerran 
kuussa hän noutaa repullisen 

tavaroita Holopaisen kaupasta, 
mutta ei ryhdy puheisiin ihmis
ten kanssa, vaikka on kaiket 
viikot yksinäisyydessä asusta
nut. Yksinäisyydessäkö? No, 
kämppänsä ympjrillä kurahte
leville kesyille oraville hän 
saattaa joskus jutella, kun on 
sillä päällä. Muita ystäviä hä
nellä ei ole. Enää. On ollut jos
kus. Kukaan ei muista hänen 
tehneen muuta työtä kuin har-

Jalat, istuin lauta, selkäno]a, 
kyllä siinä oli tuoli, mutta oliko 
se kunnollinen, koetapa vielä kä
dellä, ettei vain ole liimoista 
löystynyt. 

Henti istuutui. Uupumus kir
posi kolo ttavista jäsenistä. Maail
ma oli siinä, sokean ympärillä, 
kokonaisena ja täy nnä ääniä, 
pieniä ja suuria, teräviä ja pak
suj a, keve itä ja raskaita. Hen
t istä tuntui , että tuoli, jolla hän 
istui, ol i eräs tärkeä kiintopiste. 
Siitä voi vaivatta tarkkailla, mi
tä tapahtui, ei tarvinnut keskit
tyä k iertämään esteitä. Liikkees
sä ollessa täy lyi jakautua ikään 
kuin kahdeksi, toinen minä ha
paroi ja varoi, toinen teki ha
vaintoja ympäristön liikkumi
sesta. Siinä oli vaikeutena se, et
tä ellei molempia pystynyt pitä
mään yhtä tärkeinä , saattoi jou
tua vaaraan tai a lttiiksi kommel
luksille. Jos yhtäkkiä ilmestyi 
esimerkiksi joku aivan erikoinen 
ääni, saattoivat molemmat minät 
erehtyä k uuntelemaan sitä ja sil
loin käveli ojaan, kompastui ki 
veen tai kantoon. 

- No, onkos Henti kuullu , et
tä se meän nuorimainen on k uol
lu? emäntä kysyi huokaisten ja 
heitti taikinan vatkaamisen. 

- Ee-en vain ole, Silmäton 
vastasi ja ajatte li , että se johtui
k in siitä, emäntään on koskenu. 
Sitten hän kysyi osaaottavas ti. 

- Kuinkas se ... '! 
Emäntä ker toi tapauksen lii

k uttuneena. Pojalle oli tullu t 
vatsavaiva, oli viety lääkäriin, 
mutta hän ei ollut saanut selvää, 
mistä kipu johtui, nuori lääkäri, 
kokematon, lääkkeillä oli hoita
nut, mutta po~a vain huononi, 
lopulta hän oli tilannut ambu
lanssin ja poika oli viety läänille. 
Siellä oli ryhdytty nopeasti leik
kaukseen, mutta hän oli kuollut 
kesken leikon, umpisuoli oli puh
jennut ja siitä t ullut vatsakal
vontulehdus. 

JOittaneen kettujen ja muun 
metsänriistan pyyntiä, mutta 
siinä hän on pistämätön. 

Kettu-Eemeli ponnistelee vm
valloisesti tuulta vasten. Repun 
viilekkeet harrkaavat epämiel
lyttävästi hiestyneitä hartioita 
Nylkemätön k etunruho, joka on 
sidottu repun päälle, heiluu 
potku jen tahdissa edestak aisin. 

Eemeli oli joutunut aika
maansa kauemmaksi repolaisen 
.i älk iä seuratessaan. Kettu oli 
saanu t rautansa irti ja raahau
tunut niiden kanssa aina Sa
pakko-ojalle saakka. 

Paluumatkalla on ilma alka
nut nopeasti lauhtua ja suksen 
luisto käynyt työlääksi. Kaa
mosajan hämärä on tihenemäs-

Hauenhännässä ei ole irtoruo
toj a. Vasitenko emäntä pani sen, 
luullko, ettei Henti pysty kylki
ruotoja erottahmaa, ei se sitä, 
Henti mietti. En ole koskhaa 
saanu t ruotoa kurkhuu, ene, 
Henti mutisi itsekseen. 

- Ja siinä on makkaroitak1, 
emäntä sanoL · 

- Ki-kiitosta vaa, on tässä JO , 
Henti vastasi. Sanoko emäntä 
makkaroita? Niin se sano. Hcnti 
muisti keppo~en, jonka kylän 
nuoret miehet, klopit, olivat hå
nelle tehneet. 

Henti oli syönyt kuumia peru
noita ja polttan ut kielensä. Sen 
kuultuaan klopit olivat tarjon
neet Hentille nakkimakkaroina 
talikynttilöi tä . Henli oli syönyt, 
kun olivat niin kehuneet j a kun 
suu oli pa lanut, eivät makuaisti
met toimin ee t. Klopit oliva t ky
syneet, että no miltäs maistuu ja 
Henti oli tunnustanut, että kyllä 
nämä t rasvasia ainaski on, mut
ta suolaa on niiko väh änla isin. 

Silmätön otti piim ää . Se oli 
niin paksua, että piti pureskella. 
Ja Henti muisti lapsuuskotinsa. 
Äiti oli sanonut : "Syö si H enti 
piimää, jos on pak~ua , niin pu
reskele . .. " Piimän päällä oli 
keltanen viilikerros. Henti mais
kutteli , otti leivän ja sili tti oma
k irnuvoita päälle, otti vadilta 
kuivalihaa. Sieraimet väräh te li
vät ja huulet mutristuivat, raikas 
ahavanm aku kiihotti haukkaa
maan ja imemään. Liha oli ka tol
la kuivattua mullia . 

Rautapadassa oli perunoita, sil
kopintaisia . puikuloita. Puikulat 
olivat pitkiä ja kovia. Pyhäpot-

sa lähestyvää il taa enteillen. 
Uhkaavana tummana harjan
t.eena hiihtä jän oikealla puolel
la häämöttävä Aakenustuntu
ri on alkanut kummallisesti 
kohista 

Tästä taitaa tulla aika py
räkkä, murahtelee hiihtäjä tä
hyillen tunturiin tihruisilla sil
millään 

Eemeli ponnistelee vaivaUOl
sesti yltyvää tuulta vasten. Te
r äviä lumia on alkanut viskellä 
vasten k asvoja. Hämärä tihe
nee yhä. Lumi alkaa tarttua 
suksen pohjaan. Penikulma oli
si vielä mökille. Parin kilomet
rin päässä vasemmalla Eemeli 
tietää olevan Ruottaman met
säkämpän, jonka pitäisi tällä 

tä, nyt pittää levähtää vähä, r uo
kaki luulee, että on koiran ma
hassa. 

- Soh, soh. soh, Henl.i hok1 , 
nousi penkiltä, tapaili sauvalla 
lattiaa ja meni nurkkasänkyyn. 
Se oli tukeva käsintehty selk ä
sänk y. Peitteenä olivat lampaan
villa rouot, pitkäkarvaiset ja peh
meät. Henti kellistyi pitkälleen, 
rouoista levisi lampaan haju. 
Tyyny oli m etsälinnun höyhenis
tä 

Liekö ansaan kuol!u lintu? 
Henti pohti ja mieleen palau tui
vat pyyntia jat. Olihan Henti lin
tuja hirtlänyt, oli, oli. Satoja 
kaikkiaan. J a hän a jatteli lintu
vuosia. Hän nyki höyhenet, viil
si puukolla mahanperän a uki , 
siistasi suolet, kupu ol i täynnä 
marjoja ja havunneulasia, piiras
sa oli kiviä. Piira halkaistiin ja 
kivet karistettiin pois. Henti raa
joi linnun, paloi tteli liha t ja an 
toi keitettäväksi. Lintuvelli oli 
maukasta. Sitä syödessä oli oma 
jännityksensä sillä, kenen l a uta
selle sattui piiksihaarukka ja 
kuka pääsi kaveriksi vetämään 
sitä . Se vedettiin poikk i ja se, 
jolle tuli isompi puoli oli saa va 
ensiksi linnun, se oli ennustus
ta 

Täysinäinen vatsa painoi ja 
Hen tistä tuntui, että maailma 
loittoni ja siteet katkesivat yksi 
kerrallaan, rau ha levittäytyi s i
sä- ja ulkopuolelle, ihmisten pu
he pakeni kauas ja puristui mi
tättömäksi. sanat olivat irralli
sia , putosiva t kuin vesipisarat j a 
hukkuiva t johonkin liikkumatta
maan. 

Huulet p ullistuivat, aukesiyat 
j a pääs tivät ilmaa, harma8par
ta tärisi. Huulet lopsah tivat 
kiinni, sieraimet laajenivat, veti
vät ilmaa, henkitorvi karisi, rin 
ta kohosi ja ruudullinen nukka
vieru pusero kasvoi ulos rypyis
tään . Kuorsaus lensi tuvassa ... 

(Katkelma laajasta novellista) 

hetkellä olla au l!ona . 
- Taidanpa olla yötä kam

pässä, päättää Eemeli ja kään
tää suksensa vasemmalle. 

Kestää puolisen tuntia, en
nenkuin Eemeli erottaa käm
pän ääriviivat tihenevästä hä
märästä. Samassa hän tuntee 
savun hajua 

- Kämpässä on joku, sähäh
tää Eemeli. 

Hän siirtyy sille puolen, mls
sä kämpän ainoa ikkuna on, 
katsoakseen näk yykö valoa 

- Näkyy: Heikko loimotus 
valaisee jäätynyttä ikkunaa. 

Kuka ---hana! 
Eemeli kääntää jo suksensa 

palatakseen takaisin . metsän 
turvalliseen pimentoon, mutta 

tuntiessaan, miten lumi taker
tuu hänen suksiinsa :ia miten 
vihuri piiskaa hänen kasvo
jaan, hän puhd istaa suksensa 
no<taa ne pystyyn kämpän sei
n ustalle ja astuu sisään. 

Kun hänen silmänsä tottuvat 
pus1n loimotuksesta tulevaan 
valoon, hän erot taa kämpän 
asukkaan, rit sin reunalla istu
van - nuoren naisen 

S illoin Eemeli kuitenkm ai 
koo palata takaisin, mutta nai
nen sanoo: 

- Kyllä tänne mahtuu. Ul
kona on paha ilma 

- Eikös peloi!a, memaan 
oll a tä lla isen suuren, ruman 
ä ij än kanssa samassa kämpäs
sä? 

Nainen heläv tlää naurun 
- Mitä vielä. En minä ole 

ennenkään ihmisiä pelännyt. 
.Jostain ihmeellisestä syysta 

Eemeli h alua a oll a tavallis!H 
avomielisempi tätä ihmistä 
kohtaan ja puhella hänen 
kanssan, vaikkei hän estä silti 
mon ta lausetta illan mittaan 
heru, kun ei nainenkaan tunnu 
mikään suupa ltti olevan 

Eemelille selviää ku itenkin, 
että nainen on oll ut hiihtämäs
sä Aakenustunturissa, · mutta 
huonon ilman vuoksi päättiinyt 
jäädä kämppään yöksi 

- On se vähän kummemp.t 
naisenpuoli , kun se yksinään 
hiihtelee näissä kiveliöissä, 
ajattelee Eemeli 

Eemeli saa tietää m yös, etta 
n a inen on kotoisin samasta pi
tä jäs tä, josta hän itsekin aikoi
naan kierrokselleen Jäh ti. Ei 
hän s il tä kumminkaan naiselle 
mitää n sano. 

- S iinä on jo tain t utun
omaista, tuumii Eemeli, ja hä
nen mieleensä hiipii er ä itä su
loisenkatker ia muistoj a vuosi
kymmenien takaa. 

Katkai sten ajatuksensa 'Eeme
li asettaa reppunsa piisin toi
sella puolen olevalle laverill e 
päänalusekseen j a paneutuu 
pitkäkseen. 

Nainen askartelee vielä jota
kin reppunsa äärellä, lisää puu
ta tuleen ja ryömii si tten ma
kuupussiinsa. 

Pian kuuluu kämpästä nuk
kuvien tasa inen hengitys, joka 
toisinaa n vo imis tuu äänekkääk
si kuorsaukseksi ja jota pala
vien honkapölkkyjen räsähdyk
set säest.ävä t. 

Aamulla Eemeli on jälleen 
entisensä. Avomielisyys ja pu
heliaisuus ovat poissa. Hän kie
hauttaa kah vin .ia haukkaa 
vähän eväitään naisen 1oikoes
sa v ielä m akuupuss issaan. 

e Jatk. siv. 11. 

Ihmisen toisesta 
lapsuudesta 

Pentti K on t t i ne n , MITA
LI, 97 s. Gummerus 1963. 

Kertomus van hasta miehesta 
ja hänen uskollisesta ystäväs
tään iäkkäästä koirasta, tausta
na ehjä ja lyyrillinen maaseu
tumaisema, min iatyy rimaalaus 
akvarellisesti nähtynä . . Miehen 
vanhuuden houreena on unel
ma mitalista, jonka hänen 
komppanianpäällikkönsä on lu 
vannut hänen urhoollisuudcs
!aan pelastaessaan esimiehen
sä hengen, kuten hän luulee 
Hän odottaa kiihkeästi mita
liaan, tekee yhä uudestaan mat
kan kirkonkylän postitoimistoon 

kasvaa kovasti) . 
Muuten Fullerin kerronta on 

kiinnostava n asiantuntevaa -
häntä mainostetaankin sodan
aikaiseksi sukellusvenemie
heksi -, lisäksi saa kirjasta 
kepeydcn ja väljyyden tunnun; 
se tuntuu sitäkin ihmeellisem
mältä kun sentään ollaan su
ke llusveneessä, ahtaissa olois
sa ja enimmäkseen meren 
pinnan a lla. Kotimaiset sota
muistelm<;~ t ovat PIILOLEIK
KIIN verraten ahdasalaisia ja 
r ask aan junnaavia. 

Kääntäjän työstä jäi sellai
nen vaikutelma, että sen olisi 
voinut tehdä paremmin. Var
si naisia käännösvirheitä ~n 
j)ysty osoittamaan, mutta jot
kut lauserakennelmat tuntui
vat kömpelöiltä. 

Veikko H a akana. 

käyden tiedustelemassa sen 
saapumista . Hän joutuu kylä
läisten naurunalaiseks i j a hä
nen vävynsä, jonka pikkupuo
lella hän elämänsä ehtoota viet
tää, r yhtyy tiukkenevaan sä
vyyn vihj ailemaan hänen hou
reestaan ja jär jestelemään paik
kaa kunnall iskotiin. Lopulta 
vanhus lähtee junamatkalle 
pääkaupunkiin tiedustelemaan 
mitalinsa kohtaloa esikunnasta. 
Sie llä hänelle selviää odotuk 
sensa turhuus, hänen komppa
nianpäällikkönsä on kuollut 
niihin haavoihin, eikä ole ollut 
huolehtimassa lupauksensa to
teuttamisesta. Samall a reissul
la h~n kokee arkitodellisuuden 
suhtautumisen mitaleihin ja sen 
tapaisiin tunn ustuksiin, junassa 
matkatoverikseen sa amansa al
koholisti kertoo, kuinka hän 
viskoi sodasta t ull essaa n mita
lit menemään ja seuraan liitty
nyt puliukko kysyy, että mitäs 
sä niillä teet, voiksä syödä nii
tä vai. 
Vanhuksen u nelma on rauen
nut, houreunet häviävät, hän 
elää h armoonista ja herkästi 
nyanssoi vaa tavoitteista vapaa
ta aamua, pitkän levon jälkeen. 
Hän kulkee ran taan , mielessä 
on matka, mutta veneet on ve• 
detty jo maihin ja kaikesta nä
kyy , että talvi on tulossa. 
Kertomus on syntynyt vähista 
a ineks ista, mutta sen sanomas
sa on jotain voimakkaasti in
himillistä, joka palauttaa mei
dät ka tsomaan vanhuutta ih
misen toisena "lapsuutena", 
kosketus raakaan arkeen on 
kadonnut, elämä on eideettinen 
harha, lyyrillinen kultahopea
punos, joka kiinnittyy mustaan 
kehikkoon. 
Mitali on Pentti Kon ttisen pie
ni. mutta kaunis suoritus. 

Oiva ArvQlA 


