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Toimittanut s s 
POHJOISET KIRJAILIJAT LAPIN KANSA 

'··-··· -- ··- -·· ---- ' 

Ti1no K. Mukka: 

Kesää 
Kesä lämmin on /lohdullinen 
kesä 

minä sulan rannan hiekkaan 1 tai paisun suureksi 
ja olen musta kuin neekeri 
hyvin suuri 1 hyvin voimakas raukea 1 olen rakastettava 

ja minun vierelläni lämpimällä hiekalla 
lähellä veden viileää kimallusta 
oikealla pu(llellani liepäät sinä täydellinen uni 

me voitelimme ruumiimme auringonkukka öljyllä 
ja makasimme kalliolla 1 niin jyrkällä 1 niin veteen viettävällä 
mutta me olimme jänteviä ja voimakkaita 
ja pitelimme toisiamme 
ja uimme 1 silloin kun itse 
niin tahdoimme 1 me auringon lämmittämät 

minun ihoni musta sinun kädessäsi 
aurinkopilvien loputon marssi keltaisen taivaan yli 
o-hoooooooo-laaaa! kaiutin suuren huudon 
hengitin keuhkot huojuen 1 rakastunut 
mutta taivas oli niin voimakas 
taivas oli niin 1 valloittava 1 valloittaja 
minun 1 ääneni ei kantanut kauas 

mutta ruumiissani 1 sydämessäui 
minä huusin hurjasti 
o-hii-hooo-Iaaa! kesää 

Parhaat 
Heinäväki on syömässä kun ne - Jussihan se on. Juhani oi- Raijan ääni ei ole vihainen, se on vyön kohottamaan liian pituuden 

tulevat, nainen ja poika. Nainen keen. synnynnäisen kipakka. Hän tie- vyötärölle. Hiki valuu hänen sel
pitää poikaa kädestä, pojan ne- - No - Jussi... Haluatko tää että poika jää tänne. Emän- käänsä pitkin kun hän hankoaa 
nänalus on märkä. Nainen työn- mennä nyt ulos vähän. Vai olet- tä on kysynyt asiaa häneltä ja miesten rinanlla, Ieninkiin tulee Edellisen kirjallisuusliitteen 
tää pojan penkille ovensuuhun ja ko täällä Raijan kanssa. Me äi- hän sanoi - olkoon. Tulkoon ja tummia raitoja. Raija tuo kah- (29/4) parhaiksi olen arvioinut 
istuu itse viereen. Väki katse- din kanssa mennään vähän tuon- olkoon. Samalla kai tuokin vai- viapojan kanssa. se ei puhu mi- A_une V i ~ i ~ a n kirj~itelman 
lee vierasta uteliaasti. Naisen iho ne kamariin. ' va menee kun muutkin vaivat. Ja tään, menee istumaan äitinsä vie- :.Olm labyrmtlssa», vaikka se 
ki!l~ää hies~ä ja lihavuudesta. Emäntä katsoo poikaa. Se ei ompa hupulaisena emännälläkin, reen ja ryyppää joskus sen lm- onkin »ki~jallisuutta kir~allisuu: 
KirJava na1lonleninki kiristää liiku. Sen silmät siirtyvät Raijaa - ei se enää kuitenkaan pitkä- pista. Nainen istuu veltosti, pak- dest~» e_11 »lukuhedelma», seka 
rintojen ja vatsan ko!:t~~lta, kai- ja kissaa kohti. Sisar nousee pöy- odottaa sen paluuta. Taisi mennä sut silmäluomet puoliksi kiinni. . All1 L ~-s t_e e :'1 rur:on »Jossa
n~lo~ aluset ?~at maranmusta.t. dän takaa, kiittää Raijalle. Raija soutel~maan. Huivi on löysällä. Hän sitoo sen ~m o~ ~alk~_~. JOk.a_Ilman sa~a~ 
S1lmat <;>vat s1~11set, pak~~l~om1- huomåa sen ja rypistää kulmiaan ikäinen ole. Ja saapi talo peri- vasta kun lähtee taas työhön. »mystllllsessa» ohs1 ollut v1ela 
set. Namen ei katso nulla ke- Iltaan mennessä heinä saadaan parempi. 
henkään. Hän kertoilee jotakin seipäille. Poika makoilee pihalla R a o u 1 P a 1 m g r e n 
kasvot ~oht~ käännettyinä ja kat- , , .. .. , .. 1 syönnin jälkeen, katselee tarpeel- . . . .. . . 
S?O _o~:: Polka katsel~e ki~roilla Mirjam Kalkaja· Iisia edestakaislnkulkuja poluilla tel tul.e alka pltkaksl JOS pellolla 
S1lm1llaan ruokaa vade1ssa Ja lau- ' kunnes nukahtaa siihen. Äiti katseht. 
tasissa, seuraa haarukkaa lauta- kantaa siitä vuoteelleen aittaan - Enhän minä olisi sinne 
selta suuhun ja takaisin. V • • 1 ja menee ulos vielä hetkeksi. Yö!- ~ennyt jos ei se .. oli~i ininua h~-

Vieras kysyy emäntää ja Rai- 1 e r a 1 u lä aittaan tulee mies, hankooja- Vlttanut. Ala Slta ~Jattele. Me~-
ja menee kamariin häntä hake- ~ pari pellolta. Nainen siirtää ut;~is- nasm vam menna kaupungm 
maan. . . . saan heittelehtivää poikaa vuo- kautta. . . 

Emäntä tulee niin pian, että ( III p. novelllldlpailussa) teen laidalle ja mies kallistuu - Jos snmlla on kaupungissa 
-~ väki tietää hänen odottaneen hei- . _ .. _ . . , . naisen toiselle poulelle. asioita niin eihän. se sitten käy. 

tä. Hän kats?o trierast~ yli pirt~n eikä vastaa. ~~itten sisar menee jän. Jos tuosta nyt mitään tulee, · .. ' .. . ~, . Aj~tte!in . v_ain --.- '"?~attel~n, et~ä 
Ja kulkee s1tten lyhym askelm kamarin ovelle ohi emännän. räkänokasta ja kierosilmästä. Yolla sataa. Sadat Pienet lm-. P_DJ-Il.Ua, 0Iisl ;hauskempa~ JOS oli
tervehtimään heitä. Kissa hyppää Emäntä vilkaisee vielä poikaa ja Illalla poika ja vieras pannaan n~nva.rpaa~ rap1su~~~v~t . kattoa. s~~ kauemmm. Mutta JOS se ei 
jakkaralta uunin liepeiltä, venyt- Raijaa, aikoo kutsua kissan pois, nukkumaan aitan ylisille. Poika M1es Ja name?_heraavat Ja alka- kay. . _ _ . .. 

.telee ja kihertyy emännän jal- mutta huomaa pojan toisen sil- makaa jo täydessä unessa. Sisar vat puhelia hl~Jaa. .. -:: E1 se ny_t 01ke~n so~_1. L~
koihin kun tämä pysähtyy vie- män tuijottavan sitä ja menee- kulkee vielä pihalla, heiJuttelee .. Aamulla namen sanoo eman- het~n .. rahaa s1tten ama mmkmn 
raiden eteen. He kättelevät, poi- kin mitään puhumatta sisarensa oksaa kädessään. Emäntä katsoo nalle. . .. .. .. . _ sovittn~. .. .. .. . 
kakin, ja E;mäntä kääntyy väP.n perässä kamariin. verhoejn takaa. Sinne katoaa - Joh~~ mma t~s~~ J~~~a~km - NnJ?- ... Emanta pyonttelee 
puoleen. rantaan päin. Ei emäntä jaksa kun saatnn tuo hema. Pitaisl ol- sormuks1aan. 

- Raija laita ruokaa vieraille. Poika jää pirttiin. Kissa katsoo Ja huomenna työpaikalla takai- Ruudukaspaitainen poika läh-
Ettehän te ole vielä syöneet. takaisin. Sen silmät avautuvat ja Aamulla sisar menee heinä- sin. tee viemään asemalle. Poika läh-

- Ei olla syöty tänäpänä vie- sulkeutuvat verkkaisesti. väen mukana pellolle. Hänellä - Ei kai sinulla niin kiire ....:.._. te.e saattamaan. Takaisin he aja-
lä. - Mitäs se Jussi. on yllään Raijan päivänpaahta- Olisit nyt huomiseen vielä. Ei- vat kahden, kuski ja poika. 

Emäntä on hämillään. Hän hy- Poika liikahtaa. ma leninki. Se on kireä ja liian kä sinun siksi että töitä pitäisi Se antaa pojan vähän pidellä 
pistelee sormuksiaan, silmät pä- - Meinaatkos asettua taloksi. pitkä, hän on pannut mustan tehdä, muuten vain ajattelin, et- ohjia. 
Jyvät. Nykäisten hän lähtee liik- . 
keelle, tuputtaa pöydän luo otta- V aunuja tuli ja meni. Ne ei- Martti Salo: !aan. Äkkiä t~nturin ~Ii p~örsi 
maan tyhjän perunakupin, kaataa vät pysäihtyneet. myrsky. Ves1 hakkasi raJusti 
he~lan -~uimalla .. pa~asta per~- Uudet vaunut tulivat. Ne ei- • •• • ki~iin. h~. jäikälä~n. Ste~o se1-
n01ta suhen. RalJa s1eppa vadm vät pysähtyneet, vai.k,ka Step.po ' y h 1 a k a u p u n k 1 SOl, elka pyyhkmyt POlS kas-
~mäntään ~-i-~k~is~~n, mutise:, >>- näytti merkkiä. Hän juoksi voill~ v~luvia pi:s~roita. Myrsky 
JOpa nyt paas1t lukkeelle, vatys- vaunujen perään. mem Ja tuhans1a kurmitsoita 
k~» . .. R~~duk~~paitai~_en .... poi~a - Seis, hän huusi. Pysähty- . . .. . kierteli Stepon ympärillä hä-
poydan aaressa. tyrsk~~taa., vil- ,kää katsomaan. R!llkensin ... sort~l Ja . han. ~.~at.~i, luism ,Hän jy~äsi maan ko·va.ksi ja nen laskeutuessaan tunturilta. 
kai_see t01snn, J?a.~~aa paan_sa alas. eivät ne kuule. kavo1llaan Ja oll .. Jaa.d~ vaunu- istutti nurmikon. Vaunuja kul- Siipien havina pyöri korvissa, 
RaiJa on hyv11Iaan, heliauttaa J k . tt· 'kk h . Jen alle. Ne pysahty1vat. Step- k1 ohi Niista·· nyo"'kyteltl·I· ha" - vaikka linnut olivat J·o ka"a"nty· h 1 · k .. t" li o u 1 ao 1 1 unave11 -oa Ja . . ., . . . n 

e moJaan Lm ema~ ~ on se n. vilkaisi· ulos Verhot heilahtivat po nousl: V]hdomrkin vaunut, nelle Steppo tiesi onnistuvan- neet takaisin 
V1eras katselee p1rtm touhua. · · tk "ht · ··t · .. . . · 
.. · ·· .. :· · kiinni. Jäljessä kieppuva tomuJO a pysa yiva · sa. Han oll rauhallmen, kun . . . 

Valu nouseskelee poydasta. Ra1- . .. . _ Tervetuloa Seuratkaa mi- . . .. . .. . Steppo mem vaunuJonoJen 
ja raivaa pöydän päästä pois pe- nosti vaunut ylos. Ne kohosivat N" t" t: St . h e~~mmrus~t va~ut pysäh_t~-~-~ etee ja lähti ohjaama niit" 
ruuankuoria ja kastikkeisia lau- pilviin ja katosivat sitkeänä nu~ ... ay .~n .1~n. epp~ Y- vat nurmtkon la1taan. L1saa n_ . ..an a 

- · t .. "k .. .. St . _ my1h Ja vutt01h kaupunknn vaunuJ·a tuli mutta Steppo hal- nurmikon yll kaupunknn. Kau-
tasla. p1s eena na ymaan. eppo 1s _ . . .. 1 • • • • .. . • •• un:ki oli vielä i-eni. ehkä 

Emäntä hengittää nopeasti. tui maa.han ja tuijotti pistettä. Likam~ .. m~e~_. . lltsi tilanteen. Han konasi tyo- P ~- '.... . 

'lk un 
Kuten muistamme, lähetti 

yleisradio äskettäin ohjelman, 
joka vei meidät Pohjoisten 
kirjailijoiden pariin. Esityksen 
innoittamana ponnahti taas 
kerran esiin kysymys, maksaa
ko vaivan laajentaa yhdistyk
sen nykyiset rajat käsittämään 
myöskin Oulun läänin, vai on-

ko hedelmällisempää pitäytyä 
nykyisellään ja vaatia yhdis
tyksen jäsenyyden takeeltsi 
kotipaikkaoikeus joko Lapin 
läänissä tai Kuusamon kun
nassa. Toimitus lähetteli asiaa 
nassa. Toimitus lähetteli asiaa 
koskevia tiedusteluja eri il
mansuuntiin ja sai vastaukset 

• 
kirjastonjohtaja Raoul P a 1m
g r en i 1 ta, kirjailija Allan 
.T o k i s e 1 t a, päätoimittaJa 
Emo P a a s i 1 i n n a 1 t a ja 
toimittaja Pentti H a r j u
m a a 1 ta. 

Ja tässä mielipiteet: 

R aoul p alrngren: - n:ir:kä seurauksena. oli nn~. 
alleklrJOittaneen kalta1sen el-

Pohjoiset Kirjailijat r.y:n laa- k~unokirjai~ijan joutuminen yh
jentaminen käsittämään myös d1styksen . JOhtoell~1lee~ .. - on 
Oulun läänin merkitsisi käsityk- ~a~nut In:IX:u~ . _epa1lemaan . Poh
seni mukaan toiminnan paino- JOI_set KHJ8111Jat r.~:n ell~kel
pisteen kallistumista vahvasti p01suutta nykyisella pohJalla, 
Ouluun päin. Kun yhdistyksen ounastelemaan kerran suurella 
alue jo nykyisellään on kovin mnostuksella perustetun yhdis
laaja ja kun olosuhteet ja prob- tykse~ vaipu_mista passiivisuu
leemit Oulussa ja sanokaamme te~n Ja tarkOituksettomaan hil
Sattasessa poikkeavat suureseti Jalseloon. Samaan aikaan kuo
toisistaan, koko pohjois-Suomen huu Oulun kirjailija- kuten 
yhdistäminen saman kirjailija.- yleensä~in k~ltt~~ripiir~is~~ ~~
yhdistyksen piiriin on saattanut paavast1. Tallaism nakoalom 
tuntua monessa suhteelta arve- olen muuttamassa asennettani 
luttavalta, ja niinpä kuuluinkin kirj~ilijayhdistyksen maantie
niihin, jotka yhdistyksen Tor- teelllsten rajojen laajentami
niossa v:n 1964 alussa pidetyssä seen. Jos _k~r~~~ Lapi.~ <+ Kuu-
vuosikokouksessa vastustivat saman) kirJalilJat e!Vat pysty yl-
laajenemisajatusta. läpitämään omaa maakunnallis-

.. ta järjestöään, niin ryhdyttäköön 
Vume talvena Kemissä pidetty kaikin mokomin valmistelemaan 

vuosikokous oli kuitenkin perin koko pohjois-Suomen kirjailija
masentava näytelmä. Yhdistyk- (ja kriitikko-)kunnan yhdistä
seen ku~l~~ie~ ja siinä keskeistä mistä yhteen yhteiseen järjes
osaa es1ttane1den aktiivikirjaili- töön. Senkin uhalla että vai
jain haluttomuus suostua halli- l,t.euksia ja hankaluuk~ia ei var
tuksen jäseniksi, diivamainen maan tule puuttumaan ja että. 
uhkailu valinnan tapahtuessa toiminnan painopiste ilmeisesti 
lyödä jäsenkirjansa pöytään jne. tulisi siirtymään Ouluun. 

A llan Jokinen: nimessään viittaamaan pohjoi
seen asemaansa. Mitä siitä sitten 

En matkoilla olon vuoksi tulee, kun me Pohjoiset kirjai
kuunnellut kyseistä radiojuttua, lija.t jäämme esimerkiksi Poh
mutta mikäli siinä on puntaroi- jois-Suomen kirjailijoiden tai 
tu »Vanhaa» kysymystä siitä, so- Pohjolan kirjailijoiden tms. se
pisivatko oululaiset ja Oulun län taakse uturoimaan? Kyllä 
lääniläiset mukaan Pohjoisiin Oulu on Pohjois-Suomea, siitä 
kirjailijoihin, niin minä olen ei mihinkään pääse, ja Oulu on 
alusta alkaen vastustanut yhdis- vanhempi Pohjois-Suomen kult
tyksemme alueen merkitsemistä tuurikeskus kuin konsanaan Ro
etelärajalla. Tämä ei johdu siit.ä, vaniemi; Oululla on perinteitä, 
että minä en ole paljasjalkainen Rovaniemellä ei, se vasta raken
täkäläinen, vaan siitä, että mi- taa pohjaa niille. Pohjoisten ktr
nua pelottaa oululaisten joskus jailijoiden sääntöihin olis; 1>-Ji
t-ulevaisuudessa - kenties jo reesti saatava rajaa koskeva 
huomenna - perustama vast.aa- muutos oululaisten hyväksi. En 
vanlainen yhdistys, sillä se ei vastustaisi sitäkään, että Oulus
varmaankaan tule ottamaan it- ta tehtäisin yhdistyksen pää
selleen nimeä Oulun kirjailijat paikka. 
eikä Oulun läänin kirjailijat eikä 
Pohjanmaan kirjailijat, vaan Hyvät naiset ja herrat. Olen 
tulee tavalla tai toisella myös valmistautunut hirtettäväksi. 

Erno Paasilin1ta: n:~~ j.~!k.~~ausumia, r~~?ittuneita 
paamaana, henkllokohtaisia 

En ole kirjailija, joten ne voi puutteita. Millä tavoin asia pa
arvostella laajemman tai sup- ranisi, jos oululaiset kirjailijat 
peamman yhdistyksen tarpeelli- liittyisivät jäseniksi? Tuskin 
suutta.. Muista yhdistyksistä millään lailla. Rintalat, Hyryt 
saamani kokemuksen perusteel- ym. ovat helsinkiläisiä kirjaili
Ja sitä useimmiten liioitellaan joita, ei heillä ole tarv~tta hakea 
ja erityisesti yhdistyksen sisällä. täältä jo kerran hylkäämänsä 
Patrioottinen kirjailijayhdistys ~?tiseutumiinusta. Jos Hälli 
kai ajaa lähinnä ideologisia etu- lnttyy, niin hän tekee sen myö
ja, ja silloin on parempi, että se tätunnosta, luulisin. Ja jos kolme 
on alueellisesti ja ideologisesti täällä olevaa kirjailijaa - ja 
suppea. Saadakseen kantavuutta heidän lisäkseen kirjoittajat 
täytyisi tällaisen yhdistyksen liittyisivät, niin mitä siitä seu
saada tuntuva edustus keskus- raisi? Tarpeetonta luettelointia 
järjestössä, Suomen Kirjailija- entisen lisäksi, tuskin voiman
liitossa. Sitä ei ole saatavissa lisää. 
tuskin sittenkään vaikka kaikkl 
paikalliset kirjailijayhdistykset 
liittoutuisivat. 

Jos minä liittyisin Pohjoisten 
Kirjailijoitten harrastajajäse
neksi, niin mitä siitä seuraisi? 

Yhdistystoiminta on useimmi- Useimmat ottaisivat sen vitsinä 
ten paperitoiminta?. Katteetto- ja minä itse ensimmäisenä. 

Sillä on taas kuumetta. Läil{ät Ehkä ne eivät huomanneet Sanat rasahtivat vaunmsta. kalunsa pois ja meni vaunujen tunt~u ahtaalta. Han kaa:rtyl 
poskilla ja silmät kiiltää. Tomua on paljon. Ikkunaver~ Ne suhisivat Ste_Po~ _ymp~~ill~, ohi. Sieltä alkoi polku, jota empien, mutta . v~unut oll~at '!': '!llll"[[l[li['l'[n~ p tt • H • . v~lity~sel~ä. Näinollen v?itai-

- Se on minun sisko - tämä hoJ'e tulee 11 k"' n' . .. muuttUlvat laplOlkSl Ja malSkl- muut eivät tunteneet. Sitä ei hajaantune~t pltk~n nu~mik- ;r,!u il l ~l~W en " ar JUmaa. sun Slllom olla yhteydessa ns. 
n ° a 

1111 1 
el nae. ··t k h" · · koa N pu1kkel ht t t t ·· ' · ·· · II' hd" t k · 'tt · vieras, selittää emäntä. Se o11: ol- _ Vesi. Vesi sitoo' tomun. va _uraa .. ~nen ~1lm11Ieen . saanutkaan tuntea: se vei hä- : ... e .. -~ 1va ?lS e~- · . Olen _sillä . k:ar:J?-~l~a, ett~ Oulun v1r~ 1~ten y IS Y. s1en. pm. ei~-

lut pohjoisessa nyt viimeksi - St . . k - 1 .. h ' .. .. k VaunuJen pyorat alkOivat pyö- nen tunturilleen Steppo nousi sa vallssa. Hevoset ravastvat Ja Ja Lapm klrJaihJOitten Ja har- sa Ja JOS tarvetta llmemsi, Slllom 
eppo JUO s1 a Impaan ra en- ... · .. · "t k 11. Tn...-· t . ··· k tt · · · · -11 · · · · .. · vai mitenkä? , k - t· . lt" 1 tk na kurassa. Ne olivat sirkkelin laelle Kaupunki oli alhaall pyonva aruse 1a. .IJL.w.uise rastaJaJasenten anna a1s1 uu- v01s1 m1 om vam Ja missa vam 

Vieras nyökkää. Hän on nuo- 1~U. seenh~a tt~e 1 t:~e ta e u~. teräviä, ulvoivat ja pureutuivat. edessä. Se oli kauni k . k~ huiskuttivat Ste.polle. Vaunuja sien virikkeiden lisäämiseksi molempien yhdi~t~ksien jäs~x:et 
rempi kuin emäntä, puolessavä- : an_ sm u I ve .a. ~muun!~ Maa halkesi· vaunut työntyivät Täält". "k' . k . s ~upunkl. tuli lisää. Ne syö•ksyivät karu- puolin ja toisin olla kontakt1ssa kokoontua yhteisun »SuunplP.K-
lissä kolmeakymmentä, terve ja P11:'1111

· M~a .. kihiSI J~ porelll läpi ja hävisivät keikkuen nä- a n~' -~ J_O' aise.n .r~ e~mu.- selliin. Kaikki pyöri väkkäränä, toisiinsa. säjäisiin». 
punakka. Pojasta ei puhuta. Se kmn kalkki, JOI nestetta Ja ru- k · t" sen, rynuna Ja y~s~.tt~m, JOkal- kohosi Hmaan Pieniä väkkä- Mutta keskinäisen yhteyden- Vuosikymmenien aikana on 
on vieraan poika; ruskeat ahneet pesi leikkimään. Se nosti vai- yvis a. se_n hu?neen semakivet _kella- röitä lensi kattojen yli kaupun-~ pidon tulisi tapahtua spontaani- senkin tuhat kertaa voitu todera, 
silmät katsovat eri s~untiin. . leja . ia .. ha_joitti ne maahan. s tep_po. s~isoi ~i~kää?· Kura rnn ~tl. ~au~ungm laidassa kiin. Kaikki etsivät nurmikoita sest!, sillä väkinäisesti j_onkin ette! Oul~n. ja Lapin yh~ein~n 
Heinämieh~t menevat ulos p1- S11l~m n.akyivat vaunut. Step~ .. kmvm Ja kart~l p~1s; _Sitte? o~ott1 vaunuJa Ja h_evoset ~u.o- ja laskeutuivat puistoihin ö- yhd1st~ks_~_n ~.lu~t.!~ .Y:~J~nta- yhd~st~st~Immt~. ole.- 1lme1-: 

halle tupakmmaan. Ruudukas- po .JUOksi vastaan. Kuramuun han uhmaten ha-k1 tyovalmeita. PIVat malttamattomma kav101l- ri .... St .. . P~ maila Ja Jasema llsaamalla e1 he- sest1 p1tk1en eta1syyks1en vuoksi 
paitainen poika tönäisee ohimen- ~an. epp.o . pyon ~Ul T~n delmällistä vuorovaikutusta syn- - luontunut tai se on ollut Ip.i-
nen Raijaa. Raija kivahtaa jota- m ·t~nt, tn~~rm lli:_h~usl.. Han ny, ellei siihen ole todellista tar- tään sanomattoman ohut ja te-
kin nauruääPAllä. Pian pirtti on ;!1 osol e 1. a OJa. Nu~sa .. 5:U -~sua vetta. kohengityksen varassa toimiva 
tyhjä vieraista. Emäntä katsoo ,., vapaasti. Kukaan el vallttanyt. Minusta ei olisi syytä lähteä yhteys. 
epäröiden Raijaa ja vieraita. Jokainen etsi lisää nurmikoita. Pohjoiset Kirjailijat yhdistystä Yhteisistä yhdistyksistä onkin 
Raija seisoo tiskipöydän luona , ' · , , • Ne loppuivat. Entiset rupesivat laajentamaan myös Oulun lääniä lähes kaikilla sektoreilla Oulun 
kädet tiskivesissä sen näköisenä ·· levenemään. Steppo näki, kuin- käsittäväksi, vaan oululaisten ja Lapin kesken luovuttu, paitsi 
että tässä pysyy, pidettiinpä siitä ka hänen- talonsa siirtyivät tulisi perustaa oma yhdistyksen- että mielisairaalan kuntainliitto 
tai ei. Sisar lappaa pojan lauta- .. , kauemmaksi. Rakennukset ku- sä, joka olisi pohjoisten kanssa on vielä toistaiseksi yhteinen. 

_selle ruokaa ja pånee haarukan '·' ' t istuivat ja jäivät laidoille ai- yhteydessä molemmin puolin Muuten senkin osalta suunnitel-
käteen. Arastellen poika syö. ·' · da-ksi. Nurmikot litisivät nil- valittuien v h d v s miesten !aan .iakoa. 

Kun he ovat syöneet, sanoo · i ::•, jakkaana massana. Pyörijät . .. .. . . .. .. .. . . .. 
emäntä: _ .. _ .. . .. rupesivat liukastelemaan ja tuntu_rille. Ste?po kaanyty1 s11- mukal:ao.~ijoilleen. He kuunt-eli- ei näky?yt vi~re~a. S1llom ~an 

- Mene sma p01ka nyt: va!l'm ajoivat porteista ulos. Steppo hen Ja nukkm. vat ha?ta. .. .. . . 1~_uomas1, et~a _1h1m~et o~l~at 
ulos katselemaan - m1ka smun · k · h 'd" .. .. .. . itt' - El yhtaan nurmikkoa. El Jahteneet. Han JUOksl tal01hm. _ · ' ~ JUO s1 e1 an peraansa Ja yr 1 J k k k tt· h" t " St 
1111111 on : . _ h t h -11 M tt k h.. o u os e 1 an a. eppo pienintäkään. Eikä mitään vau- Ne olivat tyhjiä. Portilta kuului 'k t. t .. ll 1 1 uu aa el e. u a un an . . k t . . t.. T"ll" Pm a Ka soo . o1se ~ s~. ma_- k".. t 1 . 'tt· k , ki nous1 Ja a sm mies a .. a a nuja ääniä. Asukkaat toivat muka-
1.. .. .. t.... t siin1a tui aan Y Ja oso1 1 aupun1 aan . t" .. 111 .
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aan eman aa, omen .. .. ~ . . . . . ·. . ' oll ys ava . nen 1 me. e mem- . . . . . naan miestä. Tämä näytti ar-
jottaa ulos ikkunasta. _Emax:ta ei se O!l Pl~n-~. T.~lo~ oh~at lerkkl- vät ulos ja mies osoitti taloja. St~ppo huusi, . ~alkka ei ~llsl vakkaalta sähtyi ja katseli 
tiedä kumpi pojan s1lm1sta on ta.JoJa, e1ka nussa vomut asua. Ne eivät olleet leikikitaloJ·a Ovi tarvmnut. KuullJat taputtlvat .. . • PY . . .... 

· · .. H" Step ·tk· H" 1· ·· t · · k" ... .. t . ·t . ympar11Ieen. Mies meru eraa-sokea,· - m1hm han katsoo . an . P? l l .. an o I vasyny Ja aukeni, .ia ihmisiä tuli ulos. He a~1aan. He ova 01ke1 a, aJat- . . _ 
on kiusaantunut. mmsti, ettei ollut nukkunut . .... ··t t" . tt r St teil Steppo He asuvat kanssa- seen taloon. Steppo mem mu 

- sanos poika nimesi niinkuin Hän meni lähimmän talonsa JMalvtat anne:. ahJa_d~ I eppo_ ni Hän ~iskasi kiven nurmi- kaan. He tarkastelivat huonei• 
· H" .... e 1 s 1· 't"'t" t u a en nae el an vaunu- · ta M1"es mi'ttal·li' kepl'lla·· sel'ni"' mies, sanoo sisar . anen aan n- uo. e o 1 1111 a on, mu ta kun . kolle. Se näytti hyvältä. step- . · _ .. . . a. 

sä on veltto ja matala - uninen hän meni sisään, se oli suuri. .1aan. . po täytti koko nurmikon kivil- Ja _~attoa Ja purteh harp1lla 
kuin vasta heränneellä. Poika ' Sisimmässä huoneessa· oli kaik- - Ei enää nurmikoita: en lä. Hän kiersi k!llupungin ja lattiaan. 
luijottaa vain eikä puhu mitään. Innoittava kesä on parhaimmillaan, ~ ki ennall!llan. Matto tuoksui pidä l'l'urmikoista, sanoi Steppo peitti kaikki nurmikot. Missään Jatk. a. siv! 


