
Tämä muisteluni on n iilta 
ajoilta, jolloin vielä olin roh
dinmekkoa kantav a p oj an rää
päle. Koska siih en aikaan (n oin 
viisikymmentä vuotta sitten) 
elettiin täydellistä luontaista
lou tta valmistamaHa kaikki ta 
loudessa tar v i ttavat tarvikkeet 
kotona, aina piipusta pöksyih in 
asti, oli tietysti voiteluaineista
kin pidettävä huolta n iinkuin 
kaikes ta muustakin mitä talous 
milloinkin tarvitsi. 

Perheemme isoisimmille, jot
ka olivat armoitettuja pitämään 
nahkakenkiä voidakseen toimit 
taa ulkoisia asioi taan , oli hu o
koisten kenkien silloin täl! öi n 
tapahtuva voitelu väl ttämätön 
asia. Mikäpäs muu siih en sen 
aikaisten ihmisten m ielestä oli 
sopivampi a ines k uin terva. Ei 
silloin tunnettu vielä minkään
laisia tehdastuotteisia voi tel u
aineita eikä patent teja. Paljon 
myöhemmin tä tä aikaa alkoi il
mestyä salokylien kauppoihin 
Vigingiä ja Kas kasta mikä 
syrjäytti kotoiset ta lit ja ter
vat. 

Siispä isäni ja vanhin Jali
veljeni h eti ensimmäisten syys
kylmänteiden alettua kappui
vat kirveet kainaloonsa ja 
suuntasivat askeleensa erääll e 
lähellä olevalle silkokankaalle, 
mistä löytyi suuret määrät hy
viä tet'vasjuurakoita. Siellä he 
ensitöikseen kasasivat juurakot 
ka>oihin talven pakkasten ia 
ahvatuulten purtaviksi seuraa
vaa kevättä v a r ten. 

Meni talvi , tuli kevät ja lu
met suli m ail ta, jollo in isä 
eräänä k auniina kevätaamuna 
tuumailee ku ulteni vanhem
malle veljelleni: 

- Jokohan lähettäs särke
mähän net juurakot kun tässä 
on sopivaa aikaakin ja eiköhän 
net ollene jo kutakuinkin kui
viakin. 

Kuultuan! täm än , tokaisen 
heti isän perään kuin parempi
kin apulainen : 

- Minäkin lähen. 
- No, Iähe. Kantelethan pui-

ta pinohon. Mutta se p itää 
kannella. 

- Kyllä mln? aivan varmas
ti k annan. 

Kun sen :IUk.ainen kotimme 
oli järven 11iemessä siitä oli 
m iltei joka suuntaan aina läh
dettävä venheellä. Siispä nyt
kin isä, nos tettuaan päivän 
eväillä täytetyn kontin sel
käänsä, a lkoi astella kohden 
rantaa vene laituria. Minä ki
paisin ' heti rinnalle mielestäni 
tärkeänä reissulle lähtevänä 
kuin isommatkin mi ehet. Tot
tapa toki, olinhan saanut lu
van. 

Selostettavani olevan kir
jan kuvaama saari s ijait
see, kuten monet tietäne
vät, Vanaja nse län luoteis
kulmassa Sääksmäellä. 
Pohjoisessa, lyhyen soutu
m«tkan päässä näkyy pi
täjän harmaa kivikirkko 
taustanaan Repolan h ar ju , 
pakan allisen Sydän-Hä-
meen kuulu linnavuori. 
Va in muu laman kivenhei
ton päässä koill isessa on 
Vääräsa lmi, joka erottaa 
Vana janselän ja Rau tunse
län toisi staan. 
Seutu ei ole vain arkeo

Iogisesti, vaan myös kult
tuurihistoriallisesti mielen
kiintoinen. Lehtosen sau
nara nnas ta ei ole linnun
tietä kuin viitisen kilomet
riä RitvaJan raitinristille 
eikä senkään vertaa Han
nu-Henrik ja Odert ien
rik Gripenbergin Voipaa
Jaan t ai Ukko- Pekan syn
tymäkotiin Rappolaan. 
Rautunselän puolella, An
nilan Kalalahden k ivellä, 
piti koulupoika Jean Sibe
lius a ikoinaan "loppumat
tomia soitta jaisiaan" suven 
linnuille ja Pappilannie
men takaisella hajunrin
teellä maalasi nuori Gal
len-Kallela "Ad as transa" 
ja kehitti "Symposioniaan". 
1920-luvullakin oli Sääks

mäki yhä Apollon ja muu
sain suosima. Emil W iek
stöJ muovaili, joskin jo 
väliin k angistuvin somin, 
savea Visavuorella "kot
kanpesässään", Mikko Oi
nonen - tilapäisvierailija 
kuten Lehtonenkin -
maalasi kuohuvanvihreitä 
puis to- ja kukkataulu ja , ja 
aitosääksmäkeläiset Kalle 
je~ Mikko Carlstedt elivät 
parasta luomiskauttaan, 
vain e r ä i t ä esimerkkejä 
'mainitakseni. 

Tä llä saarella Joen Leh
tonen vietti nelisen kesää 
ja kirjoi tteli "Lintuko
toaan", joka Viljo Ko jon 
somistama.na ilmestyi 1929 

Joel Lehtonen on väsynyt 
teattereihin, juhliin, sano ma
lehtiin, rupatuksiin . Joskus 
aikaisem min on Pariisi ollu t 
hänen palwpaH>kansa , tuo ki
vierämaa, joka on kirjailijan 
mieleen lähinnä siksi, ettei 
siellä mil,ään r iitele ihm is tä 
pois hänen m ieliku vilta an, 
vaan hän voi riemuita sie
lunsa yksinäisyynestä. 

Mutta ny t kirjailija on loy
tänyt tien v iellikin su urem
paan yksinäisyyteen; hän osui 
s inne sattuma lta. 

Se oli tuo Vanaj aveden saa
ri, "ulappain risteykseen luo
m isessa kohon nu t piklm r iut
ta". jonk- jokainen poukam a 
ja niemeke oli kirj ailijan mie
lestä kaunis kuin täydellisin 
maala us. Jo kesällä 1919, 
v ie ttäessään lomaan sa Sääks
mäellä ja k ir joit taessaa n 
"Putkinotkoa", hän oli tutus
tunut Vähä-Vo hliin ja sen 
omista jaan, vanhaa n erakon 
tuntuiseen kalastajaan, .10nka 
vuosikautisten uurastusten 
tuloksena saaren kivikkoinen 

Aulis Akola: 

Soudettiin järven ylitse ja 
v ähän jokeakin. Sitten noustiin 
joen törmälle ja siitä männik 
köä kasvavalle jäkälikkökan
kaalle, josta ne jo kohta löy
tyi vätkin ne syksy llä nostetut 
juurakkokasat. 

Nyt alkoi rivakka puiden 
pieniminen . Kuten tunnettu a 
visaisten juurikeiden särkemi
nen ei ole niinkään helppoa 
työtä, kyllä sii nä h ikensä sa a
pi, mutta pitkänä keväise nä 
päivänä on kas~ karttunut ai
kamoin en nuoren j " terveen 
miehen pilkotessa. 

Aluksi minäkin siinä olin Ja
tovinani jonkinlaista kasaa, 
mutta päivän päälle suivaun 
kolwnaan, unhoitin lupaukseni 
ia aloin värkkäill ä s itä sun 
tätä. Vaikka isäni tästä huo
mauttikin niin mie luummin 
k iikuin puissa . ke ikuin oksi lla 
ja heittel in vesivoileipiä lähel
lä olevan lammen pintaa pit
kin. 

Sinä päivänä, eikä v ie lä to i
se ntlkaan, päästy sen p item
mälle kuin p uid en pilkkomi
seen, mu lta sitten seuraavan a 
veli alkoi kaivaa hautaa mul
taiseen m äen ri nteeseen ja mi
nä lähdin isän kanssa kesku s
metsään . Siellä me koluttiin 
monet korvet ja kuusikol, en
nenk uin saatiin näitä kuusen
kuor ia ny! e t:yksi tarpeellinen 
määrä, että ne r iittivät koko 
tervahaudan pohjalle. Vitsoista 
isä punoi takkavitsa t joilla 
keskukset kannettiin haudan 
luo ja pantiin siellä veteen, e t
teivät kuivuneet kevätaur ingon 
paisteessa , vaan olivat tuoreita 
ta rvitessa. Yhden keskuksen 
mi näkin pys tyin kantamaan, 
mutta isällä niitä oli u se ita . 

Sitten isä valmisti "kynän" 
suorasta m äntypölkystä. S iinä 
seurailin vier estä silmä tarkka
na kuinka isä halkaisi p itkän 
pölkyn ammattimiehen näppä
ryydellä, veisti alapuolelle tu
levaan osaan kourun. - joka 
muu ten tuli huoma ttavasti pi
tempi kuin päällimäincn osa -

keskusta oli muuttunut m ul
taiseksi m aaksi, jo lla väll,eh
ti kultainen ruis, kukki pie
no inen peruna tilkku ja mök
ki punersi omenapuiden ta
kaa. V. 1923 ilmestyneen Kor
pi j a puutarha-teoksen "Mai
nee ton sanka ri" nimisessä no
vellissa kirj a ili ja sitten h ar
taana kuvaa tuon ensi tapaa
mi sen. Silloin Lehtonen ei 
vielä aavistanut, että saares
ta ol i kerra n t uleva hänen 
omansa, hänen 'sorsanrauhoi
tuspaikkansa'. hiljaisten. on
nellis ten suvipäiv ien saari -
Lintukoto, - josta levoton 
maai lma oli oleva kauk 1a ja 
jossa häntä ahdistava, armo
ton skepsis oli ainaki n het
kiksi hellittävä otettaan. Mut
ta kun saaren ukko sitten 
suvena muutamana löydettiin 
saunansa penkiltä, jossa hän 
nukkui ikiunta tuores koi
vunvihta vieressään, oli man
tereella asuva lesk i valmis 
myymään saaren. Taiteilija 
Kalle Carlstedt, tunnettu puu
piir täjämestarimme, silloinen 
Iso-Vohlin isäntä, ilmoitti 
asiast a ystävälleen, joka puo
l es taan oli va lmls saaren os
ta maan. Kauppa tehtiin , Vä
hä-Vohli siirtyi Leh tosen ni
miin ja hän muutti sinne vai
monsa k anssa jo kesäksi 1926. 

Niin alkavat su vet Lintoko
dossa, joksi kirjailija saaren
sa ristii. Sinne, erakkoma
jaansa, hän palaa maailmalta, 
hakemaan t erveyttä, rauhaa 
ja hilja isu utta . 

Hän kuvittelee Lintukadon 
eräänlaiseksi luoslariksi, ja 
häntä viehät Ui ä ajatus Rabe
laisin thelemiiteistä, joid en 
keskuudessa ei tunnettu käs
kyjä eikä sääntöjä, vain täy
dellinen vapaus. Hän kuvitte
lee Lintukedon luostar iksi, 
hiljaisen tervehtymisen tyys
s ijaksi, jonka loisto tosin on 
e täällä thelemiittien asumus
ten kulta- j a marmorisä ih
keestä, mutta jonka puutar
hassa kuitenkin johtavat pää
sisäänkäy ttivät kukkiv ien pui-
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na ulasin sen jälkeen osat y h
teen visusti saumoihinsa, lait
toi vielä tulpan päähän, nyt 
o li terväränni taikka "kynä" 
val mi s. 

Sen jälkeen isä asetti t.erva 
ninnin kuopan poh ja lle siten, 
että sen toinen pää tuli toiseen 
isompaan kuup paan ja to inen 
alempi pää pienempään k uop
paan, j oka oli kaivettu syvem.
mäksi sen vuoksi et tä sinne 
voit iin pan na tervatynnöri jon
ne ter va valui. 

Kun tämä työ oli valm is 
miehet alkoivat la ittaa kosk.u k 
sia isomman kuopan poh jalle, 
samaan t·<paan kuin olen ·näh
nyt myöhemmin k a t topäreitä 
ladot.tavan. alareuna Jim iin toi
nen toisensa päälle, niin ettei 
y lhää ltä .iuokseva pääse valu
maan hukkaan, vaan laskeutu u 
helpos ti hau dan kesku staa koh
d en ja sitä tietä "kynään" ja 
tynn öriin. 

Kun kosk u kset oli ladottu , 
asettui isä keske ll e haudan 
pohjaa ja me Jali-veljen kans
sa aloimme antamaan isäll e 
sinne halkoj a. J ali pani halot 
p ieniin tarakoihin, jotk a oli 
hyvä sovittaa se llais in aan mu 
kavasti su omukseen , m u tta m i
nä vain an tel in ha lo n kerral 
laan j a olin vähän ku in parem
mi n ha itt an>~ miesten työssä. 
Halotkin pit i olla ka ikki suun
nattuna kohden keskustaa sä 
te ittäin . Latominenkin tuli toi
mit taa huolell a, n iinku in kaikki 
m u ukin työ siinä am matissa. 

Pi tkä päivä siinä meni en
nenkuin hauta oli ladattu täy
teen puita ja katettu kostealla 
r ämeeltä noste tulla karamä l.
täällä ja sen pääl tä v ielä vah
valla multakerroksell a n iin tii
viiksi, ettei ilmarakoja jäänyt 
m illekään puole ll e. 

Nyt tätä v Jnhempieni tou
hu a katselin mielenk iin nolla, 
että minkälainen laitos siitä 
syntyy, edellisinä päivinä m ie
lenkiintoni oli ollut p al jon lai
mcamp i koska työ oli ollut vain 

den alle ja jossa nu..,kl:uu 
Marthagon-lil ja , sinilatva ja 
vuohensilmä. Punainen pir tti 
on sisältä tumma, "kimröökil 
lä noetut nekin paikat, missä 
korj auksessa tunkeu tu nut uu
si hirsi paistoi Liian valke<ma. 
T ummaa, m us toa ka ik issa sen 
h ienoissa vivahteissa". ' 

Mutta hän maalaa oman 
a1llakamarinsa katon sinisek
si. Miksi? 

"Tumma han on ark inen 
aherr ukseni, m aallinen va iva
ni. Mutta kui tenkin henkipar 
k a tahtoo_ taivaan sineen. Ai
naiseen , koskaan muut tuma t
tomaan, y leiseen , s iihen , m ikä 
on niin sanoakseni tyypillisin
tä ihmisikä vässäni." 

poltto 

tavallista kotioloissa tuttua 
puiden pilkkomista. En nyt 
joutanut lammenrantaankaan 
vesileipiä heittele•< ään · enkä 
kap u ilemaan p uissa, vaan oli n 
si inä olev inani au ttelemassa 
kuin suuretkin miehet. 

K un kaikk i alkoi olla val
m ista , tuu maili isä: 

- Tainnee olla parasta, että 
p!lnemme palamahankin saman 
tien kun ilma näyttää olevan 
nuin suotuisa - kaikki tyyntä 
ja rauhallisl;;t. 

Tämän jäll, een hän a lkoi 
vuoleskella sy1ykkeitä tervai
sesta kuivas ta halosta ja p is
tellä n i itä maakerroksen alla 
p ilkottavien p uiden r akoihin. 
K un sytykkeitä o li tarpeeksi , 
hä n otti lähellä olevasta kah
vinuol iosta pi tkään lervastik
kuun tul en ja alkoi sillä tu ik
k ia haudan r eunuksen alle ja 
joka kerta kun hän pisti tikul
la sinne s ieltä tuprahti tumma 
savukiehkur a. Hetken perästä 
a lkoi nousta tumma savu jokll
puolelta haudan re una;; , mut
ta savu vaa len i sitä mukaa 
kun t uli alkoi tasaisesti pa laa 
ia muodostu i oh ueksi harso
verkoksi haudan ympärille. 

Tämän jälkeen siihen pa la 
van haudan lähelle varattiin 
mon ta ämpärillistä vettä ja 
kasa märkää kuntta a sen va
ral le, e ttei tu li pääse r ii sl.äy
tymään. 

Nyt m e velipojan kanss<J 
saimme lähteä kotiin, isän jää
dessä v<~htimaan hautaa. 

Seur aavana aamuna oli vie lä 
kaunis ilma, aurinko paistoi , 
linnu t piti konsert tiaan, käki 
kukkui ja pi enem mät l inn ut 
Iiversi. Noustu amme ven h eest ä 
ja lähestyessämme tervahau taa, 
nenääni tuoksahti jo kaukaa 
tuore, k itkerä tervan tuoksu. 
Vaalea savu kohosi h ilj aa 
tyyntä taivasta kohden muo
dostaen ta saisen katoksen pui
den latvojen tasolle levittäy
l.yen kauas l iihilclmmen p innal
le <1sti. Savu ka tos m uis tutti 

pu mllloin paksua kermaa, 
milloin m itäkin". 

Mutta jos ja kun v icraita 
saapuu , p isle l.ään Linlukodos
sa pystyyn j uhlat ja lämmi
tetään sauna, 

Lintukadon tummamen 
ra ntasauna saa kir jassa a i
van oman lukunsa. 

Ei ole kylpijä ensikertalai
nen. On näköa loja, vertaus
koh tia. 

Tuttuja ovat kir ja ilij a ll e 
Bagni Bernini Rooman Car
son varrella ja Pariisin Pant
heoriin-ta kainen sau na , tuttu
ja T uni sin maurilaiset kylyt, 
jopa sa un a! Saharan y ltäsan
kojen keitaissa . - Kotoisen 
ran tasaunan kuvaus saa täten 

pylväiden v e~raan pingoitetulta 
telttakankaalta, jonka alitse 
juoksin jänni ttynei n miel in he
ti katsomaan. Onko jo tuli tt 
tervaa. 

Nähtyäni kynän suun m us
tana en voinut olla huu dah ta
matta: 

- Tänne on jo t ullut tervaa. 
- P oika, mitä sinä höpiset 

- huudahti isäni tervaisin j a 
nokisin n aamoin - ei sitä sa
noa tervaksi - voiteeksi vain. 
TPI'va olet koko mies. 

En u skaltanut enää puhui 
mitään, vaan ka tsoin ku inka 
voide hil jaa ohuen a norona va
lui tynnörin suu lla olevaan 
rattiin. Sitten minä hain ohuen 
tikun ja pisti n sen tynnöriin 
näh däkser.i, onko jo pal jon ter
vaa. Olihan s itä melkein jo 
lynnöri täynnä, kun pist in ti
kun reijästä, ei j äänyt kun 
kaksi m inun sor men mit taa va
jaaksi. Taisi si inä mittahom
massa sormikin turjaantua, 
mutta ei sille väliä, suussahan 
se tuli imettyä puhtaaksi. 

Nyt isä antoi Jali-vel jell eni 
monen mo net neuvot ja varoi
tukset .ia lähti minun kanssani 
kotiin lepäilemään. Jali sai 
j iiiidä vahtiin 

Seuraaval<:si yöksi oli isä 
t aas mennyt haudan va hd ik si 
ja kun m e velipojan kanssa 
aamu\\a m enimme sinne, isä 
oli jo osaksi tukkinut haudan , 
pan n ut paksulti kunttaa se n 
joka p uolelle. ettei savuakaan 
paljon mis tään päässyt. I sä sa 
noi : 

- Nyt se saa siinä hautua 
muutamia päivi.i ä .i t va luva 
Saamma s iitä vielä viihän sysia 
sepälle vie täväksi, että saa kal 
lita vikatteemme. Sitte m uuta
man pä ivän perästä saa käyvä 
v i imeinen lynnyrikin sul ke
massa ja hautaamassa m aahan , 
ettei päivä niitä saa polttaa. 
Syksymmällä s itte hevosk elien 
tultua ne t voipi haki ja kotih in . 
Ven heitä ja rekijä v ar ten voim
ma v ii.i ä vaikka jo nyt m uuta
mana astijalla. Kylläpäs sit ä 
nyt on voi.iett a taas joksikin 
a ik aa - tuum;;ilee s iinä isän i 
nokisena ja tu r juise na , osaksi 
partakin korva IIisi !ta tervassa, 
jotka on tuhrinut tervaisilla 
käsillään räkkää häl v iessään. 

Ilma on edelleen keväisen 
kuulas, tyyni ja lämpöinen. Eh
din siinä vielä nähdä kuinka 
lähellä olevan tyynen lammen 
p inna lla sotka par i lä hell ä toi
siaan livusk elee hi lj aa eteen 
päin , kaipa h ek in suunnittele
vat siellä kesäistä kotoa itsel
l een j~ poikasill een. Heilläkin 
on to ivon ja on nen aika. 

huipusta, on häntä uskomi
n en. Hän hän tietää mitä sa
noo. J a kun hän valaa yk s in
pä sa unan lämmilyksee nkin 
r ituaalin hartautta, uskomm e 
saunamenojemme monivivah
teisuuteen ainutlaatuisuuteen 
voimallisesti vah vistuu . 

Lintukadon luonto ja mö
kin jokapäiväinen e lämänme
no r iittä vät ki r jailijalle suve n 
onneksi. Pienet tapahtumat, 
p ienet elä jät saavat kertojan
sa. Humoris ti sin vedo in hän 
p iirtää kuvaa maan m ainios
la M<~tti-kukosta, ka noista, 
koir asta - hän pysähtyy 
miettimään muu rah aistenk in 
touhua . Ja kuin vastapainoksi 
hilpeälle kukkotarinalle ja 

R ija Kostia: 

Joel Lenrose 

Tuuli on tuttu Lintukodos
sa, lokit liitelevät saaren yl
lä "va lkeampina lunta", pääs
kyset pyrähtävät läheises tä 
kyläs tä poikasiaan har joit t a-
maan; kirj avan tikan poika 
koputtelee mökin sein iä · kuin 
s isälle pyrkiäkseen. Vieraaksi 
kohah la<J "lei r i" sin ertävän 
välk ehtivässä "silkissään" j a 
myyrä sipsuttaa esiin " tum 
m anruskeassa turkissaan". 
Mutta harvoin saapuu paika l
linen seudun asukas saar elle. 

Joel Lehtonen vetäytyy ih
misten seurasta pois, ikään
kuin kuoreensa, haluam atta 
kaan heihin paremmin tu tus
tua. "Ikävä sanoa, en l ie ne 
erikoinen r ah vaankaan ihan
noitsija : mahdoin saada siitä
täkin kokem ukseni". "Mu tta", 
hän ja tkaa, "eräitä kelpo 
olentoja tunnen ain akin tääl
lä, tuost a kansast.a, johon t ai
taa olla rahtusen vaikea tu 
tustua, m u tta joka . vaik uttaa 
r eh ell ise!tä, uu tteralta , sydä 
melliseltä. - Hyvä suulas, 
paha kielas, vaitelias vaivat 
kantaa", arvelee vanh a sa
nanparsi. - Näit ä kelpo 
olentoja j a kirjaili jan parhai
t'l ystäviä ovat Saarelan 
"patriarkaalinen ukki K ustaa 
ja hä nen y htä syd ämellinen 
ja v i rkku mumminsa , sydä
mellise t sydämen pohja an 
saaJ,ka : ukki kävellä tössii 
pellon poikki kotikutoisissa 
harmaissa, pitkä parta 
pehmeäksi kampailtuna, pu
nertava nenä paistaen ryssän
mallisen hatu n alta; mummi 
kyysää perästä an gervojen 
reunaamaa kävelytietäm me, 
mus tissaan, köyrynä, a havoi
tuneena - käsissään tuomi
sia, milloin valtava nisulimp-
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· Lintukoto 

aivan erikoista perspektiivis
tä syvyyttä. 

Kun kirjoittaja ylistää la
vonsa pientä häkäreikää ik
kunoista kaun eimmaksi, kun 
hän vakuu t t<Ja sen luoman 
v alon muistuttavan v ärileik
kiä, jonka lasimosaiikit anta
vat maurilaissaunaan kupolin 

hilj;,lisclle filosufoinnille ko
hoaa esiin julma elämänta is
telu, jota luodut, väh äis im
mätkin joutuvat käymään 
keskenään. 

Eniten puhuu kuitenkin it
se luonto. 

Joel Lehtosta on sanottu 
kirjallisuutemme värimaala-
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Osuitsiro Imaoka on Artturi Rarenin kanssa julkaissut Tokiossa suomalais-japanilaisen sana
kirjan. Kustantaja on Nikko- Bunka Kyokai ja hinta 38 mk. - Edellä näyte olympialaisiin 

matkustaville kirjan keskeisestä sanavarastosta. 

nksi eikä varmaan syy ttä. 
Hän loih tii luki jan e leen maa
lauksen toisensa jälkeen. Su
vikuut Iipuvat ohi tse värien 
ja valojen saatossa. Hän ku
va<'! kesän tu lon Botticellin 
kultakutrisena Florana, joke~ 

sirottelee kukat m aisemaan ja 
herättää luonnon , hän antaa 
heinäkuun lämpöä hehkuval
le k uu tamolle m iltei pakanal
lisen aistillisen loimun .ia elo
k uulle synkän, kuolemaa j a 
syksyä aavis televa n sävyn. 

Kirjai lij a tarknstelec Ltn 
tukodostaan suven tuloa. Hän 
kap inoi, y r meilee Pohjo la n 
kesän kylmyy ttä, samoin kuin 
me itsekukin olemme kapi
noineet, tu ntee jopa petty
mystä s iitä , et tä on ensinkään 
jättänyt kaupungin -

- kunnes häne t eräänä aa
mun a, ihmeellisen unennäön 
jälkeen , yht 'äkki ä y llättää 
ku k kivien omenapu iden lumi
va ik eus. 

Piha on tulvillaan tuoksu
ja, linnut laulavat ki lpaa ja 
"k imalaisten urut humiseval 
luonnon täysiä sydänääniä". 
Kir jailija astu u rantaan "ohi 
pengerrnän . jonka partaalla 
valkoruusu t ovat nupull a, 
vieritse must an pila rikata
jan". - - "Ra nnalla säkenöi 
vedestä a urinko un entorkku i
s iin silmiin , se näkyy vedestä 
yhtä soka isevan a kuin tai
vaaltakin". 

Hän peseytyy kuin m u h CJ
mettila inen ennen rukousta , 
hän tuntee, että paha aika 
on m enny t, että hänen ge
niuksensa elää eildi voi ikinä 
kuulla hän en eläessää n. Su
ven, saaren ja s ini sen taiva an 
ihme tämän aikaansaa. 

"Olemme tosin köyhiä tä ssa 
syrjäisen . on nekkaassa m aas
sa", hä n huudahtaa ja jatkaa: 
"Niin t;;hdon min:ikin olla. 
Mu tta en ilman unia, näkyjä. 
Minulla ne on, Flora kyl vää 
ympärilleni jäl leen ku kkia , 
niitä sataa n iin pa ljon , etten 
ennätä poimia. Kesä on tul
lut! Olen taa s rakas tunu t 
saa reem m e. Lin tukadon elä
mä on minul lekin a lkanut." 

"Suvi säteilee, päilyy ym
pÄr illä . Järv i p;iiln ja kiiluu 
päivä nnousun puo lelta . Vielä 
häi lyy järvellä usva. Se on 
loistavan punaista, se on ih
meellisen sin istä! 

Aallot lipla tt avat ikään 
kui n horleessa, vie lä torkuk
s iss ~ ra nna n ka llio ih in. huo
kaisevat syvää n, ikäänlwin 
hierovat unen silm istään, he-

räävät. . . Aamutuulella on 
oma taikansa 

Maailma oudossa, hälk;:nse
vässä ramppi valossa 

Leh tonen vyöryt tää nähtä 
viksi ukkospilvien punaiset 
vuoret, maalaa sadepisa roiden 
kimalluksen ter valepä n tum
m ankiilt ävillä lehdillä. Sa
teenkaari l ev iää s il m iemrne 
edessä suunnattomana kun
nia porttina ta i itämaalais!dr
javana, loista va na vittoka<J
rena. Hän t u n tee aur ingon 
veressään, tu ntee, ettei ol e 
tarpeellista mitään r.tiettiä: 
kaikki on onnessa selvää. 
"Maailm a on kuin jalo malja: 
juo, k allis tele ahkeraan, nau
ti ja la ula". 

Hän tuo e teemme öiseen 
uneen vaipu van Vanajan, " jo
ta on sanoi lla mabdoton maa 
lata", k uvaa laskev<cm au rin
gon ··verenä, hostiana, joka 
kris talli lippaassaan alttarille 
hohtaa , kuten katolise t runoi
lij a t ver taisiva'". Ja Lintu 
kadon yössä hän nostaa e te
läs tä näh läväksemme mys til 
lisen, lwn()avan kuun, junka 
a ll a " järvi kiiluu m etallisena, 
punaisena, kiihoittava na kuin 
veri, väl kähtelee kultaisena, 
häikäsevänä kentduä". 

Kirj ailija kuvaa heinäkuun 
kuutamon "kummallisek si 
kuin un i, - k uumeinen uni , 
onnellin en , vailla tusknn tun
tu.Ja. Se tuh oaa ruumiillisesti 
juovu ttaen muis tot, kokemus
ten te ,uudet, nuo onnetto
m uuden tuoj a t. Oikea aistien 
Leth e". Ja kirjaili ja 'rtaa 
sen lumousvoimaa huilunsoi
ton voimaan Iumota käärmei
tä. Hän pu h kea a y li . vkseen 

"Ju mal a, kuin!;:a täällä on 
kaunista. Tulette t<J n huall e 
metsiköstä, kastetta hersyvän 

polun varjosta ja pimennosta, 
jonka pirtti luo nurmikolle 
Seisotte rauhallisen pirtin 
k ulmalla ta i viereisen luhti 
a idan va lkean pilarin v ieres
sä. Hu omaatte silloin yht'äk
kiä kuun kokonaan. Tuolla 
on hedelmäpuu- ja kuk]ul
kenläll ä tummuus, jossa sir
kat kiihkeästi siri ttävät - l<e
sän syyspuo le n luonnonsäve
liä. - myyrät sipi t tävät ja 
sammakot ruohikossa hypäh 
dellessään tupsahtelevat. Ja 
edesänne on Vana jan e le tä 
ulappa ja tuo h 'käisevä kuu 
Utuinen, usvainen , ku in hm·
son läpi p;!islave~ ". 

T ai hän kuvaa ihmisen .13 
luonnon yhteyden heinäkui
sessa yössä: 

"Ihminen hehkuu , luonto 
hehkuu horteisena. Heinäkuun 
punainen kuu on nyt heidän 
jumala nsa , e i se nuorukais
v i e~ton j a vaalean kalpea ku in 
nopeasti kadonneen kesälmun 
kuu. Tämä jumaluus tar joaa 
julkeasti maljaansa, ylly ttää 
j ohonkin sa tumaisee n, vim
m a tt uun. jossa heittäydytään 
alas luonnon varaan." 

"loista e lokuun kuutamot 
kalman vaikeus mustilla ve
sillä." 

On kai lupa leikk iä a jatuk 
sell a, et tä Joel Lehtonen oli
sikin kirjo itta jan kynän ase
masta valinnut ilmaisuväli
n eikseen piirtimen ja paletin. 
Voi kuvitel la, kuinka hän 
nu or uusvuosiensa hur jien ja 
väk iva ltaisten värifa n tasioi
den jä lkeen oli si jou t unut 
Italian ja Espa njan va nhoj en 
meste~rien !<Ouluun , oppinut 
sommittelun tiukat lait sekä 
käsittänyt lujan ja hall itun 
kokonaisuuden ; ku inka hän 
esp;; n jal;;isen Goya n lah jo
mattoman kirpeässd sa tiir issa 
o lisi tavannut osan om asta 
laadust.aan ja m yöhemmin 
Alankomaissa pysäh tyessään 
o lisi kek sinyt Brueg he li n ky
vyn riemastuttavan reheväsli 
h;lVa i n noll is tu ttaa yks i ly is
kohtia . Voi a j a tella, että hän 
voimansa päivinä olis i luonut 
' pu tkin otko laismaal<Juksensa ' 
ja löytänyt n iihin ulko laislen 
m estari teosten itsenäiset vas
tin eet ko toi sesta maaperästä 
Voi olla m ilte i varma, että 
hän kokeil ijana, aina u u tta 
e ts ivänä, olis i maa lannut 
erää kauneimma t impressio
nis l.i se t tuokiokuvansa Juo n
nost a ja myöhemmin - etsi
ny\ ekspressionismist a vasti
n e! ta taiteil ijalaadulleen. 

J oel Leh tonen rikkoi lakeJ::t. 
N:inpä hän , a jan käsityksistä 
välit tämättä, olisi hylännyt 
Ya<Jtimuksen tauluj en pinta
luonteesta ja kaksiulotleisuu
desta. Parhaimmissa luonnon
maa la uks issaan hän olisi vic
n y t katsojan su oraan taulun 
s isään, suoraa n Pulldno lkon 
maisemiin j a Lin tukadon pie
nolsmaailmaan. K a tso ja olisi 
vo inu t ais tia kaiken näke
m;insä aitona .ia e lävänä .i a 
kUJtenkin - taiteilija n p e l
kislämän ä. 

Luonnon pienoismaalaukset 
ova t "Lintukodon" v iehä t.lä
v il.lpiä s ivuja. Mutt a niid en 
tummana tausta ne~ on muuta. 
Syksy piirtää m erkkinsä maa
han. polkua pitkin astelee v ii
k atemies. ukki K u staan hah
mossa Hä .. on tullut katko
~11"an kesän kukat, ke tone ili
kan, tervakulwn, hor sma n, 
an ger vo n, joih in kaikkiin lii t
tyy menn eitten suvie n muis
toj a. Ukki, joka ne nyt kaa
taa, e<:lustaa syksyä ja katoa
vaisuulta. 

Mutta ei siinä kaikki. Kir
jan merki t tävin osa, sisä inen 
itse tili tys, ;; lk;; a e lokuun kyl
minä , vall,eina kuutamoöin ä, 
jotka kir ja ilijalle muodostu
vat painaj a isenomaisil<:si val
voj aisiksi saaren aavemaisiksi 
muuttuneissa maisemissa ja 
ai tan himmeässä yksinäisyy
dessä, jossa "mus l<Jksi m;;a 
la ttu pitkä pöytä pois taa k uin 
r uumislauta". Kaiken ' ·atoa
vaisu us, lahoaminen, ha joa
minen ja kuoleman aavistus 
saavat Joe l Leh tosen teke
mään r ippinsä; tuska pe~ kot

ta <J hänet lu nnusluksiin 
toivossa, että kirjoite ttu sana 
helpottaa. 

Tässä a lkavat "Lintukodon" 
vaikeimmin taj u t tava! sivut. 
Lukija lukee ne uudes taan ja 
uudes taan ja pysäh tyy mietti
mään. Vastausta hän ei saa 
Jotakin eh kä ku itenkin sel
vläa kir jaili jan s;; no nn e~st a, 

joka purkautu u mil tei viiltä
vänä· katkeruutena. 

T uon katkeruuden syynä ei 
ole köyhyys, aineellisen tava
ran puute; Lehtonen han oli 
melkoisen va rakas. Ei li ioin 
suru siitä, ettei hänellä ole 
ketään, jolle jättää "taloset 
ja tavar<l t" k uoltuaa n ; Lehto
nenhan oli lapseton - hän
hän ei halunnut lapsia kärsi
mään tähän maailm a an, joka 
oli tu skaa ja kuolemaa täyn 
nä. Eikä katkeruuden syy nä 
ole maine ja kunnia; Lehto
sen omia sanoja käyttääk-

scmme: "- en uhraisi pientä 
sormeani sen t iedon tähden, 
etten - kuoltuani nimelläni 
mitään tee". 

Ja hän lisää : 
"Ei, jotain täydellisempää 

olisin tahtonut, - .i a siinä 
Mel'iston i näytti minulle voi
Jna nsa." 

Tässä kirjailijan ripissä ja 
ilseti lity ksessä lukija .iou tuu 
eksyksiin: bän ei voi eikä 
osaa seura ta kir jailijaa -· on 
kuin Joel Lehtonen si ttenkin 
t ah a lli sesti verhoaisi tämän 
kohdan se~ l a peräisyy t een. Lu
ki.wlla on tunne kuin hän 
vaeltaisi sumu ssa eikä tiedä 
oikeata suuntaa - kuul ee 
vam eläiset ka tkelmalliset 
äänet. 

lVIitä täydell isernpää Joel 
Lehtonen oli si l;, hlonut ja 
mitä hän ei voinut saavuttaa? 
Hän v iitta a mysli lli seen rak
kauselämykseen, hän huudah
taa: 

"Ku vitelkaa, e ttä olisi ker
ran rakasta nut. Kuka nau-
roe" 

Mutta k u vi te ll<:aa, että 
olisin tod e ll e~ r akastanut, -
tingin siitä hyvin luj asti; ku
v ite lk aa, e ttä olisin pyrkinyt 
toisen ihmisolennon p uoleen 
ja jopa n.s . s ieluni he rkim
mällä. Odottanut. J a se~anul 
kaiken. Saaneet toisiltamme 
pa itsi tämän surkea n ihm is
ruumiin paljon enemmän : jo
l;;a isen a ja tuksen, toiveen, 
haaveen, surun ja aurinkoi
sen a u tuuden. Kaikki toisil
tamme vi imeistä hermosolua 
myöten , muka. , ." 

"Ja k uitenkin : se llainen sie
lu, - ei, ihminen, - voi loi
sen m yödä!" 

"No niin , kuvitelkaa sitten 
nyt, että tuo vainaja , - hän 
on ny l. vainaja, minul le kuol
lut muullakin ta voin kuin 
ruumiillisesti,. - kuvitelkaa, 
e ttä tuo vainaja, jok..t antoi 
nl.inulle niin paljon kuin ih
minen toiselle voi antaa - -
- n iin, koko rakkautensa, -
kuv ite lk aa, e ll e i hän si llen
kälin käs ittänyt minussa tä tä: 
e ttä halvel\ sin "elä ä" hän en 
mielessään täm än a inoan elä
mämme jälkeen minäkään n i
m en ä; - etten sellaista hau
dantakaista ymmärrä; ettei se 
m in uun kuulu, m inuun joka 
aion olla multa murea, ei mi
tään; minuun, joka parh a illa 
helkilläni edes toivoisin 
va in tehneeni jollekulle h y
v ä ä " . H än jatkaa v ielä: 

"J · tämä on minulle katke
ruus: että en n .s. optimisti, 
ymmärtänyt ihmisen todellis
ta h irvittävää yksinäisyyttä, 
k oska jolt akin odotin ni in 
paljon "sielua", siis sydäntä. 
Mistä ihminen "sielun" olisi 
saanut, si is sydämen niin 
suuren, e t tä se valaisisi h h'i
nen älynsä, tekisi hänet ym
märtäväksi, rakastavaksi?" 

P rofessori Rafael Koskimies 
on sitä mie ltä , e ttä pääseik
kana e lämyksessä ei ole ra k
ka ll s ta i ra kas tumi nen sinä n
sä, vaan noiden kahden väli
nen ristiriita "kuolematonta 
nimeä" "iku isuulta" si is kir
ja llista' mainetta ja' jä lk imai
n etta koskevissa mielip iteis
sä. Hän vertaa "Lintukodon" 
mystillistä rakka usta rinaa 
Lehtosen "Sirkus .i a pyhimys" 
ro t'naanin (1927) arvoitukse lli
seen l\ ertomukseen j a löytää 
y htälä isyyllä näiden kahden 
vä lillä. Hän ja tk aa: "Aih e on 
hyvin mielenkiintoinen ja on 
tul evassa tutkimuksessa var
m aan palj on askarruttava 
Lehtosen t u tkijoita. Sen tul
kinta on tä llä h etkellä vielä 
liian a ik<J ist.a . On k ui ten kin 
ilmeistti, ettei näissä tun le
muksi ssa ja mieliskelyissä ole 
kysymys vain "ärtyineistä 
hermoista", erästä varhaista 
arvos telua la inalaksemme, 
vaan jos lakin syvästä mies
kohtaisesta tunnosta, elämän 
se ikkailussa voitetusta kuvit
lelma ttomasta to tuudesta, 
Lehtosen h enkilökohtaises ta 
totuudes ta". 

Mikä jää si is loppu tulok
seksi lukijalle kaikes ta tuosta 
hämärästä? Täydellistä Leh
tonen ei tavoittanut, mutta 
jotakin pitävää h än löysi. 

"Arvokkaampi ihmisestä on 
minusta se, josta ei y leensä 
puhu ta, jota m elkein noloil
laan, jos ta - tuskin l ied e
tätinkään : hänen mahdollinen 
hyvyyle nsä; kunniallinen k un
tonsa. Muu on pintaa, muu 
on - katoavaista. Sydän, 
kunto, joka ilmenee La valli
sissa arkias ioissa , -'- eikä sel
lainen, jos on oikeaa, voi i 1-
m et ä: se on sa lais ta." 

Ou toja s;;noja skep tikon 
suusta. 

I h m i s e n s a 1 a i n e n h y
v y y s - Iaskelmoimaton, jo
ka ei odota eikä vaadi mi• 
tään vastalahjaa - sekö olisi 
ikuista? 

Lukija tajuaa tuosta Joel 
Lehtosen syvän eeti llisen vaa
timu ksen, hänen, joka ei us
konut kuoleman jälkeiseea 
elämään. 


