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etkajenkka ainoa • ~ vientitovaramme 
''t ·· ·t "? . ·an een . 

1 mu ~yntyy kummallisis ta 
seikoista (katso fysiikan 'lake
ja') - ja sitten syntyy letka
jenkka, syntyy, potkii, kipinöi 
nuorta tervettä elämänmuo
toa, kuulemma terveellistä ky p
sään ikäänkin ehtineet. Raila
kasta! Pursuavaa! Uusia voimia 
an tavaa! Ihmeellistä! 

Tämä letkajenkka, jota muu
tama vuosi sitten katsoin 
eräästä amerikkalaisesta eloku
vasta. Elokuvassa sit~ tanssi
vat sekä valkoiset että tummat 
yhteisellä laivamatkalla Hud
son-virralla. Sitten aivan yllä t
tkE-n hoksattiinkln äskettäin 
että sehän on suomalaista v ien 
titavaraa - ja mei\).e se kui
tenkin oli tullut amerikkal ais
ten ylioppilaitten mukana -
heidän, jotka tulevat kehity~
maihin tuomaan valoa 'ylhääl
tä'. Mitä tuo termi tarkoittaa, 
mene ja tiedä! Joka tapaukses
sa: he saavat paljon aikaan. 

Työleirit saattavat syntyä 
suorastaan viidakkoon - ja 
kukapa senomaan ei silloin kun 
on ajanvietteestä kysymys kes
kellä ankarintakin työaikaa. 

Tämä tästä. 

paan, tässä tapauksessa Poh
jois-Eurooppaan, lyöty auki, 
jos ei suorastaan ihan hajal
leen! 

Lännen kulttuurivaihto on 
tätä kautta alettu 

Ihan vain noin leikisti, mut
ta ale ttu kuitenkin. 

Ja mikäli taruihin on usko
m ista, niin vielä tänäänkin 
tanssitaan letkaa Haaparannat
lakin eli lännessä . 

Ihmeellistä on elämä, eikö 
totta\ 

Kaikki on käynyt ihan käden 
käänteessä, näin tanssin muo
dossa. 

Mutta t"ntä muuta? 
Tiedetään kyllä kertoa, että 

tor:11.olainen Allan Jokinen (jol
la ny t on sitten lyhin matl,;a 
täältä PROVINSSISTA länteen) 
on myös tehnyt jotakin: hänen 
kirjansa on käännetty eestiksi 
- ajatelkar~ , eestiksi jo! Se on 
ihan lähellä .io muita länsimai 
~ia kulttuurikieliä, i<=~ sieltähän 
se tuulahtelee Haaparann a n 
kautta. Se on suuremmoi;ta 
Ja juuri tuo, että lyhyt matka 
PROVINSSISTA länteen . Se on 
jotakin se. Samalla voi käyt
tää hyväksi sekä PROVINSSIA 
että LÄNTTÄ 

Vaikka kyllä se tiedetään 
että Allan .Jokinen on itse vaa
timattomuus, eihän toki siiti\ 
ole kysymys että hän its~ olisi 
ollut jotakin sinne tarjoam assa, 
toiset sen ovat tehneet - ja 
nyt me kaikki toiset , joilla on 
kans omasta mielestämme kul
ta!11unia hautumassa toivomme 
itsellemme samanlaista viuh
kaa: että Länteen! 

Niinkuin esimerkiksi tuo 
Veikko Haakana tuolta Kersi
lön paremmalta puolen - on
pahan hän ehtinyt ihan alusta
ma:o~n jonkin asian nimenomaan 
tältä pohjalta 

nio, nimenomaan H aapara ntaa. 
On se kumma! 
Ja kummemmaksi vaan 

muuttuu 
K un ei PROVINSS,lST A mi

tään hyötyä ole, ei varsinkaan 
sille, joka kaupungi.~ta kirjoit
ta a. Kun kaupu nkeja on muu
allakin. Ja mitäs 'se ny' on sit
ten Lappi. yksi pieni va ivanen 
Lappi, hä? 

En täs mitä oli karelialismi 
- tuo, josta · ammensivat Sibe
lius, Sparre, L eino, Gallen-Kal
lela, Järnefeltit; Edelfeld t, Ka
janus. Hö'hö - provinssialis
m ia. K uinka ne nyt sitä, tuol
laiset nerdt? On se kumma! Ja 
kaikilla niillä oli vientiä, heil
lä. Eikä ne silti o lleet mitään 
pankinjohtajia eiki:i neuvoksa, 
he olivat sitä mitä olivat. tai
teili joita, taiteilijoita, oikeita 
taiteilijoita - k enties vajavai
sa ihmisinä, mutta suuria tai
teilijoina. 

Mitä on PROVINSSI? Mitä 
on letkajenkka? Mitä on vien
timme, työmme, tolmemme? 
Emme me siksi j ää nimettö
miksi, että asumme täällä 
kauempana Helsingistä kuin 
muut tämän m aan taiteilijat -
mutta ehkä siksi, et tä meidän 
työmme jäävät jollakin tavoin 
kuin ulommas. n iihin eivät yl
lä tiheän etelän asukkaitten 
taj u tai ymmärrys tai ole. Mat
ka on p itkä. Kustantajat yrit
tävÄt sitä lyhentää mainost<=~
malla, mutta ~e ei s ittenkään 
tunnu auttavan. Suurimpana 
luki.iakuntanamme on jatku
vasti oman provinssimme ih
miset - turhaan me taonelem
me tutt;:ainta vastaan. · Täytyy 
vain osata ottaa lusikka oikeal
la tavall a käteen ja odottaa 
aikaa paremn'l<t. Sekin tietysti 
kerrn tulee. E hkä se tulee vas
ta sitten. kun meistä on aika 
jät.täoyt. mutta emmepä ole 
turhaan tehneet silloin t yötä 
Meidän osanamme on ollut 
raivata 

Juu. Se on !<vnkkää. Kun it
se ei saa nähdä kiitosta. 

On se. 
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Oikein tuntuu mukavalta 
aJatella esim. niin että Jorma 
Etto viidenkymmenen ·· vuoden 
päÄ.stä selostaa nuorille v ihai
sille miehille vanhana hienona 
herrana että: 

- Katsokaas pojat. täällä oli 
joskus viiskymmen tä vuotta 
sitten nu oria vihaisia miehiä 
jotka taistelivat PROVINSSIA 
vastaan kuin leijonat, ja hävi
sivät, provinssi oli voim;;~k
kaampii tehän nyt näette sen 
jotka elätte siinä. Ja o1i niit
ten taistelijoitten joukossa pa
ri kolme viha ista n u o r ta tä
t.iäkin, jotka yrittivät pitää sit
keä5ti piritansa - yksi näistä 
taistellen Provinssin puolesta. 
ja hän oli sentään h ieman oi
kea~sa niin että elettv on en
nenkin - ja vielä nytkin nyt
kytellään. .Ja eteenpäin on 
päästy pitkästi. 

Tässä tulee myös mieleeni 
eräs pien i tositapau~ muuta
masta matineas ta Etelä-Suo
mesta. Olimme kutsuttu cnno:n 
esiintymistä erään me~enaatin 
luo lounaalle. Lounas oli upea 
Koti kau nis. Suorastaan va i
kuttava. Meitä kirjailijoita oli 
run .~as p uolikymmen tÄ. Isäntä
vä~i oli todell:1 kulttuuriper
soonia .ia heidän panoksen'a 
lounaalla .iäikin ainoaksi sel
lai:5ek~i . jota kannattaa muis
taa. Me kiria il i.iat, me istuim
m e ja tutkimme toi~iamme 
mvkin vierr<i n ilm ein. lähes vi
hamielisin kasvoin hakien toi
nen toisistamme heikkouksiam
m e. vikojammc. virheitämme, 
uskaltamatta vaih taa paljon sa
naparia. Uskonpa että ~c oli 
isäntäviielle piinallista. Ihmet
telin .iälkeenpäin eräälle mu
kanaolleelle että m iten tällai
ne~ oli mahdollista. Hän sanoi 
että se on aina mahdollista kir
joilijoille. K ir ja il iia 'ei saa pal
.ia~tan itseään, hän nauroi. -
Miksi? utelin minä. - Siksi 
että siinä voi paliastua oma 
tvhmyys. 5anoi tämä vanha 
hieno kirjaili ja ja iski ilkiku
r isesti silmää 

taisto orsmaa 

aamuyön jamit 
avaruuseepos täynnä joulua on 
joka vuosi kuudesti kerran, ta i 
lautasesta kaksi, kunnes kuolen 

orpo sointu sanoi: 
päivä uus, päivä uus 
enkä tiennyt? 

risuläjä aivoissa soinnutti käsiä 
p ianolla eikä rumpali n ukkunut 
luk i vain lehtiä ja runkoa etsi 
vaikka etsi etsi 
A1·tin pumpussa kuusi b låsan a 
soitti taivaansäveliä 

j a yöllä hiljaa 
kolli huusi : 
puoli uusi! -eteisessä kävi tuuli. kun pöydäl-

lä jakkaraa syötiin ja Mi1key 
sammui foni suuhun ja tulenkul
tasävelet kävivät krapulaisen 
kielen alla; toivat m ieleen u u
denaikaisen estetttömyystodistus
hakemuksen seinällä etsi Thele
nius itselleen ystävää tapetin 

varJoista, joiden liisteri oli .. har
monista tai d isharmonista miten 
vain tulla vai mennä? halluus 
käveli jameihin, kun bassolla 
viinaa juotiin modernit nykyai
kaiset syy-yhteysmuusikot otti
vat kaiken itselleen naiset luo
puivat · takista lakista ottivat 
korkit päälleen kävelivät Hrust
sev- ilmein ulos F ifthille 

en kestänyt enää 
analysoimattomu u teni rikko1 

muutit 
rum pukapuloissa oli vihreita 
loiseläjäsoluja kimaltivat whiski
toi päivän puuhun P<lllastunturi
seltä pinnaltaan ja rukous uusi 
hanget lei juiva t bassorummun 
pinnalla .ia hihat kantapään ra
kot voihkivat: duu-da duu-da 
kaikki syntielimet ryhtyivä t yht
äkkiseen tulitukseen päässä ta
koivat patteri t ja kysymysmerkit 
kiersivät ,putkia. 

Jos tämä kirja 1 1 1 

KALLE PÄÄTALO: MYRS
KY KOILLISMAASSA, 640 
s. GUMMERUS 1963. 

Jos täm ä kirja olisi ilmesty
nyt kymmenen vuot ta sitten, 
olisi se Gummeruksen kustan
tamana mennyt 150.000 kap
paleen painosmäärään. 

Jos tämä k) r.ia olisi ilmesty
nyt Söderströmin kustantamana 
kymmenen vuotta sitten, olisi 
sitä painettu 360.000 kappaletta. 

,Jos tämä kirja, koko nyt 
päättynyt t rilogia, olisi ilm es
tynyt ennen Linnan Poh.iantäh
ti-trilgiaa ja Gummeruksen 
kustantamana, olisi sitä mennyt 
sata tuhatta kapp!'letta. Jos se 
silloin olisi ilmestynyt Söderst
römin tai Otavan kustannuk
sella, olisi sitä myyty 200.000 
kappaletta ja se olisi käännetty 
vieraille kielille. 

Jos tämä kirja nyt olisi il
mestynyt Gummeruksen kus
tantamana niinkuin se ilmestyi 
ja s iinä olisi käsitelty helsin
kiläistä, tamperelaista tai jo
tain muuta seutua ja sen ihmi
siä linjan Kokkola-Nurmes ete
läpuolella, sen painosmäärä 
varmasti muodostuisi suurem
maksi kuin mitä se nyt m uo
dostuu. 

Jos tämä kirja nyt olisi il
mestynyt Kariston, Weilin & 
Göösin, Kirjayhtymän, Tajon 
tai Kuvan ja Sanan kustanta
mana, se olisi pysähtynyt en
simmäiseen painokseen ja sen 
olisi os tanut luettavakseen 
en intään 4.000 kansalaista. 

Tällainen vaihtelu , vail,ka 
kirja olisi pysynyt tarkalleen 
samana, on nykyisin mahdolli
nE-n Suomenmaassa - eiköhän 
muuallakin - riippuen siitä, 
kenen hoitoon ja huomaan asiat 
aikoinaan on annettu 

Onko tässä moittimista? 
On kyllä. S illä ki rjan menek

ki on meidän päivinämme sen 
taiteellisen arvon mittapuu. 
Tämä seikka nähtiin erittäin 
selvästi Tuntemattoman soti
laan suhteen. Kuten yleiseen 
muistetaan, se sai ns. taidetta 
ymmär täv issä p iireissä koko
lailla karsaan vastaanoton. 
mutta sen myyntiluvut sai va t 
aspektit vaiblumaan myös sillä 
suunnalla. -

Loppujen lopuksi siis raha 
saneleee tänäpänä, onko kirja 
hyvä vai huono. Raha on krii 
tikko . yli kaikkien kriitikoiden 
Ei ihmisen palvelija vaan ih
misen isäntä on raha tässä 
mielin. 

Lasten nurkka 
Tässä kerrotaan kir joista 

jotka olemme lukeneet. L uke
kaa tekin n iin uskotie nämä. 

Tove Jansson: MUUMIPA
PAN UROTYÖT 

Minun mielestäni tämä oli 
mukava kirja, esimerkiksi kun 
muumipappa pelasti Hemuli 
tädin. Ja Fredriksonin hassuis
ta sanoista. Tämä on myös 
opettavainen kirja pelastami
sesta ja monest a muustakin 
Kirjailija on saanu t aika·an 
mukavan kirjan jossa myös vä
lillä puhutaan kotonakin. Ei 
kukaan jaksaisi kuunnella eikä 
lukea j os ei ole välillä helpo
tusta. Muumi ei hal ua et tä 

Lisäksi ylen oikullm en Ja 
mielival taa käyttävä isäntä. 

Mutta jatketaanpa jossitte
lua · 

.Jos Päätalon kirj assa ollsi 
edes yksi yksityiskohtaisesti 
kerrottu paritt~)ukohtaus , olisi 
sen menekki muodostunu t pa
remmaksi kuin mitä se n vt 
muodostuu -

Jos kirjailija tavalla tai toi 
sella olisi ottanut pol ittista 
kantaa, jos hän olisi käynyt 
mestaroimaan syyllisyys- ja 
syyttömyyskäsitettä puoleen tai 
toiseen. jos hän olisi sormella 
osoittaen verrannut kirj ansa 
henkilöitä toisiinsa t ai Koil lis
m<~an asukkaita vaikkapa kau
punkilaisiin, sama se tampere
laisiin, helsink iläisiin tai ou
lulaisiin, ol isi ki r~aa menn yt 
jqku tuhat kappaletta lisää 

,Jos - niin, jos hän tä ta 
ka ikkea olisi tehnyt, hänen kir
jansa ei ol isi ollut Koillisma an 
elämän ja sen asukkaiden tai
te ell isest.i arvokas esitys. R o
maanissa olisi näkynyt Eskon 
puumerkki, pihtien pi tämät ja 
siitä olisi tullut tunkkainen ja 
apdas eikä niinkuin ny t : avara 
ja laaja kuten selkosten maa 
j os~a viima ja vastoinkäymi
nenkin on sen asukkaille ra
kas 

No, Päätalolla ei näinkaan 
ole moittimista myyntiluvu issa 
ja hyvä on niin . Kirjan sotaku
va ukset ovat paikoin par empia 
kuin Linnan Tuntema ttomassa 
Ja kokonaisuutena teos on kau
nis, nimenomaan kaunis. Sitä 
se on ilman väritystä: pä ä ta loa 
itseään ei näy muualla kuin 
kansilappeen valokuvassa 

drontti Edvard tulee kiusaa
maan heidän matkaansa. Mut
ta sitä mukavammaksi kirja 
tulee 

Marjatta Kurenniemi: OLI 
ENNEN ONNIMANNI 

Olet ehkä ku ullut tuon ih
meellisen sanan Onniman ni 
Onnimanni on pieni mies jolla 
on vih reä nuttu. Ja hän on 
au ttavainen. Sisi on pieni si
silsko joka katkaisee häntän
sä k ivelle. Sitten on Vaakku
ja, joka useasti ahdis tel ee met
sä n asu kkaita . Samilla on hie
man runollisia taipumuksia . 
Sitten sammakko on surullinen 
sen vuoksi, että se oli liian 
iloinen voi dakseen itkeä. Sa
dus'a voi tapahtua j ännitt ä
vää 

Katr i Savolainen: TYTTÖ 
MIJ AS-VUOREL 1' A 

Ela on tyttö joka löydettii11 
ruhi outu neen a uton jäännök
sis tä. El;m oikeiden vanhem
pen nimet olivat Eero ja Aili 
Raita-Metsola. Ela un vähällä 
joutua aivan mustalaistytöksi 
sillä hehäp hänet olivat löytä
neet. Mutta niin ei käynyt sil
lä Maria .ia Pedro ehtivät 
ap uun. Sitten tul ee suomalai
nen pariskunta joka on selvil
lä Elan vanhemmista. Ja siitä 
alkaa Elan muu tos. Ja h än 
pääsee Suomeen en tiselle ko
tipaikkalmnnalleen, jossa Lee
na auttaa. Ela;1 a letaa n myö
hemmin s anoa Ei laksi. Eila 'pi
tää myöskin taiteesta. 

El in Munsterh.ielm-Harva: 
KOIRIA J A HEVOSIA 

Tämä kir:ia kertoo uskolli
sista hevosista ja koirista jotl{a 
palvelevat isäntiään. Turva oli 
er ään koiran n im i. Se auttoi 
isäntäänsä viimeiseen hetkeen 
Silakka. Se myöskin ajatteli 
niin kuin ihminen .ia $en us
kollisuutta ei puuttunut. Eläi
met ovat vasta todellisia san
ka q~ i ta. Tässä ihmiset voivat 
oppiä myös aja ttelemaan eläi
men puolelta. Monet näistä 
kertomuksista ovat vakavia 
mu tta niissä kin tulee koirasia 
e~i lle vain sen hyveitä . Vappu, 
joka on vain suomala inen he
vonen, on kärsinyt vaikka m i
tä . Ei sitä harjattu eikä kun
nol la vaihdettu kenkiä. Mutta 
hevosella on hyvä muisti: se 
muistaa hoitajansa . 

U LLA .ia SINIKKA 
9 v. 10 Y.. 

Mutta sitten Tornio. jota ;gj
na on pidetty täällä PROVfNS
SISSA aivan pienellä takapaju
lan paikkana (siitä huolimatta 
että Tornio on vanha hieno 
kaupunki, Torniossa on myös 
kulttuuria, jota hengittää 
vanhoja taloja , jotka hengitta
vät ja mm. talo, jonka teras
silla on muinoin seisonut Ve
nkjän Aleksanteri, katu. jota 
myöten ovat kulkeneet Norjan 
hallitushuoneen jäsenet, puisto, 
jonka vanhojen puitten siimek
sessä on Topelius istahtanut, 
talo. jonka uutimien suojassa 
on F. E . Sillanpää ottanut pie
net 'rwkoset', piha, jonka pie
nelle puistotuolille kenties vielä 
ensi kesänkin kallistuessa syk
syä kohti, istahtaa vanhan ta
lo:-t oikea kummitus e.t.c) yht
äkkiä lyökin itsensä leiskaut
taen maailman kartalle (muit
tenkin provinssin kaupunkien 
huomioon) tanssimaHa , letkasti 
Haaparannalle eli ulkomaille. 
Hyvästi on akkunat Euroop-

Ja sitten Omasta. ikiomasta 
Kemin PROVINSSISTAAN 
Rauni K ivilinna ja Lauri Kaar
to, oivoi, m un tulee niin surku 
heitä. kun h e sentään kans 
ovat nin lähell ä Torniota. mut
ta e ioät vain tunnu nappaavan, 
ei niinkn in J okisella. Joissakin 
sy~issä on nyt vikaa. M<>htais
km; olla siinä , että Kem i on 
h ieman kauempana kuin Tor-

Mutta sekin on synkkää, jo! 
kaikki pysähtv isi m eihin. 

Se oli~i v ielä monin verroin 
synkempää. 

Niin kai, niin se s itten ehkä 
on. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~1V~~~~~~1V~~~~~~~~~~~~-~ 

ANNIKKI KARINIEMI 
~,,,,,,, ___ ,, ____________________ 1 _,_,, ___ ,~----- nakin ne olivat m ummon om

pelemia, koskapa niihin oli jä
tetty niin runsaasti kasvunva
raa, päätteli Vau la itsekseen T ammikuussa satoi silkkaa 

vettä ja talvenselkä taittui jon
kinnaisen välikausisään mer
keissä. Pääkaupunki oli lume
ton ja niljakas. Tuli aikainen 
kevät. 

Vaula Saari oli ikävystynyt 
työhönsä konttorissa ja elä
mään yleensä. Haluttomuuden 
kyy piti häntä jatkuvasti val
lassaan. Viikosta toiseen hän 
eli olotilassa, jossa minuus au
koi passiivisen a tajunnan ikku
noita harmaisiin aamuihin ja 
S1tlki ne mitäänsanomattorniin 
iltoihin ja öihin. 

- Lähde talvilomalle Lappiin, 
~hdotti ystävätär eräänä aamu
na työpöytänsä takaa. 

Kehoitus ei ensin tehnyt 
Vaulaan sanottavaa vaikutusta. 
Se sekoittui enemmittä keskus
t e<uitta kirjoituskoneen räti
nään ja hautautui paperiark
kien alle. Mutta ei sittenkään. 
Ajatus jäi elämään ja muuta
man päivän kuluttua Vaula jo 
istui junassa. Matkalla täysin 
tuntemattomalle, pohjoisessa 
sijai tsevalle maaseu tupaikka
kunnalle. 

Tunturimaja, h uikaisevan 
kirkkaan lumilakeuden keskel

lä , oli matala ja pitkä raken
nu~. Sen suojissa Vaula tunsi 
heti viihtyvänsä. Huoneensa 
ikkunasta hän saattoi nähdä 
harvaan asutun ympäristön. 
Metsättämän maiseman, jossa 
vain jokunen m ännynkäkkärä 
l~asvoi siellä täällä. Hiljaisuus 
ja tyyni rauha lepäsivät seu
dun yllä ja etäämpänä siinsi
vät sinipunervina hohtavat tm1-
turit. 

Vaula tutustui lähiympäris
töön. Väh itellen hän laajensi 
hiihtolenkkinsä y mpyrää ja 
eräällä retkellään hän sit ten 
osui vanhalle, e täällä tunturi
m ajasta si.iaitsevalle asunnol le. 

Mökki oli pieni ja ränsisty
nyt. Sen päädyssä olevan iki
kuusen oksat levittäytyivät tö
nön ylle kuin suojaavat j ätti
läiskämmenet. Piipusta kohosi 
savujuova korkeuksiin. Ilman 
sitä Vaula olisikin . lumen saat'
tamaa rakennuspahasta luullut 
ladoksl. Vaulan mielenkiinto 
heräsi, sillä h än oli. n äkevinään 
jotain liikettä mökin ed essä. 
Vaula työnteli sauvoillaa11 ver
kalleen eteenpäin, j a tuli a ivan 
liki portaita. 

Portailla kyyhötti pieni, nms
tiin puettu olento. Vaatetukses
ta j a pitkästä tukasta Va ula 
päätteli , että lapsi oli t.yttö. Sa
m assa tyttö kohotti kyynelten 
t iiyttämät silmänsä tulijaan 

- Miksi sinä itket? kysyi 
Vaula ja otti aurinkolasit sil
miltään. 

- Mum-mo kuo-lee ... nyyh
ki tyttö. Pa inoi tumman pään 
uudelleen polviin ja itki, että 
hennot h artiat nytkähtelivät. 

Tyttö oli paljainpäin ja h ä
ne·n toinen palmikkonsa oli 
au ennut. Tuuhea, alasvaluva 
tukka peitti kvykkyasennossa 
olevan tytön m elkein kokon aan . 

,....., Onko, onko m ummosi 

tuolla sisällä. kysyi Vaula ja 
osoitti kädellään huoneeseen 
päin . Samall a hän kumartui ja 
päästi ~uksiensa siteet auk i 

Tyttö nousi seisoalleen 1a 
nyökäy tti myöntyvästi päällään. 

Kauhukseen Vaula huomasi, 
että tyttö seisoi IumisilJa por
tailla ilman jal kineita. Yhteen 
käprist,:vt varpaat n äyttivät 
elottomilta. eil{ä niiden ihon
väristä voinut miti:iän "pää tellä 
Ne saattoivat jo olla tunnot to
mat! 

Vaula hypäh ti portaille. Tart
tui tyttöön kiinni. Kohotti tä
män maasta. K uin varmistuak-
8een . etteivät jalat jo oll Pet 
jääty neet portaisiin kiinni. Hä
tääntyneenä VauJa hoki: 

- Mene sisälle! Mene sisäll e 
lapsikulta' 

Samassa Vaul a .io nosti tytön 
kynnvksen yli ja seurasi itse 
perässä. 

Huone oli hämärä. sillä kah
desta ikkunantapaisesta tuleva 
päivänvalo ei paljoakaan va 
lRissut matalaa asumusta. T:vt
tö kipusi rahille uunin v ie
reen . J uuri kun Vaula oli ai
keissa ruveta hi eroma:1 n tämän 
kohmeisi a jalkoja, tyttö nykäi
si ne koukkuun ja peitti mus
tan ham een poimuihin 

Hiljalleen silmät tottuiv::.t pi
m eyteen. Yht'äkkiä Vaula 
muisti, että h uoneessa piti oll ::~ 
sairas, kuoleva mummo. Todel
lakin, sivuseinällä olevassa 
~ängyssä m akasi joku. Vaula 
lä 11est;vi sitä ja kysyi m elkein 
kuiskaten: 

- Oletteko Saira~~ 
- Sairas. ylen sairas. Kuului 

hi li<>inen vastaus. 
Vanh a nainen kohotti pää

tään ja v ierasta puoliavoimin 
silmin tiira ten kysyi k ivu loi 
sell a äänellä: 

- Mistä tulet, ja kuka olet 
vieras? 

Vaula 1 ~PliHi lyhyesti kuka 
hä n on .i<'~ lisäsi : ' 

- Aivan sat1 11 ma.lta olen tei
dän Sf'inien ne sisälle osu nut. 

- Ei olt; sattumaa, sanoi 
vanhus vakaasti. 

Sairas hen <~itti raskaasti, huo
hottamalla. Pöydällä oleva kel
lo t.ikitti hil ,iaa. 

Mökkiin kuului vain tä mä 
yksi huone. Ilmeisesti siinä 
a~u i täm~ sairas vanhus j a r<~ 
h illa yh ä k yyhöttävä lapsi 
Vauh tiedusteli vanhukselta 
sairauden laa tua. Hän f<aikin 
kuull a. ' että tauti oli ollut pit
käi" ika inen ja. että se oli v11i n 
pah'"ntunut p arin viimepäivän 
aikan a. Vaula ehdotti l ääkäriin 
m enoa ' 

- En halua lääkäriin, epäsi 
vanhus. 

Vanhuksen laiha rinta nousi 
.ia laski. Hän valmistautui ker
tomaa n jotakin. 

- I stu! kehoitt i hän ja viit
tasi luur ankokädellään tuoliin. 

Vaula istui ja vilkaisi samal 
la ympä1·illeen , nähdäkseen mi
tä lapsi . puuha ili. Tyttö oli 
m ennyt pirtin nurkkaan . S iellä 
hän oli polvilla·an penkin edes-

sä, kuin kasaan he i tetty vaate
myt.ty. Hänen kätensä oli va t 
r istissä pen'kin päällä ja pää 
noiasi is·ti.time n r eunaan. Tyttö 
rukoili, h ilj aa ja itsekseen tu
pisten ... 

- Tytöllä ei ole isää, eikä 
muitakaan omaisia. AJoitti va l1-
hus. Äiti kuoli synnytyk seen .. . 
En voi lähteä ja jättää lasta . . . 
P uhui vanh us katkonaisesti ja 
välill ä levähtäen . 

- Vien tytön majal le, kun
ne!l palaatte. Ehdotti Vaula ja 
lisäsi: 

- Ellehän viivy s iellä kuin 
yhden yön yli. Huomenissa 
ole tte jo täällä takaisin 

- E i tyttö suostu, sanoi van
hus, jatkae~ 

- Tyttö on tämän katon al
la syntynyt. Minun parissa aina 
ollut. Kaippoo se mui ta ihmi
siä .ia v ieroo vieraita olo.ia 

- Tulen sitten tänne1 hänen 
seurakseen, kuuli Vaula oman 
ää~ensä lupaavan. 

hotti oikean kätensä ylös ja 
lausui ääni väristen : 

- Jumalan Rauhaa! 
Meni.iät loittonivat yhä edem

mäs. Kun ahkionperät katosi
vat näkyvistä, purskahti por
taille tullut tyttö ra.i1.1un it
kuun. 

Vähäiset il ta-askareet oli 
pian suodtettu. Aurinkq hy
pähti kaukaisen tunturin taak
se. Oltiin levolle menoajassa 
Tyttö oleili itsekseen. Muu ta ei 
pu!lunut kun mitä häneltä ky
syttiin. 

- Mikii s inun nimesi on? 
tiedusteli Vaula 

- Maar it, vastasi tyttö ja 
tui.iotti pövdänreunalla palaa
vaa kynttilää 

- Onko sinulla yhtään nuk
kea? kysyi Vaula taas, saadak
seen keskustelun aikaCi n 

- Ei. Vastasi tyttö ja pieni 
suu tuskin aukeni. 

- Kuinka sitten saat aikasi 

Aune Vartiainen 

Vaulan vetäess~~ sukkaa ja
lasta. lähestyi tyttö häntä p it 
kässä liinapaidassaan. Kevyt 
lapsenkäsi laskeutui hänen ol
kaoääJleen ja hento ääni kuis
kasi : 

- Jumalan Rauha~ t 

OI:iet kahisivat. Vaula tiesi 
tytön nouseva n sänkyyn, o eh
m eidän vällyjen alle nukku
maan. 

Se oli hyvänyön toivotus. to
te~i Vaula. Kumpa ol i~in s ie
pannut hänet svliini. päi vitteli 
hän . Mutta ylö~kohotetut kädet 
vaipuivat takaisin, eikä ~anaa
kaan tullut hänen huuliltRan. 

Vaula luuli ty tön Jo nukku
van. k un t.ämii yht'äkkiä v ir
k.ahti sängystään · 

- Nosta rah.i oven eteen, 
niin kuulet jos joku tulee 

- Tu5lkin se on tRrpeen. En 
nuku niin sikt>ä~ti. Sitäpaitsi 
en pelkää, sanoi Vaula, vaikka 

PIKKUVANHA 
Viimein vänhus suostui. Ty t

tö kuuli m ummonsa päätöksen 
Riet:si tämän vuoteen luo ja 
huudahti itkunsekaisesti: 

- Ei. Ei. mlftmmo saa lähteä\ 
Tyttö la skeu si pol villeen 

P~inoi posken sa mummon kurt
tuista poskea vasten ja itk i 

Vanhus otti tyttärensä lap
sen kädet omiinsa. Sulki ne 
luisevien kämmeniensä sisälle 
k uin UJ)tuvakerän. Aika pysäh
tyi paikalleen. Auringon kuva
jainen värisi sängyn päädyssä, 
ylös ja alas h yppeleh tien. 

Van hus siirsi tytön kädet 
peiteeltään Vaulan syliin ja sa
noi huoaten : 

- Ota lapsi h uomaasi 
Vaula nosti tytön syliinsä 

Va~tustelematta tämä an toi kai
ken tapahtua . Ny y h k i e n 
hän kietoi pulleat käsivartensa 
Vaulan kaulaan j a väh itell en 
lapsi rauhoittui. Vanhus nu
kahti. 

Samana i ltapäivänä t apahtui 
lääkäriin läh tö. Tyttö seisoi 
portailla ja katseli k un Vaula . 
terveyssisar en avustamana peit
teli v anhusta ahkioon. Kun 
kaikki oli läh tövalmista, kiep
sa!1ti tyttö mummonsa luokse. 
Laski kätensä mummon olka
päålle ja vanhus ta silmiin kat
soen l ausui : 

- J umalan Rauhaa! 
Poistui sitt en mitään enää 

lis\iämättä. Huulet tiukasti yh
teen pu riste ttuina ja katse suo
r aan e teenpäin kohdistet tuna 

Terveyssisar lupasi huolehtia 
sairaan takaisin tuomisesta 
Otti ohjakset käsiinsä j a p~rot 
lähtivät liikk~lle. Mummo ko-

kulumaan kun et leiki? ihmet
teli Vaula 

Tyttö ei vastannut. Katseli 
vain tulen levotonta lepatusta 
suur illa silmillään. .iotka valon 
heijastuksessa näyttivät e ntis
täkin surullisemmilta 

Vaula m eni ovelle ja katseli 
ul .:JS. P imeys peitti tienoon. e i
kä katse kantanu t portaUta 
edemmäs. Oviaukosta tulevaan 
valojuovaan kuvastui kuusen
oksien edestaka inen huo.iunta . 
Muuten oli täysin valotonta ja 
hiljaista. Vaulaa peloitt i. No
peasti hän sul ki oven lukitak
sen sen. Mutta ovessa ei1 ollut 
mimkäänlais ta haka::J tai sa lpaa 
Hän tiedus teli tytöltä: 

- Eikö ovessa ol e mitään 
kiinni oilolaitetta? 

- Ei. va,tasi t yttö pää tään 
kääntämättä. .Jatkoi kuite nkin 
kohta kuin selitykseksi: - . .. 
Ei tattte. 

- Miten niin, ihmetteli Vau
la. 

Vastausta ei tullut 
V'lula alkoi rii5uu t.u a ja ke

hoi tti tyttöäk in tekemään sa
moin. Tämä laskeusikin he ti 
tuolilta a la s ja m eni vuoteen 
luokse. Siihen hän kui tenkin 
hetkiseksi pysähtyi, selkä Vau
laan päin 'käännettynä, ennen
k u •n ryhtyi avaamaan puseron 
sa nappeja. R iisumisensa välil
lä tyttö vähänväliä vilkaisi ol
kan sa y li Vaulaan, mutta kun 
tämä ei ollut sitä h uomaavi
naan, jatkui riisuutuminen 
edelleen. Ehkä l apsi h äpesi 
alusvaatteitaan. a.iatteli Vaul8 
Ehkä nek in o livat jostain p ie
nennettyjä, kuten hä nen muut
kin va.atteel;)sa, arveli hän. Ai-

pelko jo asui hänen sisimmås
sään . Lapsi vaistosi sen 

Vaula katseli ikkunasta ulos 
pimeyteen. H a njä k arnmotti 
ajatus. viettää yö , yksinäisessä 
m ökissä. Kaukana eräm aassa , 
vain vii sivuotias l apsi Reura
laisena. Vaula ei voinut käyd"i 
levolle. H än is tui ja kuunteli 
Mitään ei ulkoa kuulunut. Hil
jaisuu s syveni s itämukaa kun 
yö läheni. 

Vi imein hän päätti puhalta::t 
k ynttilän sammuksiin. Samalla 
hetkellä k un hän kumartui lä
he.lle kynttiHiä, alkoi katolt.<~ 
kuulua li ikettä ja outo<~ ra hi
naa. Vau la jäyk is tyi paikal
le-=n. Ty ttö nousi vuoteess8an 
istumaa n. Hetken kuunn eltuaan 
tytt0 sanoi ra uhallisesti 

- Elättiku usi siellä vain la
kaisee kattoa. Tulee hiUlet j<1 
metsänkylvön a ika. Paneutt+i 
uudelleen pitkäk~een ja nykäi
si oeiton s ilmilleen. 

Ty tön levolliset sanat i a 
käytt äytyminen tyvnny ttivät 
Vaulan p elokasta mieltä . Kui
tenkin jo·k <~ kerta kun tuulen 
puuska tuli j a kuusen oksat 
havis ivat katon päädyssä Vau
l a tunsi pelonkynsien nipistyk
set iholla an. 

Vaula valvoi ka uan ~enkin 
Jälkeen kun tyttö luki iltaru
kouksensa .i<\ nukahti 
A:~mulla Vaula n oli lähde tta

vä tunturima jalle. Ty ttö ei 
suostunut tulemaan mukaan 

- Ethän voi tä nne yksinkään 
jäädä, sanoi Vaula. 

- Voin. Ol en ennenk in iäii
nyt. vakuutti tyttö päÄttävästi 

Oli lähdettävä ja jätettävä 
lapsi. Vaula pyysi tyttöä. pysyt-

t.elemään sisällä ja sulki huo
lelli::;esti oven jälkeensä. Vaula 
otti sukset mökin seinustalta 
.i a kiinnitti ne jall<oihinsa . Kt!i
tenkin hän vielä kerran poik
ke3i ennen lähtöään ikkunan 
ta3kse. H11usi huurteisen lasin 
takaa tytölle· 

- Käyn vain ilmoittama~sa 
tunturima jalla. että v iivyn luo
n<J~i to istaiseksi! 

Tyttö katseli ikkunasta. Hä
nen pi e"let kawonsa eroittuivat. 
.iii~ikukk ien yml)ärö i rnä~tä la
~ista kuin kauniista pi tsipieluk
sesta. 

- Hoidrmme si ttP,n vh<l"!ssä 
mummon terveeksi ! li~äsi Vau
la 

Tyttö nyökäy tti päi=i tä än 
P ieni hymynhä ive kirkast i hä
ne, kasvon~a. Se oli aurin~ton 
p'ilkahduR pilvenrao~ta ia ~e te
ki Vau lan l ;ihdön moninverroin 
helPommaksi 

Palate"aan Vaula kiiruht i 
JliOk~u.i a l kaa sis8 lle. Tvtfö i~ 
ttl i ,:äne:yn reuna !Ia, avonainen 
virsikh·ja sylissään 

- Veisasin s illä a ikaa virsiä , 
sanoi hän ia sulki ki r.ian. • 

- Mum1nonko ~" on kiJ·ia? 
Vaula kysyi ja istui tytön vie
reen . 

Mummon. vastasi tyttö 
- Taidat osa ta jo naljon vir

siä? kvsvi Vaula jälleen. 
- 'tähän asti, sanoi tyttö 

Osoi taen kirja n keskivaiheilla 
olevaa sivur1. iossa oli langan
pätkä merkki nä. 

- Mutta mummo oqa ni:imi:i 
kaildci ja vielä ylikin, lisä~i 
tvttö hivenen vl peyWo\ iiiine~
~i:iän . Taas tyttö · su lki ki eian 
Mutta avasi sen kohta uudel
leen. kuten hän oli koko kes
kustelun ajan selaill u l 

Vaulan mieltä painoivat t un 
turima jalla kuul em::~ nsa ikäv Ä 
uuti set. JVTi ten hiin kP,rtoi<i 
asian tytöll e. Miten sääs.täisi 
lansen herkän mielen nah im
m ilta järkytvksiltä. mietti Vau j 
la. Viimein hän aloitti· 

- Tuntu\imaialle oli soitettu 
~ie l tä liiäkäriltä. että mummon 
on .iäätävä sairaalaan 

- Vain iin. Tytön silmih1 ko
hosiva t kyvneleet 

Vaula lohdutti lasta vakuut
tamalla, ettei hän. jättäisi tätä 
yksin. 

Olen kanssasi kunnes 
mummo tulee. sa noi Vau lri tois
tamiseen ja sil itt i kädef1i.i än ty
tön alaspainunutta päätä . 

Vaula .i<1 Maarit sijasivat 
.iuuri v uoteita, kun ulk oa <~ l koi 
kuulua lumen narskun taa. Por
t ~ ille astuiva t r 8skaat askelePt 
Molemmat sisällä nlii ;~ t katsah
ti va t toi siinsa. Tytön silmät 
kirkastuivat. HetkessÄ h än 
ryntä~i ove~ kohden. Mennes
sä;jn hän toisti h rulaen : 

- Mummo tu lee . .. Mu m 
n1o tulee . . . ! 

Mutta kun hän työnsi ulk o
oven auki. ei siellä ollu tkaan 
ketään. Yöllä satanut lumi oli 
koskematon. eikä portailla ol
lut ainut takaan ihmisjalan jäl 
k ei:L 

Tyttö 'pysähtyi paikalle~n 

Kyln1ä ulkoilma tunki ahnaas-

ti avonaisesta ovesta läm pöi
seen tupaan. Vaula meni myös
kin portaille. Laski suo ielevas
ti kätensä tytön olkapäille ja 
tu1i si miten tämä värisi k<~ut
ta·~ltaan. Vaula ei nähnyt tytön 
ka~vnja , si llä hän seisoi tämän 
selän takana. Mutta hän tiesi 
näkemättäkin. että lapsi oli 
petty nyt. Järkvttynvt. 

·- s ~ ol i edeltiikävijä. sanoi 
tyttö laut,., •e nsa yli kun he oli
vat aterialla. · 

- Kenen edeltä kävi:iä ? kysy i 
Vaula kummiss<Ja n . 

- Mummon. vastasi tyttö 
vellHiän lusikoiden 

Siihen a~ia i ~ i m11tt:a seu
ra:wana pa1vami. tuli 1vieras 
mies tuoma,., sanaa, et tä mum
mo oli kuollut . 

Tuskin se oli l<1usn ttu. kun 
ty ttö parahti äänekkääseen it
kuun . Hei ttäyh'i sängynpäälle 
suulleen ja .iäi s iihe n sydän 
surusta pakahtumaillcwn 

- Olen tämän seurakunn an 
kirkkoherra ja tiedän l apsen 
kohtal on. Vieras sanoi osaaot
tavasti ja lisäsi: 

- Tytöllä on eno ja täti jos
' ai n etel i~ssä . Varakkaita ihm i
siä. joten heihin on saatava yh

,.. teys mitä pikimmin 
Kirkkoherran mentyä, tyttö 

noltsi sängystä. Tuli itkusta 
turvonnein silmi4luomin Vau lan 
luokse ja voihkaisi sydän täsär- ' 
kevästi· 

- Eikö m inulla enää ole 
mum-moa . .. ? 

Vaula kohtasi kyyn elten täyt
tämät silmät j a va<;tasi: 

- Ei. Muuta häs ei saanut 
sanotuksi 

Huom enissa kirkkoherra oa
la~i. Hän oli saanut yhteyd en 

, tytön omaisiin ja poikkesi ker
tomaan : 

- Maarit on omitu inen )a 
svnkkä luonteel taan . 'Emme voi 
si joittaa häntä omien l9stemme 
pariin. Tyttö madaltaisi. aina
sella virrenveisuullaan koko 
pe1·heen ilmapi il'in. kertoi 'ki rk
kO•lerra enon puhelimessa sa
noneen. 

r~ita saapuneen. Mutta pirttlln 
päästyään hän havaitsi, että 
tyttö luki ääseen 1·aam<o1ttua: 

.Ta minä ylistän val
naiia, jotka ovat kuolleet on
ncllisimmiksi kuin eläviä, jot
ka ovat vielä elossa .. . 

Luku jäljitteli va nhan ihmi
sen paatosta .ia nuottia. 

Vaula pysäh tyi ovensuuhun. 
T:.li iotti tyttöä ia raama ttua 
T ietämättä pitikö hä nen itkeä 
vai nauraa tuolle samalla ker
taa niin hartaalle ja hullunku
rio,elle näylle. 

Osaatko sinä lapsikulta 
lukeakin? kysyi Vaula. Epäil
len, että tyttli lateli kaiken 
ulkomu istista 

- Joa-o . kuului tytön hiljai
nen vastaus. 

- Voi sinua ressukkaa. sanoi 
Vaula ia laski puut sylistään. 

Ilmojen lämmittyä istuivat 
Maarit ja Vaula portailla. 
Kuu nte liva t lintuien ti rskuntaa 
ja k urk iquran ääntelyä. niiden 
lentäessä nesimäsijoillaan. Taas 
kerran heidän näin istuskellC's
~a . saapui ruskea koira heidtin 
luokseen. Se k ulki hitaasti · ja 
kuono ri iouksissa. Kun se pää
si portaiden kohdall e, / he h un
ma~ivat, eW:i sitä ol i ammuttu 
kylkeen . Veri valui sen ku pees
ta .ia se vali tti ääneen. 

Yhdessä he si toivat eläimen 
haavan. Tyttö hoi ti koiraa hel
lyydellä ja Vaula oli hänen 
apunaan . Luqntokappale näytti 
Suostuvan mihin vain .ia tyttö 
~ai hoivail la sitä mielin mää
rin. Seuraavana päivänä koiran 
tila huononi. 

- Kumpa nyt olisi ase. joila 
lopettaisimme tuon eläimen 
kärsimykset, sanot Vaula k oi
ran tw<kia katsellessaan 

- Niin ei saa sanoa ! parahti 
tvttö niin onnettomana, että 
Va,u la katui het i sanojaan. 

Mu utöman tunnin kulul tu~ 
koira kuoli ja tyttö itki katke
rasti. Lohdu ttaessaan lasta 
Vaula sanoi: 

- Älä itke. Koirahan se vain 
oli. 

Tyttö kohousi koiran v iere.•-
.ra· tädin mielinidP. oli lyby- tä täyt een mittaansa ja lausui : 

käisyydessiiän yhtä torjuva : - SiPä ihmisten käy niin-
'- Ei. Ei. Mitään emme voi kuin eläintenkin : sa ma on 

tehdä LJ.psen hyväksi. Tyttö on k umpienkin kohtalo. Niinkuin 
ollut liian kauan vanhuksen toiset kuolevat. niin toisetkin 
~eurassa, joten hänestä on tu l- kuoleva t. YhtäWinen henki on 
lu t kuin mummo itse. Totinen kaikilla . Ihmisell ä ei o le m i-
ja iloton. tään etua eläinten edellä , ;;illä 

kaikki on turhuutta . . . Vii-
. .N."iinoliE;n j i:i.i a inoaksi . tytön meiset sanat .tulivat hiljaa ja 

s1:101tuspaikaks1. lastenkotl. itkunsekaisesti. 
- Sinnekin pääsy vie aik<~n- Vaula tu nsi loukanneensa 

!la. e ikä l asta voi hetkeksikään _ lapsen herkbi n mielen . Nyt hän 
jättää ilman. ~uolenoi toa ja tiesi, ettei ty t tö ollut oppi-
tu rvaa. puheh k1 rk~<oh e~~r~ . maansa pä~istänyt toisesta kor-

Huolehdm m1elellam ty- vasta sisään ja toisesta ulos. 
töstä ainakin ne päivät, jotka Vaan kätkenyt kaike n sydä-
v ielä ovat lomasta ni jäljellä, 
lu pasi Vaula. 

Su ksil la;.m seisten kirkkoher
ra k atseli ennen poistum istaan 
pi halla lumiukon parissa puu
haavaa Maarittia. Oli sentään 
hyvä, ettei lapsi kuullut kes
kust elu amme. huokasi hän it
sekseen. 

Vau la saanui r isusylvksinel?n 
portaille. Sisältä kuului pu
heenmuminaa. Vaula luuli' vie-

meensä. 

Vaul a kiin tyi lapseen ja kun 
lähdön hetki koitti . ei hän voi
nu tkaan tyttöä jättää Hänestä 
tuntui kuin vain tämä. lapsen 
k.:>htalo oli tärkein. Kaikkein 
tärkein. N iin sitten kävi, että 
hän k"'messakymmenessä ole
va van hnpiika otti l<lpsen mu
kaansa Helsinkiin. Eikä hän ale 
koskaan sitä katunut. 

~ 


