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/'fttf
..olin dilllat\)l'ibcnfcruurclkffä io' oTin jaonu!
tiil)b.en r('pUIl, foo!en tilon iid!ii, toij"W täällä, [ompedon laif)ludjo llId,foist<t näfl)ll.1ällllliin luilt [-et>pu liIJo:. OliflOll o/.c\uiuaoll luäf)ill 1ul1llomoaillJoioo
fi11, ct!ä tilon 1aCl~ raha minäfill, lIlutta lUI1 muulfiu [iffoo jo fUII ne fuitenfill o!toiiiloot jorren
lIlil1ö'; ja luu ttt}t oma iuu 011 Hif)cmpönö luin lolt·
iin lUU ·c.:roälfä ne, loiben piläiji, nitl) ft)rcneroäl1
filä e[illtari~oiioo iöri e~t ämään i. 11. e. Ori~nn
onu! malliin too~ten11lie[i5tä, fun fou\,)at oli pi!änl)1
Id)oo jo[oo, fallH1ris;o fuisfuHomoffo, ettei ;\Jtjäi'
ncnfuuJifi ja (l'ntaiii Um:. (gröösiii \)aifasfa ei .{lUut
1I1'itiiön iac[:ICllllOlHl, niili (mlan luin fönlJii, h)öläii5'
looimo iiSiui olDen ilUl.sia, muita lUII hän oli I<i'f)lenl)! h)~iine. foSjeiu('clI, rÖI)tl)i minune TJeli rilo
iitii, loinen lälä.
S!äf)bin IUoulloiieua iunnunlai"illana a~ler~·
nll,al~ aiemal!-e. DIi hoja~i1luincn fnall1ea tuuoomo ..
IHo, maol paljaal, pellot lllu ~ fat. llldjänreuna
ltlnHä, ii~lIä lääHä llallleilcroa [ulllitii~!ä.
StälucJiu llletjäta:~la!cen talvo!fista raloofam '
min. G:if)äll Hebä mi täiin laala, Oli tMS pöäs!eHlj
punaluanfeja irli. Cij 01~ minulla nllm ~(l ajella
fuin feppj.lIi dfii minllsoo ol:ii misiääll lapouf'
ie~ia tappe{el1laaan.
~o~ fuuhm jofu htlelOOll
cbe.6lä roi tafaa, llliiiM1l\t lllclfäiin, (u und 01001
olli. ffiCu.tfa ei fetääl1 tuu(unut, lllaiffa fil!oltl tälloin P1lfiif)bl)infin !uu[oMamaoll. 'Iullnoni Q11f~'
alll111(tHe, i.sla[lbill falajamäfeen, tien. !uicreen ft·
lue!!e Ieroäf)lämiiän.
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~ämä ofi, muuten ftjf[<ifin folffoa ieutua. ~ä~fä
ofoi ollut rintama jOI1'f'un ottaa. :rä~lö 0[[ faQlunut
Valion luäfcä tai~te(lIsia; !uo{\ja Itln1a~la 11leliö~iä,
iOllta räpi olin tuUut, oli reur(l~tettll loolfoijia ja
iiif)m oli hlo~ttu ommutfuia plInaifia ~autoi1)in,
joita f)e Wc oUrua! iaoncd loiroaa ennen luole'
moonlo. -Siitä ,faifeslo olin IuuHul foul)ufcdo·
l1luijia- tillisiä. (Sanon el)fä määrin "fauQlI"·fer"
tOlllutfia, fillä 00 loo([on iqmceilinen fe 11}t)J1et}~ ja
intofJimoHol1l11US, fanoifinfo folea lDäJinpiiämäUö·
1111)\).6, miHä fo:fi.ela l1oisro furottiin, il}meeUinen
loorfinfill niisiä, joHo itje OIiIOOI olleet !.e[{)t!o·
mClsi.a. ~oetin UDe([a, miltä tuntuu ampua tuttu
micl\, .entinen renti, oma torppori. ,,(:ii fii'uä len
Clloent\JÖÖ, poWfJan ne mälJän, fiif)ell -tottuu." 2Hdoanfo Hi(}Cn lemmoHeclI fottua~ OIlIo jo rau'
f1oituttu~ Wäl}täloäMi. Stai llunaijctfin raul}oithl.
lUat. Ollaanhan 11f)t,ä lumtn !nlna·Het ja roalloiiet .
.pennoiänni1ns Ilaureaa molemmilta. D[[aan ja
eTetään n~inIuin ei mi,tään olift olTu!, mifä luäl}än
cf}fä luielö unisia nä1}täneen. Ollaan mielö enem"
mäl) cnlifeUään luin -eunen. Weljet ta\Jpoiltxlt
meljiä fUJllmaUafin lluolen. stef<ljClt aHulnnf oli'
lua~ -erila:iet, lopputulos oli jama. l!n f)uomannut
niis jäfään ta[iJisia, joisia i,läntö ja poita oli mur"
l)o.tfu, enää mitään mielen liifu_tus t<t tai fO.Mo n
fuof)oo. ShlOlema fnin fuolcma, täi)tl}t) iatfaa elö'
mää ja oilla roloa io nojaa farjaa ja jaaha tatooro
f.au\Xlfli cn'i~l t::trjoaroalle niinfuj,n ,enncnfin. Wali·
4dti:nnan iosfafin \:Iaifasia - iitä, että oli qt)luä
{tjömies mcnnt}t, fun ei f<latu irti loonlila6!<l,
tooifla loereltiin ja o'unetfilin tafuutfin. ~äilUä.t
lourat fuf}il<lille Hämään eilä tof)hoftu inahn
h)t)~ft)ntöiä loef)l:lI)lH. W"I:U<linen He ollut mieli
punai{;ten iJUlaisfen ja leMien mäfituroisla ja tor·
\:liMa, riitä en \)öösitJt ott<tmoan jeHoa. ffnutta

,
oinafi'lI n-e Iläft)iluät nelin raatatoon, fl;Jntäluän
lualfoi.slcn luainif!ita niillfuin -ennenfin tefetuän
r~ibän it)ötöän ja rantaloon I}eHf.ä vofffad ja muo'
Iloa. .pirmun1\)r~fl) [ulfi t)li maan ja faloH md·
iän, Jll)'t rio!u<llt rungo.t ia Jafll.lal ja aldaan tuottia iiiaff.e lKItoo. ~ minä luo'ilouin mi.c[c!Himi
fiif)en ainaift'elt O):llilllismiin, eHä tun {OlJPU on

{)t)lllä,

niin .(I!foon fa:tffi, f)t)ll.lä.

~a IUll'lui (Uhl

dintarluetaoffani olin oHut fCI1leäl1lIJi lonlaa, nos'
toesjani fitä filueHä o[oOI!cni,

•
- ~rtaa, ruulni 10!u jono\t)O.n. €läifä()bin me(·
lolof!kl. W1istä f.e tuli? ShlOO oli misjä? 'luosfa
istui mies Q'iluan föf}eHö, toi.ieHa tiIDellä tatoja·

venfaan fuoias;a. ill"ö'lIi [uurosti lutu['ta.
-

StiriaHiia -ei tunne

llIilHUl,

muUn minä

nen ·ft){{.ö firjaHiian.
mt(fJön n6näfin tunlin llällef tai

t1l11'

oitea~taan la'ln
fJaf)m'lltellufji f)änet iifji, mitä f)än ori oHut enn-en .
.9~oustiil1 fätteklllään ja isht1tiin fitten fU11l~iHn
fitoe[lelllll1e. mmme.n lll)aq. luiben l)llI).läriUe .talin
alle, jofa ri,llJl:!lIi lÖl)f)änä IOOnf}a:n 11li'l'l}en l)arf.ioil!
10, tolien loärin tuUoon, toHen i[nt~lI fifmaÖ'n,
toi len rl)l)bin ja tollet 100aHoot - ääni' rooilt ofi
entinen - !öt)fin liitä loon(}Oll nuotllul>en ,fuMQlroon ia tlatdoloerin l)enfi\fJll fät)miMaureni' al,ttl'
ajoWa.
- On fauan fiHä ful'n loii'meffi fa\J)lJftHI).
- On fiitä airaa.
Oli cnnma.i,foon, foti'l:!uolesiamme fJarroSieltu
fa:fenl(\is~-a faniaffista io' aaHceIlisto. ,päncHä oli
ollut \)iffu talo, ioMa f)cloifi, o~ti tor\)an, josio ei
llICne.Mt)llt)t, joului luiimc:n tarooTlifcfli tnöläi ·
fdii. ,pän oli lufu- ia tiebollf)aIlIinen, ktinnfi,mi'
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nuft{l, firjojo, fi!l:joifte!i iallollHtfdjtiin, joita jittelW

min tO:1llittdin. SNhDi'lI uiei'lI hä11en to'tonaall,
niin fauan ruin f)äneUä jelllll10incn o[,i, fClfl1~tdc'
magia 10 Illl'tiii:3td<.'llIö:Sjii. ,0ön oli 1uo([(lill~n
f)I)I1JÖj:läin21l, faifi$:~ lll1tfcdlHLSla, I)I)te:-stuulIa('
Ijfi.sfq ja IOnHi'oUifitHa afioiö ~(l ja hJilJllltlfiiöfä in '
1I0mulIut jalDo[lllucn fllnitll11nic~, ;oro ajallf)eng;;'11
ia fof)f<lfonja roniol11l1llo ajou'tui ;o\ia!iömhl ja [0'
puIta joetui :puuofq,adiill. W1i:~n f}ihlCn iidlä \Dii·
mctii oli fät)ut}t, jc lIiih)j' fiitä, että r-ll oHut luuh:.·
nlll [jöntö fUllt.a'l\\o~ia, bt:i\fin oliiin luu-knut f)önd
piduäulllnIo:8jafm,tn.

Dlin niili matlna liitti, että

(Jä'n o(~ ollut IU(l llfi(-eiri,Sjii ja fidtä \)äiisillt, että
flJjl)ln ainoaslooll, llIi.siii l\Xl'lIfikiri:i\iä f)än oli
oHut.
- ~tlll\lI\i'iaat~Sia.
'~llell1pää en ta-l}hl!\ll! \~llfä tarwinllU! fl)itlÖ.
IDEnö olin lui-c!iönl)t iOlllan aja11 ia1lri~to!3ia, ei
f'laufana fid!ä, am;infoiiilla ul(t'poiHa, l)flOen irJa'
llimmista 'fte\i.s~Ö'lIi', ralaM.ellen ia purief}!icn.
- ~oi finll\! ~rn·t!ifill jorIui .
.- Siun-dlÖU tuo 10.
- ~a ai.eejl'tl1 tariuittc?
- :tuE !ariu:ufn aatteen puof.e!3!a.
- ~i ollut f)lJlUä fidfä.
,p-1hl oli faHcMa flllOfill!tl'tta iiii.h)Hiill\lt falUol-tli~
iuu!-enfa ja fnnoi f)if~äfii rO[lcn!au!uelll, niin c!tä
eHfin ~e.tl)in f)äJ:cu tarfo iHallmn tCltta:
(%i niluan pof}tlNl{[Il. & oE meiffe llHliniu
E(l~\tlCl,!u!3fai;!o.s. $(].in 1äl)bä luallion fOll!UIl loielä
IOClllfjoillnni miniifi'll. Wnnetliin i'lmaifefii faiorm::8ia oppi, tllofa ia tätJfif)oilo, iaunaa loaille. ~oiJ
orifi ollut fOUOll:lO·i föllhl ja muu!in\)aita pl]f)äfii jtl
tuäf}emmäll fl)öpöfäiiiö .•. 'ool)loi lo(i.Ii!3:ä tuHo
fuima fupn Castahn, rult on ifäniä toHtlllltt lueh:'
lemöiin. 5ill-aon' opiffiljan oli.

,
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Iluff<l, 'tirjojn, fl'xjoitfcli ;llllOllla:!d)tii n loita jitf{,llI'

mln IO:'lJlitfdin. Shiroj'll lliei,lt f)(i1{en fotOltllllll,
niin fallan 'fuin f)äneHä leUlll10inell oli , fa[<lMdc'
lIH1Bja ta 1l1djiiskf.cmösjö. ,piln oli fuof{oiuCH
faifis ~n aatteeHifisla, l)I)le:stulIuo('

r)t)lDäpäill~!I,

(ifi~t([ jo ItltlHi'!Jffifi.3fa oiiDis ~'<l ja flJitJlI1l)!iLstä iu11l1:MUIlUt joluo[oinen fonjO'llllli-es, iofo ojallf)ellg~ll
jo fof)f-afonjo ron:lmn<lno ajautui jofjalisllli:n jo hl·
puIta jonlui PUlHlfetm'tiin. Wli ~ en Iynucll lieflö ll1ii·
llleffi oli fäl)llt}L ie näll)!' jii tö, eHti en ollut IUlIk,
1m! [löntö funt.amoSio, II1sfi1l oltiin ftmkl1u t [Jönet
piUuönlunf.osiafMl'll. Dlin ni in luarlllil iiilö, että
fj[1;n o(~ ollnt Im.1l1tift~iri$iö ia fieltä piiösjljf, ettö
flJjl]in oinoostooll, misjä \Jxlufikirisiä fjöuufi

oHut.

- :tlll1ll11i·iaaty~la .
&lIClllpÖÖ en to.f)hl!lut \'eutö tarminnut tI)illÖ.
ro1i'nö olin IllkitÖlI\)t ialllalt ajml la1lti stosla, d
~l1It falla Heltö, audnto iiHla ul(l'poil!a, t)T)/}c.n ifjCl'
lIilllllli :%ta ~eii~ ~ (hti', fulosli'f1cn ia ptttjef)Ji.en.
- iillai jiulIc ~ru.f!mll jorhti .
.- ~inndjön tuota,
- ~a ll fecfCt'lI tarfuittc '?
- 5tu!:' tartu ~ ll rii aa tteen puof;,? sta.
- ~i oHut T)llluÖ jieffö.
~'n oli fo'iksta TjllOf imaHa iäi!l]:,tänllt falt>o [~li ·
iuutmia io jalloi Tlif\Ä!öfj( fofJen'f.auhwlI, niili että
cniin peltjin rlii!:l~n hnfo l,tfaTl)!(l'n tntta:
- &i oiWall .\.l<IqaMolI. & of: meiHc llIaitl i:.)
f'l,§\Uatu~rai,to.s. bain ,fötjbii Imlltioll fou[ull loielä
luanlJoiIIoni milliiHn . ~{lIn.etliill Hmai;etii (alormi.B'ia oppi, ruofll ia fä\:Jiif)01to, ;011\100 lt>oiIfc. ~oS
olifi oHut faulllI ~l(('i IÖl)rt) ia 1lI1111fin\Xlito lJl)T)iiffi jn
mäfjellll1lÖlI lIJöpö[öiiiö .•. 'OOllfoi lt>rofi i3~ ö tu[(o
tu im-ll hlPll 'f(l~t o fill, tUli on ifä1liä tottU\1ut lrere"
[('1I1ÖÖI1. 'lliO(lll' opiffif)an oIi.
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-lobeJlafo'~

- Slo(), ic Ilh.>il>un

lua[lanflllllOuiS

oU h)qmä oh'.

:tul: oia:.t0l1H10n (ilIaan, hm tÖillä SUO 111m föIJ[jö·
Ii~fö tIlli" malttoi f-eittäö, 1I1utta ei molttanut
iiiö(jbljttää. Dliii n1(lr~t'tttt 1lDotl.10 luidä mäljött,
niIli oliji tiimä mauillllQ PlJlliif)fälll}1 ilman meitäfin. IIi ol:;i t>ilällllt lH-2ibön hJöbii pöHetötii, niin
ei oli;i pöffdö h)öm)t meitä. Dlili pilöJlIjl tämän
VllrllllUilli§h'u fOllilnolilJ(lkSf1l1l1lon antaa
jota
!)cibäu ollli:n föfiiniä. Stof)!a;'I.' oliji flli!enfin ma"
tUllut oman Ijll0llouttaon maailman ml)rMI)~lä.
:f1ötjttäii, fuin lä{\jii oliji pian nouicnta~i(l jumo.
hll\ i(1\1(1, jota Idee [llfen 1lI11uo[[ofin.
-\Siin ofi iii~ l'utiimiä. 5!Suo;il'lI \)öäiotö oolw:ditl
läbti fliiucltä pul}C I)cli ilman ef'lmI>eita aaftetlfi "
iilf ·~ ia luoftioJlijillc aloi:lle. Xui5fin oli feittä pi§;·
tdh), uiiu o:uo oli fcsfustdu fof}k! rÖlpml.siii, mlc "
(ipiket jo flJil)UH)fid loo[miino.
- &11 U6ftJ, dlii melllö euöö {eli jiitöön rOIlHlf)"
IIh1, ndii 1!i jo ole l"Oll1al)lonut.
- G.ipii io olla enää, f)rrm firj<tilljalKl(jon i~n
llor1.'Jnmln lienncl'.
$m iilmän lllOlf!winclI nmlaf,li fuikufin hmto'
mon loo[ogio.
- ~\t1il/tte iicHii icntiiiin f)ennisHi .
.- 91äi.siii wähi{liäni. stuomitfin.)(IHJIl'H Ilot jo ml ·
l~utfiH, ia io \1J:·~,riH mieg miinnifföönHn, mufhl
1\1itä lie ollut lldo b~rr(l.in pllperei{llll, fll11 ei 1.10"
mnudhtfacm. ~ItIIQn vnper;!'i'ta ne ciluöt iilfoin
l'näö ~la1110ul!Ifi':t. (fifö [iI' 011 ui oi,foot orlerit jo
(\H~fi rioi 111 HeI.
D[~Hefo pl]t)lä1l1}t armoa?
&i fn[[ut lllJllbef\Jfji, tUli -ei ollul hdoa, oli '
iifo Iuon tÖltll1tÖillCll jaanut. ~a aailtclill, eHä jou·
bonf)Ou minä 111011[10> mioes mennä, tUli meni 11110'
wnmatfin, poifanifin.

no
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-

-

!mi.s;ö bänet ammuttiin'?

5illadaube~fa.
OliPo ~än ioMaHa?

&i oHut. 5taifj tuHn etel)~.
Olin nif.onu1 ,t arjota böndle tlltxt!ffan, llIut.ta en
jannu! !itö te~b);)fn. stnf.crluil furffuun funm'
Ivali,ttehlllifill. Olin aifoillolli. fjtä poi-No IHutcHut potlucllani, tailin uHo' firjoiloetfu 10m lumo

l1Iiffifil1. $iinen äänesiään oli tuin 11]t)lös - llltJÖS.
fillfö minua f·oboool1? lhbäll niiben ilmeestä fos'
laon Jaa ieIroää, e.i. pöiloörIö, lantio fittcn fuutomo"

T)älllt)siä.

•
DHlin fJetfen aitaa 11)(li~r, fitten [)iin ftlit}u llf)tä
ra'llf)(lfliiesli fuin enncn1in:
- G:lintatloeafjoil1nfo fulietnan~
- 9(i.i[[ä, miHö f-nl,ffi lnlmtfin täf)än ailaan.
-

6aafistifo ebes jou(upUllton fHmä-ffi?
:Onqon tösfä loäfJän puuroffifin.

- möftlt)f)ön raf}Q IOOstineenia löt}täneen. :tä1lji
H'PPU luin ennen 11lctfon ioitimesia. 9lafJaUa fan
ja Vi)iS jt)flä putoaa. €iepä ~l}luii, ettö 011 metfä mic'
~i1lÖÖ11 Vitiillt)f.
- ~JnEHa ei taiha 0[(0' paljoalaalI repu§jaan?
- Du tä.s\ä fmmiUa ~ri ia ruoifipe-nelin, len
loerooll fuin tarlui.tjt"ufin [ijfmen foaipa(eell looraffi.
m?inul1 et tarluitie oiSl<ta. 2lntaloo.t a[mulIo la[oiiSta
len 1I\i'fä Vt)!tlll fifö~iö ... luälicn:luäl luolet wällän
liiafii rieHä leir:§lä, luu piti uik[(a luolafilafoita
ala~ paljon twfiluelfill luoimaHa.
- ID1ai 011 tä.sjä moa~ia )uiefä lIi:1ä, joHo onlo·
IDOt lIIalfomit>Ilelle ilmaijeffi iuununponlalOOo?
---:- &nf.aaf}on ne, fUlI ojaa fJeiHe luuta n1lJöten
f)aa.6faa.

j
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-

!misfä hänet

jffiatfauhesfa.

a11lmuttiin~

Oma hän jof)tajia ~

oHut. :raHi tulla ere\)'s'
OIiu aifllllut toriota händfe tupatfaa, nlUHa en
jaanut fHä td)ot)fji. Xalerhlj· furffuun Jutun'
loolittchmifin. Olin aifoinani fi tö poifaa rnu·
tellnt polloell<mi, tojiiu olla fitioitetlu len IlIIU"
l11ifjifin. SSänen äönesiäön oli. futu ftmfö§ -ml)Ös·
f.infö minua (,of)ooan? @:if)ött niiben Hmee,Mö fos"
Iaan laa le()uöö, et pöituöHö, raau. fitten fuutaulO"
-

@:i

f)ä11ll],{liä.

•
,oHiin hetfcn ailaa lUaiti<, ntten hön ftJj\Jir \Jf)tä
t\1'uf)aUijc.s!i luin cnncnfin:
- @:Iintm:\oealioHlafo htljetactl1?
-

9hillä, millä Mi/li- multtfin töT1ÖII aiIaon.

- 6aaIi.Mifo eo.es iou[U\}UnrOll fi[m1Hfi?
- Clnf)oll tä6iö luäf)än puuroffifin.
- möft)l)f)än raija lOO§tineenfa fÖt)töneen. $tÖllii
reppu luin ennen metion foilimes fa. 9lahaHa fon
ja \.llj~il)[Jä ~mtoaa. €ie~ä f)\}roä, että on meffii, mk'
fjinäö'l\ lJiliinljt.
- Wnf:lfa ei laiha ol[a' lJaIjoalaan repu~laan?
- On tö~iö fClIInilra pari ia rooifi»e-ndin, len
lueroon fuin tarlui·tiel1fin f\)fmen foai\>aleen looraffi.
!minun ei tarluitie oMaa. 2lntaloot almuno la[01 610
len mi'fö Ptl!tllJ mösjii ... luäljen:luäl juole! toiiqön
liiafii iieIlä feir:6iä, fUll piti lIi ~ Ha fllolafilafoi.ta
aJa§ valion luefhueHin rooimo{fo,
- lffiai on täMä maasja luierä ni:iä, iolfa antoluat malfollticl)dle ifmaijefii juul\unpanlaroaa?
-:- 2fn!oafJon ne, fun ojaa f)eiHe luula mlJöten
fJaaslaa.
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- m?itä te l)eifIe

baa~taHt~

- <eitä lunan, ettei \JiM luotto aifojoan antaa
efinlatl:oe!nuba.tullIdle raja()intoil)in, IOQall että
j.Jilää. ai'l1<l tuonn jaaha rofatilJkt fe faiffei'lI torkin.

- %elä fenlllloista j;!uQuHe?
.- !lee flll1 I)\)l1JäsltJluät liitä, eltä 11ICHII}Ct' puniffi
näin j.Ju[Juu, niin että !llöt:iiluöt ja juoHal'oaf ja
far)lu:Hdcloat, ja croästäiHluät tai~lel[efin i'loijcn
jllnOl!Hl1\ julis:O'jan ia 1J1J1)'täluät iuW~:olllaan toi'
fes jafin talosia. !minä teen hjötä foiroottua, lu·
IdIden hiljaUeen, en piM fii retfä. ~n läl):.et1l)f
junatlia, luoma \Jisliluöt pilefin fom:aan. mktiI)"

hoin fjlfö juojefusfunf<l'Iaijeltn lu\)affna.

<Sattui

olemaan f)t)IOO' mies ie )1,)otllllUt><?:iffo. gt)fäjin Jllllll'
IO'lIlafjccn: IIEö(jbelfö, .IlWntfM[lpomOll' ):loila,
lafnloorifoimoon luöfi,fin Häli loiljaa, ios efill.xt!·
ton IiäMeä" - ,,~n ma<lt \)etfele löl)rcfään!" fi~
rafi io rOll1autii fiwääriään. ,,)IDoi minä j)uni'
feif[e loorofltojn fofoomaan! 1:lIu[)OOn funien Iot·
luni'S io on pO'l'clllt,'li t,'lirilopo:ffa." - ,,@;e On oifein
l'u!)liltll", minä 1anoin. - "ilfmmu Hllä lunan {e,
jofo tulee oratoaofi (lUalllaan", minä jOlloin. 6culllloinen lIii.sjä 011 henri, ei nEUe tarloitleiji \Xl!jan \)u[jua mutta pufJulll1naf)OIl h):MifieHi. stuli
täMä taf4'wuofina ia lie tuHu! luä~än iälemmäfin
olIufji oflt loatforino, liEn töfJetlelen [)änlä luielä'
fiu näiben ,pölIlcell dfoin [,[otii, fun 011 joutilo.Soto
oif(t(l; el'\Uos\a elIvät lai·toHi oifein u6fw, n.e on
Hellö lui:f(t(lll1pia ruin tCiälfä. - ,pl)\uä tästä tulc~
lJian, ilman tef.cmätläfin, I)än fiMen nouraijli.
Shiffi nMl)!) ru\)calOOn fät)mään itfeMääll. Eoin·
fUlllininen tanio ei lottde oman efitualtaanfo, uI)·
toa n06100 ajecnjo omaa I)alliht6!aon luostaan.
On R\1IlQon t,'lunifin ilo:slo lläflbä, cl~ä portuotj['
life6fo lj(jteisfunnosjo ei fuIoon enää nouboto

,
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pcruf,!U~Hllficr,

!en ri'ifoo.

&

\Ullan että flliffi ii!ii W100IL fiistnmeibäl1 fa\)ll1ot:fllS oli lupenrapi·

llorifos:'Q lOI ;u[)!een, mitä nt}t on tl1[.ogja. ~(11'
n(ll~all lUmon \l.linäf)iää, niin oloni luffalluoHoO '

iiHnfe.sfcnääll. ftät)loät tuottajat ja fnlut!ajrd
loi.B!enia fimpl.!llUlI, niin että pn:ftli pauHaa. 61)\1tlllj l!ufia punift.eja )uufloijis!a, ill?e loonf)ClJt plllli~
fit f)äiitilll11lC fil1tereillö. ~lIiill iapPCllool toifiaan
aj.cillnon ja loput tuole\' nölfäön .
.- W1ulla Illi!ä te luu!ellc l'llolkl:;ella fiHjoihtf '
idla jaaluannc nif{\(lll 'l1ll1nffi f)\)luäfiennc~
.pun lUäi,§,fi " tIJ11)1111}fieni nilojaroolaijeH<t täöll'
t~dJä:

- !millötö? fin III i 11 ä i<\(l mitään aifaan. (fu
minä clliiä \)aljoofacllt jnfjtl entä luiitfL (uin m:llfä
mM)äll (y:nfi:pitimifjcm in omifii iloi. iwi. Wutto
mllll! jafioo ja ll.Jiitfii pat\'utlnin. 9~äflJ:ii ie lltuU'
len lHclIclOän )uäfjitl llfitccrnufjin. 91i'[lä on jotai·
idla O\lla f'olipiwnia forll.11111l1 rui~futtlllnagia. ~~c
on Hcfin, -jos li1.'ncmlllc lllcf:n, foÖljl1e,t rt)!:Häll fOI!~
hm. ?Uamat [jw:otfin !Uaros1111uo! ja ;OrfM\oo!
tuill jafin!. Stlj!1ä Iästä [jl)tuä tulce itiestöäll, 'll1ci'
r,än l1I:dr-t ~itilUät fif[oil1 fnrljao tiitellä.
- SftJlt)ll tl.Jielöfin, ndä ljt)luäö !idä iplra'll~
- WrifiHö (lljluää'1 filoof).! IJöH ja I)änell iä'IUt)niii
1)I)fiiffiö firLMtJi. - 'Siitö jenrntl ie f)l)tuä, eLö tUlI
foni'l1 nöfcc, ,,:tii 111M on joutunut ie1lll1loifi[(~ t)ffi·
hliiiHc, joHn fll'juol:aluat jen anhnet omafH eout·
icen tuiilittölllmtii, fuoledo nlll{\!on tania llölfään,
)uaif;\l all!t1111i~ro oliii - jlliWäluät iioiruolt j'o
\)01:ta'I1101 llJ1inuOll - niin 1111101 otdaoll ~o,is \)fji'
hlijiltä ja 10Caluarifo:Oullll tlf)!e:MIll11IUlle. eil!ii
maa' fUU(llfool1 taiHIc. :bitö me iuunlli:e1fi.ill, jt1
otdtu me oliji, lOS ennätet:iin eitä [u[!ut iufialoinen WI}Cll ;otUilllaan. !mutta 11\)1 je men-ee Wl)cn.
ID1-eI1~ looffo:sta tietä, ht iitö mefill tösjä oUO'l1l1
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nmf<tna lefemö$jö. .prtl'a 'firjailijofin ~fee iitä
tietä, tUli of:la<t .fiiHcI:\)ö, ja fania(la loloUHO I\t~
It"OHla ja' pi~töö omaan ilm(Junia, mifö (jli lain
I11l1f<lall m~inattHfaifliill luUlin.
- ::t'älj!ljll[jön millulI, tun faiHi lIluulfin.
- ::t'äljtl)11Pä läl):lj)), jiinöpä ie juuri onfin, eHä
TÖljlljl). Stoiffien tötjhJI), jeJl<lo!torin, I)muomaril1,
djfii itlt'lliii diurol'locrefitl'lIfin, tUli tarJalla joa,
mnlla fotti[(a l'i jaa. @;i'if}l'npä juuri minä pcru6'
tan, cUö tÖI)hjll, el~ö laitficn tÖl}tnn ja ettö le ei
rnöö Illuuten nl/me ei'fä olc milenfäön munten ta i·
faiMtlll,)i~ja, Ollö tö~lö potloal.'i1l:;c6jO' l#ciMun·
1Il1~ia je ei oreraan muuten raUai6tato:6ia. <Scn'
tÖ[jDCn 1m tötjh)t) rOllla~l<la ja fjifjeJI r011la~tullli~
jc-cn pif.ii& lIdbönfin l1.1öfjön \.lel'öpuo!e~to pufahl,
mil1fö millöfi,n. (Jifö ok o.ifcin pufjui'tu pUllifHto,
t)erra luolfcapöö'?
- ~ai tÖ6jö jo-i<tin rOUla(ltaa, mu ~ta ef)fii ei, iell~
liiiilt lli\1)an fjllllCpöill, mihin te fj:ö iUlIIlldclc:k.
- :ellIIIn jo! millllcllöin rOlllaI)faa, funf)all looill
r01l1ahtaa. - ,pön hfllni fiif)!\)l\1 i ~tööl1 omi6ta
iClIlo:tlfoall: - '!ö6jö IlHla~ja ei ole piHöön lli"faan
ollut I)f}tö oinoo'.a ref)clli6tö mic6tö, jota· luoifj
talioa toi~t(t ref)cl!iB:ö llIi~{\tä jilllliin, jo.s jcmlllo:'
neil if)mcrfji jattuiji tulcmaan tid!ö )ooMaall. @:i
Ilf}!Ö lolio riUolllofonfa t.an;alo'Boo, ioro \1)oiH
lainriftol11i;eflta toiien ·fuom:l\1:. Sl'oiW -o1!'(Hln I)f)fö
jäältliii joufflJa ~ul\1alall eO-eBiii, ia ie 011 niinfuin
lll1a!ill pitöii, fiHii eniiä tuondfo, iOlloo ~tro,
muUo f)crrot ;allo)oof: iuomitfoa, enöä< o'tlnaIl"
tafo!
-- DI1~on anllo~bdhL
- Stun oli patto, tUli länh)i re~Jtn \.Jtlutlee.s;o
~liiöftöö foria fn(möön mc!jöön talua.maon.
- Ei!.' tööl!ö 111)1 icntäölI iöit<lin rel}eHijiöbl.
- Eie joitain, joita O)oot Ili,in ianmatlolllia ja
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Ilmfana tetcmöl3iä. .pena firjailijafin ttf.ee iitä
tidä, tun osta-a .iötfd:l)ä ja fanja(to jalothKl ro~
)lXlr<lO ja' lJi~tää omaan illltflunia, mitä tl!i rain
!llUfGClH mcinatfu faiffiin juif)in.
- !'ÖIl ~1Itl()Ö n minun, tun !aiHi muutti'n.
- Xötlll)lll'Ö lötl:tl)), iiiniil'ö ie jumi onfin, I'Mä
rÖIJhjl). StaiHic'll fiitjh)I), jellQatfori n, ljliluOlllGl.'ill,
d)fii r!il'lIjii dinoormerdilcntin, lun rarJa !la loa,
multn forti[fa l'i ia'll. Gj'if}l'lIpä juuri minä \)eru~'
hlU, ettö tiiIJhJ\}, eI!ö fuifficn fÖI}hllJ j'll että le ei
t'nöö muuten 1l1~lIe eitä olr mi!el1fään ll1uuten rat·
fait,falO isja, lillö tösiä porlllaril!:ie6ja' t)b~eisfun~
lIa.sia jc ei ole-[aan muuten ralfai~lalu:~ia. ecw
töf)bl'11 len fät)tt)l} rOlllob!aa ja jiiflen roma1}lumi·
il'm l'i!.äil ndbönfin luäl}än peräpuold3ta pufaftl,
mintö miniifi,lt. <tifö ok oifcill pufjutht punilfiltn,
f)l'na lllnlfeapöö ~
- ,'Jai tiiillö jof.ain rOl11a'fjlao, l1t1l~ta eMii d· jcu o
täiin ailuan iillllrlJäin, 111ibitl te n;ö jUllltll:<l:dr:k.
- @Soma fe mim1{'päin romaf)laa, flluf}lln loailt
romahtaa. - ,pän tif)hli fiif}~l}miMöän omii\la
jmw:iStaan: - <.räsiä man{\ia ci ole \.litföön aitaan
oHut ljl)tö ainoa~(t rcf}cHilMä mie.B.tö, jofa' luoiji
taHoa loif1ta rc(jc!lis:ö mres!ö jilllliin, jo.s icmmo:~
IH'lI if)lll!.'ctji i.ntluiii tulemaan Ikllä toostaal1. Wi
llf)~ä lafin riff.omaton'fa fanfala:soo, jofa luoifi
Itlilll'itfomiiesfa loiicn ,Iuonda. St'aiff: oHoan t)I)tii
iäiill1iä jouffoa ~tllllaran el:n,~iö, ia fi! on niinfuiu
ll(laIilt \.litiiii, lilfä clfää hlOm iHo, lanoo .pHro,
mutta [jenal iauoluat: tuomitfaa, elfää, m:maf)·
tafo!
_
- Dtt'f)an arllla.1}bcttu.
- Stun oli paHo, tUli tänhli reflun puutfccill0
piiiiftöä faria [11(möön mc!iöön taluamaan.
- Eic töällä ntjt ientäöu joittlilt reqcllifiö[l1.
- S3ic joitain, jotla otoot ui,i n ia'Omatfomia ja
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luäf)äwäfijiä ia loonfjl)ja, cUeilu&t fl)fel1c enää, ;IJIl'
iiä t.efemäÖ'n; jotta eilucH tälle e:luätfä loorasfa

OHi, ctt>eiroät jafia, ll,loan
\.laifo:fIeen ref}CfIijt)l)t-eeniä.

tefell1äf;iä

tät}tt)l} !itua
~ olette,

ia luoUn

porloorirf,
punafopin(llt oifeutetuffi ja' fiinä 11Il'

alllllstamme teitä pl)l)tämäNänne. @5:1fii jos lc {apina ei oliti Hlloin tuUut, oliii fe tuHti! Ililt! Wleibeit { e luo-i!i,He, mutta' ette ft)enneet tuoiU(lIllOan it·
icällne, Olllaa tuH1MlIllC, fostonl)imoOlllll' hl aIJl\'w t·

tanne. Stavi,nall o!:fi fuitenfin jJHänt)t I.ml)iefa io
fiiäIliien lODCln ;1)Ht)ä tUlf, j.o~ fi lli ei olili lIJh)'teth)
fiHoin. 'SiUö losIa näft)I), että fHtä, joHo 011, tui..
tenfin luiime tingas;a tät)ft)t) ot:aa luöfifin, joHa
;aifi oianjl,l fdil1, joHa ei ok. & on llt)t ioman'
tefcluä, mi.tä otetaan,

j(}[Q'

ei QNumaUa Jan: 1001·

tl1<1fo moi luiliaG. Ste ibänfiu tällhJ\) tapella, fuu
eHe jaa afia t<t muuTla l'aloo!(a iehuäfii. ~a Iunpa
tappeIljihefin! !Dlulta ei teistä taiha oHa tap\)e~
1~I1l(lan ilman meitä. ffRutta me tulemme mielel'
lämmc alllllfji, minfä enää ft)fenellll1l~. ffRciUä ei
ofc itjdlällllne aieita, mulla teillä on mdlefi11
asti. I$i fiel[ä anneiia.s\a t<dba ono lllontafaan
ft)ll1ll1oCll,tö
roientfia Olllol!Xlwi;i;eläjäill poiha.
l.ii~iii lulee fiil)lllääll niin, dlö otetaan luäfipa·
folIa, tun ei 11.1,aba l)t)IUill pllflein Ijoufll'tdlen. €5H'
lä näliä ei tltnnu~ta latia. fl1öHä on I·Hln-lffi.
mi.(tlu täällä 1'O\1)io roihuaa ia jmnCtf}dtoo' fiefuu.
sre lJentstatle niitä ebis!l)5- ja rofo-olllus.. ia iäihj'
IIJs" ja iuoielusfoplionne ja aioIte piiriItää mieto·
ri'! ja toofloitlaa l!Benäiön·St<ttjalat; ia oje·nnatle
fä.leune funiuooif):nnc ja f)uubaHe fJuffuesiallue:
aula, IJerra, me 1)llf1!1ume. lillaan ei rlätHS ~ ä~ ole
leiUe a~lllO, luoma l}äll tuJiH tänne fuiluin jaloin
meren t)fi fälUeUell, fiflä ei teillä ole usfoa, ei it·
kenne eJä qerroallllefoan. IDlu i {Hat ~ e ; o, mitä pap'
panl~ ferron ... ~a len minä ianon, ef.tö ne I):ml'
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luäf)ätuäfijiä ja loonnoja, eHeiluM ft)fene enää jl)ll'
liä f.cfemäö'l\'; jotta eituä1 feitfe e:ltlötfä lDnra~ln
IHfi, eltoeiluät intia, lUCl'll1t Uil)It)t) tituo ia luolln
vaifo:Ileclt rcf~([ift)l)t-eeniö. sre olette, porlooti~.
,tefemösiä \)lIllOfapiu'Cllt oifculduffi ja' niitä me
aluuslamnte kitä \)t)l}lämäHönne. l§!1Iö io~ je 1a'
vina ei oliji filloin tuUut, oliii le tu[[ul Ill)t! !mci·
böt 1e lUGi!i!'k muUa+ette ft)ctlllcct looittnmaan it'
fcäuuc, oman luif)(Hll1Ue, fos!onljimOOllllC ia ([{)Ill!ul·
lanne. St'api'!Hlll o!:fi fuitellfin pitälll)1 pufJieto ja
fiiäUijell ,otan il)ftl)ä Ilt)t, jos fifä ei oliii il)h}lettl)
!iIIoin. \SiHä loMa l1äfl)t), eltä fiUö, jolla on, tui·
tenfin luiime lingasia tät)ttJtJ ol:na lDiifijill, io~ro
joiH ojollia jefiu, jolla ei ole. & on Ilt)t \0111011'
tcfC1UÖ, Illitä oldaau, jl>lar ei (li'famo.tta iaa: ltxlltnofo IUlli luiljno. st~ibänfill tällh}lj tatJel[n, 'tUIt
dte iaa niiat\! muuHa oolooIla i-ehuäfii. ~o run~o
tO~\.lclifi!tefin! Wlutta ei leiiltä taibo oUo t0tJ~
[em<lon ilman meitä. m?utta me tu[em111e mielel'
lämme C11t1ufii, minfä enää ftjfen1!mm~. W1eiUä ei
ole itfdlällllllC a;eita, multa teiUä 011 mdlefiu
a~ti. <ii Hellä atmeijos;(I taiba oIla montClfaal1
(Ij\llllicntä
toientlia onHllOOtai~efäjäin poina.
:täilHi tulee föt)1l1ään niin, että otet(lQn loäfi~a
roHa, 'fUII ei fO<lDo ljt)luin ~u()eill [joll'fll'teJ[en. @iil'
lii niiliä ei hUI111lsfa [alia. !näitä on ~uniff'i.
jpi.a1n tää[1ii tomio roihu(la jo ~unar}C(tta fiduu.
5te perustatte niitä ebiiltt).s. ja fofGomus. ja fäill)'
h)s' ja iuojehtilfoplianne j(l oiotte piitiltää ~ie!(I
ri1 ja loolfoiltaa m;enäiän·ftatialat; ja ojennalte
ff.,tenne funinooih:nue ja l)uuoaHc huffuesianne:
auta, {jena, me [jufmnml'. ~all ei rlänes~ä ole
tcilfe O~l)la, luoiffa f}än tulili täulIc tuiloin jaloin
meten tjli fiill>eHe n, fiUä ei tciUä ole u3too, ei iikwnc e:fä hettaclIluefoon. untlistot~eio, miiii potJ'
tJannc tutun ... ~a len minä ja non, e!-tä ne I)om-
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m.oi oloot main rijuia (otuiaon, jota on io rafeullct-

ftli~(t, iitö. looiile, ettei hJh)!ettl). lUian on fji{Jl'n
{tdl raapalsht. .on I1lci.tä 10 on muita, joHn Iic~'
bomme lidfiin, jo§: jOl11ll1uiii. Eiammuta jinö, mi .
nä fl)t\)fäll. ,pill, fuinfn filt~n !u(ipullaijef fipenet
lentää j'llf.a fl)läsjä. ~ meitä fnapllu juoliin ia«
fooll iböstä ja lännesiä. lJo(Jjoijcs.fn ia etelästä,

maitje ja meritfc. &n tulen

iammut~ai1'i

lOO:n

111(lIJQttthtoinen luilian IU01UU!us ja iI)misraffaus
kt f}t')I\JÖ talJio. muNa f)l)IUän tahbon misfuf on

ia i'hmistaffouben taimot on fuituu'
nect, ja te olette af)ncubcn ja itfefftjl)bcn l'llfcubeHn

ruo!3~uned

h)öbl)t, ioHn firjo:lufict fäluifiroät to leen ja ()enon

~n[)to

läl)leltäiiiin ia jumalan Il.lif)all luebenpaiju'

mus...

taiua .•.

niinfuin

jfännc tänä !uomiojU1l11un

4

.oänd feefcllm I)Miifof}tou~, pilfä, tuonf}an tuo
j)off<ll11ie(jen loolioljSrä, iofo relfoutli f)äne.t meItein fofiinfcrroin routnijcen mällääfeen.
2Iut.oin ijänc:rt I)Iög, ia 1un f}än oli j:lääsft}1 fiilö
t6inhtmaan ja rinla roäl)iin rauf}oittunut, pistin
ijänclle iifarin fuul}un ia it}tt}!in 1en. &f}neesfi.
färIJi [JäI! falUuia rÖ(Jiieluäön rilllaanla, fcroluot
lUielii luää.1ll1t}ffjsfä· ;0 fillllät meristäcll. ~hrfoin:
- @)aattaa~an fc fiif}enfin mennä, multa jos fe
HiIjen menee ja ft}ttt}l) rt}östö ia lolo, niin e:f}ön
iilten jaaba elilltarpeita jaehlfii taian enfä lJm
märrö, mitä ilo ia luoitto ii itä te i II e on.
- ()n fe ilo jo IDoiHo, minfä ;0 iilnoin.
- &He ainolaan htolla- laiHo ajo fÖl)f}älistön
niian. 20IJIJ1I1I fiinä lcilJä Icillilfin.
- &i if}lIIinen elä ainoastaan le iroä:S!ä.
- IDlistä filten?
- Stosto 011 ruofani ja tuif}a on ;uomani ia
aatteen lUoi!to iärp:mcni. W(eitä on luollut rintamiHn hl leirei sjä ja 'ean!al)amino:i\;a ia maan"
4

"

pc:o.6;a niin »aljon, eft~i liiti enää ijoofaan fotuea
Wktä fuo(ee, IllUHa t eitä tuolee fan.3ja.
Wlutfa lun meitä on enell1män, jää me:tä eloonfl11
enemmän tuin lei fei. - Onpa ()Ilmiö nämä fJlli .
hUllIe.
• '
'pän oli hHt!3 puf)unut tclllfeo.&li ja h)I}1lC!3ti, II)"
Illenh)l1ccnä fifaoriinja.
- 1!aibafte 1111010i .6 10, enl!enfuin hpof)taa, ja·
lIo:n. Wl-anner!)cilll fllf is taafa~illall iiillö ferrall a
niinfuill mEmeijef!öfill, ,pilli tuulun jaaloon VIlllc,
tifaBfa luiljoa.
- Saalo W1illlllerfjei m N1I1erioo~-ta loHian ?
- :lli in IlIroo.l40n.
- 9lo jitlen. Wlutta 106 jc ei f 0 a ?
- SiHoi n lo i lÖI), lliinfuin te toimotfe.
- !minä toimon.
Il(Olljill läl)teäfieui.
- ~}a UI}t minä mene n ja llli'cn o'inafin OlltllStn
~lllOk€.l'(tll: dintarlueloutofullna!Je nämä eluää ll i.
- SIJörä-ä te JUnan ialm ~f Ctnnc miWi olette leHl'
l1uL (gj ~iiara mcrciHii tunnu. ~o jos ie Wlonnerbeimin ~fmerifan roifio ;atfuiji olcmaan jamanlo i~ ta lohmsfcn tafo·i~ta fu iu ;c stotoin 6i~riall
nd jo, ja ki llc ful iit jiellii ,pelji nf\isjä ta rluiS, niin
minä ~ublln roan(jo.s;a 'foti~lIolc.sionlle, .että jo'
mol[o fuin il ;eHecn \ooroolUo! jonfun futtotoon ta
lon niitftlla100n luäbän tcitäfin llloden. G;bfä n. .
Itlarna, fUII forca.6ti pU(jllll. - stuota, että ... llIitö
l11inun pititliän .. . niin, dlä minä !Vielä !Väbän
Hilä llfmcriro,n luiljo.8!(I. ))J3oiffa ic !ulijifbl, niili
;e tulee li·ifa llll}öf}äiin fäf)iin mcibön GljiaalllllH.'.
SNitfö! jöölUö! l>Cn(olllofto. il(c fun laiUJa! ~:tää
len 111)1, niin pitämä! len 1000.8tofill. mlJl !ioebetöän,
että ;e, joHo ei ole maala, iill ä ei Illtlöstään olc
fei~öö, 10000ll ;aa fuolla nölföön, lUuiffa foHella
oHoon. stafon~o:fa ei til.6iä llHlosin iuurinfool1
kl'.
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iurmin. ~i näftiillluoiinfMll, aloonnul jäffiniä
iuula l)!)lpälfä. ~1iin ellä jitii pääojioo ie ei 1lll1ll 1o

ie

91l1ll'ri!Oll

loiIin.

,\jänfin oli 110llSjUt läl}ICöficen. 'Ui.steltiin rem'
fJClllfömlllclllö jo eroiHin.
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