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tiiytyy
rnike tassa nyt on
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taydeltd
"Lui.n tiiss;i
heti
tul1a
antoi
xalle
silta
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mika antoi
turhanuteKerran Manta oli
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vaan
syyn kysyii,
missli Manta on. Taste KaIIe
Iiaalle
modernisoi
tilanteen
aidon vanhankansan
tuotapikaa
edellyttiimiin
ja halkes."
vastauksen:
"Mantu s6i Nestor-saippuaa
alati
omaleimaiosasi olla
kohteliaskin,
Kalle
Tarpeen tullen
ja seurakunpltk51t1,
PappiLaan ei ollut
suutensa sdilyttiien.
puutarhan,
Iiittyviin
IImalsi
siihen
laveahkon
nan kunnostettua
raarnatulllsessa
KaIIe aidan yli
soveliaan
slivyshyviiksymisensd
nyt ihanat asuinsijatl"
sii: "Teillii
on taeIIa
ja koulunkiiyntldan
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Masa my6nteli
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pyysi
paasta vaaostoksil-la
Maikki-ruustinna
ollessaan
itsekin
ja ihastuneena
kaan, mihin Kalle
tietysti
totesi:
suostui
"Ruuspainaa enemmiin kuin mlnun suurln
tinnahan
teurassikani!"
KaIIeIla
oli
silmiiii myi5s yleisille
terveydenhoidolllsille
koille.
Kun uutta
teurastanoa
suunniteltiin
Loimijoen
paikan valintaa,
ei Kalle
hyviiksynyt
koskapa "jokainen
ritippa-hajuisuus"jokeen
valuessaan
slta.
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ve-
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olen stilistiinyt
sen milloin
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jonka puitteissa
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KaIIen
arvokas mahtipontisuus
lienee
kohonnut korkeimpaan
kunniaansa,
eika syytta.
Lesklmiehenii
elellessli5n
KaIIe
kasi silloin
tiill6in
Viksbergln
jonne siihen
tehtaan
tydmaaruokalassa,
aikaan ol.i ulkopuolisillakin
piiiisy, mutta tungosta
vtilttiiiikseen
hlin saapui hyvissa
ajoin
ennen pillin
matkalla
hiin oli
si1soimlsta.
Tiillaisella
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itse
tehtaiden
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Julin.
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kohti
tifvasti)
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rauhassa matkaansa,
Ilsakki
iiimLstyi,
menl sahan
Itiysi
uittosakln
pomon paksun Hiepeiin,
jolta
kysyl,
jonka kanssa hlin iisken-puhui.

H.:
kun tuala
"Jaa toi
mennee?"
J.:
kuka se on?"
"NiLn niin,
H.:
"Se on sinmoten Sika-Kalle.n
-l Slka-Kalle?',
J.:
"Mika:
rrYks lahtari
H.:
tualta
Ronttismajesta.',
EBj.rippu.

siine arvatenkin vain murto-osa Kalle Ekholmln aivokopassa vuoBlen mittaan pulpahtaneista mietelrnistii ja sananpaukalrdukslsr.a,
sananpaukairdukslsr.a,
nutta naim5kin rllttdneviit
luonraan eroisan
eloisan kuvan i<ansanrniehestd,
jonka merkillinen
omaleimaisuus
rakentui
epatavallisille
Iahjoille,
ja ovelalle
sanarralmludelle
huuoorintajulle,

iilynvaan ei

suinkaan yksinkertaisuudelle
tat pelkdlle
rHtivdsulsuudille.
Pohjlrnmiltaan
Pohjfumiltaan banen
ron]urunrrraan
henen on taytynyt olla
hdnen
o11a hyvantahtoinen
hvviintahtoinen mles.
mies- Huo_
H
niota kerrot.aan herett-iineerr hanen deklamolvan
I a m o l v a n huolellisen
huolellisen
kkreieIenkayttdnsa,
etenkln inessiivlnpdiitteen
korostetun
tarkan
epatanrneral.sen iiSntSmisen. voimansa pdlvind hdnen olemuksensa
ehdottomasti kuului kotiseutunne kuvin myonteisiln
piirteisiln,
joiden tallettanriseksi
vuosiklrjamme slvut ovat omlstetut.
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