
Sivu 8 KIRJALLISUUSLIITE LAPIN KANSA 

Arvo·s·telua: r- Parhaat 
( ·--p • • • •• k • • ' Paras viime , liitteessä oli Olli 

VUODET 
. a 1 va 1 rJ a ~'Viirin "Rw;to", j<?SSa 0~ tavoitet-

tu kokonamen JR ehJa ja tun
nelmaltaan vaikuttava kuva. 
. Toiseksi paras on Timo Kesä
lahden "Asiat vai asenteet", vaik
ka jutun kokonaisuus tuntuukin 

, Ra,psahti jäähän juokseva virta. 
Seisahti hetkeksi elämän pirta. 
Muis·tona ä.skeisen kevä:imen 

Olemme saaneet jouluksi Dag 
Hammarskj öldin päiväkirjan 
Vägmärken suomennoksen. Si
nikka Kallion tekenmänä. Teh
tävä on ollut vaativa. Hammar
skjöld on vaikeaselitteinen. 
Käännöstyö on tehty antautu
muksella, hienovaraisuudella ja 
huolella. Kallio on sanonnas
saan luontevasti tavannut Dag 
Hammarskjöldin tyylin. Juuri 
.niin voi us·eassa kohdin kuvitel
la, että hän olisi itse kir joi tta
nut, jo.s se olisi tapahtunu,t 
suomek-si. ~ 

Suomennoksen ansioihin on 
vielä laskettava suomentajan 
merl<innät, mistä erikieliset ot
teet, joita on paljon, ovat lai
natut. Nuo merkinnät osoitta
vat kääntäjän suurta kirjalli
suuden tuntemusta. 

Jotta päiväkirjan sanoma oli
si lähimainkaan tavoittaa mei
dät, olisi jonkun tehtävä niin 
valtava työ, että hakisi kunkin 
vuoden kohdalle ne tapahtumat 
jau lkonaiset puitteet, joissa D. 
H. kulloinkin eli. Osittain, luet
telomaisesti, kuin sisällysluet
telossa, on .tämä tehty jouluksi 
ilmestyneessä Stolpen kil'!jassa 
Dag Hammarskjöld, yksinäinen 
ihminen. Näitä kirjoja olisi 
luettava rinnakkain. 

Mitä moniselitteisempää jo
kin teksti on, sitä vaikeampaa 
sitä on tulkita toiseen kieleen 
niin, että kaikki olisivat kij.än
täjän kanssa samaa mieltä. Jo 
nimen, Vägmärken, tulkinnassa 
voi olla eri mieltä. Suora kään
nös, Tienvi!ttoja, olisi enem
män paikallaan, jos nimi on 
hänen antamansa silloin, kun 
hän on alkanut pitää päiväkir
jaa. Hän oli niihin aikoihin in
nokas retkelli.jä, kulki mm. pol
kupyörällä ja tunsi hyvin tien
viittojen merkityksen taipaleen 
var.rella. Myös on tuon nimen 
aiheena voinut olla 20-luvulla 
nuorison keskuudessa olleet 
syntymäpäiväkirjat, Vägmär
ken, joiden tyyliä päiväkirjakin 
paikoin alkupuolella noudattaa: 
lainauksia ja omia selityksiä 

ennen päivää?' 
Heräsin, 
tavallinen aamu ja harmaa lhieman sekavalta ja vaikeahkos

valo 
kadulta heijastuva, 
heräsin
yön syvästä sinestä 
puurajan yllä 
nummella kuutamo. 
varjossa huippu. 
Muistin unia muita, 
saman vuorimaan muistin: 
kahdesti huipuilla kulj in , 
asuin rannalla sinisen järven 
ja keijuja seurasj.n 
lähteitten suuntaan. 
Vaihtuvat vuodenajat 
ja valo 
ja ilma 
ja tunnit. 
Mutta se on sama n.raa. 
Alan jo tuntea kartan 
ja ilmansuunnat ... 

Käännös !II 
Onko se uusi maa, 
toisessa todellisuudessa 
kuin tämä päivä? 
Vai olenko minä elänyt siinä 
ennen tätä päivää? 
Heräsin, 
tavallisena aamuna, joUoin 

ti toteutetulta. Mutta asia on 
sen laatuinen, ettei siitä voida 
liian usein pohjoista lehdistöä tu
kistaa. Kiitetty olkoon jokainen, 
joka tästä muistaa suunsa ava
ta. 

Timo Mukka 
~

VEIKKO JUNTUN EN : 

Toiveita 
Olisiko mahdollista että 
kaksi kertaa kaKsi ei olisi-

kaan neljä. 
Ja olisiko mahdollista että 
kuolleet veljeni eläisivät 
ja aikaa ei olisi. 

Olisiko mahdollista 
oleminen ilman vertailua 
ja suuri valo 
ilman tietoa. 

.plisiko mahdollista patkaton 
olo 

i1man Kesktpäi>vän Ikävyyttä. 

. . . harmaa valo 1 Olisiko mahdollista 
he1J.~~tur kadulta, että neljän ulottuvuuden 

Juhani Salomaa, kemiläissyntyisen oppikoululaisen näyt elmä • »Unelmat» sai kantaesityksen sä 
ensi-iltana Rovaniemen Teatterissa syksyllä 1964. Ensio Niiranen ohjasi näytelmän, jossa kes

keisiä nuorten osia esit tivät Harri Häyry nen, Eila Har ju ja R eijo Kokko. 

Salme Kiviniemi: 

Soil Soil Soil 
her_~.!ll~ -:- .. .. .. tyrannius loppusisi 
:;yvan~m1ses~a yosta J ja vapaus alkaisi. Ovikello soi! ' muudesta, suutuu römeä ääni- s~vi~n rah astoon? - huusi pos-
puuraJan ylapuolella - Puhelin soi!! ' nen mies. timies 
~a ku~tamo o~i lakeud€lla Olisiko mahdollista Herätyskello soi!!! - Miten niin!!!? _ Niin herra Koiranen, _ 
~ r~:put varJOSSa. mahdottoman olla ma,håol- Kaikki pitkään ja vaativasti. - Johan minä sanoin, että kuuluj jäileen puhelimesta. -
t ~ is m . lista Hyppään ylös sängystä säikäh- Kovanen on kirjoitettu huoli- Oletteko sairas kun ette edes 01

s. ~· uma, Suuren Tietäm1sen jälkeen. tyneenä ja pökertyneenä tietä- mattomasti Koiraseksi!! - kiltä Iahjoitukse~tamme? -
~~~~ntunturimaaston· ~-- mättä minen ensin rynnätä! - Ei teidän kanssanne pää- -En, en ole herra Koh·anen 
kaksi kertaa olin huip~il!a, , Soi! Soi! Soi! se puuhun eikä pi1tkään! - vaan Kovanen! - \ 
minä asui~. sisimmäisen Kalt10 1 j 1965 -Hyppä~n. ovelle j8; viska~n - ~ikä .~eidä~! - An~akaa _ Mutta tehän allekirjoit•t-

Jarven luona · mennessam vekkarm nurm se oso1tus tanne Ja nopeasti! En te kyselykaavakkeemme, johon 
ja seurasin jokea A"k k 1 ht' K lt' d Avaan oven. jouda koko päivää t eidän kans- olette vastannut tunnontarkas-k ht· l"'ht ·t·· I a ause 1 a 10n vuo en .. . .... .. . .. . .. tt 1 .... 1 o 1 a el a . ensimmäinen numero on ilmes- - PaiVaa, sanoo romeå-äa- sanne vai e emaan. - ti ja allekirjoitus on Topias 
yuodenajat ovat, vaihtuneet tynyt. Suuri osa lehdestä on ninen mies hämär~~~ _portai- . - Ei .tule .~~~loo?k.~an. En- Koiranen ja osoite ;aat~a~u 1~ 
Ja valo omistettu Lapin kullalle. Mais- ko~sa. - Asuuko taalla herra sm on t1edettava, m1sta odotat- A 270. _ Olette kårsiv~l~1~.es~~ 
~a ilma_ teri Pauli Isokangas kertoo ar- KOlranen? - te rahaa. -. . . ~ is~~~~t ~a~si vuot~g, p~1va~t~ 

' 

norona juoksevain kyynelten
ovat ·jäiset puikot reunalla räystään .. 

Vai:kka on keväällä vahvakin valta 
pois pyyhkiä jäiset kirret sen alta, 
ei yksikään vuosi jää menneeseen, 
polut etteikö jättäisi jäljelleen. 
Käsin hellin ei voi se vain koskettaa. 

Ne uurteita uraa ja vakoja jyrsii. 
Ei ehjempi liene, ken pakoon pyrkii. 
Jos joskus ne pienet ja heikot on, 
tulos vuosien jälkeen on armoton. 
Vahataulumme täyttynyt piirroistaan. 

Terttu Luoma 

HI LKK A V A A R A NI EMI: 

.'iiLTA 
olen rakentanut sillan -
sillan, joka ei kestä 
se johtaa maailmaan, 
joka on, mutta jota kuitenkaan 
ei ole 
silta on hei-kko 
eikä se kestä totuutta, 
vaan romahtaa kuiluun, 
jonka pohjaa ei näy 
tiedän, etten voi ottaa 
askeltakaan 
kohti' maailmaa, johon 
siltani johtaa 
minä näen sen suljettuani silmät 
minä kävelen sinne 
vaivu ttualii uneen 
minä elän siellä 
ja palaan takaisin aamulla 
herätessäni 
öisin ovat askeleeni kuin pyyhkäisy 
ja heikko siltani kestää 
mutta päivällä ei minulla ole 
mitään mwhdollisuutta. 
kulkea siltaa, jonka 

Ja tunti. tikkelissaan kultaesiintymistä - Ei vaan Kovanen, lukee- - Mutta JUUrlhan te sanoit- pa1vaan hnJavaunmssa Ja s1ta 
Mutt~ s~ on sama maa. geologin kannalta valaisee kysy- han sen ovesta te, e:ttä Tie- ja ojavaltiosta !- ennen ajanut kolme omaa vau- kulkea maailmaan, jonne 
~a .mma alan tuntea kartan mystä emäkallion' olemassa olos- - Juu kyllä' mu'tta teillä voi - Niin, mutta mistä syystä, nuanne romuksi viiden vuod'!ll siltani johtaa 

olen rakentanut 

Ja llmans~~na~: ta .ja pohtii kullankaivuun tule- asua Koi~anenkin koska minul- ansiosta . tai mitä olette tehnyt aikana tieosuudellamme Maali- kulkea sinun luoksesi 
Kaannos IV ' 't ks ·· · lj · J'" p " k 1" · t k ' . vaisuutta. Viime mainittuun pää- la on ' isohko postiosoitus herra osOl u enne nam pa on ra- KY a-- era Y a, 1C. a on unnos- joka olet uuden maailmani 

to~ssa to:delhsuudessa täessään, että Lapin kulta otet- tu 10 A 270. _ - Tehnyt, onk~. tämä poLii- satoj:.n .. työttöm~ystyömiesten tarkem osa . 
OJ?ako se uusi. maa, tyy myös Viljo Mäkipuro esit- Koitaselie ja osoite on Rataka- haa. . ,tettu kymmen vuoden aikana .. . 

ku~n nykyl~yys? . .. taisiin matkailuteollisuuden pal- . .. . . _ s~kuulute.Iu? Etteko ~e .?le p~- ja tyottomyyskone1tten ~o~ma_l- ~jo~a odotat minua sillan 
... .. . . . . . . Vru olenko l.0 as~ut S1ella, velukseen ja korostaessaan kir- (Ahaa, han on postumes, to tmkanta)a? Kortt1 tanne Ja Ia. Te olette jaksanut to1voa J_a to1sella puolen.... . 

PalvakirJan kL_rJOl~taJa on jo enn~_n nykyls_yy.tta? . .. joituksessaan sitä että omatoi- tean). lappakaa tiehenne siitä oven uskoa tiemme suureen tuleva1- jonka luokse paas€n vau1; 

' niiden johdosta. 

alusta ~~~i kay.ttån~t ~o~ia Luk1Ja r:atkals~oon, m1ka on minen kullanetsi~tä on nytkin P~~lin soi edelleen vaati- raosta, sillä koko talo kuunte- suuteen, joka jo häämöttää lä- öisin, jolloin askeleeni 

~, 

nykyki~-~-al~·l'JOiden t!yllk:moJ !!:, paras tulkmta, s1ttell: ~ast~ .. ~a- mahdollista. vast1. Ja lakkaamatta. - A~- Iee tätä rähinää. - hitulevaisuudessa loistavana ~!-~ ovat kuin pyyhkäi.sy 
mm. J&ttanyt predi~aatit pms n~ttakoon, kenen m1km kaan- Oulun Kaupunginteatterin joh- teeksi, saanko "vastata . puheli- - Ei tipu! Ensin täytyy nimi jysorati€nä. Me kiitämme te1ta ________________________ ..;_ __ _ 
tarpeettomana pamolastina. nos on. taja Risto Veste kirjoittaa miet- meen? / muuttaa, - jos tämä nyt teille herra Koiranen. re olette luo- . UORUUDEN 
Suom_entaja .on ne lis_äll:~Yt: Siis: I_ ~allio, II Meriluod~n, teitään teatteri~oulut1,1ksesta, - .Juu, .I?ut~a nopeasti.~;~.~ onkaan koko raha, - postin- nut .. hymyllänne j~ ~yyt.yväisyy- GALLEN-KALLELAN N 
esiin:. :.En fan~:?» .~iittalSl. I~~ ~I_leklrJoittaneen, ~ohta pai- maisteri Atte Kalajoki vanhojen ~.\llla o~ knre Ja ?aluan t1etaa ~~n~aj~ ... k~tsoo arvo.stelev·asti dellanne uskoa me1hmkm. - Te . _ 
:)<Far~~no?» ~al. ~Far~~uskO~) vakl,r] an_ il~estyttya t?Ista rakennustaiteellisesti merkittä- l<>;~~yyko_;-- ~st!Q<SOltuks_;p y~~- r~apatölStä ~rsoo~~ani. . '.. h e _r r_~-K 0 1 r a n e n ...;..;. - _ ,..;... ' ' AIKAISIA TEOK'SI-~ ' ~ 1fSILLE 
On kaannetty. )Ollko han fan- vuotta s1•tten Ja IV Kokon Hei- vien talojen säilyttämisestä sekä t~anottll(Jaa. · - ~ .. Alan- suostutella: - Kulkaa- .-. M tt. k k , t i' ·- ~- "· · · . , . .t\! ·'El · , 
seus?, singin sanomien · kirjallisuus- Oulun Yliopiston rakennussuun- -:::. Haloo! ~ovasella. han . nyt hyvä posteljoonl, ei . -

1 
hu a ~ .0 aa nya~ m :0~ . _ .. 

Monissa paikoissa olisi voinut palstalla päiväkirjan esittelyssä nitelmien toteuttamisesta Nimi- Aani pu,hellmessa. - Se on tässä talossa eikä koko kau- en ° e enr~t 01~~~e~ v r n tt Akseli Gallen-Kallelan mu- avataan taiteiliJan 100-vuotis-
valita lyhyemmän ja vastaavan sen ilmestyttyä (runoa ei ollut merkki AMI pakinoi vuoden 1964 Tie- ja ojavaltion konttorista, pungissa ole Koirasta. - VB:n:.n, mlu \ ~1 a juo 1

1
ma.

1 
a seosäätiö on jo vuoden ajan syntymäpäivänä 26. 4. 

suom~n~ielisen sancnn~n, esi- pite~~ästi}. . tapahtumista. · kun puhutaa~- ----:- ~-:- J~o _isoja huJ;ttia vain, mr:na 0 en . e ~Yt uur m ~~ keränn~t _kortistoa ~allen-Kal.: 18~0-luvulta .. tunnetaan nyt 
merk1ks1: »Om han v1sste ha Öl1s1 · m1elenk1intoista jossa- Päätoimittaja Jorma Etto esit- -. Anteeks1, mutt a mmulla urlSl post1m1es.) kmn te sano1tte. us.~o~ut, to _ lelan olJymaalaukststa. seka suor1tetun kerayksen peruste_ella 
betala.t den yttesta skärven,» se .kin kirjallisuusk•erhossa tai telee James Joycen romaanin on tassä asiakas, voitteko soit- - Enkä minäkään aio muut- vonu~, ~-d~tt_~~utt, kars:ny\ ~~ julkisessa että yksityisessä 269 maalausta, 1890-Iuvulta, JOta 
on käännetty: »Tietäes.sään -julkaisussa keskustella kum- "Odysseys" rakennetta ja tyylil- taa hetken perästä uudestaan? taa nimeäni Puhelin soi: - pua ~a ~ar Y~ 1~ uessam a~ OlS- omistuksessa olevista. Kortis- on pidetty taiteilijan tärkeim
maksaneensa kaikesta viimeistä mastakin suomennoksesta (Me- listä rikkautta ja tarjoaa avai- Klink - klink. Haloo, ärjäisen luuriin. ~a~ onllannu t Ja _maa~~~ a~= tossa on tällä hetkellä 1509 pänä Iuomiskautena, on sa~tu 
ropoa myöten», miksi ei: »Tie- riluodon suomennoksessa vain men Pentti Saarikosken hiljat- Postimies: - Niin, ette ole - Täällä on jälleen Tie- 1a OJen ~ a. Va san: on ~~:anne _ maalauksesta tiedot, jotka on tietoja 272 maala~ksesta. ynat
täessään maksaneensa vUmei-, osittain päiväkirjaa) ja mitä tain suomentaman romaanihis- antanut minulle vakuuttavaa ojavaltiosta konttoripäälllkkö t~ttnu~ni pesty ~elkattu Ja par saatu museoiden ja yksityisten tävän tuotteliaaksi on osmttau-
sen rovon.» - Samoin: »För kukin itse tykönänsä on ajatel- toriallisesti merkittävän teoksen vastausta kysymykseeni! Karhu. Ilmoitan, että herra 81 u .ku uneen y~mekn~nkvuo- myötävaikutuksella. Muotoku- tunut 1900-luvun ensimmäinen 

d .. t å k t 1 t . A" . t ·· ' k . t . den al ana enemman um ym- t k 't . h nkil" ' t" k" 'k . 11 . t an ra gas er f r du vac· uer 
1 

u monesta vaikeaselkoisesta ymmärtämiseen. Arvosteluosas- - 1, m1s as me 01 een pu- K01.ranen on voi tanut parha1m- k t k 
1
.. va y SI YlS e ots a se a vuos1 ymmen, JO om on syn y-

öppna dörren.» On käännetty: 'kohdasta päiväkirjassa. Skandi- tossa kir)'oittavat mm Leo huimmekaan? man, tyytyväisimmän ja usko!- mk ene.~ _e.r t~~ ts.eull~~u senMa titl- lukuisat maisemamaalaukset nyt ainakin 470 työtä. 1910- ja 
· · · ·n t k ht · · · N" t .. t'" 1 k · · t · ennorm1ses a le anne u .a d t t .... ·· t" 1920 1 t t t ll t hT · »_Mu~le k~1 J.~era1 e saa o e- ~av1an lehdistössä on siitä pal- Lindsten, Toimi Maria Railavo h - un, ll;s .. ~t·~~~rt~- 1 oa ~3;- i1s1mm8;n . matku~ ajan kehoi• koska olen Kovanen ol~n myös =o ·t~ ~v: tpa~o~~n ~~:k a - uvu t a~s ~v~ .ottee ~-J·~t: 

~~~.1 .ay at avaamassa f~en.» JOnt taitettu peistä myötä ja ja Veikko Haakana esitellen asu~~m~a .slsat av:s a p~s. 1- k~spa;km~on t~ekja ~orvauksen kova kestämään ' rasituksia. ·o\e ~~ ~ eo _SIS ~· J~I ~ semra~ uo ~ 0 a~ =~1 11 a 
1 1 t ei v: ~~va ~uo~~ ame~ ;.~s aan~.f.utta harva kai meis- Pentti Saarikosken, Al1an Joki- o ~1o 1 u se s · a ·erra OJra- t J~u.s :-~ .sa[ys alla a]anr~~~e- Mutta siitä huolimatta en ole e

1 
~va /~ arse~ .:J ~.ko. ee ~n t1e .::r_s~a 't~ keens tt" k m:a-

skanon t~ : ~ tUI e V1eral eT~~lal.. atolnknu a kannanottoja pääs- sen, Pekka Lounelan ja Veikko se e. A. h K . 11 " PY ~es tat l"'leosa al. Ma~l~ y a- voinut olla hetkeäkään irviste- r.~e~ses It -~tnekiuJa. 'tt~~.a st _on tausAak. l'aiGm lla o~\~ 1 a ~r ts-
oreas 1 avaa oven.~ - a a sy u emaan. Rissasen teoksia. - 1, erra 01rase e.. erapy y a puo 1 m1 )oonaa 1 "tt" k h' t tt ll t· 1_ oy yny JOI a n en am nne- o se,1 a en- a e an oun-

tavoin tarpeettomasti pidentä- Yleensä tavallinen kirjalli- - Onko kuulossanne vikaa, markkaa. Sydämellinen annit; 1~ma a. k au lS u ava. ~ le i lenkiintoisia nuoruudenaikaisia noskirjoista ja piirustuksista ja 
mällä sanontaa on 179 sivun suuden harrastaja toivoisi että ~-- vai miksi ky.selette niin kovin teluni. a~~:e, JO a var~aan s:ls~_en:. töitä, joita aikaisemmin ole akvarelleista on tehty jo 1940-
kirjasta saatu 207 sivun kään- esittely ja koskeustelu u~desta "H"fl . kk "f" paljon?- Nyt alkoi päässäni surista ~~ 1~~on h~onOlmma~-~ 1e~.a ollut tietoa. Valikoima näistä luvulla ja käsittää n. 5000 kort-
nös. kirjasta tapahtuisi kohta sen 1 enn van un - Samoin! Samoin! - kellojen kellot: Siellä SOi pik- . 1 P~I aess~. -- . ~n, n 111 uusista löydöistä tulee ole- tia. Taiteilijan graafista tuotan-

Esimerkkinä siitä, kuinka ilmestyttyä eikä vasta suomen- '- Niin, ei meillä asu herra kuhelistimet, kirkObkellot, kou- ~unk I\~~~teV~\ mmat ;:;~n. maan mukana tarvaspään mu- toa on' luetteloiden mukaan 100 
monta erilaista toisistaan riip- tamisen tapahduttua. Silloin se K' . T. K .1• I t 1 k Koi.rasta. Asia on varmaan niin, lunkeilot Ja kunnalliskodin v~1- at~ a, ek ~ ~\ e ser u h n- seon juhlanäyttelyssä, joka erilaista teosta. 
pumatonta käännöstä tästä vaikuttaa lämmityksen ma•kui- k IrJallJ~1 · aatr~_o ~okka <?n do- että se osoitus on tarkoitettu iikel!e>t--- - ntu Y:U:Yk·kSl. 11 0~ vka n rakas-

'd .__hd" . teht t lt .. t '" . oamana 1 mes yy p1a om o- varmaa minun K Ah ·t·· ' tt 1 a, va1 a se e1 orvaa aan 
VOl aan = a Ja on ... ~: ? - se a nus a, JOtka ovat siihen kumenttiteos nimeltä "He vetivät R. . . e . oyanen_ on' - · ' ml a sanOl ~· en °. · kaikkea kärsimään! ki ua sär-
takaamme muutamia pa1Vak1r- syventyneet alkukielellä, ja H"tl i kk 't , T k vain k1r]01tettu k01rama1sen keen kuullut? - huoka1sen vo1- k .. . h ' k Kp tti 
jan viimeisestä merkinnästä, muut saisivat tutustua J·o en- k 1 der 11 vahn ure1 ~ .. :.k.~~ shess~ huolimattomasti. - puneena. , k!a ~a v~ tm oa. - t' or. h 011

1
·
1
.: 

. k' . ·t t uu en , engen Jaa ar1ry ma M't t k 11 tt , t .. t·· m JUUri uossa pos 1m1e e a runosta, JOka on lrJOl e tu 24. na,kkoon, joka her~ttää luku- kertoo kokemuk . t .. .. - . . 1 en e us a a e syy - -- Nun, et a muutetaanko joten _ _ _ ' 
8. 61. Se on niin paljon puhuva, haluja. Vai .estävätkö kustanta- t' 1 ~~~t:an vnrr:~ so- taä mm arvovaltaista firmaa, ,:itä nimeä vai mene~kö tämä . 
että se ansaitsee useampaankin jien hankkimat kääntäjäoikeu- J~~~k .. 'tOJ?PU~a. e; ;n . ai an~. kuin Tie- ja ojavaltiota moi- puoli miljoonaa vanhainkotiyh- -:- .. Mutta e1 herra K~vaselle. 
kertaan tutkimisen ja syvälle det ennakkokeskustelun ja ot- taakan Jhout udtva .: orkmonl 

1
va- sesta sikamaisesta huolimatta- dist.vk~en kipua ja särkyä kär - Teldan on muutettava mmenne. 

1 t · - t 'd k .... t ·· . . . au,.sen Y ey essa sa saasten Väärinkäsitys on ilmeinen ja uo aanusen. e1 en · aan am1sen Julkiseen 'k · R · k"l · 
.. .. sanaan? v~~~1 s1:.. ovam::nen .. !an 1 ~~.: kirjoitus on virheellinen, mutta 

Onko tama uutta maata, .. , .. .. . . nlla he1ta yritettnn kaatmyttaa , koska olette sen itse kirjoitta-
toise.ssa todellisuud•essa - 1 V~n:-ar~e~ -.~~mn:kohtia e1liittymään saksalaisiin joukkoi- S 1 R K K K A T U 0 l\'1 I K 0 S K I : nut koiramaisen huolimatto-
ei tämänpäiväistä enää ? ~ e_. ;rka, ~01 a Jaa vam h~llyn hin m.m. pitämällä heitä näläs- masti on teidän muutettava nl-
Vai olenko eläny,t siinä konsttu sehs ' se .?11 a~r:e, JOn- sä. Lopulta heidät pantiin kisko- M k 

11 
1 menne ja vasta sitten puoJi 

. t'" t" ....... ? a o aa engelhseks1 Ja hen- · k 't kk t 1 
JO ~~~en a a paiVaa. • kiseksi ravinnokseen usein ja m~tn ~U~~~a ~as. al ~ V~n ·t a a a miljoonaa on teidän, irvisteli 
Herasi?- jatkuvasti . Rr8l ak :ol. hi 'kkor]an .. t un kurtetl .. a - postimies vahingoniloisena. 
Tav:alllsena aamuna, · K .. uo a o 1 e1 oa, yq nu u un · Minä i.rvistelin myös, mutta 

harmaan valon erttu Nykanen t~ivasalla .j~ ~aken~minen oli . toiSenlaisin tuntein, ja potkai-
hei)' astuessa kadulta tmkan varhommn tak1a mahdo- Hangen parahdus as.kelten alla · _ tk · · 1 v l't tt t· 

' - - - " lt .... hT · d k ht· sm po a1sm. a 1 e avas I heräsin - tonta. Monet sortuiva~ rasituk- Vl~ aa l J.als_uu en a _la. . menetin paljon koetelluu rau-
tummanslnis.~stä yöstä u • f . ~iin. Matka jat.~ui ~~ei~ .I~pi Nor- K1vusta !>:a:pristyv~t ~_utwrn ;1.a1! lalda t., . hallisuuteni ja heitin puhelimen 
puurajan y!~puolella USI pro esson jan . O~l~n lahella. Sija1tsev~an k~r:-. on m~tkalle lahtomme luurin seinään - • 
kuutamon lmstaessa , vank1lemm saakka, JOssa tanot- yota kohti , Herättäjä soi taas pitkään ja 

nummella Oulun yl·lop·lsf tiinkaksivaihtoehtoa:nälkäkuo- kevätillassa raikeästi!!! 
vuorenharjanteen jäädessä . oon l~ma ~~i ~iit~yminen SS-~oukko~- kal;peitten tähtien aikaan. Kirkonkellot, pääsiäiskellot, 

varjoon. . . hm. Jaakäreltten pakoyr1tys km- _ _ _ 1 vellikellot, käki- ja seinäkellot 
Muistin 
toisia unia, 
muistin 
saman vuoriseudun: 
kahdesti olin huiuulla, 
asuin sisimmän järven ' 

rannalla 
ja seu.rasin joen uomaa 

Oulun yhop1ston patologisen tenkin onnistui ja he pääsivät pauhasivat päässäni hyökätes.:: 
anatomian porf·essorin virkaan jännittävien vaiheitten jälkeen ' Kuuletko yön kahisevan .i o puissa? säni vekkaria kohti hermoro-
ni~itti . tMa~:::llall: p~eside.ntt~ rajan yli. Ruotsiin. . , Tunnetko kuinka sieluni irtoaa sinusta? . mahduksen sortuneena _ - ja 
;per_Jantam~a laak. JU. ~1rurg. tn Isotal~n !eos -pe~stuu tosit.a- ' Välillemme liukuu äär ettömyys, etäisyys, putosin sängystä lattialle, löin 
Ka1 Frednl~ Dammertm. p~tum).!': Ja kert~Jma ovat p1t- yön vaak~taso, valtameri. · pääni yöpöytään. Kellojen soi.t-

Professon Damme,rt on. sy~- kan v~~~1~a:av~~:anm mukana o_l- Sadepisarat putoilevat mereen toon yhtyi pillerirasiain kolina 
tynyt_ T~r~ssa , tullut y l.lOp;pi- le~t J~a~arit J~ monet Lapm y,ksitel1en. ja särkyvän vesilasin helinä! _ 
laaks1 Kak1salmen yhte1skou- tmstelmhm osall1stuneet. . . . . ,.. Tajunnassani välähti totea-

sen lähteille. 
Vuodenajat ovat 
ja valo 

lusta 193'8 suorittanut lääket ----- Tunnetko kumka yksm me kumpiklll olemme 1 K kk . . 11 .. .' . · · .. . .. . . mus : a os-aas1allanen.. -
vaihtuneet 1 ~~;fidldaa.tm ~utkll:mon_ v. 1943, . - ~~!.ssiD;~l_l .~auha . R~otsm Yksm. Vaivuin kellojen soidessa onnen 

laake~. ll~-~ns1aath_~~·tki1m_on y. Ja V~naJan vahlla solm1tti~n 18. - - - - - " hymy huulillani tajuttomuuden 
ja jää 
ja päivän hetket. 
Mutta maa on sama. 
J a ala.n jo tuntea kartan 
ja ilmansuunnat. 

Käännös II 
Maan uudenko kätkee 
todellisuus 
toinen kuin päivän? 
Vai clenko siellä jo elänyt 

\ 

1948 Ja va1~ell~t laaket. Ja ki- ma.ahskuuta .~70 vuott~ Sl·t~n. Matkallasi etäisyyteen ' nirvanaan, tietoisena siitä, et-
r~rg. tohtton~sl v. _19~8. !;'tatolo- ~aJlta J~-~-dettunll tuolloin RaJa- tunnetko jo hankien ylitse kevää•n tulevan, ten ollua sairaalassa heräämäs-
glsen ~.na om1an enk01spa evyy- JOe a aamere e. . 1 k d t .. . 11 sä · narkoosista 11 :nnen leik-
den han on saanut v. 1960 ja , ku~ akshedu tu .

1
yon 1~~da e, kauksen jälkeen. 

toiminut Helsingin yliopiston vas a o a SI eneva 
patologisen anatomian dosent-: 11 r A 1 . '{1 ~U ja yhdyt uneen ja valoon, 
tina vuodesta 1962 ja Oulun yli- 1111 1 ! II sisimpääsi virtaa vapauttavasti 
opi~ton patolo~i 7 en anatom1 :::n i ~1 ~. ' 111rrm:m_ ~ '.:li ruohon, pi:harata mon ja puitten la ulu . 

- Kansanrunouden tutkijan 1 , 

vt. professorina vuoden 19631 1~~~ 1: ·::.m(~ 
syksystä alkaen. . 

ja runoilijan Julius Krohnir- ! AnnikJti Kariniemen näytelmä »Morsiusmaa» esitettiin keväällä 
syntymästä tulee 19. maaliskuu- j1957 Sirkka Metsäsaar en ohjaamana. Kuvamme näytelmästä, 

11 11 ta. kuluneeksi 130 vuotta. esiintyvinä Kaisu Tuominen ja Urho Piila. 
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