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~aino~{if)ClIrituficn ilmiannon pcru6tce[a j<lill
~r('ifc{tä it)~tläiiiItä roHmc feiäfuun aht~i{l
fjaa~t('en oifeutcen tua~t:a'OJllaon rifofie~to lHifos.
IQ>in 16:.nel1 Iutuun 8:tt(tl §:~iä Illasta on. 5illiimc

Jllinä

cforuun 9:tl'nä p:nö o[i juttu fo(mmmen lenan
criITä, jonoin- minä lnin oitcubcllc ;e.n )ua~tinecn,
mitä lät\jii1 1I~t> tarjotaan Ptll;[uctoluc~ciHe,n iiJ~
mäiHäroör;i.
'
sttJi~ttänc{', lIlinIä rouotji millä olen tömön \)it",
'fulcfefcCJ1' iulfijuutecJt ·foottol1l1l. $og!a.a:n 11»
Qt)c.sti, että jc on clI'jillil'öfin io,poT}lunut jMl:laf,
jeni tilien ,roöEUijc.6f[ lauluCl jurfi föjitt)ficni jii,
tö, miten- Imi'fäLiiiMen o(ijv juf)loubutloloo niil)ill"
poliitiiiiin ftlU1eijiin, ioita tör.;tölöI)in tunaon 1111.'i"
tä loofltaan nOf.;lamaan clItii5Ni . iuuremmasia
möörö.6jö. StöjiliJfjcni llluloan eilOiit i't)t)td,~t nim.
f{tiji tu t tllaufua jutibijiill fa·t-twrfduiijin, jotta ei
roaIIanfumouficlI ojia ~iffafuf.ii tulili.
mutta täl:län ju[faii~miiel'n on 'tllaifuttonut eräs
foinl'lIfin i~~. iBa:Minc jif(iltä'ä ~ääpiitfeet ml'
nun tua[fiollifeBl<ll o1)jelIllMlani, jota 'cräät \Juo.
fuctorocrit otoot tootiin riiifeäianaiicMi artlloöleI"
leä 91,ii()in -'i~lJtöfjiil1, joita minua tuaMaan 011
Icr,It), on iO\Jituil1' roastau~ tämä luomioistuimCl1
ebci3jii \Jihl'-Itl) fJul)c, jof:ja, fJ~tuin 1)J1111lärrcttä111islä
ilJii3tii, 011 taf)hollu tuäfttäii jall<lrobifa(ismi{l, ja
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jola ei

iii~

rtT'oine "j\)dticnrään"

mieJe~tii

a;cHna

Jomaani fOllltiimpaou lUolaon, f'llin minNi je
tobelIiiuubeåfa anjailiec. &nfi: iiiail;a fäIJän näfp
ben u.sf.aIIo.n loirooa, dNi kJ!;i ja loinen puoluetolvui .oltaa kooitua-ricen jd(liffa näitä lasiä iCII~

raatvia muutamia jilDUjO.
(luhl.s;n, 20 pnä

eIo~.

_

11)10.

2)rjö

~lliife[in.

_

....0 - -

O ulun tauv ungin 9bdtutuoll oiftubt Ut.
jillast.Qu~iefF

minua

too~ICton

Id)h)\)I1, 1lt)1 eHUii

jl)l)Heejeen' 'loon laulua lCUtnalllna:
~ainoaiiain$ID[i1)oIIitlls on n:fliHänt)t, -eltä fi~~
jaituIic",i: ,,6 110m i pJ ö iät 1Tl i eI et I ö m 1) 1)o(('l1.100n

ben ro 0 1[1 { a .6 i a, jolo on ju[oislull0 janOIlHl.o
lef}1i "Stallian $(01)1>011" 11O:nnt.6iä nUJllero~ia
länä \llllonna, on fofonai-juubciHaall louNloaloon
[aalllo liefö, eWi firjoitn6 ii;äftää loorranfumollrjd ~
IWia midi'pifeilä ja fcl)oilufiell lliibell toimeenpa .
pemi'j('(n.
St'un ~ainoaii(li\1'ID{if)alfilu.6 011 jii.6 \uaatinul
minun [a\1gcttomi~lani fbe.6\oo.GloufieclI mainio
tun firjoilufjen ;i;äfItifjeEtä Ifofo\laijllube~iaon,
falion ta~eUiicr;i iä~ä h)"lllJe.Bti oioiHQa, ,1I1ifii
0\1 0((111 firjoiluficni allle, mitä' firioiluricni fiiiH~
tää idä 'lIIinfäloiJloCll 0\1 i-cu IJleineJl ;äwl).
6t)lJtteenolnii-c1l firjoitufleni 1irjoilin minä ~o ,
mona päituänä luill ;oopui 11loal)a:nunc lido liitti,
että m3enäjäll roaUafu'nnan buuman aieMamn eri ~
foi&naIiofuulo dli 'läiitefft)i {o\>puun luoliohlll\10\1
It1a[mi6icItah1ofir jälellJ\1 rl)blllunen "niiben 6 110.

l~

- 5IlIctlllloola foMetuoin Iarjen ja ajctuMen jäätömi.6.
iä.rte~tt)fic~tä,

tih),6. "

joina on

t)lci~roarttlfunnnrril1en

mer-

~cti tirjoitllficn 4{u~i(l mainitaan ;1.' taiiajia,
dtci luaJiorunl\l: oHut l.iimän It)ön it1orittallli ~l a

luoden piliilll)1 fuiltf<lirfiMIl ndjä i~tl1ntoa. <Sano.
tUli joTJbo.sla 'l)uomolllelann firjoilufic~f(t ebclleen,
dfii troi iafunia on täten, mitä tulce nopeu!rCll [<lino
ioätöllli~tt)ö~iö, ~amtJutlnnllt

ennöttJfjcn, mi'tö on

f'crra6j(l(tll fuu[lIll1o!on parlamenttien fJi.Moria.sja.
~n liiö"tji 1auiutnon firjoilufjesia ;c oIett~ml1 .3 .
-ettei mifäön lJarfamclltfi tule mifloin'faan I\)ö.
möan f.ö!<i buuman nöin ;aarc utlomon rc'forbia.
stii.3jii iii~ tömön fofonniiuubc ~faall [ouffaau<I(t
[aatua o!cluafji 'roäildl)1l firj.oilu'ficni jo'f)'öannon
ajiofiiJlClI 'jiiö(tö. !millii T1JilJll 111)1: mltii [ouHaa_
lUCIa loi io~iln(ltonta rooibaan niii Mä fa~l'af.eiEiu
rÖl)iää '? (ji (crrasiaan mitäön, iiffä l'lIncnfuin moi .
haan ~1ff)lJa 101lffallfjcMa, on tobi ~t.c ttaroa, että
[ouHa(1l11afji luäitdl).6:iii l'iitt)fic~iii 011 l'oifdtu toIlluhc ~la, krrotlu aiiat lllörite((cll, 'loi luöqintöön
läl)tffhl) ;ääbl)tlömöfji Ta;oHaroaa c;ih)6Ial'aa. ffili.
loon;e((ai6to ei lläioStä fawaf.ci.3lo IÖl)blJ: nii siä on

hloin lJffillfl'r!ailc.sti L
ll\aini"ttu, cttä )ool(iofullto oli
lii'jit-cfit)t ,Q'ji{l11 fOl'PUIII1, että 'iI.' o(i 'jiiIJCll tt)ötjön
fä\)tlänl)t tuoin neljä i~1unloo, että nopeus parIa.
ll\cnltill)öll ;uoriltomiic.e,ia oli o((ul (nllen luuluo
maton, ja [oputii raululaan ie na r;in lo!:x:nnÖotöi.
111.'n olcltoll\u~, että huullIa 'iO'<1' l'ilää tämän rdor..
billia .
.2uctlulIa ~oi.s tämä luiill\dii'11Iaillitlll o(cttamu~.
ionf~ minä muutelI l'iböll l)t)'l1.lin ~ uI1){l([ijcna, foMa
ic nfTcii1ull tunnettujen loiiaiiain luoraan, iJ\oot
filmi 111l1ut tä~iä mainitut jo ;t)t)ttcc.nolai';cl1 tirjoi.

_____
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lufjen

aIfufQ4>l>alci~iQ

IÖl}lt)lo<H roäittcd l)elpoati

lohistcftalui.e;a. !D~utt(t tömä !obiskl1l11nCn lienee
~rJ'qJcdonICl, iiUii ei ifmicl11taiafaon 'taglollc lon

licfläii, cticiI'ö buulIlan ~nQccl1(l(oiucn ltJolill(unla
lä;itcnl)1 (liioin [op\.1Uun, cifö f)iin 'Iaf}tollc inttää
fitäfäöl1, että aiion föjiltcf.t)ä ltlOtlCII oliii ):libdh)
ujcompia 11lCllio'hmnan i.Silluloja fuin .firjoituf'jc6.
ja on mainittu. Xämä olijiTin 111of)bolonla; iiITä f)I»
lUiu iohcllniHöiiiUä }l.)ilIä ,rooiii·, 111ilö tulee Illalio.
'(uunon ialunlojcll Iufumäärääll, n-litt,ää railtlOll
-l'äiIlIDo.6loi6ta, iiifl että iilluufojcn 'fnfulllöärn oli
pifllCmpi, 'iiUä t)fii !loiMa i~tllnn oi6ta oli luoin
llIuoboffillClI joten ilft ajKl 'fiijilcftiill fo(mc gia, loia,
len tietojen lllUfO.a1l f a Qhe s i 0 ii$!ulIllosia·. <.:rÖ6.
iiitin iiia I1Ö.[l)l), cilä Iirjoilufj.ef;j<l on tal)lomnTfa
tal,tbotlu \DiHWiä räife\)ttä, jo\)'1' iiinä määrin, eHei.
IDäl loji<lji.ol ole luTfcd larpceITijccn llJaloou.
,Shm minä olen luoUaijcn aTiaiuföJiltehjn leiman<
IIn! fuuhllllatloman nopcafii, on jc InP<l~IIlI111t tätI'
l'IcfIä oif.etrlu'fjcfIn. '!obishrfiin iiitä, l'tteiluät jilDi&.
t~gmnibel1 lJotloll1enlil ole ~)i"!nipiirtcijinll11i~iö ,
(ään ojioi;in ';aou.lutlancM jOlllon[aiiia 'l'nnäl~fiiii,
IDoi'ii eiittää miten poIjon !of)alliQl. W?utla. foMa ,t it.
joitufidia ciilc1~n tjlimoHoijcl1 IlJcriaihm oitell'
tu~ (itnee tai'fiIrc ajatlcflwifIc if)lIlijiIrc ilman IIUIII,
to icfllJii.. 11)\)b\jl1 ejiHibnöö n luotu \)l)ben eittöm<i!.
lömön 10biMl1'fjen.
eal1lo ,,'lJici~llJaftafl1lll1aflincl\ lafiegboll1g", jono
f« huuman \ooIiofuJl'la {öjiltdi minun fctlolllorro.
IIi ialuono, IlnneUiin jo oifoijcllllllill €uol1lcn ehll.6.
'luuIlon (oui 11111'0011. .2öl}('lcfcMu.Mclhm tapal)butluo löf)dii ebul$funla. ojion uohniMeIclDoo 'läiitic..
IlJö luaden petu.slu~ra:fi1uaHolI1IlI0(111;0. W?utlo
\\loina lualiO'hmhl ei faliollul iat~c((iiefii rl)r)I,~ö

- 7olliamaon laujlurloa nlafieQbotuficn" iiiäl1.l;ltie~lä,
luIui roaHioful1l1ofta aiian fäiiltcI~1)1t läf)ei neljä

luii'ftoo. ~a l"oaIiofunio teIi hJötii {lctra.s;aan uut~
tcttl6"li, It)ötä, jOilla jogtajillo oIiloat tämän lnaatt
f)uomotuiuLlllot ja ladellut par(QlIlcntotiid fl)\ot)t

ja täll1ön[uonloi~tcn ajioin -etifoitiuntijol. 'iDuu_
lIIall luoliofultllo((a ei onu! io.moj<t l1o~uben-eberrl} '
h)fiiä: len fÖl)leltät'OÖnä ei 0[111 näil)in ajioil)ilt (ii.
l,.cfifiiän iallla~fa miiärä~iä pereT)h)neitä miel)iä,
dfii '!)Ieeniii. 2Bclläjätt cbusfunnOll nuoruuben 1a.
f\Cl. foctdtuja ~a'rImnentatiiia fl)fl)jä. Wlutta tuja
!('nIin .antoi roaliofullta, fäiitoHi)iiä n a'jiaia neIjä~iä
i~tt1nnoS:ia. tau;UlIllon ..1aficqbotufien" iilöIT\Jtjd.
tätin . .eefI.ainell nope1l6 fidöä luUa juRifuubeMa
II1ctfitt)fii juuri jilcn "luin mi'nä. olen ,en ilJ\Jttcen <
nlnijes'ia ·tirjoitlltl~iani JIlcrfinntlt. ~a IWätä tälJ.
IlJtJ että jO.6 icUaincn mcdit;cminen tunluu ioi ~
tafin louf(aoloalto, niin ic ei ole Ginalaan metrii .
iijön tuHo.
, lSeifiHömiiftäfin on t)mmärrettihuiBjä, että minä,
nä~l>c~iölli '!uoUaiien I,ämmäsh)'slä f)crältiituän nopcu.öHmiön, rodin !irioitutie~inni tc'f)l>ä tunnetui!.
ji lcn nif}cuHajat. ~ii"tttl'iin fii's iii~en jo iitä ennen
mainittuun ja jiltcmmin niin mona~ti fdä rajan
tänii että luoUa ~lIorcn luin llll)öi u(-[omaif!a toi ~.
lettU\lll tojiajiaan; että 11l0mi;lJöjäin, f. o. €uömell
oifeufjien tuif)orriSlen toiminnan jo'f)10täijtenä ei
ole oaul mifään 1I1I1U, ruin iof-cafiil;!o, midltfön 'f)a.
111 tel)-bii [04>-l>U <Suomen fan'jan ~ru.stu'sraiUift~ta
oifcufjiS1a ja että fc 1)alu on lXlnnllt l}tiooi 'fiiref)o
timääll Iloin 'fuu[lImatfomaUa lomalIa. 6110mB.
laan lielUfnläiifjelli IJfeijen 111idi"ileen antamaa,
illoll1i~iJ.öjiilt fof)bi Bhnuaa tuomioia', fdiHn nllno
tirjoi111fiei3ioa.ni, ('Itä nämä täUaiiet ilmiöt otoat
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lOOriin l)Ieiiiii, <Jninoin määr.ätlt)t)1I pöömööröö.n

pt)rfimifen tiil]fo fo.eronn iopitt1Qiiuu~fä'jitteitä
lDOimalfaQlIllllofji ;C'fä että täten tufal)uHaa t)rild.
h} I}ölt1diäi'il:)lj~ tQO ~ toiielta l>'lIoIrn lJatoit.oQ 10tuafliieMi fiin#imöiin jm tt)ÖlI iuoriitami.6ta jonIa
icfijii ilydin tietää tl>Ö.f)wnnän faunii'tfi. 6chot)t)<
Den mllotii fi;äjill mielii, eHä toiltllUijinl1Jlin on rois.
lairralin 'ietl lU'Ctran I)iiroclliiiijtlt):lii. muttn niin _
ruin titjoilufjesta niilt)\). ei tälllön nimi;Quo'n tä!)l_
tiimincn woi cbd cpäilloroffcifoan Intoo(fo fo1)bi.6 ~
tua bl1l11110n tualiofunnoll arrooijiin jäjcniin.
6ell mufuan fuin minä olen ):litfän.vuoleijcna janOIlHllC'f)I'imie6oifolloni 'tnCIll! tuntemaan painotuiranomai~tcn ajatu s tapaa. jo'ta taroa ((j~te6ti ei hm.
fcubll isfll;anoja jt)tuemmöfie. luoiu päättää, eltä
~ailtooiiain >~")(if)a1filus on pitäll~t cbdräjeIo.sla.
maani jt)~ilemafQiiell firjoilu"firn fof)l",a erit~iiem .
l11ä~iä määrä.s;ä loulfaawanluonloifeua. seuraan
aja1teIetoo (ufija i!i "fuUenfaan rooi ~f)I~ä jiigen tö.
jilI)r;ccn, jiffä pugeelta!flliic~ia fO"4>«lees;o ~i ilfe
oiia~jo ole ionoHu mitään ien !>ar,cm!>aa, fuill min >
"( ii moannnc oi fcufjicn ,"c"if)oUijet bllllma gjo. aIDot
iliefin jufti juliMnncri:, nimittäin, että Himä "i fä.
wä nfio"", j. o. "I)Ieiswa{tafultnaftinen (ati" oIili
of(ul jaalaroafäjitc[(t)fji lna~bomiil1lm(lJt no"easli.
W?inii ofen fäiJttön\JI ~iclllall looimaffi icmpllll licWi:
olen janollllt, tolin )OOill e~iiuoraffa lawa[(a, tuola
tcf)lI)ä lI)Ölö t II m 0 r i i. !Elinä töjil\Jfic6jö PtJ;iJll
minö tvidäfin, jo- jiinö on 'IOOtmaan minun mng.
jani jamaa mielii, ~i (I:inoo~tåon lofo 6uomen {on.
ja, loaan mijöMin tomi tojiiimist~necl f)enfiföl tai.
fi6fa mai~la. ~ämän luäitteen luoi;i IJelpo~ti 10bi~tna fufuijiUa oiteiflo u[fomaiffafin annduista,
<Suomen fiJ1lJm\Jstä foMc\Di~ta l(\ujlllU1oit\ia, mutta

-
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minä jätän jen tcfCl\lätiä, fo~f.tl olafiun, ~ttä niin
jImiantaja 'l uin i)[e.incll ~lJlJttäiä'fin' oroat toli 'iifii
feunmnt'et aifoonia, että lidänXit uIfol1loillo ja,
mknöjörrä fät)tett)-Il tö'§tä ofia.3f<l mieliä paljoa roo;=
ma.ffaampaa tieltä, ruin mitä minä olen ;I)t)ite.en.,
afaijdia 'hrjoitufie~,ani fäl)HölI'l)t. ~·föän·ruill' Ii,
luumcnncn pt)t)bön tuidö l]!.lomou1tao, että mitäön
pcrioonaffi'jia loutlaufiia ei pu1)eenalainen .fitjoi"lut..
jen fo~ta ji'jöfIö: ·päinroo.Moin iituI-eerataan iiinä
juollliftJöjii·in lDOIiojouffoo "artDon~enfi{öifii", ja
ft'IIoi;eu mJO.ine!ianan pHä;;i lofi, ~inoa1iain~~.Hi .
f)oUitufjenfin 'foullrollo fatfoltuno, tiitlämän niille
f)erroill>c.
.
6curaaloa~'ia firjoitufteni fo1)ba~ia olen e'jitlänt)i
loo;n muutamia t)Ieiie~ti tunnettuja tofhifioHa, iDI,
ta eitvöl luoi t['ou!a!a' lciään, mielä lväI)emmin tuol.
tao e;ittäjäUeen rang.ai~tufiell. f)[en main Iåu;unui,
'tui-ell Iirioituftd1a- IälJ ielroifIe, että tieto ierrai;e~ ta
oifcuf.ficmmc lKl{f.entlre.6!a, jota huuman roaIio.fun.
ta oli I)arjoiltanut, on tieiellfin fl)Itvänt)t fan;ommc
fcBfllutecTI f)udIta ja lenliefi 10iorooHomuuttafin.
%uon !ojiajian merfitjemiieen on minulla ollut tät)ji
oif(,Il~; ja fuora fi ta.an }ue{tooUiiuuhcf;eni olen taijonut ro~faiieroien ;ollojen laufumi;en niille 'fonja~
I.ai;illeni. joiben ~iirei.siä fuomijlJöjäin ~uuf)at o{j ~
toot maI)hofIi'jeBti it)nnl}t~äneet loiroolonta mieli.,
alaa. :Sell~ärouorii qninä Iau'iuillfin firjoituffe~ia.
ui, että meihän 1ule-e näf}bä ma[on'iähe juuri Tiinä
tOlua.sfa, jota läl}itäcn lDi~oUiicmme oIDat toa.s tiilI.
läCin Ierloa oifeufiiauul\e piheflcet. <;tämä ei iHäflä
mitään muula luin ItliiHaufi.eu iiiI)cn I)aatfitif~
10011, l1Iinfä iamollaiiefila fiirctflijlJt)besstä lunnettu
~obrifoffin poli1iiNo on oifaifemmin lä~iä maofj...
ja färjinl)t. I!'b~rrern roeholaan firjoilllfie ~la 1)[ci-

-
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je.öti tunneltui~in rofemufjiin : jiinä tuäitelöön, ~;~
rotian opduiten ~ru~tuf!jdf.a, että jenlapainen lnniojen foqlalojen ooHaijemincll, iota buuman 100iiohmlo lIo1lbaHi, ei IDie todoileHuiqin .päämää.
riin, eipä. roiefä jiilläfään tapoufje.6jo, looiffa teg!\}'
jä Juunnitehnia lueHoiiiin taa'an Ivoiman amuna.
Xämä ii'förtää f;el)oiluf;en luottamaan jiwinlt)fifll
j.clä oifeuben luoimaon, ja iDi leUoincn fef)oitu3
tuntuu ifmiolliaiaMa ia itlitaUiic~la ilJ\;Ittäjaitä
[ouffo.Qwolta, tät)It)t) mimin tuunufltao, etten luoi
mi,töän iiUe ieifaUe.
<fbeUeen feiilän minä firjoihrfiefljoni, että roniaUemme loiHaa luotiin fotoot foetteIemutijen ajat,
että elämämme tunaan monella eri lamaffa" tele>möön qanoolalii i. 11. c. On tiJUii totta, että looita lu.
[etooiiuu~ tulee oioittoO\<1(ln, flj[}\'uttatualro- "IJlci.s.
looIta.fullltoUiitlt foin" 'iorotrruttomi~t)tittJfid ieLIfli;tfl tuloi{ia tllin 'firjoilufie.3jo Olt loujuUu, muUn
minä ptJtJbän ~uömoutioo, eHti NqOin" jijärtö, pll.
~lImoHO'fflan ~n ijenge.stä jo pl'riaottcc~to, .pU~lIU
ullnl jin roäfcwätä tie(tö 1iimön minun Tä'jitt)fieni
VllO{c~to. - @;nnu~~ettllani 1110[a talvaITo, ielilä'Jl
minä filioilufjc~iani, cttä luo fodteI-cmuMcn oi.fa
tulee fcgfämään tooin toi~toi1erii, fo~fo on 1ehuää,
että iuoltliroi~ofii .Mt1I mendldt) ltJnntJttää roa~to.
1tI0i~lItllMo, lOOUonnmlOufidli.sto l)cnfcä, jofo, poi ;uHuoQ,n ~Uin 1uurefji pt)\)l)täii-ce .poi; iodoiol jo
l)eibiill läricMc1hnäniä. möl1Iii 01001 niin 'icftuiii
Jonoiq, etlei lIiiben mcrfih) ~lä 100iba l)TIImädiiä
poilii 'tJ~bcnä lmuona: 10rtajiUa ladoildaan läfljii
niitä ainefjio joHo (ofio juflcaflli pofricn oluol
t)tiHäncd tc~bä lopun Guomcfl-c roof}tvi .6 tet1J ~ to
(mlonomiaMo, jo järjl'.6icImiiffä larfoitMaon 'iita
furu.lli;-cn luuluHoo "t)lci'stoollafuJlnalliSin Ilafin",

jonla

joI)oosto toJo ' il)l)ttcenlllainen
011 i1)uh)llt)f. ;)'tirjoitulj-eni lämälill
oja iiiällää Yii.% il)i1~ii fUllnioitu.sta laIia tolytaarr ja
imnaUa {'nnu~tuticn niioen 1)enfi(öiben fufi~hl1ni "
jesta, jotta otoot ~otia poltcneef. WHllä f1)i'tJn:
mii51ä oiooi -jifloiu oifellBfä1itt)ffd, tun minulle
rolJidoon ~caotia rongaiMu.sla ieUnisten midipi.
·t-eilten· hdfilouimni;\'n laria'?
Xämän jälfc-eu ieuroa· firjoiil1fje.3'iani ne 1001";CeI,
joi·l)in ilmiaJllaia on oifein \'rilpije.3li 1(1)I·on\l1
riinniltäii oifeuoen -1)uomi010. 9hi.3iii jonOh\\l1\1
dlii "ie (Iita," (nin1H~iiin loiltollluulta l}orra.3la.
roain ainc.Men 'tuti~tllmiicn (lioo') "ei Ij"acrla 0((\\
muut\'n .lt>orjin tOllrana,jiflä m.l.clläjiin Ionia on
IrtljÖ.3 'jefLaijl'll putishtfjcn o{(liiena, että ojo·lus
iDoUo ntuolllouIjell loimcenpancmiie.sta tiit)lt)l) jifle
llIuODo§iul\ tetoja lDoatitDafji toiief;i luonllofji ~a
jiffoil1 fun lIouic-e m;ellälän Janja, Tifloin on ie
m-ci.&tä iaa~(l l!uolc!tnIDan Hitto[aijcn, h)ölo~rin,
tqi~cfufllmppcmill" .
gnillii IU[('lt luonCI1l~m\{l tä.3iä wa.&linee.S-iani
jdittiimään lDa UalTlullloll~fäiitdtä I}ieman ~on..
j·clIIlIliu. .91t)t '.)H)I).häu Illain ~1I)f)tj.e.Mi f)uomauitaa,
dtä lä~iCi it1t)lIccnalaiic~ia firjoitllfie~i(l, jo-Ia on
tirjoildlu (ain luoima.3;et.Pt).;I)tiCimifcn 1.:mo[e.3la, ei
ole frul)IIt1U ;en wallan fmnoomiic.&la, jofa :pcru.3.
luu laiUijcUn talDaUa j~ldl)lI~eie~n lafiin. 5mar~
Inllfllmou ~ t(l olen iäi.'jö I)I)1et)oe"&iä cnnu.Manut
niiIfe feiiarifmma.3ia lI~f~iiän ttraUrt8iaolcIDiIf(',
ainefjiOc, joHa, InifiiiclI iiirjc.3lt)f'jcn iilDlIulloen.
O·\11at .l)riltiincct '1e[)oä lo.pun 6uomen {llllonomi..
0.&10, ~n jc{\aiicll )Dnn~n ·funloamijet;i tät)tl)tJ jo.~llij(,lI f",nja(ai'icn, tich)3ii {)~lt>äfit)ttätviä, j. o. fan~
illU oif\'lIbcnlu ll uon mllraifio feilioja !ä\jHäen,
rafentaUlii~n

firioiiu~

-
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il)ö.6fenneflä tarmonia lataa.

'tettan aifai$
iemmin on, 61lD11lCnfin ~'al1io l)ffimie'Hicsti läl)t.
län~t luon lvclrooHijuutcnla, 011 fUl110nnut ~uol"
Iai'jm k,fia po((enecn , ronffan. (Eitä {etöiin jH.
()en fumoufjccn djOtlOHanlltta ole ~ritdll)fään
junttaa ebl'~ll1a.6tuuieen, milä olijifirr laficmm e
~o

mutaan oIrut mal)hotonla, $äi nl1>o~toin 0 11 .\1.
!Dl. Slcijm:i 1J1onije.6tillaalt marraMulIll 4:liö lXii.

lllätlä lll. 1005 loaT}'t'i.s'lanut hlon mainitun ll~lJ.
!!nnfumouffcn iootlllttufief.
~litä 'ititcn firjoitufjl'.?joni ~)Ul)ulaon lllklläiän
fa-nian iorronalnijuubcllo, Je ~itää t)l)tä foiten iCT!
tnnsl.Q., 'lllitä ej .io<lnlumufjdli'jd ainefid illIiSia.
root jultiic ~ ti feijarifunno.6j a ja mHö Qe otuat 1ö..
Illän "t)lcisllJoItafunnaUiien" IlTionfin t)l)lcl)bcil;ä
[illemmin j01l011cel, ·ei ainoa~'laan iallomalcf)bi ~ iil,
)C(la1l 1Il1)ö.6fin buulllan pu'4uialalOOlta. ecn iul~
filaujllln inc n tääUilI"öön ei lUoi oUa mifäön ti'fo~,
1:)i)lä lDä'f)än luin Illoi olla tifo~ ;e, eHö foc tdaon
pt)tfiä iolibotifiin lUiilei{Jin m1enäiän kmian ICln.3.
jo, Tulcn htioilufjc.ö'ja on fodeHu ptJdiö . . ~o.3
1uo.3 loäildä äl1, ctlei~[Ö1 iamåt iottajat, joHa toI .
fCloot ~1I01llen fanion [aTtia. f)<ttjoita 5!Benöjöllii
i<tmanlai~la mendtell.·t)ä. niin iiUoinl}an on puf)ceno(ainen fitjoHutjen fof}ta i ~ht ilmaan. jolla ei
looi olla miläölI lIlctfitt)slä, lillä ei {aifeti ole aio'
IcUo'ltli~a, etlä m1eniijön fonja, faatuaan mail)boI.
Ii[dti tiebon noi.3oo $ainoafiain ~~Ii9nUiiuficn
'IDOamll ijitfi 1Döitlämi~lä rilvei ~lö, t1)l)It)iii lailli.
jiin lum oui3\l llll{Jiin olemalonta jotioroallaa lOO~
1aan.
Stitjoiluf'jcni (op1'uo)o:, jolo, tuten faloo({jj3Ia,
lIluobo61aa t)lytccnrocbon 'ftiqät)fic.3tä, ei 'fairoonne
fbe.3 ~ailloaiiain4)1if)aUihlrfenfann Infia miHiön
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il'liltiimiMä. :ee puquu iljcpuo.

:!t'Maan niin ie!IUiiö fkltä 'loitlen

tifoniilluttQ· lua~.

tonn, että \)fjinfcrklijimlKt-infin o{oihcn tät)tt)l) fe
iiflii !<l'.lllflll lJJ1Imörtäö. ~iinii Ivdmoill'taan moI . . ,
tiHirjuulcen, luebolaan Icqilt)fjCCll ja ·fcf)oitetaan
ld1ämään -11loifeat piii'roöt ii t l' It f uin 01l e II~
11 e II t i n r e ~ 't c t t 1). Slijäfii .lm1)ulaall tiiIIn fej.
l1oi.6ta, jolf<l iopi~DO.t \)ienHIe fanjoine. ei jiis OIjee(.
lijis la 'feinoiMa. :tämä on lIt)t johlfin ailoolt päinloo~taiMa, luin rifofii; eljifatjoltoloo Iw(l<l1lfu.
l1lou6fiif}olu3, jota ~ino(liioill <V{ifJaaitus roiiittiiä
firjoitufic.s;o (öl)hJlllön.
Wlitä tulee lir.joitufjcni jiilUl)l)1l lj(ecnjö, ei je iii.
lIä iuqil'cfija luonnoUi'jcSIi ole mifiliin nufutu 3.>
jaanro, fof.1.QJ iitii ei ole jeflnijdji aijo'tlufaan.
,\l:i rjoitu:l\ on T)crättällJäfii larfoilcltu ;cmo:malc{,liflftjäl) fl, I)iiläf)uulo €5UOIIH'1l oiteuf;iclt .puo lcS:la ja
ien 'iäM) on lidl)6l i j.en l\1ufaincn, mulla mitään
(ou rraatona ti i iillä ole. €Siinä on f1)Uä plIquttu
ejim. 111ollliil)öjiMii, multa lälii ial1an ei lDOiha piläii
llIin<iiin f)Cxjau.Bnimih)fiellii, iifIä 'ie 011 pitfän pe.
ru fl tu€J(o-fitCli~teruTll11le aitolla juurtunut "fiefcem.
mc, jopa iiillä miiiirln, etiä ;itä fäljldään tietecUi ~
il'~iäfinfiriaffiiuubc ~ia. jO.3ja ei 1)leenjä rafaslda
)uoimaffi.6tcn ;anontala'Vo}en fäl)ltiimislä. 5ffi:if)oI.
liji giammc on IIIt)öMin tH1l)uttu, ja jinä ;au(l({a on
Illrfoiteftll niitii nillrf;ia, joHa owa"l oHancrl cfii~
miinlrbläluiifjeell GnolllCll Ioifli B1cu oifeu fjim Itl~
(JoCl1l1i;en. StidccHilloCll lirjaffi'iulI':' 'fät)ltää lälä fill
jUllaa. ja .1)t)1 iell fäljtlämiieen OlUO! Ql)luin Ijll11niir.
rdlälDiit. jiUä maifcaln on fd;iä f(lulIiimpooa nimi .
h)Blä I)rltl'i1öiUr, joHa jiirfiiljilä 1)uomiooltotla.
malta tal)loloot I)iiroiUäii pienm fnnl'nn lnit. ;en
fuIturln ja lifcn IIn)ii ~ till fnninn i"licniö. ffil)ii.&o

14 tö~tö ja t(taMamiidla, jol'll

täöaö fu(faijiin

h1a ~

iaijuu'Ocsja f}<ltjoittamaan, on 'fitioitufic ~ iCl mt)ö~
fin Vlt~ultu. [Rillå 1l1t)önnäll, dlö ie. on )OOiJlla( ~
, ~iM{l: 'tieltö, muita 'jopimoltolllllllS fii'lä on )uotiin
fautalta, jo~ otd(lall . ~uolllioon ne 'iuunnitcfmal,
joita 1I'fJ(ei~hJa[tafttnlta({inen [afi" T'aniamme l1.la,
raIta jijiHtää, tulen luunnitdllHl'1 laittomien t vcto~
jen fisfomiie ~tll i). m" 1). ~1I.

$a i noaji(l in e~H if)offil 11,& janoe Hill ian~ofiriel..
mösjäön, -eHti firjoilus iijiiHöä IrraUanll1moufje{.

lijjo mielipiteitä ja ,rd)oittirjcn niibrlt loimccll\)a\ll"
I1ltjeen. 1äffä :}t)l)löfidlä tulee lUCltllHlall O[CIIHlllll
lui~i f)is"loriaIlinell uWo: ;c ,tulee nimittäin' l.lt)itJ' ·
1111'iäu ji'tomolla !obis lllficlI(l' jiilä tuoltiollije-Il ja t)I)o
!ris fullnoffijm firoi.&hJficn malaluube'ö ln. mifii
~ui~rii fa~be n l\d{n,fI)lImlelH.'nncf(ii tulloii'jnoana on
tuaninl1ul erään ;uomaTo.ijl'n fc~lu 'ö~uirn .s.lon ar~
lDoijain jiijentcn piiri.& jö. €ifiä c[(ci lätä [11.
luo.'o.IU{l(! it)l)tdtii olifi Id)Il), ei tllil'elooijl111bc ~ io IUOT'
mMnfaan hl'fno.n olii! U.6fOIlUt. l'ltä tl:'ieTö tönöfin
ni'fouo. tiit)ll)i jopa oWin"itafin if)mifiä, joffa ciuml
lDoinccl Tufe,a "Ioo{{au'ftnnou'& "' ianao looinno.ma!.
ta tilo,sta jo näfc111öHii "fof)oldlujo f)cil\iil)anfojl~<
Wtlooiio. itll1iantaia.lUil'~io on aulcdjitlll!al11(l'l.
10111(111 [ct1)(ipctiHicMi jClIrallllul minulI firj'aTIi.& lo.
toimintaani. fo.sla. je lUa.s.h, 111)1 1)utl1aiticc, cUi)
minuUn 011 looUm1flt111ou,fjeUijc1 mk>il ipi·lect. 6iT.
Ta minä ,puoleStani 1.'11 ote {!,l.Maan i(l()lonllt 10[010
lliiibrn 111icIipiteillcni laatua: PiiiJlloo.sloin oIc-n
'Viliill't)'t cIii11liintcI)liilllÖniini niibcn tunnc1ufji Icfe.
mijrn. i!eI)I-cni on \)f)lcniiiin ii'jöllönljl llla((anfu,
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mi((i.\.litei6Iä nöl)-t öi;in o(((.i-!a iirioi,
tufiia ja tulee jijörtömöän' hta~oo;fill juuri jilen,
(uilt jen hlUonlla llruoiuiic.3li jU{(1iMuf:ja ti{au~
i[lI1oitti'ffc~la on hllllCltlU. ID1inö iiis lunuu:Gtoll
otuoimc.8Ii, eliä olen looUnnfmnoufjeIrinen, ja mi.
nä ~ijbt)u jlminntajan föiil~rieen 1iinöfin. tilii
jIJt)Hccnn~(\inen
firjoiluljcni jijöItöä toonnllru ~
ll10ufieUiiia mieHlYill'ilii, luoiff.a minun lä'g'It)t)fin
toilelta puolen 0;ci1'41"Q periittömöfji je Vello, että
firjoiluficsiolli oriii jolorln rifo.6loin 1uQ.6lai.6i.o..
~mi nä en luoi roaiiOOla oifmita pitämällö ilmi.
nnloiaUe ia i)Id;eITe fl)l)itiijöITc ii)'l)jcntöroöä elitef.
möä looUanfu1l1ouMäjilleell petianttei.5t<t, ~i)t)Oön
looilt f)uomouUoa että jifloin ifull jOllhlll I)cnfilön
IvnllnnfumoufieUifl,ten midipitciHcn lalio' fatilP
laan luoitcm:an iel)bii i~~te l)älllä roa~tann, jinoill
;.aalettailiill t)l)!äläiieffii oifeuluf;l'ffn lvaalia .ebe~
luailluula jofaiieffe f}cnfiIöne, jonlt 011 joitnrin t)fp
Id~funllanilia ja tooItioIlijin mieIil'ileitä, oIitllal~
po ne iitlm minfälaijia l(l~ania . ~i ie ;dffo, ellä
1Ije0111 \l)oUcmfumou~ten tir,t-et)bc~iä 011 tcf)tt) dfoC·
[iiiafill leloja, oi1eula piliimään tiloffijillo 100[011'
fumoufieUifio midl1piieilä ja loonanlll1nouficUi~to
toiminlaa, ;iUä fiinii topoufjl':6jo lät)lt)iii ejim. tefOT'
mienfin f)ormMaji.o l>ilöä tifo!;i« puulJaaluino,
ro~fa frda uiei·ta tcfOIl11cjn loillll'cnponiae.6'ia on
. Io(:f)t~ jo ....a p"h)ri~lt)ttälUiä1in rifo'f;io.
$.\aIlanhl>
mou~ ei jinälliä ole nnlllla 'fuin u)(dlaon pl)rfi •
. mi.Mö, ja looIto<ln pI)diminen d ·lllOi oria tifoniS,
in. ~o~ jc iitä olifi. niin jiinii Inpollfie.s;a täl)ll)ifi
rji1l1. 1I1dbän 2BaoliInfiollllllc ja 5illalliopäiluäjär..
je~ t'\JSt äl1nllc pilää rifllUij}lcn pt)tfiml).MCIl oijjl"
, äänlöinii, fo~fa ne oioitlalool feinoja jopa fofo
uf n[tiojiiiinlömlltc Illlmltandil"Cll. jii?' of)jl'ita lVaI,
~noufil'((iii~ta

•
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!!c.mfulllou'tjen loimwqxlltcmi;een len janan Ui!).
b~Uifillllllä~iä meditt)fjdjä. 6ilDlIlllcnnen iaan
tä~iä 1)~lct)be~iä ~uomQuttaa, että juur immot lOO[,
Ianfullloufjcl otoa! Qina 1-e'f)11) parlomcnltipöätö(.
jiU(i, eiluöttä iuillflOO.n "f}cinöf}<lllgoiUa", jos for)la
lIiiliifin Dir roofianfullIoufjif>in lIfein föl)teHl). 'toi.
jinnan ilmcijesli jenlnfin, ci'teilllät roaUanpiläjäi
ole laI)lonert muutoin äh)lä o(ojl'l1 uufimiicll luält.
tä m äi tö 111 t)l)tlii.
SojiolibclIlofroiit, ioif}in minä hn~[U11, pcm~ ta •

"}oo! loo((anfunumfjdliid miclipitwtjä ia'fonbeUi-

jeen feI)itt}fjeen, jii.6 ;iif}cn elämäön. jota meibän
iI)mi ~le lt IÖIJIlJlJ ('Iää. ~o 'foj fa tämä elämä 011

intoctlIaolt

t)l)fäja'lioi ~ ta

twflonfulI1ou;$ta, (}ijlDi.

It)gtö ja ulIbestiilJnh)mii\lä, fo.6'f o;e qerfeämäHä
Il)öntCiä il.Jtjöön 'faiUea 'jilä. mif(i on «ifania dä • .
1It)f, ja ajdiaa tilaae uutta, t'itDiit jörfemöt il)miici,
joHa oroal iehDiIrö fel)itt)f1en {ae i ~ta, moi 0((0 mUII ,
ta fuin 1UO-rra11'fu11l0u ~Jllid!iiiö. ~e emme ole n<lrn.ja, jotfa tai.&tcfctvat iobeUijUll'lta tva~iaan: mc
emme ~~ri ';i.'i'j<lutlama.all leI}ilt)6t ä, luaan piiiu~
maaloin tbi~ämme fHö, ebi.&tömme jitätin mie.
luummin, 10f3fa nöe11lme, dtö. tömö 'fegitt)f3 fulf ec
l(1)bdfi.6tö ,fanlnnroaltaa loIrii.
Wlulta looma mc OIi.'IlIlIlC fofo fidu:Sta11lJlle !Daf,
lanfumoufjdlifia, i.'mllle me fo.Maan· pt)ri tcfemöl s
~ ä telemöön toollanf1l11longta. ~öilllDa~toin johti,
neil jo;ialibl.'mofraii ta i.6i dee tarmon;a tafaa iel,
laifia lunlla11'fullIo·ul'jia lua_3tann, joita joHni t)fiill"
ferlaijei olua! ~riHölli.'ct ja I)riltöroöt tefe11löaä tel,.
bä. !meibön rö'jitt)fjclIlmc mufaa-n ilJntI)ltlöt tr,o( '
[on!umolltlet itjcstäön, ja ji((oin {IIn ne täten itier.tään \1)ntl)möt. jiIroin niibcn t)l)tel)be~iä fi tomitje
tM){\~llIn riroIiin. Xc f{'rnäaö td)bl)t lonUonfllmou(·

-
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fd ien iijaon olr,at icirtcdfllpO(itiiffoo, jalo oino
jof)laa dfofjiin riitä l)fjinfutaijcMo ;t)t)s!ö, että
luofIaincll loo((OllfullIou.sleu Icfcminen on jo itjcG.
tiliin tifoiS fc~ilt)riclt laJeja luoMaan. !me pioom.
Ule paqimrillo wif)ofGlinomme luoUaijia roaOl\lnfu.
1lI01l'&!CIl Icfijöilä, pibällll11C iiitä 'it)t)stii. tosIa 1}ci •.
biin toiminfania ei ok itje <liiasia muula ruin tano
jaa iorf.a'luain· tuaffanpilöjäill po(we[cmisto. iiITä
;cUoiict h'frmöffä IcI)bl)t luollanfllmoufjd ClutO'toot
iuafIanpiläjiUc tifaijuubrn fäl)tiiiä matoa rooi111oa
j<t ro(1)l1liMaa 'jUen lualt<lUuia. Sen cbun, milltä 10"
Ilolut ~r'Orranfumo .§t) rih)fiet tarjoaroat lllarranpitä~
jiI1c,fäiitfälvtit nämä itjclil1 rrinomoijen f)\}roin.
jo~ta 'fä,-ittä111i'icstä on päleroänä tobistuf'icna ic
proroofalootimn loiminlo. jof}On fufi6111miieltluaa~
ra.öja ofetoot ijoUiluf'icl oluot niin u;t'aMi !ur'll.lau·
tllncet.
Wk loastuMammc luontapaijia loaUou"hll110uf,
iio llH)Ö6 jmiäl)ben. että famOlofjmllmc rifo[ji"a,
joita uc oilla muf"anonja luotua!. ~olt"i<ln luon>
lloffillcn oifclIbcll"lllnlo ~]\ rifoI;ia ura~tann. ja joe,
llle jojiaIihcmolrntit l-luuI)oiiimll1e luo(f<lijicr rifo"t.
jiill jol)!nlui-a looffall"11111l0ufiin, jnijitnl11c me \)f)lä
lviif)äll feI11110IuSt.n, "tuin llluutfin iciffuilul.ltlliti,
foiljijat. stobi.§tur;eno iiilä. ettemme m~ I\)ö~ren,
Me ierroi;i~jn taujan oi;fcub\'nhmloa l\)a~htonioli ,
Ivi5ja !e'f)lätui~jä, on jc, eltä ml)e*, puoI-cI fanial11ll1c
äänioifcutlnon fäl)ltiincislä jäjeniSlii 'oluat anta·
Heet fonnaill'f'je\tjo joj\olihclI1ofratijcUc puofuecUe.
S"o,S iii,S meitä 'j~)tJlclään rifoUijdl'a luoUmi-hml'lllt'f,
jeIfijuubeMa, 011 tämä iamo il)\)lös td)!ämä ClICnt,
mön ruin fohncja'laaluqaHo !Suomen fanjaIoiS!a
luaMaan. "iillä r)C 0)110! onl-anee! fanll'Cl!ufjen;a 'fif~
Ie lllaHonfumoufjemjUllbeUc. jola mc jojiaCibcmo,
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fralijcf \)r>lilifoiliijol, minä niibcn l1tufono. o[cm ~
me ju(fiiuubcMa CblliH(lncd ja tulemme cbuiSln..
maan.
~ilii jiltcn tulee eritijiie ~ ti 1IIinuul1. joIa ol-cn
{äijä fuljuttuna tuomioi{\llIimcn dcen tcfemiiän ti.
liä mielipitci.&täni. niin IUJllletiml \)iläiii 0[0. että
minä jo \)uo[ueenifin feMuubesi<l. jofa 'llll opfarata
jätje.6t~ iStä l)arraiStaltll \)uoluc. olen f1lu[uiia [afeja funnioiltaltd.ö!a miefi\)itci.stä ni. Wlinii ,,[en i\'tä
pul}cisja että- titjoihl'f~i s i(llli. joibcn fUlllmoh.
fOl1l1 määrä ei ole niinfään luäf}Öinen. onf(lra.öii
tuoalinut, että tÖij!)ii liiStön 1111nou{\dIijcs\a jou(ft}o
!oiminn-asia On. niin \)itfiifIe .fuin luinfin. fä\)lcttä .
IDä ainoo.& la(\l1 faiffifi<l. kinoja. lDi~liipä maljbofIi.
finllnon fauon jen"fin iäffeen, fun lwfIan\)iiäjät o·
luol jui.&lullCcf tör!ei(fe lailro1l111uoen \)olui[e. imi.
nä olen tämän "itänijl cti·tliiin lärfeällä fanjanullc
pi('lllIuocnfin tatio: iel\tä~oeu olen m. 111. rooroltonul. futen eOllsfllnnan pÖijtäfirjatfin oioitlarool.
eoes ajaltclclIlosla'f-aan a.lee(Ii.&ta toimintaa, ta i
mUilla 1m to~iMo, mmi luoiii lIäi ~i ä oloisia mie.
oä fOUj01l11llC hl~oon. Wlutla iiinä ol)eUa olen ml .
llä aino juli$tanut loo(JaufumOltfiefIiii(l micll; ~i .
lcilii ja (OCltollll"t inaoa iI)m ijiä niitä f-a unnlto111oan. IXfimerrin uuofj; \)l)ijoäu mainita. ttlä mi ~
nä l(isiä .nxtnaufumoufieUijlluOeijani puuqaifcn m.
m. !UClinoojiClin .~J[i~oUillltien poi.siami.stll. foMa
pioän jelIniMo ltJirastoa tar~ccttumon('(. W?1It1a
looiff-a minii tämän "tunnusian ja looiffo minä aio
loon jll(fi;cöli I\)ö.sfenlelen hl of)on jUllllloan, enfä
jii.s jo[oo tooi.61 uMaWaIcita. ei ~ oinoQiioin ~WI i~C1I.
Ii"tll.6 luoi minune lämän ra ~o o3t{l. eOc§loo.6luuto
looalin, jinä minun loimi('ni turtuona on ~C1ti.
im~ö.6fin ntinii IUQin in non O(cllloni jo ebcttii~äill
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luofuufcttu iiila, että -niin tömö 'tuiu 1II0n\ muu..
[in minun looIlllllfulIloufjcUincn oireeni ol1ui.§!uu
,IUtltmo§!i, 'iiffii mifä[i lo(oubcITincl1 fc~ih)'§ cbi~it)I),
iifiHi 111~)öiH"ill llIuuthuua! ql'!(l{tio(fijct luoimofuI,.
teet. ~a ne '1llllullUluaf minun IDoUonfulIloufjdli.
iiU-c midilJilciITeni cbuUiiccll 'juun!<ton, roiSta mie.lipiteeni PCfllMllluol juuri luoIJon fcf,ilt)fjccn ja
aIDat ;ii6o jo o[ullpiiiiin iopllioiltnll ~ itl ien fau.eja .
.!mlltl<t mi'tfi jol'l aiiinfaan tätä midipitciUclli
1)'1citl'lä idroitfdt)ii! ee ei o(e larPt'Crri~ta, fo~ 'fa
ilie ilJl)tfccnolainen Iirjoihl"fljcni ullIoho.6!ilQ mitä
(oislaroilllll1on ):)lI'ortl~hlfjcn iitö flJ'gicttä roaMllon,
minfä 1)(Cil1(,11 itlt)ftiijä on ~ainoa'iiQiJ1~ID[ir,a.nHuf.
ien i[01ionll01l joI)bo.sta minua reglna n Icf)ni)i.
SfaliofQulnmc faf}\'lIlmin.
6iinä 91ifo~I(l~n ~t)rä{ösFi, minfä illlliantaja ja
Ij[ l'iul'tt jtJl}ltiijä olvat oHl'ubcUe l1Iill\ln toatoftoni
ojoittanecl, ~u~ltlaon riro"fjccu luidtdcmijeMä,
j~lo on IlIomittoluo HlIIgoi.slufjeen, joS roicHefcllli.
feu jof)bo~ln rifo.s loi rangai ~ talUa l)ril1)6 tef,liin .
.~lo l1 f"n minun firjoi"h(tjeni jor)bo~l"" ei [uonnoai.
ic&ti ofe lIIi1iiän tito.sln Icl)tl), ei jl)l)tiäjä liden .
"fiiän jllojiltele Ilällläll foin'fof}boll fäl)ltämi.s"lö. -Zso.6
f)iin "fllitcn"fin icn I"hji. tiil)h)iji ~änen ojoilloo,
llIi ~ iä tirjoitufjl'll ro~bo.sio IÖ"QtI)\) luoff<tilll'lI 'Dict.
Idl}6, ja fijÖfji täl)h)iii f)iin'l.'l\ ajoittao ;c rHo~ toi
dfoljcn I)rih)~ , mifä Miliin tiililän o[.cmatiomoll
. IridtC'1l)fjclI jof)bo6tn" !niin l)fill.1oimaijcen teljtii .
Il.1ään C11)[ClI1CII jl)l)tläjii l1lnl)tnllc rl)f)llJä, joicn joo.
lammc pitcmmillä p\l~citln ji'lluuflao tämön for,..
ban töölö pl)fäfä ~ ä.
S'tun minun firjoilllfjcni jol)boMa ei o(c ii i~ jcu..
roulllrt rifoMo, 011 I)lrinel\ jlJl}ltäjä tidcnfill lo'l)to·
IIU! iOlDrUulton minuun Mfäfän ne fo~l>at, joibcn
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nojaan loicttcIijä 1'111 luomittatua rangoiSluficclt,
looiUa lvictteh~mincn ei oIiii aigeutta.nutfaan rcm·
g<lisluflcllo[aiM« leroo. stäflaillcn rangmMalun
roidlcfcmincn lalhll)luu I)Ih:ijm it)t)tt1ijäll iUOll~lc[c.
illan pt)föfön lTlufoctn fiHoin' tun jofl! loicHclec tuoI.
fiopefofiecn laf)i maonpc:tofjccn . . !minua ';t)t)l'l'ttö.
!lee iii5 näin rastai~t(l tifofii~ta.
,
W?i'Ni on lDafho~to~~ 2afinunc miiäritfdcc im

ichllöSti ja ljfjilt)i.?folllai'icsli.
leoH;i f.aljotoan :

5ffiaItio~totniifii

Sl'eilnri <Euurh:uI,tinoQn Qcngiftä ottaminen loyi
4)tift).6;
Sl'ciiad $uuriru()lillocdla )1Ht\XIuoen riiMällli .
Ile!l, f)ällen faoilamiicnia tuiIjoffijm 1<11 fopinoitjijan
tunlf'taan. toafIon riislölllincn f:tiilldtö ~aQi len föt)t.
tiimijcn cMäminell lai näitä larfoiUolwt l)ritt)ficl;
Guolll1!mnaan irroitlamincn 'illkniijän \oonaflln~
nasta taI)i jofn muu ;<tll\an;lI11lltaillell luaIttlfunlaa
lo~ta(ln juunnaftu leto loi l)rHl),s ;
f)oa iluslI1 lIobolt laI}i roorralt~rimtJ6järjeBh)'ficn
(\Iilon fumoominel1 loi iClI 'juunlainell l)riil).s-.
W?inun tiilJtl)1J Illnl1l1Btaa etlen luoi jeurata ilmi .
anlajan jtl ljlci)m ilJl)ltäjän IJglciSiä ajahlsjuof.
iua ·c!:les Hillä määri n, että ojaiiin (["(lloistaa, mil,in
I)ITämai nituislo tifo'f;isla lji: huuiftdcroat minun
tef}n~n i'ljeni f\JlJpäiitji. 'riistä ;1)lj~lä liilJllJl) IJfii~
h}i6fof)t\lincn puoluslautuminclIfin jiiltöö fifieen,
jiIfä jos minä rolJTJtt)iiin puo[ustautumaan Juurtuaut
tuoITaiien ';tJt)'IIöf'jcn, iuli'jiloat loiRi järf.eroöl il)mi.
iet cllöii{emöttö ajotcITeefii ritari !ilOlf Ouijotca,
joJa "[ötit tai.MdcmO<lll IUlIlimlJIftJjii )'oo{Ho<l.l\.
m;;dä tuäf)cmmin rooiOaOli minua ilJl.Jitäö moon"
llelofjcstll, imä loHen järjen ltimcs'iä ei minuUa
oriii oUut liIoii1ltllt<t minfiiön ieITaijCll l1laol1pcio'f"
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len telcmifcell, ·rllhl möötilcfiäön tifo6I'llin 12:.6;0.

ImD-u~ill. ZS·o.a laa.3tvöitetäön, että minö olijin fir·
joiiufieif.a:ni t't'~oiltallllt muita luon ta~iicn rj.
foljcn tefooll, on tämä raBfai\ it)~tö~ jilolOO.sli 10bi~tettalUo..
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9lifoe(ain 16:nncn h lluulI S:nsfa ~t)tä[ä3iä on
\l.liefö muuoQ-ll tolpa, jota ei ole iä3fö .fo~fetcilu.
Siinä 'iööbdään, eHä ~cnfifö, iofa fe~oi'ttall tottc~
IemaHomunlecll [ahn ja Iai[(ijia ;ööntöjii too~laan.
on rangaisrotva. ( Hento minä n1)t tC~lI'!Jt itieni
;IJlJpööfji tuofiai;cClt rifofjccn V G:1l' ;uinfoclll, jiffii
fl)lJtteenalaillcn fitioitu~ on fitjoiieHu ifulien ja
faini 31m iäöntöjen 4>lIoIeMn. ~iin ;nnottun Ht)"
Iei§\OOlfurunnaUi3ta [alia" tua3toon ;iinä on n,UÖ
fel}oitetiu "Iottdematlomuuleen", jo.6 it)t)tiäjä ta~.
too föt)1tiiä fitä määritelmää. Whttln minä pt)t)bän
ll>ielä lä§jäfin t)fTtet)be~iii Quomauttaa. että fe, mi.
tä Iva:~taan on 10UeIcmaWollllluleen !e~oilettu, ei ole
mi-fään lafi cifii laiUin-en iäänfö; piiini1Xl~toin on
ie IjeUoijen teon tuote. j o~tn ofittaill P'UQufaan !Hi.
fo.åla ill l1:11en luhmn 2:jen pt)!ölän 3-:.0ja milJ1lcn"
tis;a. ~ottut muut, enfä luinfaan minä, oilla1 te!,..
llcd (<ti nro«stoi'lcn le01l ja minä olen loha fUllniot.
laillana lanjaIaiiena nou ~i ul tänä !irjoiluljeaoui
f)eitä (ra ~taa n. Eijä!;i 1}uomautan. dlä ie jama
~ ninfor,ln. jota ne. joiia ltxl ~t<t an minä olen n(lu s..
iut. oillat t)ritläned -riffoa, antaa löt)ben oifeuluf.
im minun lUaUau!umouljeUijeUc toiminnaUeni ( 0'
lo jen (QQiuubc~ia .
~o.0 luo (afifirj<l. miNi IC41Öä !unnioilcHawall
luomioiMuil\l.etl! pÖl)hii-Uä. oIliiji: «jaHdctun olenlo.
oli;i ien läl)lt)n'gt. jHl)en iifäHt)tuän torteau 'f)en..
gen .po.folufidla. tämän minua hXl.6laou Icf)bt)n
il)t)ttel'1l (unffl'öiCHlll, PU{jjdn joiljinfin ianoi~iu.
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ro<t luloa itlllOmafef)bc.s;ä. Se oli;i tämän
i~Heen rauita: tuntenut pHfalllfji ien oitello
ben [)cngcn, mitii 'jiiälit)l) ien Id)bilIe tirjoitettuiI)in
iOlloil)in. ~o tiimiin fafifitjau) ciipuf)ec.sia inna·
toon, että niiben , joita loorfcn tämä tilli 011 IoabilG
111, "ei ionuilje 'jarno mitään uutla Iafia itidfcl'll
lJ\lfoUa ~lItnlOOIt". V~t)t minä en ole !a~fonut ;'O.!f-,.
Iin feIlai.6ia lXllolu~a, ja Hiili kflbäön minua loa~'
taon

ebdtra.6tlluitlaatimll~.

m1inö '(1);1)n: eifä

icI.

{oinen I)rih).G oIc lain {)eI\gen ja hltfoiluf;clI alenlomiila·V
<El' jama foden aja1u.G. mifä efiinil)r ~-'\.6iä rain
efH.lUI)cdia, on {öt,lbrttömi.61ö laf'ifirjamme jofai~
idHa leI:lbeWi. lititt)ifcn idwöiti ejiintl)t) fe fiinä
\.l1J!iHäiiä, jon'la ilmiolll<tja ja t)Icillcu ;t)t)ttäjä. o·
loo't 10f)loncet löönlöä minua 1OO{lloan. <Se p1)läIä
011 nimittäin [oobitlu lain portijoila, f)ahuetjijoila
jo riHojia tuotlen, 'eilö l11i nloolt niillen 1OOmlta,
jotfo 10iMdcroo't I['olielt vuo[c{lto . ~inä ruuhlll
niiigin jäffimäifiill, ful en it)t)tte('l1oIoinenfirjoituf~
jeni niin cl>öömöttömän idwä{lti lohi~oo. ~o[ :
tiol>ctluril iii~, jos tjleinrn jt)t)tläjii tof}ioo f)eitä
tljiä, fule'!., f)älle n' luirf.on ja 'I>uolti la 1u(ee Icf)bä,
olOOt {öt)bcltöwi.5.;ö aitoon l>äinlVo.6toiiclin tnl)d{~o.
~[l1lionlajon jo t}Ieijcn ltj1)tfäjän minua roct~loOJ1
t<lfenlon1a it)t)tö~ 'On 111)1 niin perin\>Df)jin f)Ojoi ~
leltll, dlei l}cillä ole 1II0f)boUijllulta tu\1taulun
I1l11Uqull, luin f)all>a1)inloi;een loiroorle[ulln, jos
nimittäin 1(1)folOOt it)t)tcttään j<ttfaa. !multa \\1oif..
(0 ieUai~lafin mcnelleft)lapon IUlubaftamo(fn 'on
jaoleltu toiiinaan men eMt)fie(fiie ~ ti ajoa jt)l)teltä,
fäl) je töijä !olloufjeäio luifi Ill<l~bottomofii. Wli .
llUO ri rooibo rongai äln r.be~ firjoil1l6toluoMn, eifii
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edlt)jstru laltoien fäI)Hämifd\lä, lilla mlnä rooin
OjottOIl, ~ttä (afi, roi-döl'Ö lJetu~tu.M\1fi, jiiöUöö
~oIfijainia ltlaralia aitoon t)Qtä tooimallista 'fidtä"
luin mitä minä' olen fät)tfänt)t. lUtltjbön täB'jä ful).tres}a tuiiiata rooiu ~arrilusmllotomme {oppufa~
palee;eel1, josia iää~t)t ralt~l1!Dat m. m. feurciatuoo:
,,€icniäI)oen juIi.6lmnme W?cfin tömän 'tautia
omana ja 5!Bctlfto.funnon roil)oIIiiena pilä'll.1ämmc iitä
t<tf)i niilö t)mmärlämäHömiä ja lJaf)aniffijiii (on-ja.
laiiia, jona-jalao toiji julfiiesti, folw[ uubeUo, jaICl-<
l)anffema, ta:iji julltfijeUa ,11Iäfitt.'U UoIIa lal)toroat
meitä tästä roisto eroHaa, StuninfaoUista t)fiinttlal~
toa eIi niinfutjutlua @5l1we·rönlfedtiii ,meille tt)r~
flJttöä, Mitfa:pa too:p.auben IDarjon oUo fUID'ota na..
mä 1[\1il, joHa, loslo tDaf)lDi~awat totijen ia l)'gö,
Dt)ffi-jCII hJo\)ouOen, c.6läroät luaUatiolllUlltta ja ;cfa<
iotloa, fcn tHofien jäö{imättö lutfiml;lume j<l' ran ~
'f<liictoommc."
Woin puI)uiluat iäöbt)1 iitä runra(fo, tila. i(llIe~ "
It)i'ji ieffaiji<l ifJmijiä, joHn eiroöt fUllnioiltaiji maan
lua[tioiööntöä. (J;itö fii~ minuUa oIe 1JUut it)t)tö
puf)ua tuäl}inlään iam<l~il.l äänilf'aji.6;a, tntl.lQlte~·iani
f)eilä \'tie teos.ia? 2i;äfji minulla on ollut tö.t)1l oi.
feu§; ja loehoolli'iuu.s puqu<I' 4ai~ tefu .Mo, fillä foHen
T)<Cufi cbeU\Jttäö tai!5l'chlLl Iafien puo[cl5ta. ID?-eibiiu
pcruMuslafimme ei loiin iano iitö lliluOn ;'anom·
ic.sti. mutta lö\Jt\JtJ pctugtuMafeja, joif}in on liiäf"
[~tctllJ tämöfin, ei 'iuillfaan fjartoinainen mafjbo(liiuu.6. 91iillpä 011 !!Rqifon l1l)oftjiie.siä liiHoloa{.
liofäällnögiä iäöbclhjnö, että jo.s fonf.tituff{oollin
periaatteita fouffaoto<\. r,aUifu.6 011 pää.silJt rooftaon,
on fonMitutjioollia jäUeen noubat-ettotoo. nniin pian
tuilt laura lOoitfl\la lua\Xlutenia !<lfn'iiin." ealllaU<li~
iio iäönnöfjiä tnluct!o<m eräi.&"iä nmi.s.'ofin fon.3"ti,
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}a tooUiofääntö 'le o(iji, joia lanra ei
roiji ;uoje[o. 5t'onTiojcn liuo(astaan 1&!)1t)l). laifIia
niiberl oifeubentunt,oo )oostootu1a ja lot'foituffcn,
mufaijia feinoja fät)Häen toistella IoinpoIlijoita ,
IUnMann. @;[ei fan;oirra tätä oifeutfa oIifi. ei ;i[,
10il1' oIifi mitään I['afiafoon.
9Rinä olen nt)1 {oigla\l)QsH oioittanut, että mi .
nun toostaan teI)hJ it)t)tö.6 'On ferto.s;aan aif)eetolt,
tUen fät)tlä-iii lDoimaNaam\Xla 1<moa. iBaa.bin
iiil~ {-(mlcen fumoami~ta luin 1111)ös fulujeni 'for~
lvoamigta oiteuben T)arfinnan mulaan.
f)lIhtsfa, 9 'p':nä elot 1910.
lutjionci~ia

perugtu~[-afi

IDtjö !möleIin.
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