
Till Ragni Bärlund 

Mitt uppdrag fBr i kväll det var att skriva 

en kronikka att läsas på Din skiva, 

men såsom jag är skapt så sku' den stå 

uppå en ~ronologiskt sangen låg nivå. 

Näin ollen, därfBr och på den grund ämnar 

jag prata lite om menageriet som Du lämnar. 

- Men ack vad kan av detta opus bliva 

när som vi är så rysligt sensitiva? 

20.2.1963 

I chefens bur som vi tar fBrst, som sig ju också bBr, 

där sitter Heikki Valvanne, och gissa vad han gBr~ 

Biträder direktion och gBr i penningpolitik. 

Säg sen att inte institutet är en fin butik. 

I en vitrin fru Peränen, sekreterare med bri o 

fungerar klanderfritt från kloekan tio fBre tio. 

Herr J.J.Paunio han är nästhBgsta man på verkligt, 

men han tog frun och avkomman och kvistade till Berkeley't~ 

På hans plats sitter nu herr Korpelainen, Lassi, 

och vaktar att realekonomin ej blir fBr tassi'. 

FBr Bvrigt är han intresserad utav konsumtion, 

såväl dess teori som ock dess realisation. 

Herr Kailasvuori, internationellt orienterad, 

har reda på hur världens ävlan är finansierad. 

I symfonier lBgar han si~ själ på fria st~nler 

och däremellan bilar han uti ett knallrBtt under. 

På andra sidan korrido'n 

finns Pihkala, vår yngsta son. 

På sovjetologi har han sej s lått. 

FBr Bvrigt sport~r han och skjuter skott. 

Herr Lindblom, institutets investeringsgeneral 

på papper bildar massor utav fixat kapital. 

I det civila spelar han - var lugn, inte hasard, 

nej schack med viss bravur och pian6 till aftonvard. 
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Så har vi Pertti Kukkonen med elektronutbildning 

som rensar serier från alI s äsong- och ann förvildning 

och gör upp Elliot-program av allmänt erkänd vidd. 

Jag tror jag ber att han skall ta och rensa Frisco Kid. 

Fru Kivimäki räknar, plitar, ritar diagram 

och har bl.a. Paunios behov på sitt program. 

Fröken Mäkivierikko är Kukkonens slavinna, 

och om jag anar rätt s å lar hon knappast annat hinna. 

Herr Molander i k0stnader och priser spekulerar 

och trudelutter på trumpet i jazztakt exekverar o 

Fru Hämäläinen hon har uppsyn över handelns sektor, 

för lagerhåll- och -bildning är hon utsedd tilI direktor ~ 

Fru Vallila har Laatto och hans östliga dilemma 

på sin lott - och kanhända får hon plus-minus att stämma. 

Med Timo har fru Wo lkoff-Jouhki sitt ihop, så visst 

får man väl tro att därav blir en goder bok tilI sist. 

Fru Mattila med kraftig hand styr bulletinens öden 

och våra pojkar vet minsann nä r lydnad är av nöden. 

Om hon kör bil med lika frejdi gt mod och samma takt 

så gör polisen klokast i att vara på sin vakt. 

1 samma rum flöt Bredenberg på finansieringsströmmen, 

Nu tittar hon på Themsen, minns oss kanske som i drömmen. 

I stället yngstan, fröken 0andvik, kom på hennes plats 

för att tilI svenska översätta visdom, sats för sats. 

Fru beppä, Lindqvist och så Harju 

de bildar toimiston för ett och varj e . 

De läser korrektur i många meter 

så att de nästan glömmer vad de heter . 

Där räknas IMF-funderingar, 

ibland förrättas paketeringar, 

allsköns sorteringar, 

expedieringar, 

kvitteringar, 

med meringar. 

Sen har vi fröken r~lmgren, makalös 

som vår publika tionsillustra t ös. 
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Och Kärenaho, Eräniemi, lyckat luffarpar , 

de har det skojigast bland 0.SS för de får leka bar. 

De skaffar oss vad vi vilI ha, bär bort vad vi vilI slippa. 

Som konstruktiv aktivitet de har att papper klippa. 

Från båset bakom deras ryggar hörs ett kulsprutsljud 

när Mikkonen och Toukomies klär i en prydlig skrud 

allt oläsligt men klokt och vist och klatschigt formulerat 

som andra i sitt anlets svett med möda producerat. 

Och invid dem, jag själv , Vibere, i spilta separat 

gör ett och annat smått mo t lÖ~J och gr atis spår jag mato 

~ å hoppar vi tillba.ks igen tilI andra sidan gången. 

Där ett steg norrut från Ditt rum fru Mäenpää är fången 

i Format 1 och 2 och 3 

och Format A och B och C, 

vår årsbok på de världsspråk tre , 

och en del annat me'~ 

I sista burtn på denna avdelning finns Honkanen~ 

Hon delar sina gracer lämpligt mellan Kukkonen, 

som har behov av hjälpupprcuserska, 

och Vartiainen som behöver statshushållerska. 

Så möter oss en dörr bak vilken dväljs 8ex @xemplar . 

TilI vänster Juntunen och Venho ser om böckerna är kvar. 

På grund av red- och rådighet och lämplig dos kurage 

fru J. har blitt befolkningsskyddspatron i vår etage. 

I bortre högra hörnet ses herr Puntila husera, 

som utlandets centralbankspolitik får dissekera. 

Sen Vihervaara som tycks vara världens hjärteräss 

att döma av att alla skickar henne sin adress. 

Och lilla Leukkunen hon stretar hårt som redaktris 

och selvittär och utreder, turvis - turvis - turvis. 

TilI sist så har vi vännen Lagus kula. 

~å synd att herrskodon är ganska fula, 

för mest har han dem uppslängda på bordet, 

på golvet kringstrött är det tryckta ordet. 

Men annars är han bra 

och värd att hFL. 
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I bottenvåningen där bortom röda mattan 

de fridlysta i eeller jobbar så för attan. 

Herr Helelä har lönepolitiken uti båten 

oeh nu skall han ju roln i land den intrika ta bråten_ 

Deh Laatto han studerar tåligt östhandelns aspekter, 

funderar på dess mångahanda hit- oeh diteffekter. 

Herr Vartiainen, Henri J. , nu utan polisong, 

han känner tilI var statsfinansens hare har sin gång~ 

På sehaek och bridge oeh konst i alla former är han klok 

och om det mesta k an hart tala som en bättre bok~ 

Det här var zoons komposition 

i denna dags situa tion. 

Nu återstår för forskargänget blott att göra opp 

en meningsfull prognos för ändringshastighetens lopp. 


