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Äidin särkyneet
toiveet

Siitä palvelijattarien
(ukselle (sitä nimitettiin kvartetiksi)
Vmpärillämme oli suuri lakeus tois-
ten talojen ja meidän välillä Xäin
olimme siis ainoat niin sanotut kris-

tityt naapurit heille

nis tyyni Kuu valaisi soutua ja tun-

tui aivan kuin olisi se sammui: nuk-

kukaa rauhassa te inohmon lapset
te työn raskaan raatajat Istuin hil-

jaa tuuditellen lastani yön iiuhaisaan
lepohon Muistelin päivällisiä keskus- -hatuin yllämainittuna päivänä kes- -

juutalaisvaimon uanssa teiniini juutalaisvaimon kanssa Tun- -

joima mies isuu juuri siiloin rietarm
vankilassa "valtiollisesta rikoksesta"
Kyselin tältä vaimolta että eikö hän
ole huolissaan näin kauhean rauhat-
tomuuden aikana jolloin hänen kan-

salaisiaan vainottiin niin hirmuisesti
Oikein hämmästyin saadessani hä-

nellä iloisen vastauksen että jos he
sortuvat niin tapahtuu se ainoastaan

Kirj Ilelle

Johtuu toisinaan mieleen jotakin
jonka haluaisi toistenkin tietoon an-
taa vaan jos ci ole heti paperia ja
kynää käytettävissä niin se mietel-
mä häipyy eikä sitten jälkeenpäin

saakaan ajatuksiaan kokoon äs-

keiselle suunnalle joka silloin oli
niin selvä Mutta nyt tahtoisin tämän
hetken mieltemät paperille piirtää
On niin heleän kaunis päivä

kunnon kevätpäivä tänä
vuonna Ei mitenkään huvita olla si-

sällä huoneessa Olen istunut täs lä

ulkona verannallani ainakin kolme
tuntia käsitöitäni tehden On niin
hiljaista Kuuntelen lintujen liverrys-
tä tunnen kevätkukkain ensi tuok-
suu niin suloisesti kohoavan luokse

sin niin outoa rinnassani kun ajatte-
lin kuinka hän sentään saattoi olla
toivorikas ja iloinen vaikka miehen-
sä oli jo pitkän ajan virunut van-

kilassa ja tiesi hyvin että Siperian
arot tulevat hänet syliinsä sulke-
maan Mutta äidillä oli lohdutuksen-
sa poikansa Hän toivoi pojastaan
jotain suurta isänsä osaveljien va-

paustaistelijaa Kuvittelin mielessäni
kuinka tuo vainotun kansan äiti eh-

kä juuri myöskin asettelee pienois-
taan yölevolle hyräillen hänelle tu-

levaisuuden vapauslatiluja mutta
samalla kätkee sydämeensä surun
miehensä kohtalosta
Kello oli jo yli kymmenen Kaikki

oli niin hiljaisia I M i pietin hiljaa
huoneessani pimeässä sillä oli siksi
rauhaton aika ellei tohtinut paljon
valoja huoneissa piliiii ja olihan kuu
tuolla ylhäällä aivan kuin tarkoituk-

sella pysähtynyt paikoilleen valais-taaksee-

asuntomme

siksi etta ovat uskaltaneet taistella
kansan oikeuksien puolesta

Vaimolla oli noin kolmen kuukau-
den vanha lapsi musta-siliniiine- ja
kiharatukkainen miehen alku sylis-
sään Äiti katseli lastaan ja saiioi:
"hänestä toivon saavani nähdä sa-

maa kuin mitä isänsä oli jos isä
sortuu rikosvallan uhrina niin poika-
ni tahdon kasvattaa isältään kesken

(Toverissa kirj Ktelias)

(Seuraava kirjotus vaikkakin
sillä on aijottu "kumota" ji
"porvarilliseksi todistaa" sc

väitökseni että palvelijattarien
jos he mielivät järjestyä ja jär-

jestyneinä menestyä täytyy ot-t- aa

ammattitaito huomioon kui-

tenkin loteaa tuon tekemäni väi-

töksen Kirjotuksen on kirjoi la-
ntit joku henkilö joka jonkiuivei-ra- n

tuntee palvelijattarien olo-

ja ja siis tulos on sama Hiin

vaan tekee muutamia erehdyk-
siä joka ei suinkaan ole mikään
ihmeteltävä asia syystä että
pa v e i j a t a rk y sy m k s e e t ä s s A

maassa on hyvin viiluin lainattu
huomiota meikäläisien taholta ja
kotiialotidenhoidolle joka un e- -r

litta ma iloinapa yhteydessä
palveli jata rkvsvnivksen kansaa

ni Mutta ajatukseni tekevät työtä jäänyttä työtä jatkamaan"
Aitmsa puhuessa katseli lapsi suu-

rilla kirkkailla silmillään ja huulten-
sa hymy näytti kuin olisi hän ym-

märtänyt äitinsä paljon merkitsevän
tuilleen
Tuli saman päivän ilta Niin kau (Jatkoa kolmannella sivulla)

Hyökyjen murtamia
Kirj Anita

leukilöt :

Atte Ohka
Aili Itänen

myöskin ja loppujen lopuksi tartun
kynääni
Ensi ajatukseni liiteli kaukaisessa

lapsuudessani muistellen sen ajan
viatonta huvia siitä siirtyivät muis-
telmani nuoruuteeni jonka ajan
sain viettää huolettoman tietämättö-
mänä mistään elämän todellisuudesta
ja sen varjopuolista vanhempain!
hoivassa ollen aina seitsemänteen-
toista ikävuoteeni Silloin johti aja-
tukseni muistiini kahdeksannentoista
vuoteni jolloin aukeni eteeni kuilu
josta näin elämän todellisuuden näin
ettei elämiini niin surutonta ja haus-
kaa ole ei kiniiniinkään aina Kado-
tin kotini jouduimme kaksi lasta
maailmalle kuin linnun pojat hävite-
tystä pesästään
Tässä muuttui ajatusteni suunta

ihanista muistoista todellisiin ikäviin
Lintujen liverrys muuttui kärsiväin
valituksiksi sorrettujen avunhuudoik-
si leskien ja orpojen huokauksiksi
Ei tuntunut eniiän kukkasten tuoksu
suloiselta vaan näytti kuin niiden
lehviltä tihkuisi veripisaroita veden
sijasta kuin maa olisi täytetty ve-

rellä ruhjottujen ruumiilla Sano-
malehtien palstat täyttyvät sota- - ka-

pina- ia telotus-uutisill- a Työväki tais-
telee oikeuksiensa puolesta kapitalis-
mi vallastaan — aikahan se näyttää
kumpi pystyyn jää
Lukiessani Irlannin tapahtumia

tyi mnes
viimi s t

sinime merkityt kaikkialla ja
tämä kaikki sentähden että yh-

det pettävät veljiänsä syömällä
heidän leipäänsä Jospa olisimme
voittaneet lakon niin emme

häilyä elämän ja kuole-

man viilillä (Aili huokaa

Tahvo Vero nivus työ-

mies
Elli hänen vainionsa Ai-

lin sisku

Topias Tahvon poika
Laina erään työmiehen
tvtär

ei ole annettu minkäänlaista
huomiota Siiiä siis johtuu tämä

ajallisien sekavuus

"1'lelias" sanoo että lelilai-laine- n

"kuloa pärskii 'kotona''
Ki niin vaan hiin kuloa pärskii
tehtaassa vissin ajan ennenkuin

pääsee kutojaksi räätäli oppii
ammattinsa verstaassa jne Mu il-

tamat ammalil ovat verrattain
helppoja oppia luiset vaikeam-

pia ja kysyvät pitemmän oppi-aja- n

Mutta näillä työläisillä on

se etu että he saavat oppineen
opetusta ja kun '!erran ovat

oppiaikansa suurit laneet ei hei-

dän tarvitse eniiän oppia kävdä
siilien uninalliin vaan kävväl
he täydestä Muulamiin ammat-
teihin tävtvv kävdä koulu ui-

'n oikein ymmärräElli —

sitä lakkoa i onhan se kait- -

miset kuolevat liiti-

nkin sinä ja lapset
ajatella sillä olet- -

heata että ih

kiiiin — varsi
Sitä en jaksa

Näyttämö: Kahden perheen
käytettävä 'keittiö Perällä uvi ja
akkuna Oikealla uvi ja vasem-

malla uvi Akkunan alla pöytä
ia uikeanpui ileisessa nurkassa

hau sisareni
Aili — Sinulla on sydän vaik-'k- a

el ymmärtäisikään taistelujen
merkitystä mutia 'Paino hän on

tuista häneltä puuttuu mo

kapinallisten johtajain telotuksia joh-
tui mieleeni aika jota nimitettiin lvi t ti ui m Joitakin vanhoja tuo- -

juutalaisvainon ajaksi Se aika tuntui leja
paasee edes tyomaallen- -Ensimäinen kohtaus lempia sekä sydäntä että jäi'- - neukuin

keä Jliiu voisi pettää lähim- -

koska hyvänsä ( i Mutia uten o

sanoin kuten seuraavaälä pahasin Kili että
näin minä tiedän että
koskee sinuun mutta niinä

en sanonut ja
irjotus loteaa

opetusta jos
vähän opetuk-altn- a

saamaan
a "armollisilla

ien
palvelustyttö saa

sattuu ja senkin
sen niitä hän voi

läv lv v luinen saai

tuista

hika iumala las-- a aul

Aili istuu pöydän ääressä Kili

valmistaa ruokia minin luona
Aili murheisena') — Mitä si-

nä Kili ajattelet tästä mikit tu-

lee neuvoksi sillä leipä mi kaik-

ki ia ethän sinäkään aina voi

meille leipää antaa — senhän
voi Tahvo pian huomata Kn

millään tahtoisi että sinä jou-

tuisit" 'kärsimään lyöntejä mei-

dän 'tähtemme
Elli — Ku luule että Tahvo

disi sitä ainakaan vielä huoman- -

anv onkin vie- -iänikapa

Elli
taa k

lä k iiii

Aili
laa
— Kuuna

ma kuiu olisimme eläneet villien pa-

kanain aikakaudessa kun sai omin
silmin nähdä kasakat toimessani!
Nyt tuntuu olevan sama menettely
käymässä maailman ympäri
Nyt kirjoitan tähän erään muisto-

ni joka sillä jalata enimmän miel-
täni painaa ja tämän teen siksi kun
kuulen täällä noiden vanhoilliskirkol-liste-

sanovan että kertomukset joi-
ta Säkenissä ja muissa sosialisti-lehdiss- ä

on julkaistu ovat väritetyt
liian punaisiksi Ja kuitenkin heidän
mielensä tekee niitä lukea koskapa
lainaavat minun lehtiäni luettavak-
seen Lupasin heille kertoa aivan sa-

mansuuntaisia totuuksia ja teen sen
nyt tässä lehdessä että toisetkin voi-

vat lukea Ehkäpä sieltä he löytä-
vät jotain ajatelemisen aihetta jon-
ka kautta voimme johtaa heidät sii-

hen rintamaan johon heidänkin pi-

täisi kuulua

Oli eräs kirkas lokakuun päivä
vuonna ISUFi Asuimme kaupungista
ulkona eräällä syrjäisemmällä seudul

jumala
mutta

i liisikin

siltä sek

ei

"hien puolella
nä tä

Tah

rouvilla" Seuraava kirjoitus
minkälaista se "opetuk-

sen" saanti on larvat "rouvat"
osaavat haluavat tai ovat tilai-

suudessa opettamaan palvelus-tyltöjiiä- n

Palvelustytöiltä odote-

taan ja vaaditaan että hän n

tulee osata ammattinsa työhön
astuessaan Vai oletteko kos-

kaan nähneet sellaista ilmoiitsla
että "halutaan harjoitelija ko'i
tah nstöihin :"
Seuraava kirjotus toteaa sit

(Jatkoa toisella sivulla)

kuinka se minua suret-e-

voi tinttaa sinua pa
Ma enee

iiut Voi

taa että

reinm in

Aili --

minä en

Elli i eriuo-- l unee:
lähenee jo kuutta
luussa tuokiu-s- a kot
vasemmalle
Aili tsekseon l

sii on AtuK Ki "le
sille kun illalla Sil

niin murheiden näkö

( n ukein ih

saa minkäänlai
ie tita
ta tvi"- -

Mutta inis- -

Hm kolona
oin oli hiin

inen ei pu- -
tä Tänäänkin k Ijin kaik inah-p- v

paikat 'i eue-dolhset

pesua iltäla naapureina eräälle juutalais-asu- - Uatkoa loisella sivulla)


