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KODIN KAIHOvaan koleana Ryhdyin taas keittä-

mään tiskaamaan lakaisemaan ja
lattioita pesemän niin kuin ennenkin
Vaan joka kerta kun kuulin astuntaa
ovelta tahi verannalta sykähti sy-

dämeni niin oudosti Sain useamman
kerran jättää työni ja mennä ovelle
kun kello soi aina vähän ajan takaa
Ovella tapasin milloin vihanneskus-ki- n

milloin räsyjen kerääjän vaan
toivottua vierasta ei kuulunut
Tuli iltapäivä ja tuo pitkällinen

odotus teki minut nyrpeälle mielelle
Olkoon missä hyvänsä minä en jou-

da ajattelemaan yhtä samaa Ja tar-

tun työhöni taas rivakasti Vaan jos
mitä hyvänsä alotan niin joka kohta
muistuttaa häntä Kaikesta hän on

kanssani puhellut ja minusta tuntuu
että hän on täällä luonani vaikka en
näe häntä
Illalla huokaan ajatellen että pa-

rempihan se onkin että tulee vasta
keskiviikkona Silloin on minulla sili-

tys tai vaatteiden korjaus tekeillä
niin on hyvin mukava siinä samassa

jutella hänen kanssaan Milloinkaan
hän el tule myöhemmällä kuin keski-

viikko-aamuna heti herättyäni
Olen täynnä intoa ja iloinen Lapset

leikittelevät kanssani ja pian he me-

nevät kouluun On vaikea sanoin ku-

vata sitä jännitystä mikä on minut
vallannut Hän tulee tulee varmasti!
Muuten ei olla voi
Aika kuluu vaan häntä ei kuulu

Pettyneenä loukattuna alan ihme--

luun Sitten rupean pyykille ja sitten
taas keitän ja syötän joukkoni tis-

kaan ja taas pesen pyykkiä ja taas
keitän ja paistan syötän ja tiskaan
Ja kaikki kävi huomenna niinkuin
olin ajatellut olin jo kahdesti keit-

tänyt syöttänyt ja tiskannut ja lap-
set tulivat iltapäiväkoulusta
Mutta tuo ystäväni ei tullut luok-

seni jota olin salaisesti odottanut
Mutta ehkä hän on tavannut mat-

kalla joitakin suomalaisia tuttavia ja
siksi viipyy Olin aikoja jo ripusta-
nut pyykkini nuoralle jossa ne so-

masti heiluen rajussa tuulessa muo-

dostivat somia eläviä kuvia Olen
näkevinäni ihopukuisen urheilijan
paksuine reisineen roikkuvan vatsal-
laan nuoran yli kurottaen kätensä
alas maata kohti Leveähameinen

tanssijatar hulmuttaa helmojaan
Lapset vallattomasti heiluttavat kä-

siään ja seisovat toiset heistä haka-jaloi- n

hetken ja sitten alkavat potkia
ja lyödä käsiänsä yhteen Pitkä rivi
nenäliinoja ja pyyheliinoja muodostaa
Upottavia ja hulmuilevia rauhan lip-

puja Näkyypä tuolla joku sosialis-
minkin lippu
Herään ajatuksistani ja katson kel-

loa Se on jo puoll-viis- i Hän ei tule
tänään Hän ei kulje myöhemmällä
ja tuntuu niin ikävältä Olisin halun-

nut' puhella hänen kanssaan No

huominen päivä on sitäkin hauskem-

pi Huomenna hän tulee varmasti:
Laskeudun levolle siinä varmassa

uskossa että tiistaina hän kuitenkin
tulee Tiistai-aam- u valkeni kirkkaana (Jatkoa toisella sivulla)

Muutama sana lasten kasvatuksesta

Ystäväni parhain
(Tositapahtuma Amerikan mante-

reella)

'Minä tunsin hänet jo kohta sen

jälkeen kun hän oli maailmaan syn-

tynyt Lapsiraukka hän oli niin hen-

to ja hän itki valittavasti tehden ikä-

vän vaikutuksen minuun Mutta hän
oli syntyisin jaloista vanhemmista ja
hänessä henki lämmin sielu Hänen

vanhempansa toivoivat hänestä suu-

ria He halusivat että hänestä piti
tulla koko köyhälistön ystävä Kär-

sivien siskojen lohduttaja Mutta hä-

nelle oli ensin saatava hyvä kasvat-

taja sillä itse kun työläisiä olivat
eivät joutaneet lasta hoitamaan kuin

joskus onnen sattuessa Ja lapsesta
piti kasvaa rohkea uljas puhuja joka
kuvaa kansalle elävästi hänen kärsi-

myksensä "herättää kansaa sorron

yöstä vapauden taisteluun"
Hänelle saatiin hoitaja Mutta tuo

ei- - liene lolut uskollinen tehtävälleen
ehkä lapsen huonoon terveyteen kat-

soen arveli hänen kuolevan) Tuli
toinen hänen tilalleen Ja vielä muu-

tama Tällaisesta hoitajien muuttele-misest- a

oli tulos se että lapsen ter-

veys riutui koska hänelle syötettiin
sopimatonta ravintoa ja annettiin toi-

sinaan liian vanhaa ruokaa joskus
nukkui hän" liian paljon

Vanhemmat olivat huolissaan lap-

sen tähden Oppineet ja viisaat näki-

vät vaaran ja lääkärit antoivat tuon

kylmän ja viisaan lausuntonsa: "Lap-
si varmasti kuolee ellei parane!"
Nyt 'lmestyi uusi kasvattaja lapsi-

raukalle joka käytti älynsä ja tar-

monsa lapsen kasvatuksen eteen Ja
iloitkaa nyt kun sanon että lapsi
alkoi virkistyä Hän hymyili hän
lauloi niin kauniita lauluja että niitä
kuunteli mielellään Laulujen kautta
hän kuljetti minut kauas kauas teh-

taiden komeroihin vankiloihin sai-

rashuoneeseen kurjaan hökkeliin
missä äiti sairasti keuhkotautia ja
lapset kuolivat nälkään Isä murs-

kaantui koneen pyöriin tai menetti
henkensä tapellessa kapakan kynnyk-
sellä veljensä kanssa Ja kaikille näil-l- o

onnettomille hän lauleli rohkaise-

via innostuttavia lauluja
Hän tulee luokseni aina kerran

viikossa on käynyt yli viisi pitkää
vuotta Hän tuopi tullessaan joukon
makeisia ja hyvää ravintoa Kerran
väittivät vanhempansa ettei hän sai-

si jaella makeisia että ne eivät ole

tarpeellisia vaan hänen kasvattajan-
sa ymmärsi että tavallisen ravinnon
ohella hän saa jakaa myöskin makei-

sia kun ne ovat vaan sitä laatua
etteivät synnytä hammassärkyä
Se tapahtuma josta minun piti teil-

le kertoa hyvät ystävät tapahtui
viime keväänä muutama kuukausi
sitten ja jonka väitän olevan aivan
totta eikä mitään mielikuvituksen
luomaa huoretta

Oli sunnuntai Meillä oli muutamia
vieraita jotka muutaman tunnin ku-

luttua läksivät pois Tuntui niin su-

rullisen juhlalliselta Ei mitään mu-

kavaa lukemista ja kirjotustarpeet
kun jäi ostamatta että en voinut
edes kirjoittaa Mutta nyt välähti
mieleeni suloinen ajatus: Huomenna
on maanantai Nousen aikaiseen kei-

tän ja paistan aamiaisen pesen ja
puen lapset syötän ja lähetän kou

Kirj ANNA

Istun synkkänä ja pilvisenä

päivänä katsellen ulos akkunasta

On elokuun loppu Mieheni oti

kaupungissa vahvistamassa maa-kau- pp

'kirjoja

Hän myi kotimme — Syyt
siihen ovat lukemattomat mistä

kotimme hävitys johtuu
Tämä ei ole mikään harvinai-

nen tapaus eitä uutisasukas me-

nettää tuon maapalan jonka vii--

jelyskuntoiseksi perkaamisessa
hän on suurimman vaivan nähnyf
ja jota tehdessä hän niin monta
huolta ja puutetta on kärsinyt
Mutta kaikista vaivoista ja

puutteista huolimatta oli se sit-

tenkin koti josta ennen niin

monta unelmaa uneksuin niin

monta kertaa haaveilin

Ja sitten sen sain niin kanti-

sena kaukaa kymmenien mailien

päästä Kun ensiksi istahdin

puun alle kotini toivossa oli se

iso jättiläismänty joka sittem-

min sai sijansa tupamme seinäs-

sä Niin mahtava ja vaateliaan

näköinen se oli Olin kuin kääpiö
sen varjossa Mutta kun iskettiin
kirves tuon jättiläisen runkoon

niin se horjui ja vihdoin kaatui

alas rytisten ja ryskyen Kuinka
monta Ikirtveen iskua siihen saa-

tiin iskeä — sen tuntee raataja
ruumiissaan

Nyt kun katsahdan tuohon

keltakukkapensaaseen jonka ke-

väällä istutin lähelle rappuja juo-

lahtaa mieleeni menneisyys se

aika kun aloimme kotia rakentaa
Niinkuin nuo kehäkukat tuossa'
hämärsi silloin kotini toivo niin

lakastuvana vaikka samalla niin

eloisana ja elonvoimaiscn näköi-

senä
Metsä kaatui koti kohosi au-

ra teki vakoja ja aina väliin vä-

syneitä raajoja lepuutimme het-

ken — Näimme puutetta niin

monta kovaa iskua saimme vas-

taanottaa Ensimäinen oli sa
kun tulen liekit nielasivat tuon

pienen puutteenalaisen pesämme
Silloin olimme ilman suojaa kes-

kitalvella Mutta se on kes-

tetty Aloimme taas alusta Eh-

kä olivat toivomme keltakukat
silloin jo syksyisiä
Tätä on jatkunut aina tähän

asti Tosin on elämä ollut toisin

ajoin siedettävämpää — vaan toi-

sinaan aivan alaspainavaa mur-

tavaa

Ja te kohtalotoverit! Kuinka

paljon on elämänne ollut yhtä-

läistä kuin meidänkin — on kuin

koko kylä — kaikki olisimme

saman katon alla — samat keller-

tävät toiveet samat kokemukset

Hyvin vähän näkee kirjotuksia
äideiltä kokemuksistaan pieno-

kaisten "kasvattamisessa Minä

puolestani toivon että äidit ot-

taisivat kynän käteensä ja piir-

täisivät paperille kokemuksiaan

että nouseva polvi saisi jotain
oppia meidän kokemuksistamme

ja me toinen toistemme koke-

muksista
Me elämme aikana jolloin on

melkein mahdotonta kasvattaa

mallikelpoisia lapsia sillä yhteis-
kunnassamme ovat olosuhteet
sellaiset että ne eivät sitä meille
salli
Te nuoret äidit ette voi uskoa

kuinka paljon me olemme kärsi-

neet yhteiskunnan nurinkurisuu-dest- a

kasvattaiss'amme pienokai-
siamme Usein olen ajatellut tä-

tä asiaa oikein voimakkaasti ja
aina tulen siihen samaan pistee-
seen että vika on yhteiskunnas-
sa eikä meissä
Minä olin miehen kanssa nai-

misissa joka oli kyllin järkevä
ja lapsirakas isä mutta nyt mi-

nä olisin paljoa järkevämpi mei-

tä molempia jos olisin tilaisuu-

dessa elämään elämäni uudelleen
Meidän ensimäinen lapsemme

oli noin puolentoista vuoden ikäi-

nen Hän ei tavannut koskaan
itkeä paljon eikä lapsi itke jos
sillä ei ole mitään vaivoja eikä

ole kipeä No niin eräänä ilta-

na asetuimme levolle Lapsi nuk-

kui omassa pienessä sänkyssään
vuoteemme ääressä Ennenkuin
sammutin tulen kumarruin kat-

somaan ettei peite vaan tukah-

duta lasta nukkuessa ja sitten
menin levolle

Ehkä yhden tunnin olin ollut
vuoteella kun rupesin kuulemaan

lapsen valittavaa itkua' Nousin
otin valkean ja tarkastin pieno-
kaista Hän yltyi enempi vaan
itkemään En ymmärtänyt mi-

kä lasta vaivaa mutta sen tie-

sin että ei se itke ilman ettei
sillä ole joku paikka kipeä ja hän
ei voi selittää vaivojaan muutoin
kuin itkemällä Lapsi pyöritti
päätään tyynyllä ja posket näyt-
tivät turvottuueilta
Koetin kaikkeni mitä ymmär-

sin lapsen tyynnyttämiseksi
Mieheni sanoi :

—Anna selkään pojalle että
saadaan nukkua
—En saata lyödä lasta sillä

hänellä on varmaankin korvan-särk- y

En saisi ikipäivinä sitä
itseltäni anteeksi jos antaisin

lapselle selkään Jos sinulla jos-

kus on pillut korvan särky niin

tiedät kuinka kovaa se on Mi-

nulla on ollut ja minä tiedän ja

(Ja'koa toisella sivulla)

) Kuulemani mukaan ensimäinen

kasvattaja kuoli lapsen ollessa vielä

hyvin nuori — Selma-tät- i


