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SIVU KAKSI

kuinka tällaisena
jopa julmaa ivaa
sokaista
työläisten silmät moisella
remulla ja kuinka ei ole mieltä in- nostavaa tanssia tuossa tahdissa O- lemmehan jo kylliksi tanssineet noi- den Harleyjen tahdissa
tanssineat
työpaikasta toiseen nälän suolissa
tahtia soitellen ja tanssineet "riaa- miaisia" yleisen puutteen maskee- raamina
Tanssimmeko vielä kauan?
Selitin

kysyin jo oppineena koettaen suhtautua toivottuun äänilajiin
''En vielä oikein tiedä mutta
arvelen äänestää Hyland'ia koskapa
nämä laivaveistämön herratkin häntä
kannattavat" (Miehensä on työssä
laivaveistämöllä)
Hymähdin ja sanoin vain "Onpa
tuossa komea auto jokohan alkavat
kuljettamaan meitä kotiin tuolla
näillä sateilla"
etkö sinä
"Sehän on Hylandin
sitä tunne" selitti naapurini tietoi- sena ja tosiaankin sen takapuolella
komeili suuri "flaku'' jossa olivat
sanat: vote ror yiana
Kävin tuosta alakuloiseksi
jäin
Tuo herra oli alentunut
miettimään
ajattamaan itsensä tänne työmaalle
narraamaan miehiä silloin kun heillä
on puolen tunnin ruoka-aikse ai- -
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koskaan katsonut sitä ennen
alkanut näkemään sen kaikki eikä vain ainoastaan pienen
nurkan niinkuin tähän asti Ja
olen löytänyt sen ajattelun hyvin viehättäväksi toimeksi
Mutta minä olen niin avuton
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