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kiä joidenkin toisten Apachien ennenkuin hän väistäsi hieman
kanssa ia anna vartti tuolle kuivasti:POIKMI LUONTEEN

TOINEN PUOLI

kassa herättää mielenkiintoa

mutta tämä massa laiskaa lihaa

jonka silmät näkemättä tuijotti-
vat minuun oli kerrassaan hul

Vellsin pikku tytölle etta lian "Ei ketaan pyhimyksistä enkä

lvkkäilee Paulaa blokin vmpari marttyyreistä ole ikirjottaiiluniit
kotitalouskoulun oppilaaksi tänäluksi tekevää Se vähäinen in- - kunnes tulemme takaisin!
vuonna Air Kussen Aua tyt--Mutta Prancs ei oikeen pita- - „ £h kus jkä t ä

nyt sula Apachi aistehisuunnitel- -
yhdJentoista vuotiai- -

mastan ja el1sn tytön palk-- 'j vmmärrän teitä
kaannsesta lasta katsomaan vaik i

hah]-ltt-

e

te tämän
ka silmissään kului pidätetty tvtai inuri siitä syystä että po- -

nostus mitä minulla oli luentooni

sammui kuin tulitikku märällä

laudalla Minä vihasin sitä luok-

kaa vuorostaan vaikutti siihen

että minulta puuttui hellempiä
tunteita Historia oli hapantu vaikkakin samalla oli- - 'nauru ne nc

-
hPmojPmieminä laskin luorcan mene- -

Jään Ivhven läksvn jälkeen Ile vat tavuna ymmärtäväistä osan
ottoa kun hän toivovaisena eh

eivät edes iloinneet niin pikai
sesta vapaaksi pääsystään vaan

Siihen asti kun Josefiina Lo-

gan tuli meille viime kesänä oli

minulla yhtä vähän tietoa poika-

ni luonteen toisesta puolesta
Huiin mitä tiedän' kuun toisesta

puolesta sillä Don osoitti koti-

väelleen ja yhteiskunnalle yleen-

sä vaan toisen puolen luontees-

taan aivan yhtä itsepintaisesti
Jenin tuo kuulakas taivaankappa-

le Tos minun mielipidettäni ky-

syttäisiin siitä onko kuussa toi-

nenkin puoli niin epäilemättä
myöntäisin että se on olemassa

matta kun sitä ei minulta kysytä
olen minä aivan tietämättäni vä-

linpitämätön kuun toisesta puo-

lesta sillä se ei johdu
mieleeni--lää- n

Ta samoin oli suhteeni ol-

lut poikani Donin luonteeseen

J " - J '"- '"w J

päälle"
Tunnustin itseni siihen vika-

pääksi ja nauroin hänen kans-

saan mutta silti puolustin poi-

kiani kuten isän luonnollisestikin
tulee puolustaa
"Pojat eivät niin kovin pahoja

ole mutta' he ovat vaan täynnä

dotti toisia keinoa: "Miten ikä-

vää rakkaani" hän sanoi "Miksi

ct ota autoa ulos ja etsi Cuth-bert- iä

mukaasi? Sinä olet aina

nauttinut' hänen seurastaan"

mötkivät ulos yhtä jäykkinä kuin

he olivat minuun töllistäneet luo-

kalla ollessa yhäkin vielä sy-

ventyneinä omiin personallisiin
historioihinsa Heti seuraavana "Oh Ctithbert olkoon kirottu!

t-- - i i_ i ai: il — täynnä —mcum on sanoism-K-

imutta ? huomautti neitipaivaua y nm nlc kuiiis : --tiuiei luun- -

helluntai" luokka muitta sinä päi- - an katsella jotain joka on kaunis "P
vänä minusta tuntui kilin histO- - : „l saan olla tun- - Stratton silmänsä säteillen lloi- -

rian opettajan kauhtana olisi har- - teellinen ja poistaa historian si- - suutta
tioiltani pudonnut ainaiseksi suksistani" "Ihan niin!" myönsin minä vir- -

Menin kotiin kyllääntyneenä nistäen "Minua hävetti sanoa

kaikkiin historiallisiin asioihin ja "Ja minä olen luullut etta se jtsei Mutta todellakin hei- -

nvviii vaimoani historia on Hon tunteellisuuden aa aina iohtuu ltton- -

lähtemään kanssani' kävelylle a- - ja romantiikan lähde hymyili teiden erilaisuudesta ja pahasta
sisusta ia ikävä kyllä laki ei an

jeltille teatteriin tai liikkuviin- - rrancis Kerraten minun cmhmu

huviin — ' mihin hyvänsä missä puheitani

voisimme olla vaan tavallisia ih- - Tiedän että äitinä oleminen on

niisiä -- a unhoittaa että ansaitsin vieläkin enemmän paljon enem-elämä- ni

kertomalla tyhmille ih- - män hermoja kysyvää kuin isana

niisille mitä toiset tvhtnät ihmi- - oleminen ja etta sulien kuluu

Mi- - enemmän aikaa etta tuo
set ovat tehneet ennen heitä paljon

nusta tuntui kuin olisin joku his- - ystävällinen jos huviteltukin ym

na avioeroa veljeksille He kyl-

lä ovat äärettömän paljon toi-

siinsa kiintyneet tavallaan ja
puolustavat toisiaan tanakasti
kun tarve vaatii mutta toisin

ajoin täytyy heidät kuoria tois-

tensa päältä pois kuten liima- -

laatarit ia tavallisesti se ont nau iL'iitnmirna ireuviii : mi- - mai ia ai nuoiu
LUi uinun- - ii niiLiiii"' j

nua vaivasi idiottinen tunnelma johtui paljon suiiremmasta_ vaih- - Maurice joka joutuu alakynteen
viidentoista jarK nii-- ia aikka minut teliin tarpeesta iktnn oh minuiid vajiA-- a hän on

Dnn nn 'vasta yhdeksän Tämä
jättänvt enkä olisi hämmästynyt mutta olin väsynyt ja ärtyinen

ollenkaan jos totiin mennessäni joten huusin paljon kovemmalla

lisin tavannut Hamilear Barcan äänellä kuin mistä olin usein

TOiikkikaduu kasi-

ei kuulosta oikeen hyvälle mut-

ta totuus harvoin kuulostaa hy-

välle! Kaipa te tiedätte jonkun
tytön joka olisi iloinen saades-

saan asunnon ja ruuan vapaasti
ja vielä vähän rahaakin omiksi

tarpeikseen?"
Neiti Stratton puristi hiuvlensa

suppuun ja rypisti kulmiaan
nähtävästi muistellen mielessään

uoma torunut :

"Se on kaikki totta! Mutta
minä cn voi pitää historian kättä
omassani! En voi sen vallatto-

mia kiharoita lakin alle työntää!
Enkä voi pyytää sitä juomaan
suklaata kanssani ! Jos sinä et

kvnkässä Pelgian kuningas Al-

bertin kanssa Komppania mui-

naisia carthaginilaisia purjehti-
massa nvkyajan ilmalaivassa ei

olisi ollenkaan ihmetyttänyt mi-

nun Tuntui siltä kuin joku noi- -

tule minun kanssani niin menen
tatemppuilija olisi suurella vispe

: ! - f in Aiid nir niin in plsm Mplta ketä olisi hänen luokallaan tä- -
liha VlSfiaUUUt niCUUei Ji L[CH Hr-

- 1Llltliv'ii'"'
kyisyyden ja tulevaisuuden yh- - jonkun jomka kanssa saan kurt- - hän' toimeen sopivia Katselin

jj'' umirffk-s- omeletiksi aian- - tisecrata !" häntä toivo svdäniessäni
Ja sen sanottuani ryntäsin ulos

tuittuiscna kävelylle aivan yksi-

näni nnukaiiani pisteliäs muisto

vaimoni tyynecstä naurusta
Kotimatkallani hetkeä myö-

hemmin muistui mieleeni se är- -

Yht "äkkiä liän sanoi :

"Josefiina Logan! Hän ei ole

edes vilkaissutkaan nuoriin insi-

nöörioppilaisiin" — nve nauroim-

me sillä nuoret insinöörit olivat

hyvin haluttua tavaraa — "ja

jaksoja jota minun piti ammen-

taa luokalle kummi fuksia Ja

tänä päivänä heillä ei ollut ruo-

kahalua historiallisen omeletin

nielemiseen ja kuten jo yritin sa-

noinaan menin kotiin ja pyysin
: I Il-- i nti 'a '1P- -

nähden siihen saakka kuu jose-

fiina Logan tuli meille — huoli-

matta siitä että se 'luku Brovvn-ingissa- ni

koskeva 'sielun kaksi-

puolisuutta josta jokainen ihmi-

nen voi ylpeillä ei ole 'minulta

merkitsemättä jäänyt Se vaan

osotlaa että ottaa aikaa ennen-

kuin voi oppia tarkkanäköiseksi

isäksi taitavaksi tekemään pikai-

sia sovitteluja lasten viisauksien

ja päähänpistojen mukaan Kun

olin taipuvainen moittimaan it-

seäni siitä mitä pidin omana tyh-

myytenäni vaimoni _Frtuices
muistutti aina minua siitä etta

olen rasta yksitoista vuotta van-li- a

isänä joten ei minun pidä it-

seltäni vaatia liian paljoa Hän

myöskin sanoi että ne kaksi

vuotta eletty siinä roolissa Mau-rikse- n

kanssa ennenkuin Don tu-

li eivät minua paljoa auttaneet

sillä meidän kaksi potkaamme
at

luonteeltaan niin paljon eri-

laiset
Tosefiinan tulo koski kaikkia

niitä rooleja joita suorittamaan

minut on tähän maailmaan muo-Ikitt- u

ja minä olen hänelle kii-

tollisuuden velkaa enemmän kuin

lian koskaan tulee tietämään jos

ci hän satu näitä rivejä näke-

in 'iän jota en otaksu tapahtu-

va:! Kuten jo sanoin hänen tu-

lonsa meille oli seurauksena mi-

nun professorin toimestani (olen

historian opettajana valtion yli-

opistossa) siitä että olen isä ja
Francesin mies ja personallises-l- i

iv-- e olen vaan ihminen ja täs-

sä vimemainitussa roolissani olen

k Imekvnimcntäseitsemän vuotta

vanha
"

Ja se tapahtui näin:

Eräänä kauniina päivänä syys- -

Sunin loppupuolella olin luennoi-

nut tarkkaamattomalle luokalle

'kykenemättä herättämään hituis-tik-ia- n

mielenkiintoa ei yksityi-

sissä oppilaissa eikä luokassa

k maisuudessaan Se oli yksi
n iistä tuskallisista päivistä jol-

loin emme voineet päästä mihin-

kään yhtenäisyyteen Historia

oli kuollut ja 'se ei suostunut
kuolleista ylösherätettäväksi
Kaikki historialliset tosiasiat tun-tirv- at

joutavilta ja epätodellisil-
ta ja kukin yksilö tuossa pirul-

lisessa luokassani oli syvästi kiin-

tynyt omiin asioihinsa Olisin

yhtähyvin voinut puhua seinille

sillä yhtä vähän vaikutti luento-

ni oppilaisiin Fi se luokka ol-

in' hermostunut ja hälinöinyt
V 'in melkein aina sellaisessa luo

lvmiseni kotitalousKoulusta ia
aiiin utiii uti vh

„ _ : i - ii'nn-o- u hän todella itää länsistä lo- -
hättava namen pelastamaan

un- - sain r i

nut täydellisestä hulluudesta ku- - ka pani minut kiirehtimään neiti e'™""8? ' '

e amalla minut jollAin kevyt- - Strattonin puheille tiedustele- - itsekin mkal hänen sydämensä

tytöistä haluaisi on kysymyksessa Han on tus- -
mieliselle retkelle maan jos joku
Ia"hän ei voinut lähteä! Oli ansaita vähän taskurahoja asu- - kin vielä yhdeksäntoista vuoden

naiveliiattaren ulkopäivä eikä siis maila minun kodissani ja ole- - vanha ja kokolailla poikamainen

ollut ketään ioka olisi katsonut maan virallisena peräänkatsojana luonteeltaan ja se yhdistettynä

Paulaa ia pitänyt poikia silmällä pojilleni aina silloin kun haluan siihen tosiasiaan etta han on e- -

1 ! n - li : „: ulniiomonn rinnniaiisen alalle eva tvtto ori"l- -
tiin he ttt evat iKouillsta nava saaiui vaunuin iu-ili- v

sanoa mutta ne tappelevat kuin kanssani naalinen ja itsenäinen pitää hä-

net erossa populaarisuudestaan
mikäli opistolaispopulaarisuus on

Neiti Stratton kuunteli omituihulikaanit kun jäävät kahdenkes
nen puolihvmv hUulillaan kun

kvsvimvksessä Hänestä kylläkerroin hänelle minkälaisen tv- -
ken joksikin aikaa 'Nähdessään

minun mieliharmiini jatkoi Fran-rr- 5

vähän enäröiden "Mutta jos
kaikki pitävät muitta hänellä ettön haluan Hänen ei saa olla
ole tainumuksia seuraelämään"nuoriin miehiin rötkähtänvt"odotat siksi kunnes pojat tulevat

' 1" !_ tI11:' Iilitinti nninfnipncn nllplln joten minä uskon että hän kyllä
siten ota nme neiuai a i auuui ma imm ii rLJt_Ja -

l " _u__ „ nsan aias- -
mukaan' 'Kln uanen piuia auuui muu m m "- - -

: J

noikicni nerään- - taan teidän kerubiimenne katso- -

Johon mma vastasin painolla: Xe niin d hänellä ole miseen korvaukseksi siitä mitä

"EN Tahdon päästä huvireis- -
paljoa aikaa opistolaisrakkaus- - mainitsitte"

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)sulle ' imin kanssaisi : en halua seikkailuihin Hänen tulee olla

lähteä vakavasti kahden poikavii- - tvttö jota eivät lapset ikävvstytä
karin ja lapseuvaunun matkassa !

1 1 1 "l"l '1 1 lii la tietysti iiuneu uncc oua n_
-

västä perheestä Minä halusin

hvvän kunnon tvtön jonka huos- -
i i
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taan vannoin voisi tisKoa iijisei flQT TTTQKTITT +
Jja joka ei silti pilaisi poikien hu- - --f +

PAIKANVÄLITYS-TOIMIST-

„ a 241 Lenox Ave £ 122 St

Olen vasvnyt vakaviin asiouun
sellaisiin kuin on olla historian

opettajana joukolle tyhjäpäitä ja
perheenisänä Luulempa että mi-

näkin halua hupia joskus En

minä ole mikään pyhimys enkä
ole vielä patriarkkakaan Antaa

niiden tapella! Antaa niiden leik- -

enemmän j_ at uin niKcissa puuna
mutta neiti Stratton puhkesi nau- - a Telefooni: 813 Morning side +
ramaan minulle vasten naamaa 1 HH-H"- H M I M-H- -I l M !


