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Minkä nuorena oppii 8

sen vanhana taitaa I

IHIllllUilHlillElilHgUHmillim

varsiinsa Linnut "päästivät hela- -

kan virren toukomettiset taiis- -
Hän ci enää tullut puistoon
Hänellä 01 nvt nmstn nuku iaPuistossa ja sivu-

kadulla

Kirj Kalle Rissanen

Säkenistä
Joka päivä näemme hänet pui

tossa Hän tulee iltapäivällä ja
taluttaa pientä poikaa joka tans- -

sii ja laulaa sitten he istuvat ja_

äiti laitattaa„„
Hänellä on yllään valkea yk- -

sinkertainen puku köyhä koris- -

tuksista
Mutta hän laulelee ja Hallat -

taa lapselle ja lapsi tanssii hui- -
- lunkurisesti sitten he molem- -

mat nauravat ja- puhelevat kes- -

kenään kuin 'kaksi hyvää ystä- -

1' 1:aa uuni iiuuii tcn tdiiiciiiniäu
siskonsa kanssa

'

Nuorempi veli väsyy illalla ja
sisko ottaa hänet syliinsä ia

kantaa 'pois raikas nauru on

vaiennut ja puisto on kuin-kuol-

Uit tämän jälkeen
Sunnuntaisin tulee mieskin Ja

hänen karu äänensä kajahtelee
kaikissa sävellajeissa hän hyp- -

pii poikansa kanssa ottaa naista

vyötäröistä ja pyörittää hurjasti
v

vaa eväskorin vyöryttää ruohol- -

Ie leipää ja piirakoita he alkavat
aterioida' He ovat kuin rakasta--

va pari tämä mies ja vaimo ja

poika on kuin hyvä ystävä joka
ottaa osaa yhteiseen iloon Kun
he ovat syöneet kallistuu pojan
pää vainion helmaan ja hän nu- -

kalttaa Mies on hiljaa ottaa
taskustaan sanomalehden' ia a- i-

kaa puoliääneen lukea jotain jo- -

ta vaimo kuuntelee
Timn uayn olen mlinvt UhtP

na kesänä
Tänä' keväänä näin myöskin

kuinka vainio tuli ja talutti poi
kaansa näin kuinka he lövsivät
kukan kuinka poika pisti sen

aulin tukkaan Kumua iiti sun- -

teli ja kuinka he sitten riemuit- -

sivat
Mutta eräänä päivänä hän ei

enaa tullut
1: 1: :

vmi kihu uiim mj iJiiiMu

tanut heitä Juvat He saapuneet
„ „i i ?„
MiKOiia

Toisena sunnuntaina he tuli- -
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va käärö mies talutti häntä ja
pikku poika oli haltioissaan

Se oli siis uusi tulokas t'usi
elämä ioka oli syntvnvt keväiil- -

lä kukkien kanssa auringon
noustessa korkealle Auringon--

kellot olivat puhjenneet ptristos- -

3 in nimrpt vii kot noi:o'Hvat

OPETELKAA UULAMAAN
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!i:'a!„kukiÖbä: Jhdsfä
sLtj&£i ÄUiiicii hcLiiiiiiMKK(i iiih- -

marssia Oi kuinka onnellisia he

"inuu pvuuku suurena raKKauJ

askiLiiini ifttt u Jiidcliidlli
kuinka turhantarkoin huolella a- -

vattiin rinta ja nostettiin lapsi
svliin sitten mies katseli ryh- -

mää kuin jumaloiden ja mvlvähti
ihastuksissaan ihan mylvähti!'o r„ i™™: ~„t::C1 lJJSlll (irSt It LII 11

käärö pikkupojan syliin koetteek- -
sj hän puheli sille hevosistaan
ja valjaistaan hän touhusi lupa- -

si ihan puuhevosensa mies ja
vaimo nauroivat ja helakka puna
al'koi kohota naisen otsalle ja
poskille- — he olivat kuin mor- -

siusoari hvvien vstävien niirittä- -
r"mana Mtten mies suutelee mor- -

siantaan kavahtaen itsekin juj
keuttaan Nainen nipistää hän- -

tä leuasta — ja sitten he katso- -

vaf toisiansa rakastuneesti
Niin he tulevat ja menevät

tanssivat ja laulavat mennessään

-

n]m nähnyt talla sivukadulla

los jotakin
"' Kylniä itätuuli sopu hvvin kul- -

keniaan sen päästä päähän Tä- -

ma on oixea amerikalamen ka- -

tn : tuossa on kapakka tuossa on
tuossa on juutalainen

tuossa autotalli tuossa ajurien
seisahduspaikka

loka aamu kopisee katuasvalt- -

mennään työhön Illalla pa- -

lataan N un vuodesta vuoteen

suutari yskii viimeisiä
"PPeitä keuhkoistaan nuolee pi- -

kilankojaan ja koputtelee pohjaa
knnni Joskus menee rKkaan
auto on paaste-

en kumissa
_
ruuisouomia xaranavKsia
Tämä on hiljainen katu

Väkpp laosin n n kw rien-ilpisi--

'

ihalaisvamio a ' öiden tummat
kulmat pienen palkan tasaaminen
on saanut rvppvihin: he huutele-

vat vihaisesti toisilleen ja hauk
kuvat lapsiaan
Toisinaan he voivat nousta j

kokoontua yhteen Menevä

nerroien kaurnincinosaan naP"
naivt leinäkannnn ikkunaa

'

riKKi ineniiedm ia l]nAL
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Insia luudanvarrella lulee po- -

Hisipatrulli vastaan kapulat hei- -

lu vat jonk-u-
n

aaa_ja taas palaa- -

vat naiset iHKaism Koiixauuu- -

]een kiroilevat rumasti ja painu -

vat nurkkiinsa
Se oli vain ylikuohuvaa vihaa

kiukkua joka tirisi yliteiskun- -

nallisen kattilan reunojen vii to- -

tuus kasvoi hyvin tässä jättei- -

den 'höystämäsä pellossa Rla- -

mä ilmenee milloin missäkin
muodossa Se tulee kuolemaa
halveksien pääkadulle ja saa kan- -

tivuifdnt nntpinanii Sf tn ff

kuin rajusää ia maksaa muuta- -

„ooc' Antilat vr-la-f

NYT ON KEVÄT'
—

Xyt on kevät suloien nik- -

' --

täynnä hurmetta toivomme nuo
jotka ennen oi' peitetty yöhön
ne nyt tarmoa mieliin tuo

uenia aina nyt juuri on kayil
elon puolesta taistelemaan
luoda kansojen 'kevätpäivä
alta myrskyjen paistamaan

Luoda kevät-auring- hohde
työnraatajan katseeseen
eUa mielensä raskas voisi

- saada eloa uudelleen

"Kevät" Europan maissa tuolla
mitä tietoja tuonet sä?
Tävtvvkö aatimn" ' 'k nolla
alle tyranni valtojen?

Ainako veljet ne miekkaa kuuii
oman onnensa tuhoa?
Ainako riistäjäin johtaa antin
orjain tavoinko kumartaa?

Iii—se päinsä ei käy enää!
Tämä aika sen ehkäisee
Nyt jo raatajajotikko herää
-- en nyrkki vihasta vapisee

? tahtovi kerrankin taa

k™ln levännen

Pfmtn
hurraa

krkfa! e "osi™
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Katri R--nen

0NK0 kuvataulunne KEHYK-

SIÄ VAILLA?

Laitamme ne teille kehyksiin nlln

toverin kirjakauppaan
Meillä on myös valikoima valioilla)
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jieuyaieuyja Kuvaiauiuja myyliiVllliä

Kesäkoulun

Opettaja

halutaan
Täten julistetaan lasten kesäkiii-lu-

opettajan toimi-kykyj- ä omaavien
henkilöitten haettavaksi samoin tu-

lee opettajiin toimia osastoissa rnyiis

sunnuntaikoulun opettajien ohjaaja
na Toimeen on saavuttava kesäkuun

tlussa ja kestää toimi koko kesiin
Liittäkää palkkavaatimus ja mah-

dolliset suositukset liakemukseenue

ja lähettäkää Ohion ag aluetoiriiikuu-

nai e viimeistään toukokuun S-

välin mennessä osotteella:

kaileeas valtti-kadull- ompeluko
neen ääressä ommellen kirousta
kutimiinsa kuten ennen kankm il

Piaa ? a puku sylikin -
c i
v vciill Vili irtAdllill

ympärillään
ies on siis kuollut

aan--
" atuvaunun ane pu- -

u"nmu lanan lastiruumaan tai

P3m?ten taPet„tu ennen aikojaan
Keskellä kevättä on hänen tay--

„u°Pa hyödyllifestä elä- -

liiastaan
r

--huutamia-miehiä on saatta- -

niassa' ammattitoverei- -

tay
ile 0e ensimäistä kertaa

ttal'aisessa matkueeSfia: He pu- -

heIevat keskenään He- uittele- -

0"at tapaturmasta jaottelevat
?l"nka:se tapahtui

#
kuin-K- pa- -

h:istl imn nlici vninnt Iavb m—

kuinka sima lopulta kavi
Murheellinen matkuc rientää
?

Kuulen vain kaukaa ruumis -

a"ien loittonevan sukan a

sa~ a'?sef:n- -

Niin elama sammuu a syttyy

Oh kaksi naista e nuori les-

ki ja muuan vanha jestfi He
keskustelivat toistensa kanssa
— Se on nnn kummallista sa- -

"o se nuorempi leski - mma

saisin toisenkin miehen mutta
mma en voi sita ottaa 'Riko se
le ihmeellistä- Se on kummallista sanoo

se vanhempi leski - mutta tot
ta se on Ne tappoivat minulta- -

m imenen yo miuuiM ci omu

lapsia ja sitten olisin päässyt _toi- -

sun naimisiin mutta en yo imlt
mennä On niinkuin eivosi
— juna icen ijuui juiii a iai- -

„„ „„_„„„:ma miuu ?c imui ciumi ic?m —

ja elätän lapsiani ja näen kuinka
11: — 1: 11:ui mii uninen iioicnd ci

ole nvt viitaan eikkitovena k n n

kun en nnna endi leikkiä niuia
V i
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Se voi kuolla sanoo van

hempi leski — eikä se olisi mi-

tään kummallista sellai-fe- ta-

pauksen jälkeen Kikä kukaan

pidä väliä sillä ei miehen henki
maksa mitään Miehen saa tap- -

Jaa Kiuen lapeunii iiiiuuimin
mieheni — ia snta saakka niinä

iit kirttamci i i

Sla
_ Mjnä ajatellut -- rnoo

se nuorempi leski — etti voi-u- i

niinä mvydäkin itseni rnit helle

mutta eisitä voi

— niin sanii vanhempi — se

011 niinkuin ei voisi

— 'On ihan niinkuin panisi
luonto vastaan sanoo nuorempi
— Niin se on myöntää van- -

henini
Nm ie KesKtisteevat nama
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Kuinka surullisia ovatkaan il- -

tapäivät puistossa: ei tule ~c

Se ei ikinä paina päätänsä uneen He tietävät kuka heitä runtelee V Pyötslä 3018 Clinton Avo

nuottipainos vaan toimii mutta he sanovat: un niinkuin ' Cleveland Ohio

on hiljattain valmistunut Toverin ka Tällä svrjäkadulla on tänään ei voisi olla muuten ]

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi hiljaista huomenna kuohutaan Mutta kun he tulevat ulos lou- - vaalea nainen lapsensa kan''i
Hinta pehmeissä kansissa 25 sentti Tänään viedään ruumista hau- - koistaan ia marssivat pääkaJui!- - ei kukaan laula ei kukaan laiho-

ja kovissa kansissa 35 senttiä Ta- -
iipil-"- cilmissään verinen tele ja tanssi: puiston sielu huo- -

111Kuullpen nerassa aiaa se leski kiilto
Ultt Kirja UU eilbllll 1UCU llUULuiii
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laisessa klriallisuudessa Hankki-

kaase lapsellenne
lastensa kanssa: noika ei leiki
nainen ei hymyile


