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pä he siis olisivat enempi oppi- - sinä et pysty enään nousekaan

neet ylös
Näin tulit sinä elämästä ja sen Sinä olet sortunut lelusi ja

varjopuolista tuntemattomana ja ruumiisi ovat joutuneet
ainoastaan ju- - tavaraksi joita toiset käyttävät

mala matkaoppaanasi tänne suu- - intohimojensa tyydytykseksi Sie- -
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saavuit tie- - sortuneet ennen sinua Yhteis-
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kissasi kaupunkinimin näin samasta asunnosta ruu- -
nousi ja laski nosto- -

tt hi]jaa iähtevän liik- - tämättä siellä löytyvistä vaaroista kunnan miirjomana täytyy työ-
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ruskeallla rautamullalla

y mn joutuessasi nyt amerikalatseen etsien niistä saisi suojaa ja
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kelemaan ihmisten pilkattavaksi nullle täydellinen helvetti joka

ja naurettavaksi — Eteesi astui saatuansa haltuunsa naisen ei

nvt elämä kaikkine varjopuoli- - laskekaan häntä enää sieltä 'pois

neen Sinun olisi tullut kulkea vaan nielee hänet pohjattomaan
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tuottavan rautamul- - ri ja kaunis synnyinmaasi puna
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olojen jiakotuksesta vomme teistä tulevasta sukupol- -

kasvot joita hänen nuori vai- - sanueet sinulle kertoa sillä
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