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SIVU KAKSI

neesta Ebba Sander toivoo sitä

yhä kihkeämmiu ~

Vieläkö hän näkee poikansa?
Pikkunen olento joka oli niin
selvä talvella kevään tullen kä-

vi himmeämmäksi Ebba on tus-

kissaan sillä päivä päivältä sen

kuva käy epämääräisemmäksi-Olkoo-

mitä tahansa mutta hä-

nen täytyy käydä poikansa hau-

dalla 'ollakseen hänen lähellään
nähdäkseen hänet rakastaak- -

f %

tr

kät vaikka"' ivatkin 'imtka kah- - hän huutaa ettei kukaan saa vat rakastaa Hän ei ollut aja-deks-

tuntiset ''''' mennä 'hautausmaalle Mitä on tellut sitä niin kauan kuin lapsi„

Myöskin olisi 'meille yksilöinä vainaja? Pitäisikö hänen meneh- - oli elossa Totta puhuen vasta

ja luokkamme Jäseninä paljon tyä vainajan takia? Kaivetta-- nyt hänessä alkoi herätä äidin

edullisempaa säästää ropojani- - koon hn maalian mihin tahansa rakkaus yasta nyt alkoi hän

me miiotihulluudelta ja käyttää kunhan ei hautausmaalle Miten ylpeillä ja ihailla 'poikansa kau-

niista) osa
--
7 edes pienikään — sitä estää? Hänen päässään viii- - neutta Tuntikausia ajatteli hän

kirjallisuuden ostamiseen Kun si sekavia ajatuksia Hautaus- - poikansa suuria ilmehikkäitä sil-m- e

naiset emme kuluta jokaista maalla vaeltaa susia voi saada miä Hän ei koskaan ollut
muotiasioissa ruttoa Hänen teki mieli pelot- - poskinen eikä lihava poika vaali-

vaan pidämme sen yhtenä kapi- - taa kaikkia kuin pieniä lapsia 'kalpea ja vieno ja ihmeellisen

talistisena verkkona johon mei- - Itsehän et tietänyt mihin hau- - kaunis Päivä-päivält- ä näytti

tä pyvdvstetään
"
ja 'sensijaan ta on kalvettu : hänestä yhä kauniimmalta Lap- -

hankimme tietoja työväenkysy- - Kun saattue saapui hautaus- - set on kallein aarre mitä on

inyksistä- niin voimine tehdä to- - maalle Ebba heitti silmäyksen
maassa Pienokaiset jotka ojen-dellak- in

jotakin tämän kurjan lumiseU kentälle Mutta ei nä- - tavat kätensä kaikille ja
järjestelmän hävittämiseksi jo- - kynyt tietä eikä "nautoja kaikki vat kaikiken blevan hyy-r-

a
pie-k-

a

takaa meille vain huolta ja oli tasaiseh lumen peitossa Saat- - jäiset jotka eivät valita

Vapauttakaamme tue käänt kirikkoon pain- - Kirk mistä tai kaunasta- - jotka yhta

naiset itsemme mtiotihulluudes-k- o

täytt ihmisistä ja hautajais- - mielellään suutelevat kumpiakin

ta ja pukeutukaamme siististi ja toimitus' alkoi 'Ei ollut puhetta- - Jotka yhta 'paIjÖn Vjayat- H Tuomela vanhoista etta nuoristakaan siitäietta mentäisiin San- -
' a Ja nkkaista ja jo&a siftenkin

derien perhehaudalle siis ei

AutUaS SUrUSSa tekaan saa tietää ettei lasta ja hänestä
ta papp siunaa tulla hautaa-

fZZTT ett-
-

hän tulee laheiscmmäksi
maan perhehautaan Ebba

lapselfcen ttS „M a

Kerrotaan 4 enne„

™ ZTrC7in l Z tvnv 2? rXlLZ W itseltään: olis ko hän häntä
11v11 un j —j naii uuai auxiiu iicmcatvficiii miu

seen häntä Oi milloin hänet-haudataa- n

Hän rakastaa vain

yhtä olentoa — pienokaistaan
'

Kunpa saisi nähdä häntä kat-

sella koko ikänsä Kaikki hänen

epäilyksensä ja pelkonsa olivat
haihtuneet hänen silmissään oli

yksi ainoa toivomus Hän ra-

kastaa eikä voi elää ilman tuota
rakkautta Kaikki hänen aja-

tuksensa ja-
- mietteensä kuuluvat

pienokaiselle
Kun tuli lämmin alkoivat

hautausmaalla näkyä taas ristit

ja haudat ja rautalevyt alkoivat
taas helistä Maa oli vihdoinkin
auennut pikkukirstulle risti oli

jo valmis ja se jiantiin maahan
Se oli aivan musta Ja siihen oli
Valkosilla kirjaimilla kirjotettu
sanat : Tässä lepää minun lap-

seni ja alempana : Ebba Sander
Hän ei enää ajatellut yleistä
mielipidettä Kaikki oli vähäpä-
töistä Vain yksi oli tärkeä : et- - '

tä voisi julkisesti käydä itke-

mässä pojan haudalla

NAISET HUOMl
Teen llsälettejä kampauksestanne

kohtuh innoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoja lisälettejä HELMI
NELSON ROOM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR WIS Postiosote
Box 553 Hiuksia vot lähettää myös
kin postin kautta maksettavaksi

lähempänä silloin kuin nyt Toi- -

un vaiKea sanoa cimu imu u- - kovasti "Keväällä" aiatteli han _i ts_ „:„Ä-ti„-' lusnaaiiiuu 'nausmaaii ijeiicuc3-
-

ko shm aikana siksi kun lapsi
„

klrstu kanetaan maahan saa ttei oliut tehnyt lastaan
'haudattiin Kasittfko han mita sen näkee ainoastaan haudan- - onnelliselcsi "Sen vuoksi hän
hänelle sanottiin tunsiko tutta- -

kaivaja" Hän ymriiärsi että hän onkin riistetty minulta" sanoo
via Hän ei tainnut tuntea ja purskahti it-h-

itselleen Mutta hänen su-k-

Ei ihan huomannut voimak- - ikuurt Kajkki katsoivat häneen nmsa purkautui vain 'harvoin
kainta pakkasta-Mu- tta ihmiset saäiien Kuinka 'hän suree — noin kiihkeänä Suru jota hän
erehtyivät

--Ei se ollut surusta puhuivat ympärillä olevat —ennen oli niin pelännyt ei oi-

vaan pelosta kauheata!" - lut itse asiassa ollenkaan
han ei tahto- -

Mutta hah vuodatti helpotuk- - ta kuin hän oli luullut Suru
nut jaada kotiin vaan paatti seu- -

gen nee{tä silä hän Gii valt se 011 elää mennessää — '
elää

rata kirstua hautausmaalle Kaik- -
h kuolemanvaa- - uudestaan sitä jpka on mennyt

kien piti ajatella etta kuollut
ran Surra _ se on syventyä poistu-rviedää- n

'
haudattavaksi Sandenn neen lapsen sieluun jotta se

Kuinka 'hän olisi- - ' -
$0-- seivjäjsi ja tuo suru näyt-

kään masentunut jos läsnäoli- -
t pari kolme päivää hautajais ti onnelta

jäin raskaat silmäykset olisivat ten jälkeen 'Ebba istui tavaili- - Mutta hän alkoi pelätä että

hämmästyksellä kääntyneet hä-- sella paikallaan ruokahuoneessa-aika- myöten pojan kuva hiili-

lleen siksi koska se joka kulki Oli hämärä Äkkiä häh huomasi menee Hänellä ei ollut edes po- -

kirstun edellä olisi kääntynyt että joku huokaa Tällä hetkellä jan valokuvaa 'Mitä jos hän
tuntematonta hautaa kohti tavallisesti lapsi tuli leikkimään mielessään sammuu hänen

hautausmaalla niin hänen kanssaan Ebba kuunteli teensä! Joka päivä istuessaan
murina olisi kuulunut pitkin ri- - tarkoin pienten jalkojen lähes- - ikkunan luona hän tutki itseään?

vejä: "Miksi' ei Jasta haudata tyvää töminää Samassa hän va- - kysyen: Näenkö hänet? 'Näenkö
Sanderien hautaan?" Siinä muis- - vahti ja sanoi itselleen: selvästi?-
tettaisiin huhuja joita oli ennen _ Hänhän on koullut kuol- - Talvi kului Ebba ajatteli ke- -

liikkeellä ja sanottaisiin : "ei siis iut vättä — kevättä jolloin pikku- -

turhanpäiten ole juoruttu" Hän Seuraavana päivänä hämäris- - nen kirstu hänen poikineen ote- -

olisi tuomittu ja leimattu ennen- - sa hän istui taas samalla pai- - taan ruumishuoneesta lasketaan
kuin olisi ehditty palata haur kalla ja samanlainen odotus pu- - maahan ja liän saa käydä hänen

tajaisista Ja sen vuoksi piti hä- - risti hänen sydäntään Joka ilta' luonaan haudalla ja keskustella
nen välttämättä olla hautajaisis- - toistui sama toivomus ja hänen hänen kanssaan Täytyy panna
sa vaikkakin hatara niin oli se mielensä kävi yhä surulliseni- - hänet lännen puolelle sieltä

ainoa pelastuskeino maksi Vähitellen sama mieliala haltaa lämmin tuuli Hän kau-O- li

välttämätöntä että hän e-- hallitsi hänet kaikkina päivän ja nistaa haudan ruusuilla'- - Hän

siintyisi kaikkien edessä kirkkain yön hetkinä panee ristikon ympäirlle- - ja pa- -

kasvoin ja että olisi huomaavai- - Luonnollisesti lasta (joka on nee siihen penkin 'jotta siellä
nen kaikkia kohtaan Vain sil- -

syntynyt sellaisissa oloissa ei voisi istua kauan kauan
loin mahdollisesti uskottaisiin vo rakastaa erittäin vöiniak- - Mutta ihmiset jotka eivät en

selityksensä kaasti ei elävänä eikä kuolleena tään tiedä ja luulevat että hä- -

Mies meni myös kirkkoon Hänen eläissään äiti vain ajat- - tien poikansa on haudattu perhe-Hä- n

oli järjestänyt kaikki Kut-- teli miten-- olla ' miehelle mie- - hautaan hämmästyvät saa'cles-sun- ut

vieraita ja tilannut hautar leeu mutta lapsen näkeminen ei saan nähdä miten hän kaunis-jais- et

Hän ei nyt ollut kova ei- - voinut olla sepälle mieluista Pi- - taa ja hokaa vierasta hautaa
kä vihainen kun kaikki tapahtui ti' pitää lapsi mahdollisimman 'e- - viettäen siellä monta tuntia IM

tahtonsa jälkeen Sunnini- - täällä Ja usein lapsi tunsi häi- - tä sanoa heille? Eikö olisi pa-tai-

vähää ennen jumalanpal- - ritsevänsä Vaimo joka oli pet- - rempi mennä ensin perhehaudal-velukse- n

loppua muodostui su- - tänyt miehensä tahtoi näyttää le 'jättää siihen kukkasia ja
kylähallintotalon edus- - että hänessä 011 ansioitakin ja ten kotvan ajan kuluttua hiipiä

talle Kantajat asettivat ihartioil- - ko{0 ajan hommasi keittiössä sopivan hetken tullen pikkuhau-lee- n

Valkoset kantohihnat Oli tai kutoi kangasta Täikö hänelle dalle Niin siten hänen pitää
kokoontunut koko 'Lerumin' yi-- paljon aikaa lapselle? menetellä Lapsi tyytyy tietysti
häisö sekä suurin osa seurakun- - Nyt Ebba muisti niiten pie-- pieneen kukkaan minkä hän

talaisia iSillä välin Ebba Sander nokaisen silmät pvysivät ja ru- - säästää hänelle Mutta ei hän

ajatteli että nyt rikoksentekijä koilivat jotakin Iltasin se pvy- -
silä tavalla rupea kanssakäymi-viedää- n

mestauslavalle Hänen scen 'Pienokaisensa kanssa Häns häntä istumaan hänen vuo- -

piti ennakolta valmistaa kokoon- - teensä laidalla Hän sanoi pel- - mronlaa että ani liapeaä hauta

tuneita mutta ei hänen Ihuulil- - käävänsä pimeää
'

Mutta nyt flin ¥s'ttäa ma l0ltt1a''1ana
taan päässyt ainoakaan sana' ymmärsi että hän teeskenteli ha- - haPeana han oli ollut aulilleen

Hän ei kyennyt mi- - syntyessään mailmaan 'Muttasanomaan ]usta saada olla kauemmin hänen
tään järkevää eikä tvyntä lllän seurassaan Hän muisti miten !!nr' S!ta ha" sa!sikaa11 tu-

olisi voinut vaikertaa kuin taa O" va ttamatonta etta han
lapsi taisteli unta vastaan ja hä- -

mielipuoli Eikä hän uskaltanut nclle kävi selväksi että
'

lapsi
1skoS1' e!!a„1lanen

™"'stami-avat- a

suutaan pelosta että sii- - tahtoi mahdollisimman kauan
sensa on suurin onni

ta paasce kauhun huuto Kellot pitää hänen kättään omissa pik- -
-

alkavat soida llautaiaissoitto ku kätösissä Oi hän oli niin Vihdoinkin talvi oli väistynytSaattue Jahti lnkkeel- - n mutta niin viekas! Kevät saapui Sulavan lumiki-l- e

Ei kukaan paavistakaan mita- - Hän suuntasi koko pikku jär- - nniksen alta alkaa maa näkvä
taPa"Mks'el ha sanonut fcensä siihen miten voisi saada Täytyy odottaa pari kolme viik-mitaa-

Jollei han tekisi ylivoi-- häneltä edes hiukan rakkautta koa ennen kuin maa sulaa Koh-mais- ia

ponnistuksia min alkaisi Ihmeellistä miten lapset osaar la vainajat pääsevät ruumishuo

Täten saan katkeran ja raskaan
Burun murtantana limottaa
että kuolon kylmä käsi pois
tempasi minulta rakkaan '

mieheni ja Paulilta'hel-lä- n

isän

Isak Rikhard Tyni

Kuoli Magpie Mine Ont Cau
marraskuun 11 p 1918 sairas-tettuaa- n

10 vuorokautta anka-
raa Spanish influenssaa Vai-

naja oli syntynyt Alahärmän
pitäjässä Vaasan läänissä 9 p
joulukuuta 1892 Hän oli siis
kuollessaan 25 vuötta 1J kuu-

kautta ja 2 p vanha Häntä
hellästi kaipaamaan jäin minä
liänen vaimonsa ja pikku poi-
kamme Pauli ja laaja sukulais-j- a

tuttavapiiri Suomessa isä
äiti ja 2 siskoa ja 5 veljeä ja
täällä yksi täti perheensä kans-
sa ja lukuisa' tuttavapiiri
PAUL JA ALIINA TYNI

(o s Räihä)

Mun kesäin mennyt on oi!
Senkös verran sua nähdä sain!
Voi minne poistuitkaan — —
Oi tule kesä tule vielä kerran
— Vaan ethän tule enää mil-

loinkaan

Kun kesääni mä muistelen
ja raltkaimpaani

Käy mielein msutaks' niin kuin
syksyn yö

Ja rintain rirliuu viertää kuo- -

hujansa '

Tyyntyy hetkeltä' turhaa on
sen työ

Mun kesäin käynyt on syksyka'
ijäiseksi

Ja ystäväni muuttanut on pois
Mä_toivon talven lunta peifte- -

heksi
Kenties- - se toiveet turhat peit-

tää vois

Nukkuos nukkuos rauhassa
rakastettu kaivattu (21)


