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M' E S T A TI S M"'stan miten selväjärkinen ja Lehti naisvangin päivä- - ei koskaan tule mutta tulihan
harkitseva hän oli kaikissa toi- - se kuitenkin 'ia sen kanssa se

~ ™ „ missään miten hän aina valvoi Kirjdold kamala eiliseltä jäänyt soppa

xj vu-- v seKa vaststajiensa etta omien ~ r Hollannin Anni neuvoi että

Ilma on painostavan raskas puaistensa oikeuksia viha- -
Tammik 10 „ 1 Kiito luo

"JOS et tä'tä- lautastasi leivän-ku- n

astun Toivolan tasavallan te" kaikkea valhetta ja vilpilli-- reikein äivää mi
muruia ia sotke s'ä niin ole

pääkaupungin laiturille Tunsin fy?" mitaten kaikki asiat re- - oäväsk tvövai va™a että Saat '"tä traava- -
ii -

vaikeutta hengittäissä ikäänkuin hclhsyyden ja kohtuuden mitta- - JjJ nain
ilma olisi kaasuinen Tämä sat- - Pula- - Klkä ha 'kuuma- - a?sa

oitki li raskait-- i Aiviä Lapsi raukka! Qlcn tollela

tui voimakkaasti iminmtn — vas- - verinen maltiton huimapää nuo- - 1

'm 8"™"'"en hänen tähtensä Saini-tatulija-

sillä viimeksi kun tääl- - fukaitten ollut vaan elämän ko- - ' ' 1 aa" me tilaisuuden puhella pihalla
lä vierailin oli ilma selkeä ja kir- - kemuksssa karaistu ja laajoissa Ja a levolle uolka k ck- -

ollegsamme ja njatellCI1 että hä

kas ja ikäänkuin elämänhalulla tutkimuksissa vakaantunut mies ' ' '

en äitinsä on enempi syyllinen

sähköittynyt sillä se sai mielen Er ihme että tämä voima- - °™
a "3 C kmn ö itse- - f" likä

virkeäksi ja askeleet kevyiksi
kas kansanvallan puolustaja on J0UY"e'j Snvt olla f"' Anni karkaw kotoaan "lie-Mut- ta

onhan kaikki muuttunut kuolemaan tuomittu taantumuk- - kJko Sitkän aivän 2 hen kans8a- - Joka oli kahdesti 1a"

kokonaan toiseksi sitten kun tääl- - sen hallitessa joka valovittoja uvollis£ sinäakaan nen öisensä Se liävitön jätti
lä viimeksi kävin Nuori kansan vhaa oikeuden puoltajia pelkaa Llleen

työn

sanoa

loputtuakin
tyt°" pan f" Jakee?? ja 'klm'

valtainen tasavalta on vieraan Saavumme Puikkoharjulle Mutta kuitenkin he puhuivat i3'"0 'k?laan nmi —
?a~

sotilasvallan avulla kukistettu ja missä soitto ja puiUIjalava on vaikkakin he saavat sen kalliisti !„ Ä°'"ti " ? f L-nl-i

taantumus nyt hillittömänä vai- - nuuitettu mestauslavaksi ja siel- - maksaa Minä olin iloinen pääs- -
k°'°tV 1""!laane

litsee sen saman vieraan sotilas- - :ä jo odottaa tessäni vuoteelle vaikka se oli LJL tTu"T " V

vallan suojelemana Onkos ih- - uhriaan Syn'tyy syväJ hijaisms „ii„ kova mutta en voinut nuk- -
a

""m I H™
me jos yksin jumalan ilmakin kun vank taiutetlan v]ös mes- - kua "Miksi olet sinä täällä?" „T„V™n u f „!!!!"
tuntuu myrkyllisen kaasun täyt-- taiislavalle Yksin nekin jotka kysyin tytöltä joka makasi pie- - kun „3t'' L„k lian "punastuen'

!
tämältä nnn kovaäänisesti juttelivat mat- - nella vuoteella vieressäni i i

? minä olin kokematon lukea a -Almi Mitä tämä 'npnon i{i'i]a tänne ovat nyt aaneti On- - Luulen etta samasta svysta inn :n „
kansanjoukon kulkevan Puikko- - kohan heidän rintansa nyt mieli- - kuin sinäkin" vastasi naapurini „:n a1
harjulle päin Onko mahdollista Ilyvastä pakahtumassa vaiko o- - Ja hänen äänensä sävy kertoi

ajkaa
pitänyt nyvaa

että vielä joskus uskaliaat tasa-- nlien julmuuksiensa kaameus nyt lopun hänen syyllisyydestään
~

'i{„2 in: nrk-nl- t i tt i
valtalaiset marssivat mielenoso- - heiltä' kielet kangistaa? Tunsin kasvoni punastuvan Ja w':t tintin mnn' l
tuskulkueessa Puikkoharjulle ko- -

x(peaan heilahtaa pyövelin minua puistatti ajatus että joka knn taalta
!am "nn7ai [a!

kniitT liitämään? I triinann rien- - 'Paaset
iclrvps: silmanranavksessa kaula toinen tiainen tassi huoliessa oli l

nän kulkueen hio ja lyöttäydyn 'katkcaa Mutta samalla kun täällä samasta syvstä 'Minä l1:-„-

marsiin OM!" Xyt näen Tä- - katkesi kaula katkesi tahtonut
Ja mita

mä
myöskin en että he ajattelisivat kysyi tvttö vaaläeT"! mlmil-

-
on joukko uteliaita katselijoi- -

sj(ie ja putosi suun päältä Pää minun myös olevan yhden 'heisr „ nfit ux'fL

kfrkuÄife1Äa liikahtaa- - ?uto° ia - csa"laa fa- - ¥ ylpeästi vastasin hänelle: neuv0a
'
"l""!""' Olen nS"ta

vaPautiinut suu puhuu Selkeäs- - "Minä en halunnut tehdä työtä alie- -Kuuntelen keskusteluja ja saan kuulemme sen niin kurjalla palkalla ja menin tet:iän nuori
tietää että mies on yksi tasa- - svaj: - lakkoon se on se rikos nikä k :„SyJ HPl t„x

valtaraisten johtajia joka fink- - "Totuutta te ette voi tappaa! minä olen tehnyt" koskmu entiseltä tieltään'Cj palaatäiiään tplnitptonnkoiiarjuna öe elaa ama a olkeUs vihdoin "fa 111111a en voinut elua niin Täällä tmn Jiän mn„i tni

piellä punaselta perkeleeltä voittaa! Teidä„ päivänne ovat kurjilla paljoilla kauempaa ja „ j„ o 1 enemP' kokcm s- -
paä tipahtaa ettei enaan vaati- - " "

luetut tävlvin mvvdä ruumistani käsi- -
ta- -J ' 1 nalsa- - Jotla ovat maistaneet-k„i-

- ilkamoivatmusten suu suu sukeutuu aam vaikenee en asemasta sanoi tvtto' tyy- - spn iir c„jt„„taantumuksen sokeat seuraa at mutta pää pyörähtää v5elä ker- - ncesti en mika 011 'heidän lyhvessä
Siellä taalla väkijoukossa näen ran ja avonaiset siimat jaavat hnsimainen ajaitukseni oli elämässään la rohkaistuen

kasvoja tovereita en- - uhmaavina tuijottamaan viholli- - kääntyä pois tuosta syntisestä (]an kertomuksistaan' ja voitois-tiscs- tä

tasavallasta He ovat ää- - siinsa Pyöveli pyörtyy lavalle Mutta kuka tulee olemaan mei- - taan hän tulee ulos tästä iä

ja nähtävästi ovat tun- - Ympäröivä piiri laajenee 'Ensin dän cmantuntomme tuomari?
jasta paikasta ikäänkuin' uudella

temattomina lyöttäytyneet mat- - he astuvat poispäin selkä' edellä Kenellä on oikeus syyttää tyttöä jnnona maYstaakseen toisen 'ker-kaa- n

nähdäkseen vangitun tove- - kunnes eivät enään voi nähdä siitä miksi hän on tullut? On hyr sita iloista elämää mistä
rinsa kohtalon Tilaisuus estää tuota uhmaavaa syyttävää kat- - vaikeaa sanoa mitä parhaani- - ]1'n karsi rangaistuksen' työvaiii-min-

ut

heitä tervehtimästä sillä setta ja sitten kääntyvät ja pa- - matkin tvtöt meistä tulisivat te- - kilassa
nyt olemme vieraita toisillemme k':nevat sokean kauhun valtaa- - kemään kun ipuristus käy liian Kiika voi syyttää häntä siitä
vieraassa maassa minä niin nopeaan kuin jalat raskaaksi jos ilan ]ialuaa tävttää' vatsansa
Kiirehdin askeleitani ja pääsen

kannattavat Vain muutamat Se pikkupaholainen tuli huo- - hyVällä ruuallä? 'Ei kukaan'

vankia ia huomaan alsrvat jaada paikoileen_ He matuksi kun aan
yastasi

muni!- - ka tietiiä minkälaista 011 elää sä-

lettä hänen suunsa päälle 01 side ovat "1tä J°ka äänettöminäsi- - 1c hänet o_tettim ulos huoneesta la ruualla jota vankilassa tarjo:

tiukastUkiinnitetty Xävttää eV [as':'at toyermsa
mestausta Nyt Enka mina h?nta nahnvt sen ja-- taan Luoja! Minun omat si-

tä jokainen varokeino on käytet- - ja lähes- - Iestä - Ja olin pahoillani silla
sä!mylcscni ovat kutistuneet ko-t- y

ettei mies saisi enään sano- - tyvatjavaa fvyni
- Olisin koon että uskon etten enää kos--

' tuksi ainoatakaan "villityksen" P™f t0"tuu ia katsottfaan mieluummin itse ran- - kaan voi syödä tävttä ateriaa

sanaa Lähemmin katsottuani ympärilleen huomaa etta- hänen- Kaistukscn hauen edestään M- - En oikein ymmärrä kuinka Jie'

tunnen vangin Hän 011 ystäväni paikkaajansa ovat hävinneet ja nulla on enaa kolme paivaa ja-
- vruvat elää tällä lailla monia

Toimi Tarmo' Kohta ensi tu- - han 01 'ksn hr-ste- keskessa lellä lotavastoin hänellä on kuukausia tävtyv kaiketi tottua

tustumastamme saakka olen tun- - joilla jokaisella on Mraa ilme monta kuukautta En nukkunut siihen niinkuin moneen mmi-ten- ut

syvää luottamusta ja kun- - kasvoilla kuin oh silla miehellä paljon sma yona ja heti aurin- - hiinkin puutteessa 'Luulen että

nioitusta häntä kohtaan Hän jolta han juuri paan pois katkasi pon ensi säteiden kajastaessa m„itamat heistä ovat jo menet-01- 1

laajalti tunnettu tasapuolisuu- -
n-- "e tuevat Iava e

PaTn' °Jimme "akotetut nousemaan y- - täneet makuaistin kauan sitten

destaan ja uhrautuvaisuudestaan lähemmäksi lähemmäksi los pesimme itsemme korjasin- - eivatka pi(la väliä mitä he syö--
: nousevat lavalle ! Yhtäkkiä pyo- - me' vuoteemme 'ia menimme aa-- vat kun vaan saavat vatsansa

Vp
veli kangistuu ja ikäänkuin jäh- - miaiselle joka sisälsi mustaa lei- -

täyttää Pahimmin heitä kiusaa
iVilKSl: mettyy paikoilleen kasvot kau-pä- ä alkohoolia jota he kaipaavat— " luista kalpeina Sen jäleslä taas kuurausliom- - sääli on katsella heidän kurjmi- -

Miksi tumma on illan taivas maa Jumala! Ruuuristani pa-- den ja pettvmvsten leimaamia
miksi synkkä ja sumuinen? Soitto-- ja puhujalava 011 puh- - kottaa niin että vaivoin voin liik- - kasvoiaan
Miksi kylmä on ihmisnnta distcttiK ja palautettu entiseen kua — Niin' se on taas levolleme- -
mrksi mieli on usvamen tarkotukseensa Puiikkoharjun Ihmettelen että ne latfialan- - non aika

puistossa Tasavaltalaiset ovat ktit ei kulu kokonaan pois siitä ~~—
Miksi päivyt ei paista aina korjanneet toverinsa ruumiin rau kuurauksesta mitä ne saavat Yksill
mikä pilvyet varjoiksi toi? haisaan mutta unilioittumatto- - Minä ajattelen että se 011 pahin
Miksi raatajan sielussa aina maan lepoonsa He myöskin o-- rangaistus mitä ikinä 011 voitu Yksin yksin sydän parka
elon huolien kantelo soi? vat antaneet kauhusta kuolleelle keksiä Kuurata lattiaa päivä lohdutonna harhailet

'' pyövelille puhtaan ja kunnialli- - päivältä ilman että ne olisivat Milloinkaan ei onnen arpa
Miksi soitto sen synkkää laajaa sen hautauksen Ja nyt he ovat kmiraukcn tarpeessa Minä en osaksesi langenne
miksi sävel tuo syntynyt on? ryhtyneet jälleen yiösrakenta- - 0'e mikään kasvattaja enkä sään- - Tumma kaiho sielun täyttää —
Miksi tuskum tahtia taajaa maa[1 kansanvaltaista tasavaltaa töjen laatiia mutta kuitenkaan hiljaa vainen huoahtaa
koko sointu on kantelon? — ei vihaa kcllecn kantaen vaan en näe kuinka ne voivat luulla Unclmissas harhaan kuljit

luoden hyvää tahtoa kaikkialle meidän tyttöjen' kääntävän uu- - yksin tietänet sen vaan
TVIissä ovat ne kirkkaat kielet ja enpä erehdy sanoessani että den lehden tullaksemme- hyviksi „
jotka keväästä kertoelee? ennenkuin täältä astun A meri- - tämän tvhmän ktiuraustoimen ys'n ollen kyyiTeiiieimi

Missä toiveiden suloiset "soinnut kaan palaavaan laivaan saan läpi kävtvä Mitä valaistusta 'P°hkelcS! Kicralitaa

Mi onnea uskottelee? kuulla Puibkoharjun lavalta kau- - nn lattialla harjata
l1 c'os s'ksyy" Vler!''

niitä ja sopusointuisia säveleitä ja sysätä liikkua polvillaan mo- - kevaan toiveet kylmentää
On särkynyt sävelten sointu ja saan kuulla opettavaisia luen- - nen jalan pituisia ja levvisiä lat- - Yksin vanhuus luokses saapuu
on sortunut toiveiden vuo noita joita koko puiston täyttä- - tioita kuurata pestä ja kuivata yksin hapsea harmahtuu
On onnesta jäl-ell- usko "vä yleisö tarkkaavasti kuuiite- - kunnes joka luuta ruumiissasi Yksin tuoni viljan niittää —

että sorrettuin vapaus sen luo iee pakottaa unhoon nimes hautaantuu
Aino K—y Luulin jo että päivällistunti Aino K—y
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