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iSiinä on kaikki

kä enää koskaan pyytäneet häneltä mitään Me rakastimme häntä — siinä kaikki Ihminen tahtoo aina lahjoittaa rakkautensa
jollekulle vaikkakin tämä
toisinaan tuntuu kiusalliselta toisinaan saastuttaa esineen
tai myrkyttää sen' elämän siksi
ett'ei kunnioitus sitä seuraa Meidän täytyi rakastaa Taniaa sillä
meillä ci ollut ketään muutakaan jota olisimme voineet ra- -'
kastaa
Toisinaan koetti joku ottaa
ylpeältä kannalta ja sanoi:
"'Mutta minkätähden me oikein
hemmottelemme tuota tyttöä?
Eihän hänessä ole mitään eritin
omaista! Me teemme liian suuren numeron 'hänestä!''
'Mutta hänet joka uskalsi tulla
esiin moisella puheella saatoimme me muut 'pian ja perinpohjaisesti järkiinsä Meillä täytyi olla
joku jota rakastimme — olimme sen löytäneet ja rakastimme
sitä ja sen jota me kaikki kaksikymmentä kuusi rakastimme
täytyi pila loukkaamaton pyhyys
se joka tästä asiasta
jokaiselle
ipiti vastakkaista mielipidettä oli
vihollisemme Kenties ei rakastettumme ollut rakkautemme arvoinen mutta meitähän oli kokonaista kaksikymmentä kuusi
kappaletta
jonka vuoksi tahdoimme että se j°ka oli meille
kallisarvoinen olisi myöskin pyrak-lka-

Mutta tue
juUelemme 'hänestä aivan
vielä pitkän aikaa
sen jälkeen ja sanomme tänään
aivan samaa kuin sanoimme ein
lenkin ja jo kikkin päivinä
sillä 'hän ja me sekä kaikki
iympärillämme on juuri samanlaista kuin eilenkin ja kaikkina
Hirveän tuskallista
i)äi vitiä
on elää niin ettei mikään ympäristössä muutu ja ellei tämä
'yksitoikkoisuus
ijankaikkinen
kerrassaan lapa sielua tulee se
päivä päivältä sietämättömämMeillä oli 'ain tapana
mäksi
pu'hua naisista tavalla joka toi
sinaan pani itsemmekin inhoamaan hävyttöälniä raakoja sanojamme semmoinen ipuhetapa Oilikin helposti selitettävissä siten
että ne naiset jotka tunsimme
eivät kenties olleetkaan iparem- Mutta Tanjasta
mau arvoisia
emme k°skaan sanoneet pahaa
sanaa — 'kukaan meistä ei olisi
edes 'pilantekoon ryhtynyt hänen
Jäsnuollcssaan vielä vähemmän
ylisi kenenkään mieleen johtunut
Kenties johtui
(koskea häneen
se siitä että hän aina oli niin
Jyliyen ajan luonamme — hän hä meille
Rakkautemme ei ole rasitta-vampvilahteli silmiemme ohi ikuten
kuin vihammekaan ehkä
tähdenlento taivaalla — ehkä
kenties myöskin siitä että hän juuri siitä syystä eräät ylpeät
oli niin pieni ja niin sievä ja Juonteet väittävätkin että vihamkaikki mikä on kaunista herät- me on xlmairitte1evampaa
kuin
Mutta jos niin
tää ' kunnioitusta raaimmassakin rakkautemme
ihmisessä Ja mekin vaikkakin on miksi eivät' lie sitte pakene
kovan työn vaikutuksesta tylsik- meitä
si kuormajuhdiksi
muuttuneita
III
Paitsi ruikiläleipomoa oli mesolimme kumminkin joka tapauksessa alkuaan ilimisiä ja semmoi- tarillamme myöskin soktrileipo-1- °
sina muiden kaltaisia siinä etesamassa talossa ainoastaan
emme voineet elää ' ellei meillä ohuen seinän erottamana meiollut jotain mitä saatoimme ju- dän luolastamme Mutta sokerimaloida Häntä parempaa ei j°u- - leipurit — niitä oli neljä kappa- kossamme
letta — pysyttelivät meistä
ollut eikä meille
sillä he ipitivät ammattikellarissa eläjille osotta-iu- it
vähintäkään huomiota ku- ansa ylhäisempänä kuin meidän
kaan muu kuin hän — ei yksi- sekä sen johdosta olivat myös itkään '1111111 niistä monista ihmisis- se olevinansa parempia kuin me
tä jotka asuivat talossa Ja vih- He eivät tulleet koskaan luokdoin — se kai olikin tärkein syy semme ja nauroivat ylenkatseel— 'katsoimme hänet tavallaan lisesti kohdatessaan
meitä piEmme mekään käyneet
meille kuuluvaksikin seikka jos- halla
ta saimme kiittää yksinomaan heidän lu0naan — mestari oli sen
Me pidimme
i'inkilöitäinme
kieltänyt syystä että hän ipelkäsi
antaa 'hänelle meidän varastavan sokerileipiä
oikein lämpimiä ja IMe emme pitäneet sokerileipurinkilöitä
ruskeita se muodostui ikäänkuin reista sentähden että kadehdimjokapäiväiseksi uhriksi epäjuma-jallcmm- e me heitä — Heidän työnsä oli
totuksj pyhäksi tavak- keveämpää kuin meidän he saisi joka meidät ipäivä päivältä vat enemmän palkkaa ja iparem-pa- a
ruokaa kuin me — heillä
yhä lujemmin kiinnitti häneen
'Paitsi rinkilöitä annoimme myös- oli valoisa ja avara työhuone sekin Tanjalle monta hyvää ohjet- kä olivat jokainen — vastakohta pukea itsensä lämpimäinmin tana meille — terveitä ja puhMe kaikki sitä 'vastoin
ci juosta niin vikkelää rappusis- taita
sa eikä kantaa niin suuria ipuusy-Jyyks- olimme kasvoiltamme Ikeltasen
'Hän kuunteli hymyil-le- n kalpeita taikka harmaita kolmelneuvojamme ja vastasi niihin la oli pahatauti ja jokusilla syynaurulla mutta ei noudattanut hy erään pii luuvalo käpristänyt
niitä koskaan emme me kum- ihan koukkuseksi
Pyhäpäivinä
a
minkaan olleet hänelle siitä vihai-si- a ja
pukivat he yl— me tahdoimme vaan
lensä hienot takit 'ja narisevat
miten suuresti hänestä saappaat — kahdella oli harmohuolehdimme
nikkakin — sekä menivät kaupungin puistoon herrastelemaanliUsein hän kääntyi puoleemme 'Meillä
taasen oli verhonamme
jollakin anomuksella kuten esi- kaiset
sekä jaloissa lintta-kengrääsyt
merkiksi pyytäen että avaisimme
tai niinivirsut eikä poliiraskaan 'kcllarinovcn taikka
si 'päästänyt meitä kauipungin
miila jotka kaikki ynmitenkä siis olisimme-kaa- n
mitä hän puistoon
nä paljo muutakin
voineet
pitää sokerileipuvaan toivoi toimitimme ilolla ja reista
erityisellä- ylpeyden tunteella
Sitte eräänä päivänä saimme
'Mutta kun kerran eräs meistä kuulla että muuan heistä se jo
jjpysi Tanjaa 'paikkaamaan hänen ka uunista ipiti huolta oli ruvenainoata paitaansa äyhkäsi tämä nut ryypiskelemään sekä saanut
mestarilta eropassit ja tilalle °li
ylenkatseellisesti :
Se otettu toinen — muuan entinen
"Onko niokomaa kuultu?
!"
sotamies jolla oli silkkinen liivi
nyt vielä puuttuisi
iKTauroiinme
perinpohjaisesti ja kultaisilla iperillä varustettu
Me olimme äärettö
tuolle tuhmalle hupakolle emme taskukella
en-iic-
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män "uteliaita näkemään semmoista keikaria ja toivossa että
edes
vilahduksenkaan
hänestä
näkisimme juoksimme yksi toisensa perään alituiseen pihalla'
Mutta hän tuli itse meidän
Häu aukasi ovemluoksemme
me ipotkasulla ja astui kynnykselle sekä sanoi siitä :
"Jumalan rauha! 'Hyvää päivää pojat!"
Ovesta tunkeutuva kylmä ilma
kietoontui paksun savun tavoin
hänen jalkoihinsa mutta häu itse seisoi kynnyksellä ja katseli
siitä alas meihin — vaaleiden
rohkeasti ipystyyn kierrettyjen
viiksien alta loistivat vahvat
Hänen liivinsä
hampaat
—
oli todellakin ihmeellinen
taivaansininen kimeltelevä
sekä varustettu
napeilla Ja kell°nvitjat
oli hänellä myöskin
Hän oli kaunis 'mies tämä sotilas ipitkä ja voimakas punaposkinen suuret vaaleat silmät
katselivat kirkkaasti ja ystävällisesti Päässä oli vaalea kovaksi
tärkätty mvssy ja aivan pilkut-toma- n
puhtaan esiliinan alta näkyivät uusimman muodin mukaisten kiiltävien saapasten kär-jkel-tas- et
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talia Kertaa nieman paicoiiisesti
Useat olisivat
ja Itämillämme
tahtoneet näyttäytyä sotamiehelle yhtä tuimina sydänten vallot-tajin- a
kuin hänkin mutta kukaan ei osannut eikä ymmärtänyt Ikäänkuin tätä tunnustaak-see- n
lausui muuan :
"Kuinka olisimme voineet aja?"
tellakaan
"Niin semmoinenhan on vähä
" sanoi soliian vaikeata teille
tamies itserakkaasti ja katseli
"Te ette'ole
meitä tarkastellen
teillä ei ole ryhtiä
sitä laatua
ei ole ulkonäköä niin sanoakseni! Ja naiset tahtovat että
miehen pitää näyttää joltakin
että hänellä on säännöllinen ruumis
sekä kaikki niinkuin pitääkin olla! Myöskin he pitävät
väkevästä kävoimakkuudesta
tämmöisestä esimerkdestä

iksi"

Hän veti oikean kätensä taskusta ja näytti meille kyynäspää-hä- n
saakka paljasta käsivartta
Se oli valkea ja voimakas sekä kullalta kimaltelevien karvojen peittämä
kaikki pitää
"Jalat rinta
olla lujaa ja vahvaa
Myöskin
täytyy olja säännöllisesti 'puettu
niin että se kauneus mikä ruuVanhin sälli joukostamme pyy- miissa on näyttää joltakin
että hän sul- Minuun esimerkiksi ovat naiset
si kunnioittavasti
En minä
kisi oven Hän tekikin sen mu- aivan hullaantuneet
kavan vetkaisesti sekä rupesi ky- heitä kellota enkä houkuttele —
Me ne lentävät itsestään kaulaani
selemään mestaristamme
oikein kilpailimme keskenämme viisi kappaletta yhdellä kertaa"
'
(Jatketaan)
sanoaksemme hänelle että mestari oli juonikas lurjus veijari
rosvo ja verenimijä — kaikellais-t- a
mitä vain voi ja pitääkin sanoa työnantajastaan mutta joka Kun levität Toveritarta
keskuukumminkin on tarpeeton tässä työläisnaisten
Sotamies teen autat luokkatiedon
uudelleen "mainita
kuunteli viiksiänsä nykien ja silleviämistä
missään lempeä kirkas katse
"Tässä talossahan on paljon
tyttöjä!" virkkoi häu yhtäkkiä
VIRVOIVALMISTAKAA
Jotkut meistä naurahtivat kunTUSJUOMANNE KOTONA
toiset virnistelivät
nioittavasti
150 eri virvotus
juoman valmistamis
himokkaasti ja muuan sanoi että ohjeet
jotka on laatinut expertti kaikki
Käy hyvin kaupaksi
yhdessä kirjassa
talossamme on yhdeksän kappaviikossa
ansaitsee
$20000
Asiamiehet
letta tyttöjä
Lähettäkää 75 senttiä niin saatte kirjan
Kirjoittakaa
"No" oletteko rakkaita ystäviä ja erikoiset asiamiesohjeet
osoitteella:
heidän kanssaan?" kysyi hän ja
EUYERS EXPORT AGENCY
(Ainoat välittäjät)
killisteli silmillään
NEW YORK CITY
41 New St
Taas me nauroimme mutta
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Lasten Näytelmäkirjoja
on saatavana seuraavia lasten
näytelmiä:

TOVERIN kirjakaupasta

NOUSEVA KOSTO 2 näyt 12 henkilöä
'
SAITURIN HANHET 1 näyt S henkilöä
ONNEN TIE 2 näyt 12 henkilöä
KUNNAN ELÄTTI 1 näyt S henkilöä
COLUMBIAN KUKKATARHA 1 näyt 7 henkilöä
TÄDIN MARJAT 2 näyt 7 henkilöä
VALON TIELLÄ 2 näyt 12 henkilöä
--

OIKEALLE TIELLE

12 henkilöä

SURUJA 15 henkilöä
10 henkilöä
LASTEN JOULU 11 henkilöä
'
UNTA VUONNA 1916 9 henkilöä
RAHAPRINSESSAN

JOULU-AATTON-

"
'

A

25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c

Lasten näytelmäkirjallisuuden menekki pn niin pientä että
tilaakirjoja ei muuten kannata kustantaa kun että osastot
kuin
monta
niin
näytelmässä
kappaletta
vat kutakin kirjaa
Tämä ei rasita osastoja syystä että roolien
on henkilöitä
kirjottaminen ja niistä maksaminen jää silloin pois
anJos osasto tilaa kaikik kappaleet niin siinä tapauksessa
netaan 10 prosentin lisähyvitys
TOVERI

Box 99 ASTORIA

ORE

