
Barbro vastasi hänen kat-
seensa peittelemättömään ute-
liaisuuteen epäröivän mietti-
vällä katseella.

Tokkopa sinä paljoa ym-
märtäisit minun vaikutteesta-
ni, jos sen sinulle sanoisin?

Koe jakatso!
Ei pidä heittää helmiä

sioille, vastasi hän hyvänsä-
vyisellä ilkeydellä.

Häpeä hiukan! vastasi toi-
nen niinikään hyvänsävyisen
röyhkeästi.

Ei, nyt on parasta, että
menen, ennenkuin sanomme
enemmänkohteliaisuuksia toi-
sillemme! sanoi Barbro nau-
raen.
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Minä saatan sinut kotiin.
Et suinkaan sinä jätä juh-

laa vielä!
Kun en kumminkaan saa

tanssia sinun kanssasi!
VIIDES OSA

1.
Et tule mukaan juhlaan?

Mitä se semmoinen on? Sem-
moista toverihengen puutetta
ei sinussa olisi uskottu.

Minähän en tanssi, puo-
lustautui Barbro.

Eihän siellä ole yksin-
omaan tanssia. Laulathan si-
nä? Avusta sitten rattoisuutta
sillä. Mukaan sinun pitää tul-
la.
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Meillä oh parasta kaikkia

tarpeitanne varten.
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Suomentanut Toini Kalima
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Barbro kumartui preparaat-

tinsa ylle miettiväisen näköi-
senä ja oli ollakseen siihen iii-
an syventynyt o 11 aakseen
enempääosaa vilkkaaseen kes-
kusteluun, jota laboratorios-
sa tänään hänen ympärillään
pidettiin tulevasta toverijuh-
lasta.

Opinnot kiinnittivät hänen
mieltänsä, mutta toveri-elä-
mästä ei hänellä ollut yksin-
omaan iloa, siinä esiintyi mo-
nenlaista, johon hän ei voinut
mukautua, ja monien toveYien
puolelta huokui suorastaan vi-
hollista henkeä sille, joka hän-
tä johti. Niinpä hänellä nyt
esimerkiksi ei ollut laisinkaan
halua olla mukana puuhatus-
sa joulujuhlassa juominkei-
neen ja tansseineen, mutta
ihan ilman muuta ei hän näyt-
tänyt pääsevän vetäytymään
poiskaan.

Juhlan järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja tuli hänen

luokseen.
Voisimmeko merkitä pari

laulunumeroa sinulta musi-
kaalisen puolen avustukseksi?
kysyi hän.

Sitä en ole luvannut.
Etkö sitten nyt voi luva-

ta?
Hän aikoi vastata kieltäväs-

ti, mutta sai päähänpiston ja
noudatti sitä.

Yhdellä ehdolla: että
saan itse valita, mitä laulan,
sanoi hän.

Totta kai. No minä mer-
kitsen sinulle yhden kaksiosai-
sen numeron, a jab, sanoi hän,
merkitsi muistikirjaansa ja
meni tyytyväisenä edelleen.

2.
Juhlailta tuli. Kokoonnut-

tiin ensin hilpeästi jutellen.
Sitten alkoivat puheet, lausun-
not, soitto ja laulu. Oli sukke-
lia, hilpeitä maljapuheita, juh-
lallista lausuntaa ja lystikkäi-
tä lauluja.

RENSTROM
BROS.

MOOSE LAKE, MINN.

EKLUN D’S
STORE

RUOKATAVARAA
VAATTEITA KENKIÄ

MOOSE LAKE, MINN.

tLAKESIDE |
DIRECT SERVICE t
Hudson Sales & Service

Massey-Harris
Farm Equipment

Gasoline halvennuksella 4*
Puhelin 131-J

MOOSE LAKE, MINN. 4.
■fr 41 4* 4» 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4? 4* 4* 4* •! J

HAMLIN |
furniture store & +

FUNERAL HOME *

\ Huonekaluja - vuodelarpeita
- seinäpaperia j*

Ikkunaverhoja \

Antakaa meidän kalustaa

MOOSE LAKE, MINN. J

»Itlerrg # MOOSE LAKE
Christmas SUPER SERVICE

Vi 0 •

C r 'Ä • V. L. Redenbaugh, Prop.
*

t KAISER-FRAZER
myynti ja palvelus

Phillips 66 gasoliinia ja öljyä

Puhelin 98
MOOSE LAKE, MINN.

\ for 1950* J*\ LAMPERT
YARDS

v s MAALEJA

Ta\ POLTTOAINEITA

I ) RAKENNUSTARPEITA

JJ MOOSE LAKE, MINN.

& barnum, minn. *

Kun Barbron vuoro tuli ja
hän astui esiin laulamaan, oli-
vat odotukset täynnä hyvän-
tahtoisuutta häntä kohtaan.
Tiedettiin, että hänellä oli
kaunis ääni ja että hän oli saa-
nut hyvän koulutuksen. Suun-
nilleen tunnettiin myöskin hä-
Inen mielialansa, eikä niinmuo-
doin odotettu juuri varietee-
lauluja häneltä. Pikemminkin
jotakin korkeampaan tyyliin.
Mutta sitä korkeata tyyliä, jo-
ta hän esitti, ei sentään odotet-
tu.

Outo hiljaisuus levisi äsken
niin hippeinä meluaviin salei-
hin, kun Adamin joululaulu,
Barbron kauniin äänen kanta-
mana, kaikui niissä.

“On jouluyö! On auvon ihme-
hetki:

Jumalan Poika syntyi päälle
maan!

Hän, joka kaiken, minkä rik-
konetki,

poispyyhkinyt on kuolollaan!
Nyt yli merten, maiden kaik-

kianne
luo ruskoansa toivon huomen-

kot**
Riemuitkaa vapaudesta polvil-
lanne!

Barbro aprikoi, oliko hän jo
ehtinyt juoda liikaa, kun ei
muullakaan tavoin osannut se-
littää hänen päähänpistoaan
ruveta keimailemaan hänen
kanssaan, viimeisen, joka kai
siihen herätti halua.

Brent vastasi vakaasti hä-
nen tutkivaan silmäykseensä
ja naurahti hiukan.
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Minä olen aivan selvä
toistaiseksi, selitti hän vas-

taukseksi ju 1kilausumatto.
maan kysymykseen.

Toistaiseksi?
Niin. Kun olen saattanut

sinut kotiin ja nähnyt, missä
asut, aion tulla takaisin tänne
juoman ja tanssimaan ja juo-
maan.v

He olivat nyt löytäneet pääl-
lysvaatteena ja menivät yh-
dessä ulos.

Oli tähtikirkas jakylmä jou-
lukuun-yö.

He kulkivat hetken matkaa
ääneti. Sitten alkoi Hjalmar
puhua. Siitä tuli yksinpuhelu,
sillä Barbro tyytyi vain kuun-
telemaan, mikä nähtävästi oli
toisen tarkoituskin.

Miksikä minä en joisi? Se
on hyvää japiristää. Tiedätkö,
mitä homeopatia on? Minä
luin tieteellisen selityskokeen
siihen. Siinä lörpöteltiin, että
liikunta on voimaa, jota erilli-
semmiksi atoomit käyvät, sitä
voimakkaampi on niiden lii-
kunta, ja niinpä on aineen vai-
kutus sitä voimakkaampi, jota
enemmän se ohenee. Todistus:
veden muuttuminen kaasun
muotoon, jolloin höyry kuljet-
taa junia. Nyt on niin, että ho-
meopaatit ohentavat aineitan-
sa spriillä, kun he tahtovat ko-
hentaa kykyjänsä. Ymmärrät-
kö nyt mihin tahdon tulla? Mi-
nä nautin spriitä, ja silloin va-
pautuu sidotut voimat minus-
sa; äly tulee vilkkaaseen lii-
kuntaan ja minä tulen leisku-
van sukkelaksi, jotta saan ih-
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miset kiemurtelemaan naurus-
ta. Selvänä saatan olla synkkä-
mielisempi kuin synkin syr-
jääni.En näe mitään tarkoitus-
ta elämässä, istun umpikujas-
sa, josta ei ole muuta ulospää-
syä kuin itsemurha. Mutta kun
saan spriitä nahkaani, muutun
minä ja muuttuu kaikki muu,
tulen vapaaksi ja kevyeksi ja
iloiseksi. Silloin ei elämä kai-
paa tarkoitusta, se on silloin
oma tarkoitus sinänsä. Keino-
ja kaikkialla. Minä nousen
korkeille vuorille ja näen maa-
ilman kaikki valtakunnat ja
niiden ihanuuden jatiedän, et-
tä se kaikki on minun, kun
vain ojennan käteni. Onko si-
nusta silloin kumma, että mi-
nä sen tuontuostakin teen ja
tartun kaikkivoipaan lasiin?

Hän vaikeni jakatsoi virran
veteen, joka vuolaana vilisi
tähtien ja lyhtyjen valossa. He
kulkivat pitkin virranrantaa.
Barbro, joka kulki lähempänä
vettä kuin hän, näki selvem-
min hänen kasvoinsa, kun hän
nyt käänsi ne sinnepäin, ja
niiden synkeä ilme riipaisi
häntä. Ja vaikka hänen pu-
heensa tuntui osoittavan, että
hän oli maistanut, niin ei hän
ilmeisestikään vielä ollut juo-
nut kylliksi tunteakseen it-
seänsä kaikkeuden herraksi.

Äkkiä hän käänsi katseensa
veden kalvosta Barbron puo-
leen.

Hän oli niitä, jotka pitävät
rumaa naista miltei pahennuk-
sena. Hänen tähänastisessa vä-
linpitämättömyydessään Bar-
brosta oli siten ollut jotakin
melkein vihamielistä. Mutta
tänä iltana oli tämä välinpitä-
mättömyys äkkiä muuttunut
uteliaisuudeksi. Hänen huo-
mionsa oli herännyt, hän vai-
nusi omaperäistä personalli-
suutta tuon mitättömän ulko-
kuoren alla.

Mikä mielijohde sinut sai
laulamaan juuri niitä lauluja?
kysyi hän, ei kuitenkaan saa-
dakseen vastausta, vaan ai-
noastaan uuden yksinpuhelun
johdannoksi. Tytöt ovat niin
pintapuolisia, niillä ei ole mi-
tään personallisuutta, minä
olen sydämeni pohjia myöten
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