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Läpyskä nro 229

LEMSAJÄRVEN LINJURISSA, Sulo Tanninen

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Osa 2
Ja muijat! Niiltäkös juttu luisti. Sai siinä kuulla jo
kunniansa taas kansanhuolto, kun kiukkuansa ne
purki, kuorossa kotkottain. Ja joku joukkoon politiikkaa kuin kokeeks yritti varovasti. Yks jätkä kirosi
karmeasti, kun sanan “Hitleri” kuuli vain.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

Jäi sentään tarkemmin setvimättä se aihe, liiaksi
tulenarka. Sai jäädä rauhaan jo natsi-parka ja hetki
synkkänä vaiettiin. Mut kuinka olla, niin salaisesti
levis hiljaisuudessa ilmanpaine. Tais olla ruista sen
alkuaine, se kohta vaunussa tunnettiin.

Tilaa omasi Taimilta:
taimi.syrjala@gmail.com
puh. 040-0473467

Se nosti mielessä epäluulot, ja hiljaa tuumaili itse
kukin: jo taisi joutua viereen pukin, ja joku availi
akkunaa ja hiljaa murahti puoliääneen: - Hyi olkoon
sellaista haisunäätää! - Sen saisi pellolle kohta häätää,
se koko vaunun jo saastuttaa.
Se nosti vaunussa naurunremun, ja vitsit sinkoili
suusta suuhun: - Voin limpun voimalla nousta
kuuhun, kun kaasun talteen saisi vain. - Myös
häkäpöntössä vois sen käyttää. Niin mentiin maantietä
hilpein mielin ja kaskun vaihdossa kerkein kielin, jopa “Alkon ystävät” laulahtain.
(Matkan loppuosa seuraavassa Läpyskässä)

Läpyskä.ai 1 15.3.2017 13:05:28

C

M

Y

Anneli Vanhakartano

Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
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Pääsiäisen pajunkissa yksin istuu aatoksissa,
nostaa ylös pikku päätä, viel´ on ympärillä jäätä.
Silloin lämmin ääni pien´ kuiskaa: Sinut kotiin vien"
Lasten laulut siellä raikaa, ilmassa on kevään taikaa.

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!

Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi
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Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä
(mikä aineistoa tulee)
ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä entisen koulun
kierrätyspisteen päädystä. Jakeluongelmista yhteydenotot:
040 415 2216 / Moona
Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 23.4. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita
vanhoja tarinoita. Ne julkaistaan veloituksetta,
jos täytettä kaivataan.

