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P I\I\SINPI\IV II.. 

On tullut vaikeus, ja väistyy yö, 
ja korkealla hohtaa huomenkoitto, 
ja elämälle voitonhetki lyö. 

" 

Vaan kuka mittaa kuink' on kallis voitto? 

Ken tuskan mittaa, mU' on tunteneet 
sydämet kalleimpansa. kaikkens' antain, 
ken ahdistuksen, josta auenneet 
on vihdoin avaruudet aamun rantain? 

Kokea saimme pienen tuokion, 
mit' urhot halki muinaisuuden ha rmaan; 
sen taistelojen taival ollut on 
valottomampi, vaikeampi varmaan. 

Niin, ankaruutta tuhatvuotisen 
nyt ehkä aavistamme taaUoin taiston , 
sen uskallusta aamuun uulehen 
ja voimaa, väkevyyttä elon vaiston. 

, 
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Ikuinen kaitselmus, mi kansan lään 
asetit kuokkijaksi pohjan korven, 
sai tuntea se luiman vastasään, 
sai kuulla torahdukset vainotorven. 

Nyt mitä luntemaan sen tulla sua!, 
asua suotko päivän kasvoin alla, 
ja kevään kirkastusla mieleen luot, 
niin että väistyy väijyväinen halla? 

Sen otsalla jo voiko kimmeItää 
vapaus, kärsimysten kallis helmi? 
Suur', oikea suo sille määränpää, 
elt' ei sen riento harhateillä telmi. 

Sen voiman, joka voitti vastasään, 
sen innon, jok' on meissä isäin juurta, 
äl' anna hervota, kun heitetään 
nyt vastaisuuden vaHa~arpaa suurta. 

Isäimme altis mieli meihin luo ; 
on aika etsikon, on hetk i enleen. 
Nyt kylvö tehdään, joka kasvun suo 
pojille kauvas polveen kymmenenteen. 



Sen sydämemme äani todistaa: 
ne touon kantaa, toivojemme kunnaat, 
surujen Suomi lohdutuksen saa 
niin kalliin, kuin sen kallihH on lunnaat. 

Oi aavistuksen kauko-aika uus, 
kun armahamp' on pilivil plUl.lIä maamme! 
Me - kohta muislamalon mulnaisuus -
ilomme korkeimman me siitä saamme. 

Siit' aaloksemme suureks avartuu, 
on meillä pääsinpäivän riemu pyhä. 
On tullut Suomen korkein toukokuu, 
käy elon kutsu: ylemmäksi yhä! 

Oi ylösnoussut, ylhä synnyinmaa, 
ylemmls yhä vaikeutta kohti 
se voima ikuinen sua koroiUaa, 
mi ihmeeJlisesli kaikk' aikas johti. 

O. Manninen. 
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ISANMIU\LLISEEN TI\ISTELUUN )1\ TOI· 
MINTI\I\N KI\NSI\N EETILLISEN . KI\SVI\· 
TUKSEN, LI\ILUSUUDEN, OIKEUDEN )1\ TO· 
TUUDEN PUOLESTR ISANMI\I\TTOMUUTTR, 
LI\ITTOMUUTTI\, VAARYYTTA, VI\LHETTI\ 

)1\ SIVEETTÖMYYTTA VI\STI\I\N-'l 

Yhteiskuntamme kaikki vanhat perustukset tätä ny-
kVä horjuva!. Ei vain ulkonaiset ja näkyvät, vaan vie-
läkin enemmän sisäiset, åalteelliset, ihanteelliset, ·si-
veelliset. Suomessa ei ole koko maan yhteistä halli· 
tusta, ei järjestystä, ei oikeutta, ei oikeuben, hengen 
eikä omaisuuben turvaa. Vallitsemassa ja hallitsemassa 
on mielivalta väkivallan ja raa'an voiman turvin. 

On jo kauan ollut selvillä, että tämäntapaiseen tul-
taisiin ja mikä siihen oli vievä. Olkootpa ulkonaiset 
aineelliset syyt siihen olleet kuinka suuret tahansa, 
epäkohbat, vääryybet kuinka räikeät tahansa, sota ja 
sen seuraukset venäläisine larlunloineen niin vai-

·)Tämä kirjoitus kirjoitettiin punaisen vallan painostuksen 
aikana. 
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kutlavat kuin ne ovat olleetkin - pääsyyt ovat kui· 
,tenkin paljoa syvemmällä. Se oli Suomen kansan poh-
jimmainen hengen pOhja, joka ei kestänyt. Kun ra· 
kennus huojuu, ei se ole ainoastaan sen myrskyn sYY. 
joka sitä sysäsi, vaan itsensä perustuksen, joka on heikko. 

Suomen kansan valistuksellinen, sivistykseJlinen' pe-
rustus ehkä lopultakin on jossain määrin kestävä ne 
sysäyksel, jolla sen sille rakentama vuosisatainen yh-
~eiskunta nyt saa kokea, multa kun se kuitenkin saat· 
toi siinä määrinkin pettää. kuin jo nyt on tapahtunut, on 
itse pohjassakin ja juuri siinä vika niin suuri, ellä' se 
'On uusittava ja vastaisen romaMuksen vaara mitä pi-
kimmin tarjuttava. 

Tätä vaaraa ei saaba lorjuluksi millään lujalla iär-
jestysvallalla, ei tarmokkaimmallakaan hallituksella, ei 
kansanvaltaisimmallakaan hallitusmuoöolla, ei myös-
kään laajaperäisimmillä yhteiskunnallisilla uuöistuksilJa . 

. Uusinnan täytyy alkaa mielistä, syöämistä, kansan 
omasta hengestä. Yksityisten, ryhmien, luokkien maa-
ilmankatsomus on rakennettava uuöelJe tai oikeastaan 

,vanhalle pohjalle. 
Kaikki eetilllset, oikeuöelliset valtiolliset ja yhteis-

kunnalliset käsitteet ovat suuressa osassa ihmisiä tätä 
nykyä täysin sekaisin. Murhat, rosvoukset, valheellisuus, 
vääristely, alhaisimmat intohimot, kaikkinainen väkivalta, 
vallan anastus, sorto ja pakko ovat tunnustelut oikeu-
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teluiksi laislelukeinoiksi oman asian ajamisessa. Hir-
vittävintä on, että köyhälistön itsessään mitä parhain-
len ja oikeuteluimpien pyrkimysten perille ajamiseksi 
kehnoin keino näyttää olevan parhain. Oikeata, rehel-
lisiä, lotta semmoisenaan ei enää ole olemassa, ai-
noastaan silloin sekin ehkä omaksutaan ja siihen ve-
?lataan, kun se hyööyUää;' se kielletään ja hyljätään, 
kun sen luullaan vahingoittavan. Soöan moraali on- jo 
kauan ennen sotaa ollut kansamme moraali. 

Tämä siveellinen sekaannus on suurin siinä osassa 
kansaamme, joka lähti kumouksen ja kaappauksen 
tielle, multa ei ole mitään takeita siitä, että sama oppi 
ei ole saava tunnustajiaan toisessakin osassa kan-
saamme. Nykyisestä punaisesta sarrasta kärsiviä uh-
kaa siitä vapautuneina vaara ruveta mittaamaan sa-
malla mitalla, millä heille mitattiin. Sisäinen sola-ai-
kainen turmelus ei rajoita kansan siveellistä selkäran-
kaa jäytävää työtään ainoastaan toiselle puolelle rinta-
maa, vaan pyrkii leviämään ruttona kaikkialle. 

On noustava nopeaan, tarmokkaaseen työhön ja 
taisteluun ikuisten eelillisten, oikeul.lellisten, aatteellis· 
len, yhteiskunnallisten ja valtiollisten, sanalla sanoen 
vanhojen tunnustettujen inhimillisten ja kansallis·isän· 
maallisten ihanteiben puolesta, joista Suomi tähänkin 
saakka on elänyt. On noustava juuri silloin, kun ne 
kielletään ja niitä uhataan - ja kun vielä on aika. 
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On ryhbyttävä nUben levittämiseksi sisäiseen lähe· 
fVs1yöhön niinkuin mustimmassa pakanamaassa, jossa 
niistä ei mitään tiebetä eikä niiben mukaan eletä. 
Kansastamme on puristeftava pois valhe, se on uubel· 
leen impregnoilava toluubella. On alateltava aakko-
sista, sillä suuri osa meibän kansastamme on ne unho!-
tanul, jos se koskaan vielä lienee niitä funlenutkaan. 

Epäilen sitä. Epäilen sitä nykyhetken kauhea! 
harhat silmieni ebessä. Sillä tietämättömyyttä, har· 
haantumista tämä kaikki po/ljaltaan on. 

Mikä pimeyben pohjola tämä muka valon ja vapau-
ben kotimaa onkaan! Eihän osa Suomen kansasta ole 
selvillä ebes siitäkään, että se on oma erikoinen kansa, 
jonka on saatava elää elämäänsä vieraan siihen sekau-
tumaIta, että sillä on isä~maa, jota ei ole jätetlävä vi· 
hollisen valtaan. Eihän sillä ole aavistustakaan laki-
pohjaisen yhteiskuntajärjestyksen ensimäisistä ehöoista, 
ei eZluskunnallisesla toiminnasta, 10Zlellisesla kansan-
vallasta, henkilön ja omistusoikeuZlen loukkaamallo-
muuZlesla; se ei tunnusta mitään muuta kuin luokka-
eöun ja luokkamoraalin, tuskinpa enää sitäkään, sillä 
pi~n kai hajoaa sosialistiemme oma luokkakansakin 
pieniksi hetkellisiä riistanajojaan harjoillaviksi villihei· 
moiksi, käy'ben samaa kehitystä kohti kuin sen emä-
maassa Venäjällä. 

Ja tämän kansan pitäisi kyetä luomaan itselleen 
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ja jälkeenlulevilleen uutta Suomea, vapaata ilsenä~stä 
valliota, ja siihen upi-uutla yhteiskuntaa? 

Kansaamme on opetettava, neuyotlava, totutettava, 
käbestä pitäen taluleltava pois siltä harhapolulta, jolle 
se on joutunut, takaisin omaan kotiinsa. Kai vitsaa· 
kin tarvitaan, ja vitsankäytläjät Vhbes,sä vitsauslen 
kanssa kyllä tulevai tekemään tehtävänsä, ja tehkööt 
ne sen. Mutta opetus, neuvonta, kasvatus, valistustyö 
seuralkoon kurilusla. 

Kansamme eetillisessä, opillisessa, käylöllisessä kas-
vatuksessa on täytynyt tapahtua hirveitä laiminlyön-
tejä, koska se on voinut kasvaa siinä määrin väärään, 
kuin nyl toteamme tapahtuneen. Tämä laiminlyönti 
on korjattava. Työ ei ole käbenkäänteessä suoritettu, 
multa alku on tehtävä. Kaikkien, jotka siihen tunte· 
vat vähänkin kykyä ja kutsumusta, on pantava itsel-
leen velvollisuus, asevelvollisuus sisäisen turmeluk-
semme vihollista vastaan, Ei riitä enää tähänastinen 
toiminta, ei kirkko, koulu ja muu virallinen ja puoli· 
viralllnen valistustyö. On ryMyHävä aivan erikoiseen, 
ylimääräiseen valistustyöhön van hain alkeellisimpien 
totuuksien ja ihanteiben selvittämiseksi ja uubelJeen 
juurrultamiseksi kansamme sieluun, kaikkein pimeim-
pien kolkkien valaisemiseksi. On aloteltava mitä sU-
kein, määrätietoisin, uupumaton, keskeytymätön toi· 
minta siveelliseksi, tiebolliseksi, opilliseksi, valtiollise~si, 
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yhteiskunnalliseksi valislamiseksi. Sen lyön tulee olla 
yhtäällä positiivisesti rakentavaa lotuuben työtä, toi-
saalla alasrepivää valheen valloituslen hävittämistä. 

Täh~n tehtävään on koottava kansamme parhaat 
henkiset kyvyt, sen korkein äly. sen loiminlalarmoisin 
voima. 

Olen ajatellut, että näifä voimia kokoamaan ja kes-
kittämään olisi perustettava seura, järjestö, miksi häntä , ' 
nimiltänemmekin, joka heli kohta, kun farpeelliset va· 
rat ovat koossa, ryhtyisi tehtäväänsä. Tehläväthän 
ova' moninaiset ja yhtä moninaiset niiöen toteutfamis-
keinot puhutun ja kirjoitetun sanan avulla. Käyleltä-
vinä olevat voimat ja varat kai tulisivat määräämään, 
kumpaanko olisi kulloinkin lurvaubutfava. Toistaiseksi 
luulisin olevan helpomman saaba kirjalliSia voimia 
liikkeelle. Meillä on paljon kynämiehiä, joille nykyiset 
tapahtumat varmaankin ovat antaneet voimakkaan sisäi· 
sen sysäyksen valistukselliseen agltatsiolyöhön yllä esi· 
tetyssä tarkoituksessa. Ne olisivat saatavat ja varo 
maan saabaankin liikkeelle: lietomiehet ja tiebemiehet, 
professorit, tohtorit, lehtorit, maisterit, opettajat, kir· 
jailijat, runoili jat, sanalla sanoen kaikki aatteillen mie· 
het, ihanteiben miehet, papit ja maallikot. 

Muissa sivistysmaissa suorittavat suurimmatkin ja 
parhaimmat ~yvyt ja kynä! tällaisia aatteellista kansan· 
valistustyötä sekä sanomaJehllistössä että muussa kir· 
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jallisuubessa varsinaisen toimintansa ohella. Meillä sitä 
ei ole tehty siinä määrin, kuin olisi ollut suolava. 
Nyt on sellaisen toiminnan aika tullut. Nyt on aika 
astua korkeuksista laaksoihin, aikakauskirjoista ja ylä-
luokan julkaisuista sanomalehtien alikertoihin. Ei saa 
jättää ammatlisanomalehlimieslen ja puolueillen palve-
luksessa toimivien kynämiesten yksinomaiseen varaan 
ebes sellaislakaan heille tavallaan kuuluvaa Iyötä ~uin 
on jokapäiväinen taistelu sosialistis-anarkistlsta valheen 
rintamaa vastaan. Sillä nyt ei ole kysymys varfiopal-
veluksesta, vaan hyökkäyksestä, läpimurtamisesta, eikä 
saa olla herraa maalla enemmän kuin merelläkään. 

Kehoittamalta liikehlimään laajemmalti kuin minin 
voimia ja varoja riittää olen ajatellut, elli repivä 
ja rakentava työ olisi aluksi suoritettava sanoma- ja 
lentolehbistön avulla. Kirjoitukset olisivat laabiltavat 
siihen sävyyn ja suuntaan, että niitä voitaisiin tarjota 
sanomalehbille, etupäässä maaseutulehbille eri osissa 
maata, päivä-, viikko-, kuvalehliin, kaikkiin halpahin-
faisiin aikakauskirjoihin, mihin vaan saataisiin sijoite-
tuksi. Olen varma siitä, että ainakin periaatteelliset lehbet 
puolueisiin kalsom~tla mielellään julkaisevat tällaista lu-
kemista, kun sen hankkiminen heille ei mitään maksaisi, 
ja vaikkapa vähän maksaisikin. Voitaisiin lehtien mukana 
myös tarjota julaisl.waksi pilempiäkin kirjoituksia eri-
koisina liilteinä ja sunnuntainumeroina, jotka voisivat 
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oJIa sisällöltään samat eri lukija-alueilla. Maaseubulla 
luetaan muutakin kuin sosialistista kirjallisuutta, kun 
sitä on saatavana. Maaseutulehbet tunkevat sosialis-
listenkin lukijain luo, niiben avulla pääsisivät maan 
parhaat kirjailijal aatteineen yhtämiltaiseen kosketuk· 
seen helban kanssaan, vaikkeivat lukijat aluksi kuu· 
luisikaan hei()än varsinaiseen lukijakuntaansa. 

Olisi siis ' kysymyksessä oikeastaan saaba aikaan 
toimislo, toimitus kansaa valislavien sanomalehti- y.m. 
kirjoitusten hankkimiseksi. Tuo toimitus ei farvitseisi 
olla kovinkaan monimiehinen. Siinä pitäisi kuitenkin 
olla ebusletluna vissit välttämättömät alat: uskonto, 
etiikka, yhteiskunta- ja valtio-oppi, kaunokirjallisuus, 
runous - jotka eri alain ebustajat pitäisivät huolia omaan 
alaansa kuuluvain kirjoitusten hankkimisesta. Erikoi· 
sen tärkeänä tehtävänä olisi paiv3n fapahh.Imien kä-
sittely niiben aalteiben valossa, joiben ajamista tämä 
toiminta tarkoittaa. Kuta aktualisempi teksti, sitä vai· 
kuttavampi saarna - ja sitä tekstimateriaalia tarjoutuu 
varmaan tulvimalla. Kiireellinen tarve vaatisi, että 
suunnaton valheiben, intohimojen, vääristely jen, vihan , 
ja harhaoppien lika jäftö suoranaisella polemisella ja 
agitatorisellakin tavalla ebes jossain määrin saå.taisiin 
aietuksi pois ja kansan henki puhbistetuksi ja besin· 
flsloibuksi. 

Vaslatkoot eelillisen kansan kasvatuksen, yhteis-
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kunnan tukemisen, laillisuuspohjan uubelleen rakenta-
misen, siveellisen $uursiivouksen ystävät: onko aika 
tähän toimintaan ryhtyä? 

los on - sanon: kun on - niin tällaisia loi-
mintaa, tällaista valistuslyötä varten tarvitaan ennen 
kaikkea varoja ja paljon varoja. Pelkk,ä innostus ja 
hetkellinen avuslushalu pian lakkaa, jos toimihenkilöt 
ja kirjoittajat eivät saa vaivoistaan täyttä korvausta. 
Kun varoja on, saabaan Iyövoimiakin, ensin niitä, jolka 
esikuntana johtavat sotaretkeä, ja sitten niitä, jolka 
solaa Myväl. 

Vetoan niihin, jolka voivat uhrata, jotka voivat 
hankkia nämä varat. Uskon, että varakkaat kansa-
laiset kaikista puolueista kilvan rlentävät tätä työtä 
lukemaan. Heistä riippuu, voibaanko ollenkaan lähteä 
suunnitellulle retkelle sitä valhetta, pimilystä, yllytystä 
ja anarkiaa vastaan, joka ei ole voitettu sillä, että 
laillinen järjestys on asevoimin palautettu. Hlrviöllä, 
joka pitää tätä maata puristuksessaan, on sata päätä 
ja tuhat kouraa. 

Kun varat on saatu kokoon, kutsuItakoon varain-
antajat muo()oslamaan sitä elintä, seuraa, yhtiötä, joka 
ne hoitaa ja käyttää ja antaa tarpeelliset toiminta-
ohjeet. 

• 
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Olen ajatellut, ellä tämän elimen muoboslaisi 
3 tai 5 henkilöä, jotka hoitaisivat kirjallisen puolen 
ottamalla alotteita ja hankkimalla kirjoituksia ja mää· 
räämällä nHben sijoittamisesta lehtiin ja julkaisuihin. 
HeiMn tulisi olla säännöllisessä kosketuksessa kir-
joittajain kanssa kaikilla niillä aloilla, joita toiminta 
koskee, ja vähitellen saaba muo()ostetuksi niislä kanta-
joukko. Tämä elin hankkisi itselleen toimitsijan, sih· 
teerin, josta vähitellen, ellei sellaisia heli löytyisi, voisi 
kehittyä se, joka yhä enemmän ottaa toimiston holbon 
ja vastuun itselleen. 

Vaurastuessaan voisi toimislo laajentaa toimin-
taansa suullisen valislusloiminnan alalle panemaJla toi-
meen esitelmiä, lähettämällä liikkeelle puhujia tai 
ainakin väliltämällä ja avustamalla niiben hankkimista 
haluIlisille seuroille y. m. 

Toimisto tulisi siis tavallaan toimimaan omalla 
alallaan samalla tekniikalla kuin puoluejärjestöt loilfli· 
vat omillaan. 

Se ei olisi minkään puolueen palveluksessa niiben 
erikoisasioissa, vaan ainoastaan niissä, jotka huoma-
taan voivan olla kaikille yhteiset Hengeltään ia sen 
antamalla auktoriteetilIään se ehkä voisi ainakin jos-
sain määrin yhbistää ja lähentää toisiinsa eri puolueita 
ja hioa niiben välisiä särmiä_ 

En ole katsonut mahbolliseksi Iällä hetkellä ja asian 
2 - T~l&ttlun j~lketn 
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kiireellisyyZlen vuoksi ehboltaa perustettavaksi mitään 
säännöstellyä seuraa tavalliseen lapaan jäsenlneen ja 
vuosimaksuineen, vaan enemmän yksityisiä vhlvmää, 
joka omalla hankkimaIlaan liikepääomalla voisi alkaa 
toimensa heli sen luottamuksen perustalla, minkä asiaa 
harrastavat lahjoittajat, kirjoittajat ja kirjoitusten julkai-
sijat antavat niille henkilöille, jOlka heihin vetoavat. 
Se olisi oikeastaan henkinen hyväntekeväisyysseura. 
Sen olemassaolon jatkumisen larpeellisuuben määräisi 
sen harjoittaman henkisen hvvänlekeväisyyben jatkuva 
tarpeellisuus. Enkä epäile, että se tarve ei pitkään 
aikaan tässä maassa tule Iyybyletyksi. Luulisin siis, 
että varoja vastakin tullaan saamaan. Ellei niitä saa· 
taisi ja siinä pelossa, ettei saataisi, olisi toiminta hoi· 
bettava niin, että · liike voisi muuttua itseänsä kannat-
tavaksikin: 

Kuka ottaa tämän aatteen käytännössä toteultaak· 
sefm? Mistä löytyvät miehet, jotka panevat tämän 
suojeluskunnan toimimaan? Nuorten aatteillen ja ihan-
teillen miehet, aslukaa,. riviin. 

Juhani Aho. 



PJ\RTTYLlN Yö. 

Punapyövelit raivoten ratsastaa: 
- "ei valkeat vangit armoa saa, 
ken ei taistoon käy, saa luomion, 
ken taislohon käy, myös kuoleman on!" 

- "Ukemmäks sua, Jumala, lurvasi lUO, 

apu ainoa, armosi suo 1" 

Niin vangit ne veisaten vaike roi, 
ei ykskään käskyä täyttää vo i, 
punaportot vuoteilta kiljahtaa: 

"alas armotta laulajat laukaiskaa!" 
"Likemmäks sus, Jumala , lurvasi tuo, 
apu ainoa, armasi suot" 

Kädet laivasta kohden ja polvistuen 
ne avaa rintansa luodeilI en. 
Kun yhteislaukaus , lurma!l toi , 
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vain voimakkaampana virlensä soi: 
Likemmäks sua, Jumala, turvasi tuo, 
apu ainoa armasi suo! 

_ "Päämiehet, te aseenne laskekaa. 
työn kostaa taivas ja syntymaa, 
vapauuamme ette te murtaa voi, 
on kanssamme Hän, joka kansat loi!" 

I,.ikemmäks sua, Jumala, lurvasi tuo, 
apu ' ainoa, armosi suo! 

Punapyövelit vain yhä raivosluu: 
- "siks kunnes on vaijennut v iimeinen suu, 
ei armoa anneta, ampukaa, 
niin vapaan matkan ne taivaaseen saa! " 

Likemmäks sua, Jumala, turvasi tuo, 
apu ainoa, armasi suo 1 

Ne untensa uhreina kaatuvat näin, 
käy kirkastettuina kuoloa päin, 
niiden keskelle Jumalan henki jo käy 
tykit metsistä jyskää, mut tulta ei näy. 

Likemm'äks sua, Jumala, lurvasi tuo, 
apu ainoa. armasi suo! 



Vapauttaja saapuu ja vapaa on maa, 
punapyövelit huutaa: hajaantukaa! 
Kapinoitsijat taivas kauhuIla lyö, 
on täytetty aika ja luomion yö. -

Likemmäks sua, Jumala, turvasi tuo, 
apu ainoa, armosi suo; 

Larin Kyösti. 

Oulunkylä 24. 4. 18. 

, 
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KUINKR SE OLI MRHDOLLlSTR. 

Jos meissä suomalaisissa on ollut taipumusta haavei· 
luih in ja kuvitl~lemiseen, niin ovat kai viimeiset kat-
kerat kokemukset karlslaneel tämän unleluuben sil-
mislämme ja pakottaneet meitä karun totuu~en valossa, 
ilseihailutta ja hentomielisyybeltä, katsomaan kohta-
Jaamme. Heikkoulemme ovat auttamattomasti paljastu-
neel yleisessä maailmanpalossa, - sen myöntäminen 
koifukoon uoimaksemme 1-) 

Mikä oli perussyynä onnellomuuleemme, - sen 
kysymyksen olemme varsinkin tämän sisällisen ka· 
pinan aikana, tuskaa kärs(en, surun ja häpeän murjo-
mina, sata kertaa asettaneet eteemme. I<u inka oli 
mahöollista, että- kansamme kauan kaivatun vapau-
tensa hetkellä särkyi kahtia, että ' sen toinen osa nousi 
maansa oikeusjårjestystä vastaan ja rupesi raakalais· 

0) Kun kirjOitus on kirjOitettu jo maaliskuulla, on jossakin 
koh~assa tässä huomattavissa jälkiä, joita ei kirjoittaja kui· 
tenkaan ole tahtonut myöhempäin tapausten tai mielialojen 
valossa lähteä karsimaan. 
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kansan alkeellisimpain intohimojen voimalla omaa 
olemustaan raalelemaan? Missä piili myrkyn pesä? 

Pesäkkeitä on tietysti ollut monta eikä niiöen kaik-
kien pOhjimmille perille vielä tällä hetkellä voitane 
päästä. Ei ole käytettävissä vielä riittäviä lähteitäkään 
kansallissotamme historian ja sen kaikkien syiben va-
laisemiseen. Mutta ilmeiseksi on käynyt, eHä nämä 
SVVI pohjautuvai jo kauas ebesmenneisiin aikoihin, 
kansamme kehityksen vaiheisiin, joiben varrelta ovat 
etsittävä! heikkoutemme ja särkymyksemme" iöut. 

• 

Tässä maassa ei ole ainakaan niin kauan, kuin sitä 
historian lieto valaisee, ollut orjuutta. Ei myöskään 
maaorjuutta siinä merkityksessä kuin esim. itäisessä 
naapurimaassamme. Mutta Suomessakin on siitä huo-
limatta hamasta keskiajan hämärästä as.,li vallinnut 
jyrkkä, usein katkera ja synkkä, ristiriita kahben kan· 
sanluokan välillä. Muinaisina aikoina, kautta raskaiben 
vuosisatain, oli se jatkuvaa ristiriitaa »herrain» ja »Ia· 
lonpoikain_, vallassääbyn, - vapaasääbyn- (suurelta 
osalta ulkomailta tulleen aateliston) ja veroa maksa· 
vain maa~vi1jelijäin, raatajaluokan, välillä. Ebellinen sorti 
ja kiskoi monella tavalla jälkimmäisiä. Ruotsissa oleva 
hallitus koetti kyllä varsinkin aika-ajoin pitää poljef. 
tulen talonpoikain puolta, multa usein sen apu oli tehoton . 
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Mutta Suomen talonpoikainen y~inväeslö pysyi kui· 
tenkin vapaana ja kehittyi juuri tuon sorron alla va· 
paubeslaan araksi, minkä se asotti esim. Nuijasoban 
kautta. Siten se, kun ulkonaiset olot maassamme 
muuttuivat, heräsi itsetietoisuuteen, omaa kansallisuut -
taan, omaa olemustaan vaalimaan,_ pyrkien luomaan 
vieraan kielen ja ruotsalaisen virkavallan ikeen har-
tioiltaan voimakkaalla kansallisella liikkeellä. Tämä 
vapaufustyö oli kumminkin vielä kesken, kun uusi sar-
taja, Venäjän virkavallan ja venäläisen kansalliskiihkon 
muobossa, nousi sen kansallisia ja rajoitettua valtiol-
lista vapautta masentamaan. Koko kansallemme kävi 
taistelu tälä sortoa vastaan katkeraksi ja sitkeäksi. 

Tällävälin oli väestön lisääntyessä ja elinkeinoelä-
män kehitlyessä meiMnkin yhteiskuntaamme ilmestynyt 
uusia aineksia, maaseu~un liIatlomia ia kaupunkien 
teh~astyöväkeä, jonka kansanluokan elämäneh~ot sor· 
ron aikana jäivät riitlävillä lainsää~ännöllisi1lä ja yh-
teiskunnallisilla toimenpiteillä ajoissa järjestämättä ja 
parantamatta ja joka näin ollen peri sen katkeruu~en, 
mikä niin kauan oli kytenyf sorrelussa suomalaisessa 
talonpoikaisväestössä ylimielistä, vieraskielisiä yläluok· 
kaa vastaan. Tätä tyytymättömyyttä koetti uusi, vieras 
sorlaja sen vuoksi alunpitäin monella lavalla yllyttää 
maan toisia kansanluokkia vastaan, ioi~en ytimenä nyt 
ei kuitenkaan enää ollut herrassääly, vaan oma, suoma· 
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lainen lalonpoikaiskansa, Suomen maataviljelevä väestö. 
Sortavalle, vieraalle virkavallalle ei tämä yllylys tosin 
sanottavasti onnistunut, mutta tuohon maaltomaan, 
köyhempään väestöön, johon samoihin aikoihin islu-
tettiin sekä lännestä että i()ästä tuotuja uusia sosialis-
tisia teoriioja ja mullistusunelmia, jäi kuitenkin sala-
kaunaa ja epäluuloa kytemään. Ja sitä lielsoltiin pian 
paHe menestyksellisemmin loisella venäläiseltä, nimit· , 
täin kumoukselliselta, taholta. Tätä ilmiötä ei meiltä 
aikoinaan ehkä yleisemmin eikä kyllin ·tarkasti huo-
matlu. Luultiin, että kansamme seisoi jokseenkin 
ehvenä vaikeassa taistelussaan ryssäläissortoa vaslaan, 
mutta samaan aikaan luo meille sulamaltomana luolu, 
sosialismin nimellä väärin kulkeva, kumousliike teki 
särkemistyötään, joka sekin kohbistui maan oikeusjär-
jestystä vastaan. 

Ensimäinen ilmaus siitä nähtiin ~suurlakon :o ai-
kaisissa ia jälkeisissä tapauksissa 1905- 1906. Silloin 
perusteltu venäläismallinen punakaarti harjoitti täällä 
jo lyhyenä valta·aikanaan tavatonta sortoa ja terroria 
ja sen johtomiehet pääsivät silloin valJan makuun, josta 
kasvoi vastaisten aikojen sammumaton vallanjano. Vielä 
pyrki kumminkin suurin osa sosialibemokraalisla puo-
lueltamme valtaan ja vaikutukseen parlamentlaarista 
tietä, :osiveellisillä keinoilla:o, multa toinen, joskin pie-
nempi osa, hylkäsi jo varhain tämän tien, haaveksien 

, 
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ja valmislaen vhteiskunnallista kumousla. Ja se yleinen 
mielten toivottomuus, jonka uusi, jatkuva valtiollisen vai · 
non vuosikymmen 1908- 1917 Suomessaaiheutli, vahvisti 
ilmeisesti työväen joukossa tätä viimemainittua suuntaa. 

Ebellylyksenä ja menestymisehtona tälle hiljaisuu-
bessa ajetulle liikkeelle oli kuitenkin se vanha viha, 
joka kansamme pohjakerroksissa perintönä ebesmen-
neillä vuosisaboilla asui vallassaolijoita ja "herroja" 
vastaan. Tämän vihan lietsojat salasival ja kielsivät 
johbeltaviltaan joukoilta sen, että olosuhteet tällävälin 
olivat Suomessa muuttuneet niin, että entisen sorlavan 
(ruotsalaisen) virkavallan ja ylimysvallan vaikutus oli 
murlu~ut ja että, mikäli kotimaisiin vallasuhleisiin tulee, 
vaikutus varsinkin uuben valtiopäiväjärjestyksen kautta 
oli siirtynyt itse kansalle, jonka ytimenä ja voimana 
ebelleen oli maataviljelevä väestö. Kuinka joukkojen 
käsitys tässä kohben voitiin johtaa harhaan, vaikka 
kansa itse yleisen äänioikeuben kautta oli saanut rat· 
kaisevan sananvallan, se on hyvin kummallista, mulla 
niin kuitenkin tapahtui. ·Kumousliikkeen kärki joutui 
siten suunnattavaksi oman kansan enemmistöä, sen 
tervettä ybintä vastaan, vaikka. se oli ebelleen suun-
tautuvinaan virkavaltaa, herrasluokkaa ja »kapitalismia» 
vastaan, jota viimemainittua meibän köyhässä maas· 
samme kuten tietty lobellisuubessa oli verrattain vä-
hän. Viha oli vanha ja syvä eivätkä olosuhteet, yhä ki-
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ristyvä venäläinen sorlo, olleet antaneet kansallemme 
tilaisuutta käybä sen juuria kitkemään . 

• 

Näiben olosuhleiben Suomessa vallitessa alkoi maail· 
mansota. Se ei aluksi meihin suoranaisesti tuntunut 
muuten kuin yhä tiukennelun ve,näläisvainon ja maan 
oikeusjärjestyslä puolustavain henkiläiben ajojahbin 
muobossa. fbuskuntalyö ja kaikki uubistuslyö pysäh-
bytelliin ja samalla kuin painovapaus muissa suhteissa 
tukahbutettiin, avautui tilaisuus sisäisen särkvmyksen 
ja luokka vihan lietsomiseen. )a sitä vallanjanoiset 
seikkailijaluonteet sosialistien - johtopiireissä vuosi 
vuotensa perästä ebesvastuuttomasti ja' ammattimaisesti 
hyväkseen käyttivät. Muistammehan, kuinka rajua oli 
• Työmiehen" kiihoitustyö sotavuosien varrella. 

Vähitellen kuitenkin myöskin soban aiheuttama 
elintarpeiben kallistuminen ja elämisen ehtojen vaikeu-
tuminen osaltaan lisäsi kansanjoukkojen tyytymättö-
myyttä ja horjutti yhteiskunnan perusteita. Yhä kipeäm-
min, yhä laajemmissa piireissä, kaivattiin muutosta sie· 
tämättömään tilanteeseen ja solavuoben jatkuessa toi-
sensa perästä kävi se kaipuu meilläkin laajapohjaiseksi, 
tuskaiseksi kärsimältömyybeksi, jonka kylläkin saattoi 
aavistaa valmistavart maaperää yhleiskunnallisilJe ku-
rnoustuumille. jotka köyhälistö helposti omisti. Juopa 
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eri yhteiskuntakerrosten välillä syveni, varsinkin kun 
eräät liikemies- ja yritläjärvhmäl toisaalla ilmeisesti 
hyötyivät ja rikasluival sotalilanteesla. joka taas suu-
ria kansankerroksia, Iyöpalkkain kohoamise;sta ja erilai· 
sista järjeslelytoimenpileistä huolimatta, raskaasti painoi. 

Näistä koko maailmassa ilmenneistä epäkohllista 
ja kärsimyksistä, jotka katkeroitlivat niiben mieliä, 
joiben oli taisteltava toimeentulonsa puolesta, ei ole 
tarvis Iässä la'ajemmin puhua. Ne olivat meilläkin te· 
hokkaita kuohunnan syitä, vaikka ohimennen~ huomau

tettakoonkin, että 50laolol kävivät suhteellisesti ras-
kaammiksi erinäisille palkannautlijaryhmille, pikku-
virkamiehille y, m" kuin varsinaiselle työväelle, jonka 
työpaIkat sentään asteettain tuntuvasti kohosivat ja jolla 
Suomessa koko sota-ajan oli riittävästi työtä. Eöellisiä 
innostutli kuitenkin aikojen ankeullen halki ajatus kan-
samme pyrkimyksestä j~ pääsemisestä saöan varjojen 
kautta suurempaan valtiolliseen itsenäisyyteen, jälkim-
mäinen taas vaipui yhä laajemmalla osalta luokka vihan ja 
luokkapyyleiöen suohon. Ja tähän vaikuttivat kiihoitus-
ahjoina juuri ne työpaikat, joihin .meillä työväkeä soban 
aikana suurin määrin koottiin, venäläisen ruunun »pat-
leritvöl», joissa varsinaista Iyötä tehtiin hyvin veltosti, 
multa jotka muobostuivat sekä venäläisille että suo· 
malaisille villitsijöllle erittäin otolJisiksi agitatsioonipai . . 
koiksi, mäläpesiksi, missä itämaista myrkkyä vuoöa-
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. telliin suomalaiseen vereen. Kun sitten kesällä 1917 
nämä työt yhtäkkiä lopetettiin, joutuivat nuo kumous· 
ja raakuuZlen-innon saastutlamat kymmentuhantiset 
joukol yn.täkkiä työttömiksi ja hajaantuivat sellaisina ym-
plri maan levittämään imemiään venäläisiä kumous-
oppeia. Heille oli nyt kiireellä järjestettävä suuria kun" 
nan töitä, jotka ne taas vuorostaan muuttuivat kumous-
ahjoiksi ja joissa venäläiseen malliin sosialistisen sano-
malehbistön johbolla valmisteltiin väkivaltaisia olojen-
muuttamista. Noiben :t anarkiakouluien:o vaikutusta ei 
yhteiskunnan muu osa tullut paljoakaan larkanneeksi. 

Näiben -kumouskurssien'" aikana ja niitä johtaen 
olivat jo käyneet vaikuttaviksi ne ratkaisevimmal sei· 
kai, jotka Suomessa lopuksi aiheuttivat kapinan: Ve-
nJiän tapaukset, anarkian pääsy siellä voitolle pyrki-
myksistä kansanvaltaisen tasavallan synnyttämiseksi, 
Jlrjettömät bolshevikiläiset kumousliikkeet. Niiben yh-
teyteen asettuivat heti Suomen sosialistinimiset ku-
mousmiehet ja vallantavoittajat, ja tämä vuorovaiku-
tus kävi keväästä 1917 asti, jolloin venäläiset :okomi· 
lea"~ ja ~ komisariot~ Suomessakin ottivat vallan kä-
eilnsä, yhä läheisemmäksi. Suomeen oli soban aikana 
kertynyt äärettömät määrät venäläistä sotaväkeä ja sen 
perheitä ja tämä yhtäkkiä valtaan päässyt väki oli 
alunpitäen käynyt järjestelmälliseen työhön Suomenkin 
oikeusjärjestyksen häviitämiseksi ja sen työväen

f 
into-
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himojen nostatlamiseksi. Täältä Suomen kautta tahboltiin 
näel vieClä kumousliike Länsi-Euroopaan ja sitä varten 
oli Suomen kansakin armotta syöstävä kansalaissotaan. 

Katkeraa on meibän muistella niitä lahjoja, mitä me 
olemme Venäjäl(ä eri asteilla saaneet: Tsaarilaisuus. 
venäläinen virkavalta, pyrki mei()äl ensin r~skaiben vuo- • 
sikymmenien kuluessa tuhoamaan ja ilseen!;ä sulatta-
maan, ja kun tämän sorron valta vihboin taittui, silloin 
kohta ilmestyi Venäjältä sen sijalle toinen valta, joka ei 
kansallemme tahtonulyhlään parempaa, vaan pyrki syök-
semään maamme anarkiaan ja veljesvereen! Jälkimäinen 
venäläislahja oli ainakin yhtä myrkyllinen kuin ebellinen. 

Nopeasti olivat olot Venäjällä mullistuneel nUben 
kauniita vapaubentoiveila synnyltäneiben (v. 1917) maalis-
kuunpäiväin jälkeen, jolloin siellä itsevallius kukistui, 
multa jolloin myös (Helsingissäkin) ensimäiset upseeri-
murhat tapahtuivat. Ihanaa kevätpäivää olivat pian seu-
ranneet intohimojen, särkymyksen ja vallantaistelujen 
myrskyt ja ne puhalsivat rajuina Rajajoen ylikin. Suo-
messakin olivat noina kevätpäivinä vanhan sortovallan 
ebustajat heti kaatuneet, sosialistienemmislöinen To-
koin senaatti oli Suomen omana hallituksena aslunut 
aisoihin, ebuskunta oli rientänyt työhönsä ja näytti 
tarmokkaasti pyrkivän parlamenltaarisuuben tietä luo-
maan uutta Suomea. Ratkaisevia vaikeuksia ei luot-
tanut vielä sekään seikka, että sosialismi enemrqislö-
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puolueena ja kumouslaineiben varassa alOI vaatimuk· 
slaan arveluttavan pitkälle, - sovittelu näytti mahöol· 
lisella. Multa myrskyt tulivat sittenkin. 

Tuon julkisen, parlamenltaarisen loiminnan alapuo-
lella kävi naet sosialisliemme taholla jo loinen pohja-
virta, jonka keinot ja tarkoitusperät olivat Rajajoen 
takaa kotoisin ja jola vallanjanoiset johtomiehet täällä 
salaa ohjailivat. Jo pian maaliskuun tapausten jälkeen 
oli niissä sosialistisen työväen piireissä, jotka 12 
vuolla si!len olivat toimineet silloisten punakaartien 
etunenässä ja uneksineet sitä tietä, aseilleJ"! kautta, 
luotavaa . valta-asemaa, noussut oireita saman liikkeen 
uubistamisesta, Sosialislilehbissä nähtiin ilmoituksia, 
että entiset punakaartilaiset kokoontuvat siellä ja siellä, 
ja vähitellen tämä liike, johon virallisella sosialisma· 
holta aluksi näyttiin jonkinvertaisella epäluuloIla suh· 
mubutun, sai johtopiirien salaisen kannatuksen. Meillä 
yleisesti omistettiin näille oireil le kovin vähän huomiota, 
vaikkakin tuo liike venäläisen samansuuntaisen vaikutuk-
sen kannustamana huomattavasti ja nopeasti laajeni pitkin 
kevättä ja kesää · varsinkin eräissä kaupungeissa ja 
IIkekeskuksissa. Pii)ettiin harjoituksia - Qsaksi ainakin 
venäläisten harjoittajain johi)otla ja venäläisin. komento· 
IInoln - , aseita jo hankittiin venäläisiltä tovereilta ja 
liloitettiin työväentaloille la ahkerasti pii)ettlin , umpi-
naiSia' kokouksia, joissa yllyteitiin terrorismiin ja ase· 
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voimaan tehokkaimpana ratkaisuna. Veljeylyminen ve-
näläisten kumouksellisten kanssa kävi viikko viikolta 
läheisemmäksi - suomalaiset naisetkin sitä ebistiväl. 

• 

Tämän ynteybessä ja rinnalla tapahtuivat keväällä 
ja kesällä 191 7 ne tunnetut lakkoliikkeel, jotka var-
sinkin maanviljelystöissä saivat väkivaltaisen, terroris-
Iisen luonteen ja jolka melkoisessa määrin heikensivät 
vuobenlulonkin toiveet. Näitä lakkoja kannattamaan 
yhtyi monin paikoin aseellinen, venäläinen sotaväki, 
joten yhteiskunta oli turvaltomana pakoiteftu alistumaan 
miltei kaikkeen . punaiseen pakotukseen, ja siitä yltyi 
luonnollisesti sosialismin anarkistisen, väkivaltaan lut-
vauluvan, suunnan into ja rohkeus. Tätä väkivaltaa ja 
venäläisten sekaantumista suomalaisten sisäisiin asioi-
hin eivät silloiset sosialistiset johtopiiril virallisesti hy-
väksyneet; ainakin julkisuubessa kehoittivat he joskus 
siitä luopumaan ja hallituksen sosialistiset jäsenet mat-
kustelivat lakkopaikoilla sovittelutarkoituksissa. Mutta 
luon puolueessa yhä vahvistuvan väkivaltasuunnan 
torjuminen oli sittenkin heikkoa ja epäselvää; voimak-
kaammin eivät nekään sosialistipiirit, jotka sittemmin 
ovat sotaan vienyltä anarkiasuuntaa tuominneet, kos-
kaan esiintyneet sitä vastaan, ja sosialistinen sanoma-
lehi)istö jatkoi hillittömästi hurjaa 'kiihoituslaan. Tästä 
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kaikesta, ja varsinkin salakokouksissa ja työpaikoilla 
harjoitetusta pakotuksesta, luo pimennossa kehittynyt, 
pinnalla käyväslä parlamentaarisesta taistelusta välittä· 
mätön pÖhjavir!a, jolle uskoteltiin, että asein, - luokka-
so1)alla '" , olivat koko Euroopassa yhteiskunnat tuola 
pikaa uubisleUavat ja työväki kohoteltava valtaan, pai-
sui ja kävi kuohahlelemaan; hyväuskoisten, rauhallisten 
kansalaispiirien - siinä joukossa melkoisia Iyöläispii.-
rejäkin - vielä oivaltamatla, mihin oireet tähtäsivät. 
Ne eivät uskoneet mahZlolfiseksi. että osa Suomen 
kansasta, vaikka se lakkoilikin ja oli levoton, nousisi 
Suomen vapautuksen hetkenä kapinaan omaa ebuskun-
taansa ja lainalaista oikeusjärjestyslään vastaan - siinä 
erehbyksemme! . 

On sanottu: Tämä kaikkihan on 10Ua, nämä syyt 
ia seikat pitävät paikkansa vielä räikeämmässäkin muo-
bossa, mutta selitys siihen, että laajat kansalaisrivit 
saattoivat valmistaa veristä kapinaa ja nostaa kansa-
laissoban, ovat sittenkin syvempää etsittävät. Itse kan-
sanluonteesta, jossa kai lienee arveluUavia vajavaisuuk· 
sia, suomalaisen robun luonteesta, sen valtiota perus-
tamaan soveltumaUomista ominaisuuksista sekä siitä, 
että me. suomalaisia sivistystä luobessamme, emme 
ole tätä ottaneet kylliksi varteen, vaan olemme kyn-
täneet liian matalalla, jättäen syvemmät juuret hoita· 
malla. - Nämä muistutukset, jotka ovat omansa vie· 
3 - Taistelu n Jälkeen 



mään meiZlät mitä synkimpään pessimismiin kansamme 
tulevaisuuZlesta, voivat olla aiheellisia. Näitä heik· 
kouksiamme 'ja laiminlyöntejämme on meiZlän vaka· 
vasti ja itsepetokselta nyt ja vastaista t.aivalla alotlaes· 
sam me tutkittava ja sitkeällä, vuosien, vuosikymmenien, 
perusteellisemmalla yhteiskunnallisella ja sivistystyöllä 
koetettava korjata varhaisempia virheilämme. 

Multa liian syvään pessimismiin ei meiZlän kuiten· 
kaan ole tauZlin syitä lutkiessamme vajottava. Missä 
kansassa tahansa,. minkäroluisessa hyvänsä, joka täl· 
laisena laitehetkenä olisi joutunut elämään suuren, 
kuohumis· ja hajoamistilaan joutuneen, kaikkinaista 
saastaa pursuavan ja vuosisataisia tauteja poleneen 
Venäjän kynnyksellä, jonka yli anarkian laineet löivät, . 
olisivat epäilemättä samanlaiset oireet ja onnetlomuu· 
Zlet näytläytyneel. Että väestön pienemmän osan ku· 
ritlomuus ja kumous meillä sai niin suuren ylivallan, 
sen taas vaikuttivat monet ebellisen sortokauZlen ras· 
kaat perinnöt. Hallitus ja kaikki, mikä sen nimellä 
kulki, oli vihattu. Järiestysvalta oli menettänyt arvonsa 
kansan silmissä, meillä ei ollut sellaista ,. käsivartta,., 
joka olisi kyennyt rikollisia piZlältämään ja hillitsemään, 
- ma.aliskuun puhZlistuksen jälkeenhän joutui näet 
järjestysvallammekin kokonaan kumousliikkeen komen· 
nettavaksi ja varsinaiseen tehtäväänsä tehottomaksi. 
Vieras sotilasmahti esti .myös aseuhalla hallitusta sitä 
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kunloon järjestämäslä, johon suuntaan se silloin tällöin 
teki heikkoja yrityksiä. Sosialistimme, . nekin, jotka 
eivät suunnitelleet väkivaltaa eikä veritöitä. vastustivat 
intohimoisesti kotimaisen järjeslysvallan lujittamista. Tä· 
män suurimman puolueen hartioille ja huipuille oli sil-
loin jo kohonnut aineksia, jolka selvemmin tai hämä-
rammin haaveksivat yhteiskunnallisen kumouksen kautta 

itselleen tulevaa valtaa ja mahtia ja käyttivät ebuskun-
nassa, sanomalehbistössä ja joukkokokouksissa " kansan-

vallan- nimeä väärin pjbä llääkseen yhteiskunnan luona 
täperänä aikana heikkoullen ja järjestystä puuttuvan JlhVl-

lyvåisyyben lO tilassa. Kansan vakavammat ainekset eiväl 

päässeet vaikuttamaan, sen rikollisaineksel nousivat pin-
nalle, - ilse kansa sellaisenaan ei suinkaan siltä ollut ma-
llonsyömä, minkä se sillen koettelemuksen vaikeassa 
taistelussa osoittikin. • 

Näin olivat jo kesällä 1917 alkaneet ryöstöt ja 
murhat, joillen tekijöllä, osaksi venäläisiä, osaksi suo-
malaisia, ei saatu ilkilöistään ellesvastuuseen. Esi-
merkki tarttui laajemmalle, kurittomuus kasvoi. Hun 
sitten hallitus tai kansalaispiirit koettivat perustaa suo-
jeluskuntia ryöslöjä ja i1kitöitä estämään, leimasivat 
sosialistiset lehllel ja heiMn mainitut johlopiirinsä ne 
muka kansaa", työväkeä, vastaan lähllälyiksi. Tämäkin 
yhteiskuntaa suojeleva toiminta tuli siten estetyksi 
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taikka muuttuivat nuo yhteiskunnan turvaa tarkoitta-
vat yritykset tosiasiassa anarko-sosialisteille voimak-
kaaksi kiihoiluskeinoksi ja kannustimeksi vallanku-
moukselliseen ja väkivaltaiseen toimintaan. ~Näetlekö. 

porvarit perustavat lahtarikaarteja työväen vapautusliik-
keen tukahllullamiseksi», niin toishWiin sosialistileh· 
bissä yhtämittaa kiihoiltavin sävelin ja luo väkivaltai-
nen pohja virta sai siitä taas yhä uulla vahvuutta. 

Omituisia kohtalon ivaa oli, että myöskin kansamme 
kaikkia kerroksia elähbvltävä pyrkimys Suomen itse-
näisyyben mahbollisimman pikaiseen toteuttamiseen, 
siis vapaubenkaipuumme voimakas ilmaus, tuli 
osaltaan sekin eöisläneeksi sosialistisella taholla 
salassa käyvää vallankaappaushanketta. Venäjän sil-
loinen kerenskiläinen hallitus ei tahtonut irroillaa Suo-
mea Venäjän. kahleista, mutta Venäjällä vallaanpyrkivä 
ja yhäti vahvistuva bolshevikiläissuunta antoi siinä 
kohClen Suomen sosialisteille avoimin käsin lupauksia. 
Kuinka tämä kysymys heinäkuulla joutui eöuskunnan 
käsiteltäväksi, kuinka sosialistien valtalakiehöotus, niin 
heikoille perustuksille kuin se nojautuikin, niin hatara 
kuin se asiallisesti olikin, tuli siellä hyväksytyksi, ai-
heuttaen pian eöuskunnan hajoittamisen ja monia kan-
salaisryhmäin välisiä särkymisiä, sen kaiken kertomi· 
nen ei sisälly tämän katsauksen puitteisiin. Mainittava 
vain on, että luo salassa käyvä, väkivaltaisiin keinoi· 
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hin vetoava liike, joka harjoitti punakaarteja ja hankki 
aseita, sai jonkinlaisen aiheen selillää syvien rivien 
joukoille, että se, juuri se, ajaa Suomen itsenäisyyttä, 
jota muka Kerenskin valtaan lurvauluva porvaristo ei 
tahbokaan. 

To()ellisuubessa ei näitä punakaarliaineksia ilmei· 
sesti suinkaan erityisemmin eläht:lyltänyt Suomen vai· 
tiollinen itsenäisyys. Heistä haaveksival toiset ainek· 
iet yhteiskunnallista kumousta ja vallan siirtymistä 
heiMn omiin käsiinsä, loiset taas tavaraintasaamista 
ja ryöstöä, multa he saattoivat kuitenkin näennäisesti 
purjehtia Suomen itsenäisyyspyrkimyksen lipun alla ja 
lienee tästäkin ilmiöstä löy()ettävissä tärkeä syy, miksi 
vallankumouksellinen aseliike sai niin paljo kannatta· 
jia työväestön joukossa. Venäjän bolshevikit taas, 
noit:len runsait:len lupausten antajat, ajoivat omia 
lalout:lellisia ja vallanhimoisia tarkoilusperiään, vaikka 
olivat esiintyvinään erikoisina Suomen vapauben suosi· 
ioina. Tuo luvattu, tosiasiassa sangen rajoitettu, itse-
näisyys Suomelle oli heibän tahollaan siten vain syötti, 
kiihoitin sisäisen kumouksen aikaansaamiseksi Suo-
meen, jonka kumousliikkeen he tätä tietä tahtoivat si ir-
tää länsi-Eurooppaan. 

Siksi botshevikilaholla jo tällöin, kesällä 1917, 
kuten myöhemmin on selvinnyt. suunniteltiin ja järjes-
tettiin Pietarisia päin verisiä kumousta Suomeen. 
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Aivanpa malllamatlomasti leninin miehet silä piikin 
syksyä kiirehliväfkin, moiltien suomalaisia hengenheimo-
laisiaan epäröimiseslä, hitaubesla ja heikkoubesla, Tätä 

yllytystä osattavat aselähelykset Iyövaenlaloihin, jolka 
vähitellen muuttuivat »arsenaaleiksi », sitä Rahjan mal· 
kat, matruusien aserelket Mommilaan, alituiset kiihoi-
luskokouksel j. n. e. Ja meibän sosialistien johlopii-
rif, jotka aluksi näkyvät veri lien ajatusta vieroneen, 
antautuivat nyt yhä rennommin mukaan, - )Työmie-
hen - kiihtyvä, yhtä kamala kuin sala kavala, yllylys 
asottaa sen melkein viikko viikolta. Myöhemmin, kun 
oli kysymys venäläisen sotaväen poisviemiseslä itse-
näisestä Suomesta, asettui sosialistiemme iohto nimen· 
omaan sitä vastustamaan. Se tarvitsi tätä vierasta 
sotaväkeä täällä omiin tarkoituksiinsa, - siinä oli hei-
Mn itsenäisyysintonsa. Sosialistisessa ebuskuntaryh-
mässä näkyvät mielipiteet jakaantuneen kahtaalle, multa . 
niillä~ään ebusmiehillä, jotka yhä puolustivat parlamen· 
taarista tietä, ei ollut tarmoa eikä uskallusta astua avo· 
naisesti ja rehellisesti väkivaltaisen kapinan suunnitel" 
maa vastaan. lopuksi heibät lie yllätElty. 

Nopeasti kehittyivät tapaukset sen marraskuun 
»suurlakon ,. jälkeen, jossa punakaartilaiset surmasivat 
suuren määrän Suomen kansalaisia. He eivät joutuneet 
siitä eClesvasfuuseen. Päinvastoin " Työmies» silitteli ja 
tavallaan puolusteli noita murhatöilä. Tällä suurlakolla 
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muuten sosialistit, väkivaltaa uhaten e"uskuntaa vas· 
taan, pakottivat viimemainitun hätiköi"en tekemään 
eräitä päätöksiä, joita lerveissä oloissa varmaankaan 
ei olisi sellaisina syntynyt ja joita ei e"es kaikkia (ku-
ten kunnallislakeja) voitu sellaisinaan, paikkailemalla, 
käyM toteultamaan. Korkein valta piöäteltiin e"us-
kunnalle, hallituksen valta ja . olojenjärjestämiskyky 
pysyleltiin heikkona ja vasta suurilla vaikeuksilla saa· 
liin senaatti kokoon, samaan aikaan kuin useat maa-
herrat piöeltiin aseellisten punakaartien vankeina, jotka 
kaarlit myös alinomaa jatkuvasti terrorisoivat ja pak-
koveroltivat kunnallishallinfoja ja rääkkäsiväl niiöen 
valtuusto ja, hallituksen voimatla sille mitään. Näille 
punakaarteille myönnettiin nyt osallisuus ja pian rat· 
kaiseva asema sosialistisel\ puolueen joh"ossa. Sa-
maan aikaan Turku ryöstettiin puhtaaksi, sen asuk-
kaita surmattiin, sen virastot ja oikeuslaitoksetkin lak-
kautettiin suomalaisten ja venäläisten punaisten yhteis-
toimin eikä hallitus voinut saattaa ilkityön tekijöitä 
e"esvastuuseen. Sillä ei ollut mitään keinoja, järjes-
tysvalta, miliisi, oli kuten sanottu siirtynyt Siltasaa-
reUa johöetlavaksi ja tosiasiassa komensi sitäkin yhä 
julkeammin esiintyvä aseellinen.. punakaarti, jota taas 
johöetliin - nähtävästi viime kä"essä Pietarista. lti-
kehtiville joukoiJle alkoi käyöä selväksi, että jo oltiin 
väkivaJlan tiellä ja ellä sillä tiellä voitiin yhteiskunnan 

• 
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ja hallituksen avullomuuben ja heikkouben vuoksi tur-
vallisesti jalkaa - siitä kiihtyi tietenkin ryöstön halu 
ja vallankaappaamishimo. 

Uusi senaatti loimi näihin aikoihin tarmolla ja 
menestyksellä Suomen ilsenäisyyöen tunnustetuksi saa-
miseksi, pyrkien luomaan uuben tasavaltamme perus-
teita. ja e()uskunla puolestaan kiirehti valmiiksi pit-
källe meneviä uubistuslakeja, koeltaakseen niiben kaulla 
Iyyöyltää ja Iyynnyltää työväenluokkaa. Turhaan. Si-
säinen asema kärjistyi silläv3lin - syksyllä ja vuo()en 
vaihteessa - kärjislymistään. On soimatlu ankarastikin 
hallitusta sen liiasta hyväuskoisuubesla sekä siitä, ellei 
se, jonka tuli tuntea asema, sitä ajoissa tehnyt tunne-
tuksi lainkuuliaisille kansalaispiireille, niin että he olisi-
vat ajoissa voineet varustautua kapinan varalta. Tässä 
suhteessa olimme kai kyllä vähän kukin myötäsyylli· 
siä, - emme viimeisiin asti uskoneet Suomen sosia· 
listien tOllella nousevan ilmi kapinaan Suomen uutta, 
vapaata tasavaltaa vastaan. Kaikki näytti kyllä osat· 
tavan, ettei asema voi enää aseellisella ratkaisutla sel· 
vitä. Tuhalmiehiset punakaartilaisjoukot olivat jo mar-
raskuusta asti useimmissa kaupungeissamme yhtämi t. 
taa aseissa, pitäen harjoituksia, toimeenpannen _ran· 
kaisuretkikuntia _ (Käkisalmeen, Kuopioon y. mJ, ollen 
jo yksinomaan ,.sillä töin - ja lisäten lakkaamatta jouk-
kojaan, - ne eivät voineel ratkaisuun ryhtymällä 

• 
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hajaanlua, o~otus ja jännitys kävi niissä pian Vlivoi-

maiseksi. 
Sen näimme, mutta emme tahtoneet uskoa sitten-

kään, emme ryhtyneet, jotakin heikkoa yritystä lukuun-
ottamatta, vastatoimenpileisiin. Aseman aiheuttama 
laloubellinen lilakin vaati jotakin ratkaisua. Punakaar-
tit vaalivat tiukasti ~ pa lkkolaan., - mistä rahat? 
Ne kävivät kiristämään kuntia ja valluustoja - Kot-
kassa, Turussa y. m. - jatkuvasti kibutfamalla, pakkove-

roIlamaan niiltä varoja, joita siellä täällä eri nimillä 
maksettiinkin. Mutta näinhän ei voinut jatkua. lailli-
siin keinoihin tottunu,t yhteiskunta oli liian pehmyt, 
kapinaliike sai paisua, eikä maan hallituksen taholla 
tullut sitä vapauttavaa sanaa, joka olisi herättänyt unle-
101 miehet. 

Vihboin kapinan hankkijat, jotka junitlain olivat 
ku ljettaneet aseita Suomeen, alkoivat tammikuun lo-
pulla olla valmiit. Nähtävästi oli Pietarissa, jossa hei-
<Iän ylijohtonsa si jaitsi. päätelty, että kansalaissota 
alotettaisiin Viipurissa, jossa lauantaina tammik 19 
p:nä aseibenetsinnän nimellä ryhbyltiinkin pommitta-
maan erästä tehbasrakennusta ja vangilsemaan sekä 
surmaamaan ihmisiä. Hallitus koett i vieläkin lähettä-
mäinsä ebustajain kautta välittää ja sovittaa, multa 
ilmeistä oli, että se kaikki oli turhaa. Aseman koko 
räikeys - puhjennut kapina - oli vih<loinkin tuotava 

• 
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täy?>esså alastomuu?!essaan esille ebuskunnassa, jonka 
enemmistöltä hallitus nyl saikin valtuubel ryhtyä jär-
jestystä palauttamaan; jo seuraavana päivänä ilmestyi 
lopulta se hallituksen julistus, joka leimasi punakaar-
tien toiminnan vallankaappaukseksi ja kapinaksi. 

Vallankumoukseen ryhlyneiben taholta on kuten 
tietty kansalaissoban puhkeamisen syyksi väitetty silä, 
ellä hallitus järjesti _lahtarikaarteja _ muka sosialisti-
sen liikkeen luhoamiseksi. Mitä erehöyksiä tai lai-
minlyöntejä hallituksen syyksi voita~eekin lukea, varo 
maa on, ellei vastainen historia voi sitä soimala siitä, 
että se ajoissa olisi tehnyt jotakin liikaa kapinan puh. 
keamisen estämiseksi. Päinvastoin. Se oli tehnyt 
liian vähän yhteiskunnan turvaksi. Multa myönnettävä 
on, että sillä, yrittäessään velvollisuutensa mukaisesti 
luo()a maahan tehokasta järjesfysvattaa, oli ylivoimai-
sia esteitä tiellään. Kuinka valtasuhteet Venäjällä vaih-
tuivatkin, aina teki aseellinen venäläinen sotaväki, 
ioka täällä -komileainsa - kautla isännöi, nämä yrityk-
set tyhjiksi, kieltäen Suomen hallitusta palauUamasfa 
voimaan sitä järjeslysvaltaa, jota vailla jokaisen halli-
tuksen toiminta luonnollisesti roikkuu ilmassa. Uhat-
tiin hukuttaa heti veriin jokainen uusi järjestysvalta, 
niinkuin jo yritettiin lehlläkin Saksanniemen poliisi-
koululle. Hallituksen oli sen vuoksi jotakin yrittäes-
sään koetettava toimia julkisuutta välttäen, josta taas 
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punaiset saivat uu ben kiihoilusaiheen. Oliko luon 
yrityksen aloltaminen salaa erehbys, sitä on Iällä hei· 
kellä vaikea arvosleIla. Varmaa ainakin on, että puna-
kapinan puhjetessa oli ainoastaan muutamia satoja 
haulikoilla y. m. varustettuja miehiä Pohjanmaalla 
koolla laillista järjestystä puolustaakseen venä-
läisiä ja punaisia vastaan, - .siinä oli silloin koko 
»valkoinen armeijat - Kansan lainkuuliaisuuben ja va· 
pau?>en rakkaus polki vasta sen jälkeen maasta esille 
ne joukot, jotka ihmelellävällä voimalla nousivat ka-
pinaa kukistamaan. 

Punainen kapina alkoi ilmeisesti ennakolta tarkal-
leen laaöilun suunnitelman mukaisesti »suurlakolla - , 
jonka kuluessa vallattiin valtion,_ kuntain ja yksityisten 
laitokset ja jolloin jo ensimäiset murhat aseelloman , 
väestön jOukossa suoritettiin, mahi:>olJisimman tarkoin 
nouballamalla Ranskan vallankumouksen ja Pariisin 
kommunin sekä Venäjän äskeisen kumouksen antamia 
esimerkkejä. Ikävällä oli ilmeisesti tätä hetkeä puna-
piireissä oboteltu, niin vllätvksenä kuin se muulle 
väestölle tulikin. YlIätvksenä se sillä hetkellä näkW 
tulleen myöskin suurelle osalle sosialistista puolueita, 
jonka virallisissa järjestöissä ei sitä ebelläkäypää kä-
sittelvä ollut tapahtunut, jota heibän puoluekokouksis-
saan nimenomaan oli vaai:>itlu. Multa se Vllätysluonne 
oli kai loimeenpanijain taholla tahallaan tarkoiletlukin, -
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rauhallisemma! sosialistit ja Iyöväenjoukol olivat pako-

tettava! mukaan. 

• 

Suomen v. 1918 p~nakapinan varsinaisena ahjona 
oli kuten ylläolevasta näkyy suurella osalta Venäjän 
läheisyys ja vaikutus. Siellä oli sen rulon pesä, joka 
oli saaslultanul osan kansaamme, ja tähän yhteis-
kunnalliseen - ruUoan . liittyi ilmeisesti, tieten tai tietä-
mätiä, vanha Suomeen jo kauan koh~istunul kauna, 
jota kyti Venäjän eri kerroksissa yleisemmin kuin oli luul-
lukaan ja joka nyl vain oli pukeutunut uuteen muotoon. 
Venäjä, isännöipä siellä tsaari, l<erenski tai Ljenin, 
tahtoi ylläpitää otteensa Suomessa millä keinoin tahansa 
ja bolshevikiläisen Venäjän eöustajal saivat vihlloin 
lupauksiIla ja kauniilla houkuluksilla osan Suomen 
kansasta nousemaan tämän venäläisasian puolesta hir· 
muisiin veritöihin . itseään vastaan, . Taubin syitä . 
lutkiessamme tulemme aina perimmältä tähän ainais· 
ten onnellomuuksiemme pesäkkeeseen, venäläisen hen· 
gen hiipivään pyrkimykseen päästä hävittämään Suo· 
men kansa. Tässä on meillä lulevaisuubessakin 
eb~ssämme kaikista suurin, aina uhkaava ja aina varot.,: 
tava vaara, ainainen rulon vaara, jonka pyrkimykset 
eri keinoilla tähtäävät myrkyllämään olemuksemme. 
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Se on meiöän jatkuvasti torjuftava sitkeybellä ja valp-, 
paubella sekä järkevästi järjestämällä asiat omassa 
talossamme. 

Maaliskuulla 1917. 
Santeri Ivalo. 



POHJOLAISEN TERVEHDYS. 

Karjalan rintamalla. 

Sodan pauhuissa parhaat nyt Suomessa näin: 
Koko Karjala noussut on pärskyvin päin, 
Ei viera!'ita vierelle huo li. 
Lie kuinkakin kurja: se kerjä ile ei, 
Yks usko, yks Tusko sen uhmahan vei, 
Miss' sinkuvi surman nuoli, 
Jäi elämään - tahi kuoli 
- Terve Karjalan kaipa : 
Ola tervehdykseni halpa. 

Minust' tunluu kuin Karjalan kalskeessa so is 
Sävel uusi, mi Suomesta Suome/l lois. 
Ei tääII ' ole herraa, ei orjaakaan, 
Joka mies käy kultaista kulkuaan, 
Joka Poika polkunsa tietää! 
Yks' kuningas Karjala n täällä on vaan: 



Tasavalta, mi nousevi raunioistaan 
Joka Ryssän ei valtaa voi sietää. 

Terve Karjalan kaipa! 

Olen nähnyt ma porskehet Pohjanmaan, 
Miten siellä on kunnostus kukkurallaan, 
Mllen osatahan kuolla ja voittaa. 
Kun nyt näen Karjalan kärsivän maan, 
Kun kuuntelen sankari-seikkaiJujaan~ 

Kun Haadeksen harput ne soittaa, 
Niin tiedän sen varmaan: on Karjala silkee, 
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EI huokailIu! muinoin - miks' nytkään siis itkee? 
Se järkähdä ei, se kestää, 
Ken Karjalan karhua estää? Ken? 
- Terve! 

Oi terve sa Karjalan armeijakunta! 
Se minkä nyt tunnen, siis ei ole unia! 
Sen päälle ei kansaan saa luiskula lunla! 
Hei terve, te Laatokan laakerijoukol, 
Jotka lunnette Tuonelan tummat loukot, 
Te ,l\hvolan patterit, te Vuoksen vartioi, 
Te Raudun ratsut, te Joutsenon partioI, 
Te kaikki" joilla on Herkuleen hartiot, 
Te Joensuun juurevat nuorukaiset, 
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Te Karjalan lentävät muurahaiset, 
Jotka keräälte kortenne ylväästi yhteen, 
Jotka naslalle Suomelle suurimman lyhteen! 
- Korusana! pois - Jumal'auta, 
Tässä sodassa ralkaista saapi vai n rauta, 
Sisu keslitvi Sihvon rykmenteissä, 
N!en miehiä, Isänmaan Poikia teissä ... 
- Oi terve Karjalan kaipa! 
Ola tervehdykseni halpa! 

!\nt rea, 29 p:nii maliskuuta 1918. 

Ilmari Kianto. 



SIINRIIRITTIIRET. 

Olen näinä kauhun kuukausina monen monet ker-
rat ajatellut äitejä ja puolisoja, joiben tuska! ja kär-
simykset ovat olleet suurempia ja kii:)utlavampia kuin 
haavojen pOltto sankarien rinnoissa ... 

Alinomaa ovat he mieleeni jOhtuneet. Ja olen 
itsekseni tuuminui, että heistä s3bal ovat ansainneet 
sankariuben säbekehän yhtä hyvällä syyllä kuin lais-
telulanfereiltemme urhot. 

Taistelija! ovat uhranneet henkensä ja verensä 
pyhän ja korkean asian hinnaksi; nämä Suomen nai· 
set, joista nyl puhun, ovat maksaneet, jos mah()ollisla, 
vielä kalliimmal lunnaat isänmaansa vapaubesta. I<uinka 
monet muslat suruharsot ovatkaan vapaubenristin kel-
tapunaisten nauhojen veroisia kunniamerkkejä! On 
tehnyt mieleni, heitä kabulla kohbatessani, paljastaa 
pääni oubon ohitsekulkijan mykäksi kunnianosoituk-
seksi _ . _ 

En ole niin paljon ajatellut sankarikuoleman saa-
vultaneiben omaisia - vaikka heibänkin suruansa olen 
luullut ymmärläväni - kuin niitä äitejä ja puolisoja, 
4 - Taistelun Illkeen 
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joilta murhamiehen kalala luoti tahi raaka raula on 
turvan tahi loivon lemmannul. Kunnian kentällä kaa -
funeiben omaisilla on lohtunaan lieto, että heibän rako 
kaimpansa kuolema ei ollut tarkoitukseton; runosä-
keessä on korulausetla kantavampi totuus: sarea on 
solahan kuolo. He kaatuivat ase käaessä miehinä 
laislellessaan oikeuben ja tOluuben, aatteen puolesta. 
Multa kalkerampi on niiben suru, joiben rakkaimmille 
kohtalo ei suonut tilaisuutta ebes soban soreaan kuo-
loon, vaan määräsi elämän päältymään sokean mur-
haraivon järjettömyyteen. Ja missä tällainenkin suru 
suurisieluisella alistuvaisuuben Iyyneybellä osataan kan-
taa, siinä on kantajana sankari. 

Parin talven ajan on vieruslovereinani teatterissa 
ollut nuori mies ja nuori vaimo. Miehen tunsin varo 
haisimman nuoruuteni vuosilla. Olimme ylioppilasto· 
vereita, vaikka tit>mme sil.ten sattuivat eroamaan ja 
me joubuimme toisistamme jokseenkin vieraiksi loitto-
nemaan. Vaihboimmehan kuitenkin sanan silloin toi-
sen tällöin. Sillä välin . tuskin toisiamme ajattelimme. 

Viime päivinä olen nuoruuteni loveria ajatellut pal· 
jon, sillä hän on joutunut punaisten pyöveIin uhriksi, 
mutta vielä enemmän hänen rouvaansa, jota en lain-
kaan tunne, multa joka nyt ventovieraanakin äkkiä on 
ikäänkuin läheiseksi muuttunut. 

• 
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Joku oli pari päivää sitten tavannut kaZlulla mie-
hen vanhan äiZlin. Hän oli ollut niin ihmeen tyyni: 

- Minun täytyy mennä pojanpoikani luo piilosilla 
leikkimään, sillä miniäni matkustaa etsimään poi· 
kani ruumista . . . 

Hän oli nyökännyt ja mennyt piilosilla leikki· 
mään. 

Ja hänen miniänsä oli matkustanut Porvoon ruu-
mishuoneelle, missä mies makasi kohlaloloverinsa vie· 
ressä. Hymy oli hänen kasvoillaan, hymy, joka ne 
kirkasti valoisj ksi synkässä kuolemassakin. 

Vaimo polvistui hänen paariensa viereen. Kyyne· 
leet nousivat hänen silmiinsä. Ne sumenluiva' het· 
keksi. Ja kyynellensä läpi oli nuori vaimo näkevi-
nään, kuinka punainen murha mies Ojensi pistimensä ... 
Mutta seuraavassa tuokiossa jo häipyi kauhun kuva. 
Hän näki taas miehensä marmoriksi jähmettyneet, 
multa valoisasll hymyilevät kasvot. Ja hän nousi tyy-
nesti lähteäkseen arkkua hankkimaan. 

Mntta ovella hän kääntyi vielä kerran vainajaa kato 
somaan. Silloin hän huomasi, että huoneessa vielä 
oli kolmaskin ruumis. 

- Kuka hän on? 
- Tuntematon punakaartilainen ... tuotiin sao 

malla kertaa kuin rouvan mies 
ole käynyt katsomassa ... 

... multa ei kukaan 
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Nuori rouva kääntyy takaisin katsomaan tunlema-
tonta, jolla on pieni kuulanreikä matalassa otsassaan. 
Miehen jähmettynyt ilme on synkän luima, ja kangis-, 
luneessa käsivarressa on risainen punanauha. 

Kummalliset ajatukset täyttävät nuoren naisen mie-
len: ehkä juuri luo on hänen miehensä murhaaja , , . 
ainakin hän kuului samaan joukkoon . .. Vihan lei-
mah~us käy läpi hänen sielunsa. Multa kun hän kään-
tää katseensa kohti hymyillen lepäävää miestään, ka· 
toaa se heli. )a sen tilalle tulee ihmeellisen anteek· 
sianlavainen unhoitus, suuri Iyyneys. • Sillen hän menee. 

Multa kaupungilla toimittaa hän kirslun myöskin 
luntemattomalle ' viholliselle ja lähettää hänelle valkoi· 
sia kukkia. 

- Sellainen on kertomus f/islä naisesta, yhöestä. 
monien joukossa; sen yksinkertaisiin puitteisiin mah-
tuu mielestäni kokonainen sielullisten elämysten maailma. 
Sankaritarina ... 

Erkki Kivijärvi. 



• 

UUDEN SUOMEN LflULU. 

Ei silloin paistan"ut päivän kulta, 
kun puhkes kukkahan Suomen puu, 

. jäät järkkyi, tunturit iski tulta, 
veel verta vyöryi ja maat ja multa, 
oli kansojen yö, oli surman SULI , 
suru pilvessä maailma muu . 

Eik' ollut oikeuden valta vankka, 
kun syntyi Suomesta laulu uus, 
oli vainon vlIossala synkkä, sankka, 
rae lankes, rangaistus kulki ran kka, 
monet heimot ja kieleLkin Herraansa huus, 
paha voitti ja maan mataluus. 

Se vaappui Salliman vaskiva.aka, 
kun arpa Iyölihin kansan lään, 
jo riemuin raivosi lauma laaka •. 
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jo uhkas hirmu ja rauta raaka 
joka kukkaa, mi täälI' oli reunalta jään 
vain pälveslä noslanut pään. 

Sen tunsi lapsi kuin valkoluk.ka: . 
nyt lankes kohtalon kolkoin yö, 
se aukes aio yhä kuolon kukka, 
tuo ulvoi aio yhä Tuonen hukka, 
se hiipii, se saapuu, se saartaa, 
mitä loi tuhat vuosien työ. 

Jo kuuli kuolonsa kellot kansa, 
nous silloin valkea Suomenmaa, 

se syö, 

nyt huohlain hurmeesta. haavoistansa 
se seisoo jylhässä voimassansa , 
nyt miekoin, nyt miehin se valloittaa, 
mit' ei auroin, ei aaUehin saa. 

Ei ollut outo se taiston tiellä, 
sen muinen Ruotsi kuin Ryssä ties, 
miss' iski yhteen ne miehen mieliä, 
teki totta Suomenkin säilä s iellä, 
mut missä, miss' oli Ruotsin mies, 
kun meill' oli orjuuden ies? 

• 



Myös hengen taistoa hehkuvinta 
tlUi kansa kauan jo käynyt on, 
kun valtaa kahta sen kantoi rinta, 
sen raskas ollut on rauhan hinta, 
nyt itsensä )[oittaja voiUamaton 
valon vuoresta päästänyt on. 

Taas tunnen kansani: kalliolla 
sen valtakunnan on kulmapaas, 
taas synnyinmaassa on armas olla, 
ois ilmaa kaikua kantelolla, 
kun loihtisi laulu vain elohon taas 
sen kaiken, min kuolema kaas! 

Eino Leino. 
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KIIRSITTYII ELIIMlIll. 

(Eräästä kirjeestä.) 

Harjulassa 195/218. 

Lieneekö yksityiskohta ihmisen elämästä minkään 
arvoinen toiselle ihmiselle? Luuletko yleensä ihmisen 
oppivan mitään kohtalonsa aikuisia ja olemassaolonsa 
kirjavuubesla? Vai onko luo kaikki ainoastaan lar· 
koitukselonla, aallon viemää ja virran tuomaa, niin-
kuin yleensä kaikki maan ja laivaan välillä? 

Kylmän järkeilevästi tulet lukemaan allaolevan ja 
korkeintaan säälin sekaisella ironialla puserlamaan siitä 
aiheen johonkin noveJliisi tahi romaaniisi, jos se sii-
henkään kelpaa. Käytä aihe jos siitä jotain saat, bosee-
raa jotakin vastoinkäymisten kasvattavasta merkityk. 
sestä j. n. e. Ole miten objektiivinen tahansa, minulle 
se joka tapauksessa on elämää, punaista, läpikärsil-
tyä elämää. 

Se tapahtui näin. Olin jo aikaisin saunan jälkeen 
pannut maata illalla tämän kuun neljäntenä päivänä. 
Kuten lieMt asun yksin kuubenkymmenenkuuben vuo-
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(len vanhan SanCIran kanssa täällä metsässä!) Täällä 
pitää mennä saunaan muina päivinä kuin muul Ihmi-
set, jolta ei tällaisella yksinäisellä kankaalla tapah· 
luisi jotakin sillä aikaa kun tietävät ihmisten olevan 
poissa asuinhuoneislaan. 

No niin, nukuin jo raskaasti, kun kyökin ovelle 
koputetaan vallan vimmatusti. Minähän nukun talvella 
ihan keittiön vieressä olevassa huoneessani, Sanbran 
huone on eöempänä ruokasalin lakana. Puolihorrok-
sissa a~tun keittiön lävitse porstuan ovea raottamaan 
ja kysyn suomeksi ketä siellä on. 

Venäjäksi vastataan, ellä tullaan punakaartin puo-
lesta aseita etsimään, että minulla niitä muka olisi, 
• elfä olen porvari, valkokaartitai~en y. ffi. Sanojen tulva 

0) Parooni Ce~ercreutzin puheenaolevasla taiteilijakobista 
ja sitä kohöanneesta raa'asta hävityksestä julkaislii!1 eräässä 
Porin lehbessä toukokuun alussa 1918 allaoleva kuvaus, 
jonka albumin toimitus liltlää tähän osotteeksi miten sen 
jälkeen kävi, kun tässä julkaistu kirje oli kirjoitettu. 

Muutamia vuosia sitten rakensi taiteilija Em i lee b e r· 
er e u t z Harjavaltaan kauniin ,Harjulan huvilansa. Huvilan 
monet avara! suojat hän sisusti ja varusti rikkailla laiöe- ja 
antikviteettikokoelmillaan, joila oli monien vuosien kuluessa 
koonnut kotimaasta ja luonut mukanaan ulkomaanmatkoil-
laan. Harjula olikin näiöen seutujen erikoinen nähtävyys, 
aivan kuin joku satulinna. Sinne oli koolIu eri tyylikausia 
ebuslavia vanhOja huonekaluja, sOhvia, pöytiä, peilejä, kaap-
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on valtava ja ilmaisee melkoisia mielikuvitusta. Rien· 
nan huoneeseeni ottamaan housut ylleni, ennenkuin 
menen avaamaan, ja kuulen sIlläaikaa kuinka yhtä pai-
noa vimmatusti työllään ovea ja uhataan ampumisella 
jollei heli avata. 

Avattuani ryntää kymmenkunta sotilasta sisään pis-
limel pyssyihin ruuvaltuina. Heibän etunenassään käy 
yksi olio tuollaiseen ~ Iulup»-nimiseen aitovenäläiseen 
nahkatakkiin puettuna, revolveri kourassa ja tähtn 
sillä päin kasvojani. 

• Teillä on ampumatarpeita, aseila paljon, on meille 
kerrottu, punakaartilaiset ovat kertoneet, antakaa ne , 
kaikki tänne .• 

• Se on erehbys", ",astaan minä huonolla venäjä]· 

peia, peitteitä, verhoja, mailoja, van hoja harvinaisia porslil-
neia, pronsseia ja hopea-esineitä, taljoja, ryijyjä, silkki- ja 
helmikuOoksia j. n. e. Lisäksi oli siellä merkitsevä velsto-
kuvakokoelma ja monia kymmeniä maalauksia, etupäässä 
muistolahjoja kotimaisilla ja ulkomaalaisilla taiteilijoilta. Näl-
Oen antiikki· ja taiOe·esineiOen rahallinen arvo jo yksinään 
011 useita kymmeniä tuhansia markkoja, puhumattakaan siitä, 
eltä nliOen menetystä ei voiOa rahalla korvata. 

Nyt on Harjula perinpohjin raasteUu ja hävitetty. Kun 
punaisten pakolaiskaravaanll huhtikuun 10- 15 p:n välillä 
kulkivat pitkin Kokemäenjoen laaksoa, joutui myöskin Har-
jula yhä uuOelleen .ryöstelyksl. Ovet lyötiin hajalle ja ikku-
nat säpäleiksi ja silten alkoi raasto kaikissa huvilan suo· 
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läni sopotlaen. ,. Onko suomalaisia teibän mukananne? 
Jos on. niin astukoot eteeni, että saan heille kaikki 
näyllää ja selittää! · 

'>Kyllä niitä on siellä ulkona, mulla he eivät lahbo 
näyttäytyä· , vastaa nahkalakki. '- Antakaa vaan aseet 
tänne. Teillä on niitä !» 

. Kaikki mitä minulla siinä suhteessa on, on luo 
revolveri kamarlni pöyMllä ja kaksi vanhaa pyssyä 
museossa. Niillä ei ole muuta arvoa kuin kulttuuri· 
historiallinen .• 

• Vain tämä revolveri !. Ennen kuin annan sen heille, 
am mun sillä kaikki laukaukset umpeen, jotta näkisivät, 
ett 'ei se ole ollut labatluna. 

Tämän tehbessäni huomaan kauhistuksekseni, ellä 

jissa. Kallisarvoiset huonekalut rikolliin pienikSi paloiksi, 
arvoesineel ja harvinaiset kui:lokset sekä koristeet ryöstet-
tiin, porsliinit rikottiin, piano hakattiin kappaleikSi, samoin 
kellot, peilit ja lamput. Huoneet koetettiin ryvettää niin pa-
hOin kuin osattiin. Parooni Ce~ercreutzil1a oli myöskin hieno 
ja e~ustava ajokalukokoelma, vanhoja sukuperintöjä. ioi~en 
joukossa erilaisia kärrvjä. kiesejä, trilloja ja vaunuja. Ne 
on myöskin ryöstetty, samoinkuin kaikki hevosvaljaal. Tai· 
teillja itse piiloilleli metsissä kuusi vuorokautta. Kotonaan 
ollen ei hän suinkaan olisi hengissä säilynyt. Kuutuipa rois· 
tojen suunnitelmiin vielä Harjulan polllaminenkin, mutla sitä 
ei eMitly toteuttaa, kun polllokumppanien valkoisten tul· 
lessa oli kiireesti paeltava Harjavallasta. 
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yksi miehistä oltaa pöyöälläni kultakelloni perineen 
ja vaakunaberlokkeineen ja pistää sen taskuunsa. 
Huubahban, mutta silloin loinen nostaa revolverinsa 
ja huutaa jotakin minulle venäjäklii. Toinen tekee sa-
man tempun hopeakellolleni. Nyt ei minulla siis ole 
laskukelloa enää. 

Sitten viebään minut keittiöön jälleen, äkkiä s iepal-
tu1ani pöybältä lompakkoni väljään housuntaskuuni. 

:0 Teillä on rahaa, on meille kerrottu, paljon rahaa :> , 
huubelaan kaikilla tahoilta, . antakaa tänne tahi leibät 
tapetaan heli paikalla... Kolme pislintä on lähMtlynä 
päin ruumistani, jopa koskevalkin ne lievästi siihen 
ohuen paiban lävitse. Neljäs mies huutaa revolveri 
käClessä. 

Annan lompakkoni taskusta ja miehet rupeavat kyö· 
kin hellan syrjässä äkkiä laskemaan rahoja. »Viisi· 
sataa, tuhalla, tuhannen viisisataa,tuhannen kuusisataa' . 

.. Paljonko siinä on" kysyy pistoolinkäytläjä. 
»Tuhannenkuusisataa», vastaa laskija. 
, Teillä on enemmän. Jol1'etle anna, niin ammutaan 

heti" huubahtaa hän taas. 
Annan kukkaroni, jossa on noin seitsemänkym-

mentäviisi tahi kahbeksankvmmentä markkaa. NVt olen 
antanut koko oma isuuteni. En tiebä enää millä elää 
huomispäivilni, kun ei minulla ole penniäkään rahaa 
eikä posti enää kulje. 
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Sanon sen heille, multa rosvot vastaavat, ell'ei se 
heihin kuulu. Huutavat vain, että valehtelen, että 
minulla 011 enemmän, ja jotta t7armasti ampuvat, jollen 
anna:" 

- Ampukaa silte vain, mutta lotta olen puhunut! 
Näin kibutlavat he minua lunnin verran uhkauksillansa 

keittiössä, siJIäaikaa kuin loiset tekevät puhbasla huo-
neessani. Näen oven lävitse, kuinka kaikki piirongin 
laatikot on tyhjennetty lattialle ja lminka kaikki pito-
vaatteet oletaan kaapista. pibellään kaikki laskul ja 
heitetään tavarat lattialle. 

SanZlra tulee ulos huoneeslansa, kun huu{)an häntä, 
jolta hän lobistaisi, ellei minulla ole enempää rahaa. 
Miehiä lähtee· muihin huoneisiin jatkamaan työtään. 

Sanbran huoneesta ei löybetä mitään kelvollista, , 
niin että jatketaan muualle. 

Vht'äkkiä kuuluu ääni "CKOPO YOHTb H nOTOMö 
nOliaeMö[ ,. Tappakaa äkkiä ja sitten lähbelään! - Olin 
siis saanut tuomioni. Mutta olivatko he kuulleet jonkun 
äänen tahi nähneet jonku~ kulkevan maantiellä, sitä 
en tiebä, yhtäkkiä huutaa joku heistä, joka on ollut 
ulkopuolella vahtina, jotakin, ja samalla he kaikki rien· 
lävät saaliineen aika kyytiä pimeyteen. Olemme siis 
jälleen kahben SanClran kanssa. Tuo huuto oli ollut 
pelastukseni. 

Horjun taas huoneeseeni melkein tiebolfomana pii· 
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käsiä jännityksestä. Siellä on kaikki sekamylläkkää. 
Parranajokoneet, kaikki partaveitset, sakset y. m. pik-
kuesineel ovat menneet samaa tielä kuin kellbl. Kalos-
sejakaan ei minulla enää ole, jotta voisin kaslumatla 
mennä ulos märkään lumeen. Ja nuo kun olivat val-
lan uube!! TelefQ,onin mikrofooni, tahi miksi sitä veh-
jetlä sanotaan, jolla samalla kuullaan ja puhutaan, sekin 
on viety, lanka on katkaistu ihan kaapin kohbalta. Säh· 
kökellojen patterit ovat irtirevilyt. 

Menen sänkyyni voimatla nukkua, vuoroin vavislen 
kylmästä ja vuoroin hikoillen . En tie()ä mistään ajasta, 
koska minulla ei ole kelloa enään. Sanbra on sam· 
mutfanul sähköt huoneissa ja niin sitä valvotaan 
aamuun asti hirveässä jännityksessä, palaavalko pahan-
tekijät vielä vai ovatko jo lähteneet. 

Hun aamu koittaa, nousen läpivalvotluani luon hir-
muisen yön. En voi kuten tavallisina aamuina ajaa 
partaani, koska kaikki siihen tarvittavat neuvoi puut-
tuvat. Pitkäkarvaisena, ilman kalosseja, ilman penniä-
kään rahaa ja ilman kelloa rupean taivallamaan kylään 
päin. Herron tapahtuman eräälle naapurille, joka lupaa 
hankkia minulle pienen lainan, jolla pääsisin yli ensim-
mäisen päivän, ja joka myöskin tarjoo minulle kalos-
seja lainaksi. 

Voimatfa palata tuohon yhl'äkkiä niin kylmäksi 
muuttuneeseen kotiini menen osuuskauppaan, saan 
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sieltä velaksi ostaa partaveilsen ja kerron sielläkin 
yön tapahtumista. Se helpottaa kuitenkin, kun saa 
iollekin tyhjentää syMmensä. Telefoonitorvea siellä 
tietysti ei ole myytävänä eikä liioin 'kalosseja. Mistäpä 
niitä yleensä nyl olisi saatavana tää llä maalla tällä het· 
kellä? 

Palaan rautatieasemalle, jonne olen jättänyt Sanb· 
ran, metsäteitä, s illä rupean inhoamaan ryöstörelkil. 
lään olevien sotilaiben käyttämää maantietä. 

Ohitseni kulk~e neljä sotilasta suuret kääröt kai· 
nalon alla. Sain sitten kuulla, että nuo kääröl olivat 
yli tuhannen markan ebeslä kauppapuobista varasteI-
tuja savukkeita. Sain myöskin kuulla, että naapurini 
ikkunasta nähtyjen, hevosilla ajavien, pvssVillä varustet· 
tuJen sotilaiben matka oli suuntautunut osuusmeiieriin, 
josta he veivät puolenkolmaftatuhannen markan ei)estä 
juustoa ja voita. Ovat siis kaikesta : päättäen ahke' 

rassa toiminnassa. 
Tapaan tuttavani A:n luolia metsätiellä. Mikä valonsäbe! 

Hän tulee Parista jonkinlaisessa junassa ja käy isäänsä 
täällä tervehtimässä. Hän lupaa hommata mlnulle toisen 
lelefoonitorven Parista. Pääsen siis ehkä pian taas 
yhteyteen maailman kanssa, kunhan vain ulkolinja saa· 

baan paikatuksi, jonka vorol myöskin ovat katkaisseet. 
Myöhemmin päivällä minua moititaan siitä, ellä noin 

. lapsellisesti pibin kaikki rahani yhbessä paikassa, ellen 
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ollut ymmärtänyt varojani muualle kätkeä ja että pibin 
kaikki arvoesineeni noin näkyvissä. 

Niin, jälestäpäin sitä voiöaan tuumia ja aprikoilla 
monella tavalla. Olisi pitänyt lehbä sitä, ja olisi pitä· 
nyt tehbä tälti. Olisi pilänyt olla varoillaan ja olisi 
pilänyt kätkeä jotakin ennen kuin menin avaamaan 
ovea. 

Multa jälkeenpäin on niin helppoa olla viisas. Ja 
ennenkaikkea on helppoa filosofoiba toisille toisia varo 
len, kun uhataan kuulilla, jOlka menevät läpi monien 
ohueiben puuseinien. Kun meteli ja uhkaukset kaikuvat, 
niin ei ihminen enää ajattele milään. Hän hermos-
tuu, pöhkäänlyy ja. Iylsislyy. 

Ja, sitäpaitsi: Olinhan saanut luomioni! Minuthan 
piti ammuflaman. Olin silmänräpäyksessä asetettu 
ijäisyyi)en eleen. Mitä silloin enää tekisin rahoillani? 
Enkö tehnyt oikein, kun annoin ne kaikki? Sillä kuolla 
vale viimeisenä sanana huulillaan, olipa tämä va le sitten 
lausuttukin rosvoille, se on kuitenkin kurjaa. En voi 
sille mitään, Kun arvostelee asioita vissiltä ijäisyyöen 
näkökannalta »sub spede ceternilatis- , niin silloin 
kaikki muuttuu. Pienet seikat muuttuvat suuriksi ja 
suuret pieniksi. Kaikki elämän arvot arvioibaan uuöel· 
leen. Eik.ä tofta? 

Epäilen suuresti, eHä olisi suomalaisia ollut mukana 
siinä ryöslössä, vaikka luo nahkatakkimies sitä sanoi. 
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En ainakaan nähnyt muita kuin nämä sotamiehel. 
Yksi niistä, joka osasi jonkun sanan suomea, oli sitä· 
paitsi sanonut San~ralle, ell'ei niitä ole, kun San~ra 
oli PVVtäRyt puhutella suomalaista saa~aksensa asioita 
selvitellä. Multa mah~otonla ei ole, ellä joku Suo-
men mies olisi ollut heillän luotsinaan. Ja voipi toi-
nen kurjuus vielä ilmestyä punakaartin muo~ossa; eh-
käpä tämä vasta olikin alkua. Joka elää, saa nähbä. 

Minua vilullaa ja olen kykenemätön kaikkeen toi-
mintaan, olipa sille se mitä laatua hyvänsä. Olemme 
nukkuneel yön naapurilalossa, sillä emme ole olleet 
halukkaita valvomaan kolona loista hirmuyölä. Tuntui 
niin ihmeelliseltä jälleen palata tänne metsään, juo-
luamme aamukahvin siellä kylässä. Olisiko taas täällä 
käyty, olisiko iälkiä lumessa? Olisivatko ovet kiinni 
vai aukimurreItuja ? EHkö kuilu, elivätkö kanat? Oli-
siko käyty vaioissa, tallissa ja saunassa? 

Sykkivin sybämin astuimme sisään. Kaikki ol i kun-
nossa. Uutimet olivat vielä eilisillasta alhaalla. Yön 
tunnelma vallitsi huoneissa: Helmikuun aamuhämärä 
killui jonkinlaisena harsona mäntyjen laivoista. Kaikki 
uinui vielä . Satumaailman viileä henki vaipu i yli esi· 
nel~en . 

Minua väsyllää ja vilutlaa. ~ Sen omakses tietää, ko 
maat' saa .. , sanoo köyliölainen, .. ei stää pann' perin· 

TaisWlun j5Ike"" 



löjakkoon, eikä vie velkamiehetkään-. Tuolla murteen 
kiusaamalla lauseella on oma kaunis -totuutensa. Ja 
uni, oi~ea uni, unelmoineen ja tosilepoineen, se ei tule 
muualla kuin omassa vuoteessa, oman takkavalkean 
hiilloksen tummetessa. 

Siis hyvää yötä, sanon keskellä päivää, silloin kuin 
Sinun toimintasi ehkä on kiireimmiltään, silloin kun 
riennät työstä työhön ja aatteesta aatteeseen. 

Paistakoon päivä työsi ja unelmiesi ylle 

toivoo VSläväsi 
Emil Cebercreulz. 



VRRTIOLRULU. 

Me linna oomme Suomenmaan, 
sen vankempaa ei He. 
Vain puhki meidän rinlamme 
käy vihollisen tie! 

Me lippu oomme Suomenmaan 
vihitty vaikeuteen. 
Jos vaadit, hurmein kaslamme 
tliän kalliin lanlereen! 

Me sulle valan vannomme, 
mi kestää haudan taa: 
me emme väisly, ennenkuin 
on vapaa Suomenmaa I 

L. Onerva. 



JUMRLRNPRLVELUS RINTRMRLLR. 

Liekö milloinkaan jumalanpalveluksessa sellaista 
välittömyytUl. ja voimaa kuin silloin kuin sen pitää 
taistelusta palaava, voitokas sotajoukko paljaan lai~ 
vaan alla. 

Vanhat puhuvat "kirkonhaltijasta". Mitä hä· 
nen virkaansa kuuluu, sitä he eivät enää osaa 
tarkalleen sanoa. Multa jos häntä on olemassa, 
niin olen selvillä hänen toimistaan: hänen teh tävä-
nään on luoda "kirkkotunnelma" eri tilaisuuksien, 
eri vuodenaikojen, eri seutujen ja paikkakuntien 
mukaan. 

Jokainen, joka vähänkin on tehnyt havaintoja 
kirkoissa, on huomannut, kuinka suuresti eroaa , 
pääkaupungin uudenaikaisessa temppelissä pidetty 
jumalanpalvelus yksinkertaisista kirkonmenoista 
jossakin Lapin kolkan vaatimattomassa kirkossa. 
Samaan aikaan kuin ' edellisessä puhuu saarnaaja, 
jolle on erikoisen tärkeää uudenaikainen, loogil-
lisuuteen perustuva todistustapa, elämän eri "ar-



.. 
vojen" määritteleminen, juttelee jälkimäisessll pappi 
Jumalasta, joka "sataa" ja "paistaa" ja joka, niin 
erinomaisen hyvin tuntee lappalaisensa, heidän 
markkiRaretkensä yhtä hyvin kuin heidän poronpy~ 
källyksensäkin. 

Me olemme nähneet jumalan palveluksen rauhan 
aikana. Olemme istuneet kaupungin kirkossa, kuun-
nelleet urkujen mahtavaa pauhua ja laulukuoron 
esityksiä sekä ihailleet upeita, kukilla koristettuja 
alttareita. Ja kesäisenä sunnuntaina olemme viet-
Ulneet hetken pienessä maalaiskirkossa ja nautti-
neet sen yksinkertaisesta kodikkuudesta, Meihin 
vaikutti yhtä voimakkaasti va nhan pastorin vaati-
maton saarna kuin jonkun maalaistytön hameentas-
kusta lähtenyt hajuheinän tuoksu, joka levisi pit-
kin penkkirivejä ja hyväili suloisesti aistejamme. 
Kaikesta tuosta saimm'e omituisen kirkkotunnelman , 
joka suuresti erosi kaupungin kirkon synnyItämistä 
vaikulelmista , ja virren aikana selvisi meille, että 
UUUlä oli haltija omassa rauhassaan, alkuperäisenä, 
sadunomaisena. 

J\ivan toisenlainen on jumalanpalvelus sodassa. 
Sielläkin liikkuu "kirkon haltija" , mutta punaisen 
hlippalakin asemasta on hänellä päässään kuusen-
oksalla koristeltu ·solilashallu ja vyöllä miekka, Ja 
sen sijaan, että hän ennen hii viskeli pitkin kirkon 
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penkk~ä. ralsaslelee hän sodassa kenttätykin seläS· 
sä ja leikillelee konekiväärin patruunavö illä . 

• 
On laaj a kirkonkylän aukea täynnä miestä, kaikki 

täysissä aseissa. f\uringonvalo leikittelee kiväärien 
piipuilla ja hyväile!: mahtavan kenttätykin niskaa. 
KeväUuuli leyhyttelee lämpöisenä ja hanget kim· 
meltävät. 

Joukkojen päällikkö on ottanut joukot vastaan. 
Kulkien eri osastojen sivu on hän saanut sanan, 
että kaikki on järjestyksessä. Heli hänen oh i men-

' tyään on lihava luutnantti tehnyt täyskäännöksen 
aukeaa keskusta kohden ja seisoo siinä niin sotai-
sessa asennossa, odottaen "Iepo- "komenloa. Se 
tuleekin heli kun ylipäällikkö on ehtinyt kaikki jOu-
kot ottaa vastaan. 

- Lepo! kajahtaa aukean y li ja jäykät rivit 
liikahtavat vähän. Olkapäät pa inuvat alemmaksi 
ja kasv ojeniJmeet lauhtuvat. Ylipäällikkö antaa 
merkin sotapapille, joka on odottanut aukean lai· 
dassa, riv in päässä. Hän astuu esiin , asettuu pääl· 
likön viereen ja pyhä toimitus alkaa. 

Kuin yhdestä sanasta lentävät lakit pois mies· 
ten päistä. Kajahtaa ilmoille virsi, luUu ja rakas 
sävel: 



.Jumala ompi linnamme, 
varustus vahva aivan . 

. Hän aseemme on, kilpemme, 
c.jalla vaaran vlIivlln," 
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Siinä on voimaa ja ponlla, kun tuhat suuta 
avautuu virrenveisuuseen. Sävel kohoaa raskaan 
mainingin lailla ja särkyy aukeaa ympäröivien ta~ 

lojen seiniin. Se muistuttaa meren kohinaa. Ym-
päristö sulautuu siihen. Kaikki ottaa virsi valtaan-
sa, miehet, päällyslön, talot ja aukean laidassa 
seisovan tykin, viimemainitun varsinkin. Sehän on 
puhunut samaa kieltä, vaikka järeämmin, jänte-
vämmin .. 

~Se vanha vainooja, 
kavala, kauhia. 
Ei löydy maassa vertaa. ~ 

Sota pappi lausuu lyhyen rukouksen, lukee teks-
IIn ja taas kuin yhdestä sanasia lentävät ~kit pää-
hän. 

"Aurinko seiso alallasi Gibeonissä ja kuu f\jalo-
nin laaksossa", kajahtaa sotapapin ääni yli laajan 
aukean. Siitä hän aikoo puhua. 

Hän kertoo Joosuasta, joka soli f\malekia ja 
lIlislealaisia vastaan matkalla luvaltuun maahan. 
f\nkara oli taistelu. Rurinko laski ja itämaan pi M 

meä yö uhkasi siirtää taistelun ratkaisun .seuraa-

• 
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vaan päivään. Multa se ei saanut tapahtua. joo-
sua huomasi sotapäällikön silmällään, mihin vaa-
raan Israel joutuisi yön aikana. Vihollinen voisi 
saattaa heidät ja he joutuisivat kaikki tuhon omik-
si. Tuolla vuoren juurella pitenevät jo varjot. 
Siellä kamppaili Israelin vaJiojoukko sitkeän vihol-
lisen kanssa. Taistelu oli lulin(m. Kuului aseiden 
kalske ja taistelevien huudot. joila säesti kuolevien 
viimeinen korina. Taistelua ei saatu ratkaistuksi 
ennen auringon laskua. 

Silloin hälääntyy j005116. Hän tuntee, että tais-
telu menetetään. Multa sehän ei ollut Herran , Isra-
elin jumalan tahto. Ei! Päivän pitää jatkua, 'mak-
soi mitä maksoi. Taistelu pimeässä oli epävar-
maa. 

Silloin, juuri kun laskevan päivän varjo lankee 
laaksoa pitkin, kuuluu laakson yläpäästä voimakas 
huuto: 

- l\urinko seiso alall asi Gibeonissä ja kuu 
l\jalonin laaksossa! 

Se on Joosua, joka on ryhtynyt komenlamaan 
aurinkoa ja kuuta. 

Ja ihmeellisiä, aurinko ja kuu lollelevat. Päivä 
pitenee ja Israel saa suoritettua työnsä loppuun. 

Miehet kuuntelevat vakavina. He ymmärtävät 
ihmeen, s illä he ovat ilse kokeneet so'dassa monia 



" 
ihmettä. l\inakin heidän mielikuvituksensa käsit-
tää sen täydellisesti. Hekin ovat monia kertaa pe-
lastuneet käsittämättömällä lava ll a. Heidän järken-
sä ei halua panna vastaan. Tykillä istuva "kirkon-
haltija" pitää sen kurissa. 

Pappi puhuu Joosuan voitosia edelleen. Val-
koinen armeija on m yös saanut sellaisia voittoja. 
Eilispäivänä viimeksi, jolloin uhkasi päivä loppua, 
mutta taivaalle noussut kuu teki mahdolliseksi lop-
pury nn äkön suorittamisen ja vihoilinen lyötiin. 

- Mutta, on vielä yksi voillo, joka jokaisen 
pitää voittaa: se on Joosuan voitto ilsekunkin 
omassa sydämessä, omassa elämässä. 

Senkin miehet ymmärtävät. He tun tevat sodan 
vaarat. Ihmisyys ja ihmisyyden muistaminen on 
tärkeää. Sitä ei saa unohtaa. 

Jumalanpalvelu s loppuu ja ilmoille kohoaa taas 
virsi: 

.Se sana seisoo vahvana. 
He ei voi si tä kestää. 
Kun kanssamme on Jumala 
ken meiltä voi ton estää?" 

Niin, ken ? Ei kukaan. Sitä mahtia ei löydy! 
Nuo jäykät rivit ovat takeena s iitä. 

- Hsento! kajahtaa ylipäällikön komento ja 
ri vit ojenluvaL Ylipäällikkö kulkee joukosta jouk-
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koon ja laskee ne yksitellen menemään. Miehet 
marssivat tiheissä riveissä, päät pystyssä, huulet lu-
jasti yhteen puserrettuina. He ovat valmiita tais-
teluun vaikka heti paikalla . 

• 

Aukea on tyhjä. flur in'ko leikkii aidan vieressä 
riutuvalla lumitöyräällä. Tuuli humisee puissa. 
Yksinäinen kenUätykki seisoo aukean laidalla. Se-
ki" on viettänyt jumalanpalvelusta. Mutta vaka-
vuudestaan huolimatta se on valmis syöksemään 
suustaan mllrhaavan panoksen sinne, mistä vihol-
linen lähes!)! y. 

• • • 

Pienessä maalaiskirkossa istuu kuoripenkissä 
harmaapukuista miestä tiheässä. Kaikkien kasvoil-
la on vakava ilme ja usean kasvot ovat kohon-
neet katselemaan kaunista a lttaritaulua, joka esit-
tää Vapahtajaa vastaanottamassa lapsia. 

On pyhän ehtoollisen vietlo v:alkean armeijan 
sotilaille. 

Urut virittävät juhlallisen alkusoiton. Siellä on 
eräs joukkoon kuuluvista urkurina. 

Jeesus, elämäni Herra! 
Mull ' tule turvaksi, 
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kaja'htaa katumusvirsi täyteläisten äänien laulamana. 
Joku yksityinen seurakuntalainen, joka on tullul 
katsomaan tuola harvinaista toimitusta, yhtyy myös 
virren. lauluun. 

f\Ittarille ast~u solilaspappi, solilaspuku päällä, 
kappa selässä. Pienet, valkoiset ristit sinisellä poh-
jalla takinkauluksen päissä ovat merkkinä hämm 
virastaan. 

Pappi kääntyy seurakuntansa puoleen ja hiljai-
nen liikuutus kuvasluu hänen vielä nuorilla kas-
voillaan. Siinä on hänen edessään tuUuja kasvoja 
rivi riviltä, penkki penkiltä, nuorukaisia, jolka jo 
ovat uhmanneet monet tu~iset taistelut. Kevättuuli 
on purrut heidän kasvonsa ruskeiksi. Nyt he 
ovat siistineet itsensä, kammanneet tukkansa ja 
pesseet kasvonsa, multa sarka takki on sama kir-
kossa ja taistelussa. He ovat ilmoittaneet halua· 
vansa päästä Herran ehtoolliselle ja nyt on heille 
valmistettu tilaisuus siihen. 

Pappi, heidän toverinsa, puhuu lämpimästi. 
"Nouse, ota ja syö, sillä sinulla on aivan pitkä 
matka". Hän kuvailee heidän matkansa vaaroja ja 
vaivoja. Kaukaisista kodeistaan Pohjanmaalta ovat 
he lähteneet sotaan tuntemattomille seuduille. Heil-
Ui on ollut jo "pitkä matka", mutta vieläkin pitem· 
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mäksi se voi lulla: maallinen matka voi päättyä 
ijankaikkisuuden maahan. 

Siitä puhuu pappi, heidän toverinsa. Hän huo-
mauttaa, kuinka lähellä on kuol(>ma sotilasta. Mut-
ta hän tietää myös keinon, millä voidaan kuole-
maan astua vakain katsein, tyynin mielin. 

"Herran vartijana" se voidaan tehdä. 
Hän puhuu "Herran varlijasta," näyttää, millai-

nen on kristitty sotilas, osoittaa, kuinka tyynenä 
hän kulkee tietään. 

Ja pojat ymmärtävät. Hehän ovat kokeneet, 
ettei pelko auta, vaan lujalla mielellä on mentävä 
jokaisen, luottaen Jumalaan. 

Rippipuheen jälkeen seuraavan virren päätyttyä 
alkaa ehloollisen jako. Pappi astuu alllarille messu-
pukuun pukeutuneena, kädessä kalkki. 

"Herran rauha olkoon teidän kanssanne", sanoo 
pappi ja hän tuntee, ettei hän vielä milloinkaan 
ole sitä niin sydämestään lausunut. Ovathan nuo-
rukaiset kaikki hänen tovereitaan, hänen "poikiaan". 

Seuraa ehtoollisen jako ja muut virittävät "f\g-
nus Dein ", "Jumalan Karitsan" . Penkki penkiltä 
saapuvat nuoret sotilaat alttarin eteen ja polvistu-
vai sen ääreen. 

Papin valtaa liikutus. Hän näkee edessään 
taistelukentän. Siellä ryntäävät hänen poikansa 
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eteenpäin vihollista vastaan. J<uin nuoret leijonat 
käyvät he taisteluun ja vihollisen rivit horjuvai 
heidän ankarista iskuislaan. Mutta jälelle jää 
monta, monta tuttua, rakasta toveria. 

Pappi hillitsee itsensä. Hän ei saa oäyllää Iii-
kuluslaan. Onhan lämä sellainen hetki, jota eivät 
saa häiritä kuvittelut eivätkä aavistukset. 

- Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, kuulu-
vat harvaan hänen sanansa ja pöytä pöydältä nou· 
sevat nuoret sotilaat ja siirtyvät hiljaa penkkei-
hinsä. 

Päät painuvat penkin syrjää vasten ja muistot 
vanhoilta ajoilta valtaavat poikien mielen. Muistuu 
niin elävästi mieleen ensimäinen ehtoollisella käynti 
kotikirkossa. Silloin oli maailma avoinna edessä. 
Ei tiedetty mitään tällaisista ajoista. Ei liedeuy, 
että tulisi sota ja vaino maahan ja että täytyis i 
nuorten miesten lähteä ase kädessä maatansa vapaut-
tamaan. 

Multa näin on käynyt. Sotapoluille on lähdetty. 
Kauas on jäänyt koti ja omaiset. Eikä hän tiedä, 
palataanko koskaan. Mutta samahan se on. "Kau· 
nis on kuolla kun joukkosi eessä urhona kaa-
dul". Sitävartenhan oli lähdetty ja ilolla ja lujalla 
mielellä jatketaan matkaa .. 

On käyty ehtoollisella ja hyvähän se on. Onhan 



vanhan äidin lohdullista kuulla, että hänen poikansa 
on käynyt ehtoollisella ennen tais teluun lähtöä. 
jos niinkuin sattuisi, että ... , 

Niin, sehän on Jumalan kädessä. 
Päät kohoavat penkeislä, kirkkaat, rakkaat kal-

seet suuntautuvat Vapahtajan kuvaan alttaritaulussa. 
Vapahtaja on niin tyynen ja rauhallisen näköinen. 
Häntä ei peloita sota. 

Niin, eikähän heitäkään peloila, ei yhtään. 
jumalanpalvelus loppuu ja pappi palaa sakaris-

toon. Urut soittavat loppuvirren ja voimakkaana 
kaikuu nuorten sotilaslen veisuu. 

Sakaristossa seuraa messupukua päältään rii-
suva pappi heidän veisuutaan. ja hyräilee itsekin 
mukana. Hän on tehnyt työnsä, jättänyt poikansa 
jumalan käteen. Siellä he ovat hyväsSä turvassa 
ja tallessa. Ei voi vihollinen mitään, ei mitään .. 

Pappi siirtyy sakariston ikkunaan ja katselee, 
kuinka sotilaat kirkk omäellä kokoavat kiväärei-
tUo. 

- Kiväärit olalle, vie! kajahtaa joukkuepääl-
likön komento ja silmänräpäyksessä ovat kiväärit 
paikoillaan. 

'- Eteenpäin, mars 1 
Rivit lähtevät liikkeelle kylää kohti. Kauempaa 

saaristosta kuuluu silloin tällöin yksinäinen tykin-

• 
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laukaus ja jostak in vasemmalla kajahtaa luon tuos-
takin : taHaHal. 

Siellä laula a kuularuisku. 
~ On ollut pieni lomahetki, juuri parahiksi pitkä, 

etUl on ehditty pyhä toimitus pitää. 

f\rv i J ärve ntau s, 

, , 



suomEn VRPRUS. 
(T "ro"hdys akat .... mis .... n juhlaan 1 QIO" 1 S.) 

Ei tullut ruusuin hthkUDin, 
.. i lauluin , tuulin launit"hin 
00 meille "apQl~temme, 

ei ffiyrtinlehuin, kukko isuöin, 
ooon pokkastyynin tolulöln 
jo halki honkitmme. 

Ei suol ollut, juhannus, 
kun synnyit, Suomen unpau!>, 
so lapsi rokkoutemme, 
ooan tähdet kylmät, ankarat, 
sun kehtohosi katsol0ot, 
SO lapsi .sydl:lntemmt. 

mut kun so silmils auki lait, 
niin oortion 50 nälldö ooil 
sun luonas "oluomassa. 
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Ja kuinka tiemme kulkeRoot, 
50 oeri meidän Utrfo 001, 

50 ainut maailmassa. 

Ja alla toluen ti1htien, 
sun syntymäsi soihtujen, 
nyt uyotämme me oydmme : 
sun nimees missd taistellaan, 
myos meidiln miekat mainitaan 
ja meiddn miehet, työmme. 

Ja missö Suomen sl1 ilat lyö, 
pois, pakoon Iyödöän so rron yö! 
Sun nimes huuliIlonsa 
ken ensin ehtii Ruolohon, 
han muita onndtkaampi on 
ja häntä kiittaö kansa. 

Ei tullut ruusuin hehku uin , 
et tuoksuin, tuuIin lauhkehin 
00 meille oapautemm e, 
Daon toluen ICIhdet ankarat 
sun kehtohosi katsoioat, 
50 lapsi ra kkoutem me. 

6 - Tai.'el~n liikeen. 

8J 
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50 Suomen nuori nopous, 
so nuorten usko, odotus, 
et hyljdnnyt sa meita. 
Ylin tIlhdet kylml1t, korkeat 
on aseitamme siunoaoat 
ja vapautemme teitä! . 

\1. R. Ko sken niemi. 



MIELlI\LOjl\. 
Eräitä päiväki rjamerkintöjä helmi kuulla 1918. 

Helmikuun 2 p:nä. 

- - Ollessani aamulla puoli pukimissa, ilmoi-
tetaan naapurihuoneistossa olevan parhaillaan 4 
punakaartilaisia larkaslusretkellä. Laittaun val-
miiksi, lähteäksen i heli toisia tietä, kun soittavat 
isäntäväkeni ovelle. Menopaikkani o n valmiiksi 
suunniteltu. Mutta noin 15 minuutin kuluttua he 
poistuvat tulemaUa tänne. Kesti-isäntäni lähtee kau-
pungille uutisia hankkimaan. - -

Multa kyllä tästä v ielä loppuselvityskin tulee! 
Rosvot eivät voi maassamme ratkaisevaa johtava l-
taa saada. Se on historiallinen ja kehitysopiIlinen 
mahdottomuus. Terveen kansalaisaineksen täytyy 
voitlaa. Minä luulen, että Suomi tässä verikylvyssä 
synlyykin uudeslaan. Se heräUää ja yhdistää. So-
sialidemokratia tä.ss~ kukistuu, sillä. sen nimessä 
toimeenpantu valtIokaappaus, kap ina ja murhaa-
minen, ne ovat rikokSia, joita kansa, joka elää, ei 
voi anteeksi antaa koskaan . 
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Kerrotaan lukuisista mitä luonnoUomimmista 
ilmiannoista. Eräs vaimo oli antanut ilmi oman 
miehensä suojeluskuntalaisena. "Minä olen sosia-
listi ", oli ämmä kerskannul. Kun miestä punaiset 
veivät, huusi ämmä: " Herra Jeslls, jos se tulee takai-
sin, se tappaa minut. " "AIli. pelkää!" iohduUival 
punaiset, "ei se takaisin tule". -'- -

Saa nähdä. - Paikkani olisi nyt muodostuvalla 
rintamalla. Odotan levollisesti. 

Oli!;i melkein onni päästä sulattamasta tätä kan-
sallista häpeälä. Uskoni ihmissuvun jalostumiseen 
on järkytetty. 

Venäläisestä ampumavarastos ta ne nyt marssi-
vat aseineen kaupungille. Sitä rikoksen syvyyttä! 

Ilma on ihana. Onhan kynlleli! Lapset laske-
vat mäkeä ikkunan alla. Mitä on Suomi silloin, 
kun he ovat sen johtavana ikä luokkana? 

- - Mutta tämä tasavaltakin saattaa kuolla 
pian, jos tätä menoa kestää. Ja jos se kuolee, 
tällä kansalla ei silloin enää ole mitään suurta arvoa, 
ei elämäntehtävää. 

- - Tuohon kadulle on ilmestynyt urkkija. 

Helmikuun 3 p:nä. 

Oikeita "porvareita", jotka eivät suolla pane 
itseään vaaraan! Täällä kaupungissa on vainoluita 
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malllaisylioppilaila, jotka kuuluvat suojeluskuntaan. 
ErSs lS-miehinen joukko on saanut majailla ulke· 
huoneissa, kun ei kukaan niillä seuduin, johon ovat 
ahdi~tuneel, uskalla tarjota heille edes yösijaa. Pel-
klUlvät joutuvansa vastuuseen suojeluskuntalaisten 
suojelemisesta! 

Se on kaunista. En ollenkaan ihmettelisi, vaikka 
noiden nuorukaisten valkea kansallinen väri olisi 
tällaisissa koettelemuksissa punertunut. 

Sellainen on tavallinen pelkuri-porvari, jonka 
omaisuutta, rauhaa ja yhteiskunnallista valtaa hylät-
tyjen nuorukaisten tulisi puolustaa. - -

Edustaja Rima Jokinen oli tänään eräälle tutta-
valleni kadulla kehuskellut: 

"Tämä on ihanaa, kun on näin kaunis keväi-
nen ilma ja vallankumous hyvässä käynnissä. " 

Helmikuun 4 p:nä. 

Minulle alkaa hieman selvitä, että venäläinen 
bolshevismi oli ja on siihen määrin myrkyttänyt 
kansamme teolJisuus~ ja kaupunkilyöväen, että vuosi, 
pari samanlaista ~alkoa, me tuskin olisimme enää 
kyenneet perikadosla pelastumaan. MUi"a nyt minä 
USkon, että me pelaSlumme vielä. Kunhan ei se 
vaatisi vain kovin paljon uhreja. - -

Mahdollista on , että tämä verinen kamppailu 



86 

tulee tällllä lopulta yhdislämälin kansallisesti (eT· 

veel voimat, vihkien ne veren kautta. - -
Me emme ollee'! kasvaneet niin, että olisimme 

tästä historiallises ta välttämättömyydestll. pelastu· 
neet. 

Siis: kohti kohtaloammel VOitamme tai kaa· 
dumme, muita mahdollisuuksia ei ole. - Sisällinen 
sotahan se oli nuijasotakin. Mutta silloin talonpo-
jat sortuivat. - Sortuvatko nylkin venäläisten ja 
kotimaisten huovien kuuliin ? 

Niin ei saa käydä! 
Voi hyvä Jumala, toimita minulle tilaisuutta 

päästä tästä hakislä! 

Helmikuun 6 p:nä. 

Jos nyt käy niin, että tämä huligaanivalta jää 
Suomessa pysyväiseksi, katson sen merkitsevän 
sitä, että ajatus, usko Suomen k~nsan kehityslllah-
dollisuudesta oli unelma vain. Olen rakentanut koko 
elinaikani sen ihanteellisen uskon pohjalle, että kan-
sani nousee ja sivis tyy juma lan ikuisten luonnon-
lakien mukaan toteuttamaan itsensä. Jos tämä huli-
gaanivalta jää vallitsevaksi, merkitsee se kansalli-
sen taantumuksemme alkamista. 

Silloin ei minullakaan enää ole mitään julkis ta 
tehtävää. Koetan, jps henkiin jään, ets iä jonkun 
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rauhallise n nurkan jossain, viljelen maatilkusta ruoan 
omiUeni ja kuolen julkisuudelle. Ellei nyt niin käy, 
ellä kuolemalla pelastun täslä kansallissurusta .. 

Jumala ! Kuinka Sinä annoit tapahtua tämän 
kansallisonnettomuuden ja häpeän: Suomen nuoret 
miehel vastakkain, loiset ryssien avustamina! - -

Helmikuun 7 p:nä. 

Taikka: jos täällä nyt syntyy verestä ja tuh-
kasta uusi elämä., kun ryssät saatanee maasta pois 
ja sisäinen tasapaino sijaan. Mikä työaika tässä 
silloin odottaakaan? Tämä kansa on silloin työn 
kautta synny tUlvA itsensä uudestaan, lyö on tuleva 
sen ihanteeksi, kulttuurityö, elättävä työ, kasvat-
tava lyö. Siinä minäkin tahdon olla mukana! 

H elmikuun 15 p:nä. 

Rakas Jumala! Minä rukoilen Sinua auttamaan 
Suomen kansaa rosvojen käsistä. On tapahtunut 
hirveä erehdys. Työväen asian ovat sen langen~ 
neet johtajat yhdisläneetl rosvojen asiaan. Siten 
on se vih itty rikosten kanssa. Johtajain pelko 
omasta lurvallisuudestaan pakotti heidät tähän. He 
luo~uttiv~t työväenasian , kansanvallan asian, val~ 
tiollisen vapauden, siveellisen oikeuden - kaiken 
he luovuttivat oman päänsä päästimeksi. 



.. 
Etsiessään häpeälliselle alislumiselleen siveellistä 

pohjaa avustivat he omaa hypnotisointiaan juopu-
malla venäläisen bolshevismin pyörryttäväslä huu-
masta ja kuvittelemalla itselleen, että nyl on tullut 
se yhteiskunnallisen vallankumouksen hetki, joka 
on sosialidemokratian uskovaisiUe aivan samanlai-
nen mielikuva kuin eräille uskonsuunnille tuhatvuo-
tisen valtakunnan toteutumisen välttämättömyys. 
Ja nämä johtajat antautuivat pyörteeseen riittävän 
itsehiUinnän, mielettömän kunnianhimon ja raukka-
maisen pelkuruuden pyörremyrskyn valtaamina. 

Nämä johtajat ovat viimeisten kymmenen vuo-
den kuluessa kylväneet täällä yhteiskunnallista 
myrskyä. Nyt puhkesi sen kylvöksen kukkanen. 

Onnettomat ihmiset, nuo punakaartilaiset, syös-
tiin petettyinä toimeenpanemaan "vallankumousta" 
Venäjän malliin, koska Venäjältä sitä vaadittiin. 
Nyt on tuhansien eksytettyjen ja tuhansien heidän 
murhaamiensa veri punannut isänma~n hankia. 
Kehitys on pysäytetty vuosikymmeniksi . Kansan-
vallan korkea ihanne on vedetty lokaan, häväisly. 
Suomi on saatettu perikadon partaalle. Kaikki kan-. , 
sanvallan ihante.et on törkeästi häväisty. - - _. 

Rukoilen Sinua Jumala I Rnna jokin verenvuodatuk. 
sen jatkumisen este. Lopeta se pian. Rnna eksytetty-
jen selviytyä peletyn hypnoosisla. Kutsu punakaarti 



koteihinsa rauhan töihin, silloin valkokaartin teh-
tävä loppuu. Kansa pääsee rauhalIIsiin toimiinsa. 
Suomi pelastuu. Murhaaminen lakkaa. Sinun kun-
niasi kirkastuu. 

Oi rakas Herra Jumala! Lopeta veljesveren vuo-
datus. Tee ihme. Sinä voit sen. Olen nähnyt 
Sinun tekevän kansani suhteen monta ihmettä. Tee 
vielä tämä. l\nna Suomen kansan säilyä. l\nna 
hirveän eksytyksen haihtua. Nosta toluutesi ihmis-
ten sielujen eteen, näytä se heille. Tee t!!.mä kansa 
yhdeksi, jakamattomaksi, rehelliseksi, kunnialliseksi 
kansaksi. 

He'rra Jumala! Sinun täytyy se tehdä, niin lolla 
kuin olen tämän t!hän kirjoittanut. 

, 
Sa nteri lUkio. 

, , 



SlUnRUS - KIROUS. 

Kun kilsky kuuluu: .Eteenpäin! " 
mut kaikki eioät r)'nnistdin 
Kiiy silloin laistahon, 
niin kidan aukaisko hon maa , 
Se raukka dW. haudan saa, 
Ken Ilefturi uoin on. 

Tai syöskiHln taivas salaman 
niin kuuman, tulenpalttauan, 
Se tuhkoRS dM nuo 
Pois heikot polttaa paikoilleen, 
Ja myrsky tuhkat saaliiksli!en 
myös lennö!tiHI ja luo. 

Ja karsi pienin, haloinkaan 
Ei paikkoan siihen Rosoamaon 
Se koskaan nousta saa, 



l1iin kirottu se olkohon, 
Kuin pdturien muisto on , 
ml inhoin kouhistaa . 

nlut sankarina rientöö ken 
Ja Dalton tu ottaa maallehen 
Tai kaatuu taistellen, 
Sen nimen maine kultaaa 
Ja hautaa ruusut kaunistaa , 
On muisto armainen. 

Kaarlo Hemmo. 
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PIENELI1.JII1. . . 
Pari kuvaa sotaretkeltä. 

RyösUlen ja polttaen etenivät punaiset etelää kohti. 
Kytevien kauppalan raunioiden keskilse ajoin 

komennuskuntamme varapäällikön kanssa polku-
pyörillä etulinjoillemme. Oli kolea kevätaamu ja 
yöllä olivat etuvartiamme vanginneet joukon punik-
keja sekä vallanneet muutamia ryöslösaaJiilla täy· 
tettyjä kuormia. 

Muutaman kilometrin päässä kauppalan rau· 
nioilta tapasimme etuvartiakeljumme. Se kulki pitkin 
mäen harjannetta ja poikki maantien. Etcmpänä 
näkyi pari kolme mökkiä pienten peltolilkkujen 
keskellä. Yhden mökin pihalla seisoi pari keske-
nään juttelevaa vaimoihmistä. 

- Nuo tuollaiset mökinakal ne ovat pah im pia 
sanankulettajia, - huomautti yksi eluvartioista. 

- Tosiaankin, ne täytyy estää. vapaasti liikku-
masta, - tarttui varapäällikkö. 

Lähdimme yhdessä hän~n kanssaan mökkiä. 
kohti. Naiset olivat siirtyneet pihalta sisälle. 



Mökki oli kes kellä kalliomaise,maa, johon suu-
rella vaivalla oli purastettu muutamia monikulmai-
sia peltotilkkuja. Kuvittelin sisällä tapaavamme 
siivoUoman tuvan, olkipahnoja, puolialastomia, likai-
sia lapsia, tiuskean, synkästi tuijottavan punikki-
muijan ... 

Sisäkuva oli kuitenkin kokonaan toinen. Pieni 
tupa oli maliikelpoisesti siislitty, kum':lallakin ikku-
nankynnyksellä oli kasviruukkuja, niiden joukossa 
tuo koloisa palsami, jota paitsi lattialla suuressa, 
vihreäksi maalatussa pytyssä; asvoi kaUoon ulot~ 

tuva fiikus. Pari makuulilaa olivat huolellisesti 
kootut ja vanhanaikaisilla ryijyillä peiletyt. Piirongin 
päällä raksulti kello rauhallisesti ja kuvan täydensi 
kissa, joka sisään astuessamme nousi takannurkalla 
seisaalleen ja köyristi selkäänsä. 

Asken pihalla näkemämme vaimot osoUausivat 
olevan vanhoja ryppykasvoisia mummoja, joista 
toinen istui jakkaralla, toinen seisoi peräseinällä, 
kädet äidillisesti ristissä vatsan päällä. Kummankin 
kasvoilla kuvastui pelko ja häläännys. 

- Onko talossa miesväkeä? - alkoi varapääl-
likkö tiukasti, ottaen muistikirjansa esiin. 

- O-onhan se . _ . vaari ja poika, - ilmoitti va-
pisevalla äänellä se vanhuksista, joka seisoi. 

- No missä ne ovat? 
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Tuolla, missä he poloiset lienevät, - sanoi 
muori, viitaten kädellään etelää kohti. 

- Jahah, siis punaisten puolella, .>-..-.- tarttui vara~ 
päällikkö ja hänen äänensä kävi yhä tiukemmaksi. 

- Eikä kun '" . pakosalla ... siellä ... -
läähätti muori itku kurkussa. 

Minun huomiotani oli tällä välin kiinnittänyt pieni 
kirjahylly piirongin päällä. Siinä oli näin köyhäksi 
majaksi harvinaisen paljon kirjoja. Lähenin sitä 
hiljaa ja annoin katseeni liukua pitkin kirjojen nis~ 
koja: Paitsi raamattua oli siinä pari Foersterin 
teosta, joitakin Starbäckin historiallisia romaaneja, 
joku joulualbumi, Hilda Käkikosken kootut teokset 
j. n. e. Joukossa ei ollut yhtään sosialistista leosta 
eikä lentokirjasta. Missään ei näkynyt myöskään 
sosialistisia sanomalehtiä. Kumpaakin tuvassa ole~ 
vaa pöytää verhosi tammikuun lopulla ilmestynyt 
l\amulehden numero. 

Huomautin näistä seikoista vara päällikölle, sa-
malla kuin itsekseni tein johtopäätöksen, että torpan 
vanhukset ovat uskonnollista väkeä ja heidän poi-
kansa tuollainen kotona pysyvä vakaa nuorukainen, 
joka lueskelee kirjallisuul!a ja silloin tällöin pistäyy 
jossakin hyvähenkisessä iltamassa. , 

- Kyllä kai ne ovat kunnon vakeä, kuiskasi 
nyt varapäällikkökin ympärilleen silmäillen. 



Istahdimme hetkeksi alas ja rauholluneena 
seurasi muori esimerkkiämme. 

SlIna jutellessamme huomasin yhtäkkiä piha-
seinässä. _ useita kiväärinkuulan tekemiä reikiä. 
Vastaavalla kohdalla kalossa näkyi naarmuja ja 
salllj!. 

- Milloinka täällä on ammuttu? - kysyin kum-
mastuneena . 

- Pääsiäisyönähän ne ... 
- Pääsiäisyönä! Mikä taistelu täällä silloin olisi 

ollut?· 
Aäni jälleen liikuluksesta vapisten ryhtyi muori 

selittämään. Kun heidän poikansa ei hyvällä läh-
tenyt niiden joukkoon, tulivat pääsiäisyönä hake-
maan ja kun vaari ei tahtonut avata niille ovea, 
alkoivat ampua seinistä sisään. 

- Niitä kataloital Ja saivat pojan käsiinsä? 
- Eiväthän ne saaneet, multa s iitä myöten ovat 

vaari ja poika olleet metsissä. pakosalla. Poika sa-
noi aina, että hän uskoo lujasti oikean asian voit-
tavan eikä lähde niiden joukkoon. 

Puristamme lähtiessä mummon kätlä ja keho-
'emme häntä pysymään levollisena, sillä sellai· 
nen poika säilyy aina tallella. . , , 
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Ryklllenttimme kulki eteenpäin kapeata pitäjäin 
välistä oikotietä, joka oli kulunut syville lyöppeille, 
s illä muutamia päiviä aikaisemmin oli sitä myöten 
liikehtinyl kokonainen kansainvaellus pakenevia 
punikkeja raskaine ryöslösaaliskuormasloineen. 
Öisin valaisivat taivaanrantaa ,valtavat tulipalot, 
osoUaen missä punikit milloinkin riehuivat. 

Pimeässä ja kylmässä saavuimme kurjaan sy-
dänmaan torpparikylään. Kukin sai yöpyä mihin 
parhaiten taisi. Osa kumppaneistamme olli hal-
tuunsa muutaman aution töllin tien vieressä. Se oli 
oikea kurjalistolaismaja. jossa kaikki oli rempal-
laan ja ruokkoamatta. Navettapahasen ovi kiikkui 
toisen saranansa varassa, heinäladon seinäst! roik-
kuivat laudat Irtonaisina ja ihan parTasten vieressä 
oli suuri rikkatunkio. 

Rsuinhuone käsitti tuvan ja keittiön. Kummas-
takin löyhähti vastaan inhottava ilma. Kaikissa 
nurkissa ajelehti likaisia rääsyjä, kaluttuja luita ja 
homehtuneila ruuan lähteitä. Tuvan lattiaa peittivät 
pehkuuntuneet oljel. Huomasi, että ohitse vael-
tava punikkijoukko oli siinä viettänyt yölä. Talon 
irtaimislo, lukuunottamatta läpi ruostunuUa kahvi-
pannua keittiön seinällä, oli korjattu pois. Nahan 
palasista ja joistakin työkalujen jätteistä saattoi 
pääItää, että mökin omistaja oli ollut ammatiltaan 
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suutari. Ohitse vierivä kansainvaellus oli huuh-
taissul kirjavaan helmaansa tämän kurjan majan 
asukkaat. 

Olisi luullut I!Ulaisen nälkäperukan sää,styneen 
hävitykseltä. .Multa eipä sentään. Vastapäätä suu-
tarin mökkiä törrötti hiiItyneiden raunioiden kes-
kellä paljas uuninpiippu, osoUaen siinä tulipalon 
riehuneen. Saamme kuulla, että siinä on asunut 
kylän kauppias, jonka ohi vaeltavat punikit ovat 
surmanneet sekä sytyttäneel tuleen hänen talonsa. 

Näkee hyvin rauniaista ja pihatontisla. ettei siin! 
ole mikään maailmankaato kapitalisti asunut. J\suin-, 
rakennus on puotineen keittiöineen käsittänyt kor-

. keintaan neljä huonetta ja tontti ei ole mäkilupa-
laisen maatilkkua kummempi. Se on arvatenkin 
ollut joku paikkakunnan miehiä, joka l\merikassa 
hiukan varoja kerättyään on perustanut synnyin~ 
kyläänsä kaupan, jonka vaihlotavarana pääasialli~ 
sesti ovat olleet toisaalla ne voinaulat ja munatiut, 
joita lähitorppien akat ovat sinne nyytissään kiikut~ 
taneet, toisaalta taas kahvineljännekset ja silakka~ 
kllot. Mutta päätään pitempi on kauppias kuiten~ 
kin kyläläistensä kesken ollut ja naapurinsa suu~ · 

tarin silmissä on hän varmaankin paisunut oikein 
paatuneeksi verenimijäksi. 

Niin, luulenpa selvästi näkeväni, mitä latua 
7 - Tai stelun jälkeen 



98 

elämä tässä fTlökkipahassa on kulkenut. Tuossa 
peräikkunan alla on suutari istunut nelikollaan ja 
nauloja saappaan kanlaan naputellessaan saarnan-
nut politiikkaa sivupenkillä varlovalle saapasten 
omistajalle. Kun ohi vaeltava posti on jättänyt 
taloon Kansan Lehden, on hän v iskannut työnsä 
lattialle ja eukolleen komentanut: ,.panehan. akka, 
se pannu tulelIe!" sekä nakkautunut pahnaiseen 
sänkyyn selälleen lehteä tutkimaan. Sen lukemi-
nen on hänelle kuin . jokapäiväinen päihtymys. jota 
ilman hän ei enää mitenkään voi elää. Kuta pi-
temmälle hän lehden sivuilla ehtii, sitä kiihtyneem-
mäksi hän käy. Ja kun hän on päässyt loppuun, 
kavahtaa hän istumaan ja alkaa lupaan i1tapuh-
teeksi kerääntyneille naapurimökkien miehille ki-
roilla olojen nurinkurisuulta ja porvarien pirulli-
suutta sekä esittää tasajakoon perustuvia maailman-
parannussuunnitelmiaan. 

Hän on vuosi vuodelta käynyt yhä haluttomam-
maksi työhönsä, politiikka on anastanut yhä enem-
män ja enemmän hänen aikaansa ja niin ovat hä-
nen tulonsa pienentymislään pienentyneet. Siitä on 
taas hänen katkeruulensa parempiosaisia kohtaan 
kasvamistaan kasvanut ja yhä kiitolJisemman luki-
jan ovat hänestä löytäneet Kansan Lehden vahvasti 
valheella höystetyt kirjoitukset. 
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Mutta hä.n on tarvinnut yhteiskunnalliselle vi-
halleen konkreettisen esineen, jonkun silmin näh-
tävän j~ käsin koetettavan kohteen. Sellaiseksi on 
kuin itsestään tarjoutunut vastapäätä asuva kaup-
pias. 

- Senkin viheliälnen verenimijäl - on hän monta 
kertaa kähähUlnyt ja viitannut naskalillaan naapu-
rinsa punaiseksi maalattua rakennusta. 

Ja kun hänen eukkonsa kauppiaaseen tekemät 
kahvi· ynnä muut pikku velat ov~1 kasvamistaan 
kasvaneet ja kun kauppias on jo jonkun kerran 
niistä muistuttanut, on hänen vihansa verenimijää 
kohtaan entisestäänkin ärtynyt. 

Sillä kannalla olivat asiat, kun Helsingistä alkoi 
yhtäkkiä kummia kuulua. Siellä olivat toverit otta-
neet herroilla nyörit pois ja nostaneet köyhälistön 
valtaan. Sen 
takaan plikiä 

kuultuaan ei hän saanut enää ainul-, 
saappaanpohjiin isketyksi. Ja kun 

hän sitten sai kuulla, että kirkonkylän suutari, rää-
täli, agitaattori-Kalle ja muutamat muut toverit oli-
vat muodostaneet esikunnan sekä tehneet oman 
pitäjän pomoille saman tempun, niin silloin hän e~ 
olisi enää pysynyt nelikkonsa nenässä vaikka itse 
Kansan Lehti olisi siihen kehottanut. 

Nyt se alkaal huusi hän muijalleen ja 
lähti. 
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Ei hän kuitenkaan kuulumaltomiin hävinnyt, 
vaan lavan takaa tuli häneltä eukolle rahalähetyk· 
siä, muonaa, kahvipussosia ja pukukankaita. Ja 
saapuipa hän lopulta itsekin, saapui satapäisen kir· 
javan lauman ja kukkuroilleen lastattujen kuormien 
keskellä, saapui omalla hevosella1:l.n\ ajaen, rattaat 
täynnä kaikenkarvaista hyvyyttä, alkaen jauhosa-
kistä ja sokerilopista aina koreasti soipaan peli-
värkkiin saakka. 

Nyt, eukko, tavarat kokoon ja tiesuun, - huusi 
hän tupaan tullessaan. - Jätetään nämä kivikko-
kankaat porvarilahtarein itsensä möyriUäviksi ja 
lähdetään Sipirjaan ihanneyhteiskuntaa perustamaan. 
Siellä ei olekaan parnaja eikä verenimijöitä, vaan 
jokainen tekee neljä lunlia päivässä työtä ja muun 
osan päivästä istuu kokouksissa ja kuuntele mu-
siikkia. Joka muijalla on ompelukone ja joka ta-
lossa lelefooni - minunkin rat!ailIani on yksi apa-
raatti - eikä puutetta ole mistään. 

Siunaillen on eukko alkanut sulloa tavaroitaan 
kokoon ja sijoteI1a rattaille, joiden perään navetasta 
on talutettu oudoslellen ammuva Heluna. Mutta ve-
renimijä-naapuriaan muistaen on suutari sillä välin 
kuiskannut jotakin Porin Kallelle ja muille reiluille 
kaupunkilaistovereille ja pian sen jälkeen on naa-
purista kuulunut muutamia laukauksia. Ja kun rä-

• 
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IJisevä kulkue vihdoinkin valmistausi matkaansa 
jatkamaan, loimusivat liekit korkealle puhtaaksi 
ryösletyslä kauppiaan lalosla. -

MIehet · ovat virittäneel tulen suutarin luvan 
uuniin, muUa savu lyö sisään ja sinelli korvissa 
täytyy minun painua alille pitkäkseni. Siinä loi-
koessani ja unIa. odotelles'sani kohoaa niin elävänä 
mieleeni se edellinen mäkitupa, joka tähitn kurja-
laan verrattuna luntuu onnen ja viihtymyksen Iyys-
sijalla. Isä poikineen palaa pian kotiin ja tyynesti 
ryhtyvät he jatkamaan jokapäiväi siä elämäänsä 
siitä, mihin punaisten hirmuvalta sen keskeytti. 

Suutarin elämä on mennyt hiljalleen alaspäin 
aina siitä hetkestä alkain, jolloin ensimäinen Kan-
san Lehti hänen kotiinsa saapui. Nyt vaeltaa hän 
ryöstösaaliineen villiintyneen lauman keskellä ja 
turhaan uskottelee itselleen matkaavansa onnen 
saarelle, siperialaiseen ihanneyhteiskuntaan. Jo huo-
mispäivänä voi hän , tovereineen olla läpipääsemät-
löml!.ssä nuotanperukassa ja kolipahaistaan saanee 
hän tuskin koskaan enää nähdä. 

Elämänehdot kummankin mäkiluvan asukkailla 
ovat olleet jokseenkin samat. Siitä huolimatta on 
heidän elämänsä kehittynyt niin tuiki vastakkaisiin 
suuntiin. Elämänkatsomus kun on kummallakin ollut 
nIIn kokonaan erilainen. 

Kyös ti Wilkuna. 



JMKI\RElm. 

TUOI?, jääkärijoukko jalo, 
Uuden Suomemme toi'Oo ja nolo 1 

Kerran kun aiRo 01' pimell, musta, 
loinosta ei ollut pilkahdusta, 
yksin te uskoitte uutehen aikaan, 
luolitte nuorien ooimainne taikaon. 

nuoruusinto ei t'slristd tiedll, 
kohtalon purtfannli! annoitte oiedä. 
maahan, min sonkorten maine 01' parhain , 
saanuifte kautt' eksytysten jo harhoJn. 

Teitll on IUu:tt)', ttiM on surtu, 
teita on tuomittu, sanoilla purtu 
Hu okaust"n, kaipuun ja kyynelten lapset, 
siu naaoat tl!iM nyt harmajahopsef. 



, 

Teille 01' lausuttu Rohtalo julmin. 
Pa laattl? coittatn , seppelekulmin, 
sa nRarimoinehin saaoutt\? taasen 
synnyinmaa hanne armahaaseen. 

Pöillc1n oiesti on aamun rusko -
nuorten voima on nuorten usko . 

24. II!. 1918. 

naemi (enas, 

• 
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Tll.ISTELUN ll.LKll.ESSll.. 

Tammikuun viimeiset päiväl olivat raskaita pikku-
kaupungissa, Keski-Suomen sybämessä. Taivas oli 
kyllä kirkas, ilma leuto ja ihmiset liikkeellä kuten muul· 
loinkin, mutta painajainen veli kasvot vakaviksi, kato 
seet synkiksi. 

Tiebeltiin, eikä tiebetty mitään. Huhu liikkui, pu-
naisten naamataulut näyttivät ylenmääräisiä kiihtymystä. 

Vierählää muutama päivä. Jo selkenee asema. Ei 
pääse puhelimella Tamperetta elemmä ja sielläkin vain 
keskusasemaJle. Punikkeja on sielläkin jo vartioi-
massa. 

Miten lienee Helsingin laita? Miten on hallitus? 
Ja miten käy kotoisen kylän, alkavatko punikil pian 
ryöstärnään? 

Vierähti vielä joku raskas päivä. Ja sitten jo val-
keni. Aamulla - en muista mikä aamu oli - kau-
pungille mentyä ensimäinen uutinen: suojeluskunta 
majoitlunut kaupungin taloon, pohjalaiset nousseet! 
Kii~ätän ~anoman asuintoverilleni, taiteilija H:l1e. Sinä 
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päivänä jää paleli! ja kynä! lepäämään. Jännitys vain . 
kasvaa. Varsinkin päivemmällä, kun huhutaan, ellä 
punaiset harjoittavat kuumeisesti kaarilaan. 

- Jokohan nuo iskevät yhteen? 
- Tuskinpa punikit uskaltavat, kun suojeluskunta 

on kaupungissa. 
Maalarimesla ri säilyttää luontaisen tyyneylensä ja 

hymähtelee vain. Minä jo hermostun niin että kynä ei 
pysy käsissä. - Helkkari, jos Iässä vielä joutuu tap-
pelemaan ilman aseita l 

Vielä ioku jännityksestä tuskallinen päivä Sillen 
. jo viestii varmistuvat. Koko Pohjanmaa on noussut. 

Ryssä! siellä ja siellä on riisuttu aseista. Oulu ja , 
Vaasa on valkoisten. lapualaiset ottaneet sulin käsin 

. ryssillä tulta syöksevån Iykistöpatlerin. 
)0 on suojeluskunnan vahlipalrullil ka?luilla. Punik-

kien lehti vielä lräkytlää kuin vihainen villa koira. 
Kabunkulmissa seisoskelevat punakaartilaiset näyttävät 
noiollIa. joskin raaka viha hehkuu kasvoilla. 

Ja sillen tapahtuu se, jota koskaan en unohba. 
Keski-Suomi nousee. Mahtavana vyörynä rientävät mies-
parvet ympäristöpitäjistä kaupunkiin. Pitkämalkaiset 
kuumina ja hiestyneinä. Ruoturivissä, päät pystyssä, 
kasvoilla vakava uhka, jalka varmana katuun kumah-
taen, reppu seljässä, vyöllä omatekoinen ase, raskas 
nuija. Siinä talon isäntä lorppareineen. isä poikineen, 
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,. komppanian ,. päälliköllä sotavyö vyöllä, jonka alla teräs 
kimaItaa - tahkoltu kirves, ehkä isän perintö van· 
hoilta ajoilta. 

Ja sitten miehiä harjoittamaan. Paikkakunnan suo-
jeluskunnan ,. pää _, ainoa pätevä harjoilusmies, ei sii· 
hen tehtävään muilta tärkeillä IOimiltaan jouba. Vää-
peleiksi värvätään koulujen opettajia - toiset heistä, 
maistereita ja tohtoreita, sarkatakkisten rinnalla teke· 
vät liikkeitä - sanomalehtien toin;liltajia ja muita, jotka 
ovat jo hieman "olleet mukana - muilla paikkakunnilla. 
Aamusta iltaan harjoitetaan, hikipisarat vierähtelevät, 
ruokakaan ei muistu mieleen. 

Saabaan sitten ensimäiset kiväärit. Miesten kas-
voilla värähtää, larttuessaan aseeseen: " pysyvköhån 
tuo yhtä varmasti källessä kuin aura». 

Yhä uusia joukkoja virtaa Suomen sy1:lämeen. Päi· 
vät ei riitä harjoituksiin, öillä jatketaan. Kasarmilla 
on repäisevä meininki. Emännät - kaupungin rou-
vat ja neitoset - puuhaavat hikipäässä ja pojat syö-
vät ja- tanssivat, silloin kun ei ole vahtipalvelusta tai 
harjoitusta. Tavaraa tulee maakunnasta. Leipäkuor-
mia, perunasäkkejä, lihaa, voita, mitä vain parasta 
löytyy. Eräänä päivänä ajaa ka1:lulla vastaani muuan 
köyhä mökin mies laihalla kopukallaan. Kysyy '" mis-
sähän se suojeluSkunta, läksin vähän niinkuin ruoka-
apua . . . '" Ukko on ajellut kolmipenikulmaisen mato 
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kan, luo3akseen pojille siitä vähästään mitä hänellä on, 
puoli säkilJislä leipää, voi· ja liha-mukareen. Ukko ei 
sanonut käyvänsä usein kaupungissa, mutta ;> nyt pani 
lähtemään ;> . arvelee ajaessaan määräpaikkaan. 

Ja sitten eräänä päivänä lennähtää huhu: Pohjalai-
set tulevat! 

Ja ne tulivat kuin ukon pilvi. Varmaankin olisi 
ukko Döbelnin kalse kirkastunut nähbessään pohja-
laisten marssivan sotakirveel ja nuija! vyölJään. Mie-
het kuin korven honkia, kasvot väristen pyhästä 'lihasta 
ja innosta. Siellä mukana harmaahapsisia herännäis-
vanhuksia, vakava, varma ilme, niinkuin uhrijuhlaan 
astuisivat. tiinal liehuvat, eläköön-huuto kajahtaa. 
silmissä kimmeJlää k,Yynelel. Maakunta tervehtää lois· 
taan. 

Ja näin s.e alkoi, Suomen vapauslaislelu, ikimuis-
tettava, maan historiaa kaunistava, yli merien ja mai-
ben maineen siivilJä lentävä, keskuksenaan Suomen 
sybän, valpas keskimaan vartia. JoukkOja lähetettiin 
rintamalle - joka oli jo muobostunut, - uusia saa-
pui sabotlain, jokaisella povessa poltto: etelän avuksi! 
Kotoiset miehet, naiset jopa lapsetkin, siinä apuna missä 
voivat. Eikä näkynyt säälyeroituksia, kerrankin olivat 
nämä kahleet katkenneet. 

Paikkakunnan punikil, joita oli ollut aikamoinen 
lauma, tehtiin vaarattomaksi ja heibän räävytlömän 
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rakkikoiransa - ~ Rienatun Voiman ,. - räyhäävä kita 
tukittiin -- sen taisivat lehClä pohjalaiset - ja paikka-
kunla oli alusta loppuun valkoinen. Ihmiset saivat 
pitää henkensä ja omaisuutensa, multa sitä tarmok. 
kaammin toimia punaisen Suomen hyväksi. 

Suuri ja mahtava oli Suomen vapaustaistelun alku, 
• ihana ja ikimuisletfava Heski-Suomenkin nousu ja uhri 

maan vapaubelle. 

Veikko Korhonen. 



VRPRUSTRISTEcun Pf\I\TTYESsA, 

Peräyfyoiit oeri kaartit hurjat, 
oapis('oat johtajansa kurjat 
kaikkialla e\?ssö ualltosten, 
jotlta kostooot nyt kauhun öitä, , 
rankaisE'oat raaltoin oeritilifa, 
kohti rajaa heitä ajaen . 

Silloin oapis('oat oainolaisd, 
oerihurfat, rosuot halpa moi set, 
kaoaltajat kalliin i,sdnmaan. 
Valheen pesClt, oeRalainen saasta, 
hliuitddiln pois nyt Suomen maasta, 
hirmuoalta maahan lallatoan. 

mutta raunioiden soran alta 
nousee uusi ihmisyyden ualta, 
joka uuden Suomen rakentaa, 
napauden maalle jälleen fuopi, 
kansan eheän jo suuun luopi, 
sil loin Itukoistoapi Suomenmaa . 

Es ko \1irlolo. 

• 



·ALKAA MINUR ITKEKÖ ••• :0 

Kerron seuraavan tositapauksen kotikylästäni Kar· 
jalan salailta. Sellaisia on' tapahtunut satoja, luhan-
siakin, äsken kuluneina kauhun, henkisen sairau()en ja 
julmuuClen, sankaruuben ja uhrauluvaisuuClEfn kuukau-
sina: 

I<aksikymmevuotias vapaaehtoinen nuorukainen tekee 
solaanlähtöä kirkkaana helmikuun alkupäivän aamuna. 
Hän tarkastaa pirtissä pienimmäHdn esineet, aivankuin 
tahtoisi painaa niitten kuvat syöämeensä, menee piha-
maalle, silmäilee siellä kaikki, käy tallissa, taputtelee 
Pollea, siirtyy sieltä navettaan, nyökkää ajatuksissaan 
senkin asukkaille hyvästiksi päätään; katsoo eronhe!· 
kellä vakavan hellästi vanhaa äitiään ja isäänsä, sylei-
lee heitä ja kiiruhtaa sitten QClotlavaan rekeeen. Kään· 
tyessään pellon l ai~asta metsään heittää hän viimeisen 

.. silmäyksen kotitaloonsa. . 
Miksi hän niin teki? 
Hän sanoi vanhemmilleen ja ko~iI1een viimeiset 
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jäähyväiset. Hän valmistautui uhraamaan henkensä 
isänmaansa ja kansansa ebeslå. 

Näin mei()än nuoret sankarimme, lähtiessään" tuli-
linjoille, sanoivat sybämissään hyvästit elämälle ajatel-
len meibän, jälkeen jääneitten, tulevaisuutta ja Onnea. 

I<uukauben kuluttua nouti hänen isänsä lähimmällä 
rautatienasemalla poikansa kylmenneen ruumiin, saat-
taakseen sen valkoisessa arkussa pitäjän yhteiseen 
veljeshaulaan . 

Nuoren soturivainajan päällikkö kertoi minulle jäl-
keenpäin, ettei luo nuori mies kertaakaan väistynyt 
vaaraa; hän taisteli' kuin sankari, kunnes luoti sattui 
otsaan 

Olen monasti surren seisonut näitlen sankarien 
hau{)oilla. Olen tullut ajatelleeksi, näh?>essäni omaisten 
ia ystävien piMletlviä kyyneleitä" näin: Jos nuo vainajat 
vielä eläisivät, he sanoisivat meille, niinkuin Jeesus 
häntä säälivälle saattojoukolle Getsemaneen mennes-
sään: älkää meitä itkekö, vaan itkekää itseänne, jo.s 
ette liebä, mitä teibän rauhaanne sopii ... 

Nyt on meillä rauha, mutta käsitämmekö me jäl-
keenjääneet velvollisuutemme, niinkuin ne, jotka ovat 
meille rauhan hankkineet? Me riitelemme kuningas-
kunnasta ja tasavallasta, vanhoilliset koettavat saa~a 
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takaisin sen, minkä ova l vuosien kuluessa etuoikeuk-
sistaan menettäneet, useimmat meistä vaanivat tilai· 
suutta etujensa - tietysti aineellisten - ajamiseen 
sillä aikaa, kun nälkä uhkaa meitä kaikkia ;a tuhannet 
perheet oval kabollaneet "aineellisen tu],ensa ja turvansa. 

Nyt on meibän osoitettava sankaruu tta ebes 
sen verran, että jaksamme kohola pikku pyyleilten 
yläpuolelle, nytl on meiMn tehtävä se, minkä voimme, 
jotta lobellinen rauha pysyisi ja jokainen Iässä kalliisti 
vapaaksi luobussa Suomen maassa luntisi olevansa 
isänmaassaan. 

Pilaluksen lavoin ei kukaan meistä voi pesiä käsi-
ään siitä, mitä on tämän vuoben ajalla tapahtunut. 

MeiMn on myöskin muistettava, ellä "punaistenkins 
puolella oval tuhannet kunnon työmiehet johtajiensa 
kauniilten sanojen ja lupausten lumoamina tarttuneet 
aseisiin luoöakseen uuöen ja paremman yhteiskunnan, 
ja olleet h,arhaluulonsa puolesta valmiit uhraamaan 
henkensä. Älköön siis ketään, jonka oikeus on ker-
ran vapauttanut, enää vainottako ja halveksittako - puni-
kiksi _, Päinvastoin. Työnantajain on nyt tilaisuus osoittaa 
entisten !yöväenjohlajain sokea! kiihoi!uspuheet vääriksi. 

Siöetarpeita me nyt tarvitsemme. Ne voivat paran-
taa kansalaissoöan tuottamat haava t. Lähimmäisen 
rakkaus ja rehellinen toisen ebun katsominen ovat 
parhaita haavalääkkeilä. 
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Ennen kaikkea on meibän uskominen, että ellei 
ihminen kokonaan ole henkisesti sairas - ja niitähän 
nyt selllään on vähän - on hänen sybämensä sopuk· 
kaan jäänyt ylevän tuntemisen kykyä, joka voi kehit-
tyä ja uubesti luolia ihmisen. 

Tätä kykyä ' meibän on kehitettävä itsessämme ja 
muissa, ei vain juhlalilaisuuksissa, vaan jokapäiväisissä 
askartelulssamme. 

Sillä vasta silten, kun me kykenemme säätyluok-
kain muuria niin paljon murtamaan, että me sen muu-
rin toisella puolellakin näemme maantienkierläjän sijasta 
ihmisen, joka ansaitsee huomiotamme, huoJenpitoamme 
ja rakkauttamme, koittaa uusi, henkisistä avuis!a riko 
kaampi ja onnellisempi päivä maallemme ja kansal-
lemme. 

Viljo Häyhä. 

8 - Taistelun jälkeen. 



KUN IIRPII OLI HEITETTY . 

• Suojeluskunnat hätyylettlin 
tammisunnuntaina, 

Aseista pois riisumahan 
ryssänsotilaita. 

Hei - -, f. n. e. 

"Illalla kello 10 kaikki valmiina kirkolla. Kahben 
päivän eväät mukana, Tosi kysymyksessä. :> 

Sellainen kulki kutsumus tammikuun 27 iltapäivällä. 
Se ei ollut :t armollinen :o kuninkaallinen määräys, vaan 
varlijain merkinanto. Eleläpohjanmaa nousi. 

Oli pimeä. Vettä vihmoi, kumma kyllä. Seura· 
huoneen pihalla järjestyi riveihin 150 kauhava laista. 
Saman tekivät kokoontuneet kartes- ja lappajärveläiset. 
Enin osa sai nyt kiväärin ensi kerran käteensä, kai· 
kllle ei niitä nytkään riittänyt. Ei kyselly, minnekä 
lähbetään, sillä ajan merkeistä ymmärrettiin, että jota-
kin välttämätöntä ja tärkeätä on tekeillä. Päällystöön 
luotettiin täyZlellisesli. 

- Ryhmäkaarlo - - ne oli komennussanoia, 
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joista eivät entiset asevelvollisemme mitään tienneet. 
UhlIettiin asemalle. Siellä jo puhkui pilkä, musta juna. 
J:lei vain! Onpas totisesti meilläkin toki yksi veturin kul· 
jettaja, joka ei suosi ryssiä, vaan palvelee meitä. Hei 
vain! - omalla ylimääräisellä junalla kerrankin kulkee 
talonpoika! Härmä.läiset olivat jo vaunuissa. Sybän 
sykki kiivaammln, luonto alkoi nousta. 

Asemalle oli kokoontunut kuukat ja kaakal. Paik· 
kakunnan punaiset olivat saaneet vihiä asiasta ja ke· 
rääntyneet mielenosotukselle. Karkeaa pilaa ja isoää· 
nistä ivanaurua laskettiin. 

- lahtarit lähtevät viimeiselle matkalleen. _ 
- lähetetään ruumisarkkulasti perässä.-
J. n. e. 
Mutta se olikin pimiteltyjen veikkojen viimeinen 

ilonpito ja se heille sallittiin. 
Juna lähti karskisti. Miehet lauloivat. Harvoin in· 

nosluu eteläpohjalainen joukkolaululle - vesiselvänä., 
vaan nyt huubettiin kurkun täybeltä: 

- Ollos huoleton, poikas valveilI' on._ 
Murhakorvessa, lähellä Lapuan asemaa, noustiin 

junasta. Marssittiin kylään, jossa päävoimal kokoon· 
tuivat yhteiskoulun pihalle. Siinä tunnin verran seisot· 
tiin. Se oli jännittävimpiä hetkiä, - mitähän tästä 
oikein tulee? Mutta pian selvisi: 

- Kovat sisälle! varmistakaa! 
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Enin osa teki luon liikkeen ensi kertaa ja kuului-
kin yksi vahinkolaukaus. 

- liha tässä taitaa halveta, yritti joku teetellen 
raakuutta, - sitä rahtoa nämä Il.ienotunteiset rauhan 
miehet juuri tarvitsivalkin tällä hetkellä. 

- Jaa, huomautti komentava jääkäri, oma heibän 
asiansa. Luovuttakoot aseensa ja poistukoot maamme 
kamaralla. Siinä koko juttu. - -

Pari tuntia myöhemmin oli kaikki selvää. Koko 
lapuan venäläinen varusväki oli yllätetty ja riisuttu 
ilman ainoatakaan laukausta. Hyvin varustettua väkeä 
nuo ryssät. Noin pari kivääriä miestä kohben ja muuta 
lopeskaa suunnattomasti. Olikohan niissä punikkiakin 
varten? Niin kuitenkin arveltiin. 

Mutta aamu läheni la Seinäjoen puhaistus kuului 
vielä saman yön urakkaan. Sinne ajettiin kah~ella 

veturilla, kiireesti. Nurmon nevalla kaikessa hiljaisuu· 
~essa noustiin junasta ja pikamarssissa riennettiin 
tuota tärkeätä raulaliesolmua kohti. Nyt oltiin jo 
hyvin varustettuja ryssän aseilla. 

Aamu valkeni. Kylän l ai~assa sivuutettiin ensim· 
mäinen talo, jonka akkunoista uteliaita, hämmästyneitä 
ryssän naamoja kurkisti. Eräs juoksi puolipukimis-
saan ulos iloisesti tervehtimään sivu marssivia elujouk· 
koja : 

- Päeve, päeve. Päeve, päeve ! 
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~ Multa liekö vastaukset olleet liian kylmiä, ainakin 
hänessä heräsi epäilys ja osotlaen ky.syvästi kiiruhtavia 
rivejä hän uteli: 

=- Punakaarti? Punakaarti? Hä? Punakaarti? 
- Ei kun lahtarikaarti, lokaisee joku harmistunut 

ymmärrettävästi. 
Solltu ryntää sisälle. Naama! katoavat ikkunoista. 

]älkijoukot vasta talon miehittävät, koska se oli pikku \ 
paikka. 

No, hyvinhän se onnisti Seinäjoellakin. Pari ryssää 
täytyi ampua kun avasivat pakanat tulen varliopaikal-
laan. Kivääreitä · vallattiin useita tuhansia y. m. 

Mutta miten olisi käynyt, jos esim. Marttilan kan-
sakoulun moni$atainen ryssäjoukko olisi avannut kivääri· 
ja kuularuiskutulen aavaa peltoa suin päin hvökkääviä 
kauhavalaisia joukkoja vastaan, eivätkä vain neuvotto-
mina tuijottaneet? Luultavasti silloin ensiyön kaha-
koista olisi jäänyt monta leskeä ja orpoa. -

Seuraavana päivänä painoivat lapualaiset, härmä-
läiset, kuorlanelaiset, lappajärvel,äiset y. m. etelään päin. 
Kauhavalaiset taasen kohti Kokkolan, Raahen ja Oulun 
kaupunkeja. 

Sellainen se oli alku niissä paikoin. 

Antti Virrankoski. 
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VERIPAIvmA, 

Taas murhal murha I ja taasen 'kulkee 
nuo joukot punaldtonauhoissaan. 
Jo oerenkaroainen merkki hohtaa 
niin monen otsalla, rinnassaan. 

Taas oerioirrat ne syyttömien 
yön hangd oalkeat tahrailee. 
Taas kuolo saalista uutta niitföi'i 
ja uudet ammutut kalpenee. 

Oi oallan ottajat, kansan aänla. 
te kuulkaa, kuulkaa, se tuskaa soi I 
Te punajoukkonne hillitkäötte 
Ja seisotfaRoa : sen oielil ooi I 

mut turhaan huokoapi konsan tuska, 
Ja turhaan jdrked kerjaa maa. 
Kun punajoukot kay huumeissonso 
Jo . murha' - I . murha ,- oain kajahtaa. 

Hauho 1'/t I8. T. V- neR. 



KEV!\TPEIPON LI\ULU. 
Tuokiokuva Helsingin vapaultamishelkillä. 

Synkkiä ja masenlavia olivat ne punaiset viikot 
Helsingissä. Surullisia, painosta via aikoja, joita muis-
tellessa mieli käy vieläkin apeaksi, alakuloiseksi. 

Kaupungissa riehui, raivosi ja i1kamoitsi Punainen 
Kauhu, Venäjän aroilla ja Pietarin likaisista työväen-
kortteleista saapunut raakalaisbemooni, häviltäen, sor· 
taen, saastuttaen kaikkea jaloa, pyhää ja puhbasta. 

Se oli oikea venäläinen Hiisi, slaavien hillitön hurtta, 
joka veripunaisesta kibaslaan huokui myrkyllistä hen-
keään suomalaisen työväen laumoihin, kiihbytläen niitä 
mielettömään hulluuteen, rabiesraivoon kaikkia rauhaa 
rakastavia kansalaisia vastaan. 

Sen kuumeinen hengitys saastutti vihboin koko 
Helsingin ilmapiirin, se levitti punaista kuolaansa kaik-
kialle,. kabuille, puistoihin, palatseihin ja yksityisten 
vaatimattomiin kammioihin. 

Verenkarvaista väriä kohtasi katse joka suunnalla _ .. 
Valveutuneet, järkevät kansalaiset karttoivat sitä, 

miten parhaiten taisivat, mutta siitä huolimatta se vai-

, 
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vesi mieliä kuin painajainen. Se kalvoi syMnjuuria ja 
sai pasi sielua öin ja päivin, luoZlen sairautta, nälkää 
ja murhetta lukemattomiin koteihin ja asuntoihin. 

Kysyttiin lujia hermoja siltä, joka. yritti pysyä vir-
keänä ja loiminlakykyisenä. Joka hetki saapui tietoja, 
jolka saattoivat katseen tylsänä tuijottamaan . . . 

Multa siilä huolimatta oZloletliin . " Obotelliin 
vain ja Uoittiin pienimmästäkin toivonkipinästä, jonka 
joku salainen tiebonahjo saattoi lennähytlää . _ . 

Oboletliin kevättä, vihreää, virkistävää kevättä, joka 
varmaankin loisi mukanaan jotain uulta, mikä antaisi 
elämän rohkeutta ,' uskoa oikean voitloon . __ 

Eivätkä ne oZlotuksen toiveet pettäneetkään. Va-
pautus saapui vihöoin. Saapui keväisenä, valtavana 
voimana, karkoiltaen, huuht.en tieltään punaisen talven 
henkisiä saaslaa. 

Oli kaunis huhtikuun päivä. kahbesloisla. Ei niin 
pilven haltaraa näkynyt taivaalla, heikko, viileä tuuli 
puhalsi ja lehbellömäl puut seisoivat aivan kuin ihme· 
tellen ilman ihanuutta. 

Obollavain mielessä vallitsi kuumeinen jännitys. 
Ebelliseltä päivältä tiebettiin, että vapauttajat olivat 
aivan kaupungin lähistöllä; kumea tykkien iyske, kuula· 
rulskujen rätinä ja kiväärien paukkina oli tuntunut lä· 
hestyvän lähesfymislään. 
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Kevään henki, vapaulustunleen voimakas tuoja, oli 
sieltä saapumassa, Iällä kertaa so~an jumalan, mahta-
van Marsin aseilla varustettuna . .. 

- Istuin kamarissani, ikku!lan poskessa katsellen län-
liselle Viertotielle, -:- liesin näet, että lähestyvä taistelu 
tulisi kulkemaan siitä aivan silmieni ohitse. , 

Kyyhkyset vastapäätä olevan sokeritehtaan katolla 
näyttivät tavallisia levottomammilla; ne istahtivat het-
keksi, mutta pyrählivät taas. lentoon ja kaareilival hä· 
läanlyneinä tehtaan yllä, tietämättä oikein, mitä tehM, 

Kurkisian kaöulle. Siellä näkyy muutamia puna-
kaartilaisia. Villinnäköisiä miehiä, otsalukkaisia roislo-
tyyppejä kivääri käi>essä. 

Tuossa saapui jOkin päällikkö, vaaleaviiksinen, tiukka-
katseinen, lanakka mies, maalaisraltailla ajaen. AriYY 
alaisilleen. Kiroilee, huutaa: . cKetjuun kaikki! ... , 
Talon seinustalle! . .. Pitkät välimatka!! :. . .. Ja vii· 
kaisten tänne meii::län taloomme kiljasee hän täyi::lel1ä 
kurkulla: clkkunat kiinni tai ammutaan sisäl1e!« 

Taistelun tuoksina kuuluu io hyvin läheltä. Tykit 
ovat vaienneet. Vain kuularuiskut rätisevät ja kiväärit 
paukkuvat. 

Joku punainen jo juoksee laistelurinlamalta pois· 
päin. Häntä seuraa pian toinen, kolmas ja yhä useam· 
pia .. . 

Päällikkö huitoo käsiään, karjuu miehilleen, kehoit· 
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taa, käskee. Siitä huolimatta pakokauhu kasvaa. Muu-
tamat astelevat rauhallisesti, väliin taakseen vilkaisten, 
multa useimmat rientävät juosten ja hätääntyneesti lää-
hättäen, eräät hatulla ja kivääreilfä, jolka on kiireessä 
jääneet taistelulantereelle_ 

Tuossa tuo sanitääriautto haavoittuneita. Nuoria . 
miehiä, verenvuo()osta kalpeina, katseet kuolemankau-
husta tylsästi luioltaen ... 

Jo pakenee punaisten panssariaultokin. Silloin 
päällikkökin käänlää hevosensa ja lähtee ajamaan kau-
punkiin. Säikähtynyt hevonen laukkaa, minkä kavioista 
pääsee. 

Sekavana laumana virtaa punaisten joukko ikku-
nani ohi. 

Ammunta kaikuu lakkaamatta, multa nyt se on 
hyökkääjien voitokasta sotilsoiltoa 
melkein kuin tuosta ikkunan alla. 

Se kuuluu jo 

Siinä istuessani muutaman metrin päässä taistelun 
varsinaisella valtaväylältä ovat hermoni äärimmäisen 
jännityksen vallassa. 

Silloin äkkiä, aivankuin jonkin korkeimman käs-
kystä, tulee kuolemanhiljaisuus. Ammunta lakkaa, ei 
kuulu yhtään laukausta, ei mitään. 

Tuntuu kuin jo~u näkymätön käsi olisi äkkiä lem-
mannut koko elämän herkät säikeet kireimmilleen. 
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Mitähän nyt mahtaa tapahtua, rohkenen ajatella 
itsekseni. 

Varmaankin katsovat nyt Vihreä Kevät ja Punainen 
Talvi Joisiaan vakavasti silmiin. Nyt se ratkaistaan. 
Sinä tai minä. Jompikumpi. Kahta ei tarvita. Toi-
sen on väistyl.tävä. 

Kalu ikkunanl eöessä on autio. Ei mitään liikettä 
näkyvissä. Kirkkaan auringon valossa se hohtaa vai-
keana kuin erämaan hiekka. Lehöetfömät lehmukset 
sen laiöoilla seisovat hiljaa, värähtämältä. Koko vm· 
päristössä vallitsee pingoitlunuf oi::lolus. 

Mutta mitä nyl? Mikä se oli? Kuulinko oikein? 
Keskellä syvintä hiljaisuutta kajahtaa aivan ikkunani 

eöesså olevassa lehmuksessa iloinen peipon viserrys. 
Niin iloinen ja reipas kevätlaulu, että ihan hätkähöin 
hämmästyksestä. Tässä jännitlvneessä tilanteessa se 
oli obottamaton yllätys . 

. Kevät on sittenkin saapunut, ajattelin. Luojan kiitosl 
Vihboinkin! Pitkän, raskaan ja painostavan talven jälkeen. 

Terve, peippo! Terve, kevään 
vapautuksen sirkeä sanansaattaja! 
vätlaulaja kaunis ja nuorekas! 

ensi airut! Terve, 
Kiitos sinulle, ke-

• . . Mutta tämä oli vain hetken ilmiö. Se kesti 
vain . muutaman sekunnin, kenties minuutin. 

Sitten alkoi jälleen kuularuiskujen ja kiväärien sota-
aulu solba. 
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Tuossa jo näkyi muutamia hyökkääjiä. Astellen verk· 
kaisessa lahbissa, tyynesti ja rauhallisesti kuin matkalla 
sunnuntaikirkkoon, saapuivat ensimäisel saksalaiset. , 
Vihreissä 'pukimissaan, suojaava kaski päässä he kul-
kivat katuviertä, kantaen kuularuiskuaan. Asettivat sen 
kabulle, lähystivät ja antoivat surmarakeilten räiskyä. 

Ja noita vihreitä vapautuksen miehiä 'tuli ketjussa 
yhä, lakkaamatta, toiset välillä tupakaksi pistäen, hy-
myillen ja tyytyväisen näköisenä, aivan kuin olisivat 
huvikseen tätä kaikkea tehneet. 

Tätä tavatonta rauhallisuutta näh()essä laukesi kal-
sojain jännitys suorastaan myrskyn voimalla. Kaikki 
talon asukkaat hyökkäsivät katsomaan. Ikkunat avau· 
tuivat, nenäliinoja vilkuteltiin, tervetuliaishuubot kajah-

- lelivat. 
Tervetuloa kevät! 
Ihmiset ryntäsivät ulos. Tulokkaille tarjottiin viro 

vokkeita, tupakkaa ja jos jotakin. Naiset ja lapset 
hyppivät riemusta, nauru helähleli, kysymyksiä sateli 
enemmän kuin vapauttaja! ehtivät vastata. Kahleista , 
vapaaksi kiskaistu ilo raikui niin rajattomana ja välit· 
tömänä, että sen väräyksel liikkuivat melkein kyynel-
herkän liikutuksen rajoilla. 

Vihreä Kevät oli siis kukistanut Punaisen T~lven 

vallan. Se, mitä oli obotetlu, oli siis tapahtunut. Mo-
nen ihmisen rinnasta pääsi nyt helpotuksen huokaus. 

, 
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Mutta kun sitten myöhemmin i1tasella joubuin rau· 
hassa muistelemaan päivän vaikutelmia, heräsi mieles-
säni kaihoisa kysymys: 

- Missähän lienee se peippo, joka niin virkeästi 
lauloi keväistä lauluansa keskellä kuolemanhiljaisuutta, 
kahben taistelevan voiman katsoessa loisiansa vaka· 
vastl silmiin? . . . 

Viki Kärkkäinen. 



, 

EUIKÖÖN SOTII 1 . 

Eläköön sola! Eläköön vapaustaistelu! Eläköön 
ikuisesti se ryhti, joka maailman palon jälkihohteessa 
tarttui Suomen kansaan! 

Onko ihmiselämässä mitään suurempaa, syMnveren 
syvimpiin soluihin läpitunkevampaa, koko olemassa· 
olon arvoilukseen ankarammin, hellemmin iskevää kuin 
aseellinen taistelu isänmaan lulevaisuullen ja kabin 
rauhan puolesta? 

Elämä tai kuolema? Kunnia tai häpeä? Vapaus 
tai orjuus? Voillo tai lappio? 

Muutamassa silmänräpävksessä täytyi Suomen kan-
san teMä päätöksensä, salliko se itseaän pibeltävän 
lapsipuolena vai isäntänä siinä maassa, jonka se tunsi 
- omakseen. 

Isänmaa oli reväisty kahtia ja sen toinen puolisko 
näytti ikuisesti kahlilulta. Silloin SyMn-Suomen maalais-
terve järki nousi kapinaan: Seis! ei askeltakaan alem-
mas! Pois ryssäläisriena Pohiolasta ia selkäsauna kai-
kille, jolka sen kalaliin velieilyverkkoihin ovat eksyneet! 
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Ja kun , järki kerran nousi, niin nousi nyrkkikin. 
Ja nyrkin perästä ase. 

Sitä ei itsekään alussa uskottu mikä tulevan 
näyUi. Kaikki oli kuin jylhää salua, kaikki tapahtui 
kuin unessa, ja millä hirveällä vauhöil1a! 

Mikä ihmeen voima se oli, joka Suomen pojat 
taisteluun tempasi keskellä talven kirkkaita pakk'asia? 
Miehuuben tunne, häpeän ikuinen alhaisuus, väkevä . , 
vaistot joka käski jätliläistyöhön. Nyt tai ei milloinkaan 1 
Nyt tapellaan pojat! Ja oikein hvvällä omallatunnolla 
isketään olkainsa takaa. Mikä ihana tappelu! Ker-
rankin ryssiä, noita maan Il:Ilikoita rökittämään! Toista 
sataa vuotta olivat kynnet svyhyneet - ei oltu uskal· 
lettu, jopas viimeinkin napsahti. 

Kaikki ryssät maasta' pois 
Ja alas punakaartti 1 

Suuremmoisia, korkealle räiskählävää se oli: 

Perä.Pohjola ennen ei seisoa saa 
Kuin voitto on varma ja valkea maa! 
Ei ennenkuin kirkas on Pohjois-napa! 
Ei ennenkuin »haupits» taulunsa tapaa! 
Ei ennen kuin Suomi on suuri ja vapaa! 
- Me vannomme sen! Me vannomme sen! 

Näin I me toisiamme vannottelimme noina rintama· 
rientojen repäisevinä päivinä - me: soturit ja sota· 
runoilijat, itsekukin omia aselajejamme heilutellen. 

/ 
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Tulkoon satatuhatta filistealalsta, joita johtaa 00-
Jiath - maasta se pienikin ponnistaa; - aasin leuka-
luulla - - millä tahansa aibanseipäällä - niitä ensin 
kolhaistiin; sitten vasta kun ne kiväärinsä, kuula ruis· 
kunsa ja tykkinsä luovuttivat, sitten vasta sitä 19Si-
teolla hihkaistiin. Hei, tämähän käy kuin masinalla! 

Jå masinalla se kävikin. Oikein tikkamasinalla 
kaupunki kaupungin, kylä kylän perästä kiinni ommel· 
tiin itseensä - valkoinen vaate leveni joka suuntaan. 
Pirskahteli veripilkkuja tuolle valkoiselle vaalteelle, 
multa se vain ärsytti ottamaan sitä äkeämmän vauhbin. 

Naurettiin ääneen ilosta ja i~metvksestä . - hiisi 
siinä jouti montakaan sekuntia surkeilemaan. miten 
]ussille tai Pekka pojalle kävi. _Saivat ruojat tapetuksi 
Taavetin - miesten paraimman - jumal'auta, pojat, 
tulkaa jälessä, me kostamme, me kostamme!» 

Tottakai oli korkeata kostaa, kun silmin näki, min-
kälaisten susien kanssa oltiin tekemisissä. 

Vihollinen rääkkäsi ja nautti, kurja, kibutus·kos· 
tostaan, - valkokaartilainen ainoastaan nautti rehel· 
IisesttJ tappamisesfa. Tottakai me siitä nautimme -
mitä me häntä tässä silaamaan tai salaamaan? Sobassa 
täytyy nauttia tappamlsesta - muuten ei sota me· 
nestykään. Sehän on selvää. Ne, jotka rintaman 
takana maalaavat soturln eräänlaiseksi pyhimykseksi 
ja taivaalliseksi enkeliksi, valehtelevaI vastoin oikeampaa 
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uskoansa. Miksi kaunistella sitä, mikä jo on kaunista? 
Väkevät teot, joita johtaa järkähtämättömät periaat-
teet, ovat aina kauniit. Me saimme äsken luvan -
varmaankin sabaksi vuobeksi - luopua kristillisistä 
Ihanteistamme: Suomen papit ovat siitä loistavimpana 
esimerkkinä. 

Surmatkaa vihollisemme! he huusivat kuorossa ja 
vaihtoivat mustan kauhtanan harmaiaan kenlläpukuun. 

Herra Zebaoth oli astunut alas Suomenmaahan! 

• • • 
Miksi nimittää tätä sotaa vira llisesti vain ~yhteis· 

kunnallisen kapinan kukistam iseksi ~ ? 

Totlaloisenkerran se ei ollut sisällöltään sukuakaan ' 
tavalliselle kapinasoballe. · Se oli lobellinen Suomen 
vapautussota, valkean vihan jälliläissola, jossa lyötiin 
arpaa siitä, kelpaako Pohjolan muinaisten orjien astua 
järjestetyksi, itsenäis'eksi kansaksi kansakuntien jouk-
koon. Vhbellä haavaa: Satumainen taistelu ylivoimaista, 
heikkoa koko Venäjän kansaa vastaan ja yhbellä ~aavaa 
sota sisäisiij vihollisia vastaan. Pyhä kansaJlissota, 
joka uljuubellaan, kirkkaalla kilvellään peitti inhoiIta-
van veljesveren vuobatuksen. Onko vielä Iässä maassa 
yleisiä mielipibettä, joka pitäisi punikeila ~omina kan-
salaisina .. ? Ei ole eikä olla saa. Kuinka lauloikaan 
aikanaan jo Runeberg: 
9 - Taille!UR jil!keen 
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Maan petturill' ei olla saa 
Ei lasI' ei juurt' ei vanhempaa! 

Mitä merkitsi sama ärräpää lulilinjojemme vastak-
kaisella rintamalla? 

He, jotka sieltäpäin ampuivat, eivät tollatosiaan 
olleet suomalaisia! 

Näissä merkeissä sota jyrisi. 
Ja in hoe signo sitä voitettiin, mikä voitettu on 

tai voitettava oli. 
f. Suuremmoinen oli siis Suomen vapaussota, josta 

vain päällisin puolin nyt sanoja sinkoilemme. Kunnia 
kaatuneille - me emme kylliksi suureksi ehkä juuri 
heibän osuuttaan arvioi, Siunaus sankareille! Häpeä 
pelkureille! Halveksiva hymy onnenonkijoiIJe! Multa 
fapauben ristien kymmentuhantinen helskyvä jättiläis-
seppele Uuben Suomen nuorelle valkoiselle armeijalle. 

(HelSingissä käymällään 8/6 1918.) 

Ilmari Kianto. 
- Kvn,l·&oturl -



UKRJUlJnm UnE(mR. 

Kayt silmin suloisin Kuusirpin solkein, 
liet heimon unta ukri-Uraalin, 
et itseki:Hln sit' taida tietaä oikein, 
kun kuljet alku-aikain unelmin. 

Sun POOI?S polttaa uhriliekki salaa, 
ml lumoa lännen poikaa Rasian, 
mln sydän sammumafta ,suli\? palaa 
pohjalla tunteen tuskan ankaran . , 
t:ntisyys erillaiIn ne {'ntein pitää 
kuin kohtalo, ml norman turman tuo, 
niin toinen katsoo ikuisesti itöd 
ja toinen lanken tumman katseen luo. 

Vdlill' on uoitfamoton fuli ouori, 
ml eroitfoa ne toinen toisistaan, -
ja kuolaan kumpikin on liian nuori , 
ja elo pakoittaa ne \!Toomaan. 

Carin Kyösti. 

• 



EESpJlIN. 
(Valkokaartilaisten marssi.) 

Hei eespäin, kas, jo so~alippu liehuu, 
päin päivää., korkeutta kohoo se l 
Jo veri nuori suonissamme kiehuu, 
kun tihutöistä petoin kuulemme. 
Niin, eespäin, urhol, apuun rienläkää, 
ei muuten ykskään enää eloon jää. 

Niin eespäin, urhol, missä tulta tuiskii 
v ihollislykit, ruiskut, kiväärit. 
Hei , eespäin vain, jos kuinka kulta kuiskii: 
,, 3.1' lähde, armas, 'munk<? jättäis it 1" 
Pois hyväily! ja hymyt kaikkaaa, 
kun apuun kutsuu sortoan syösty maa. 

Päin lulta siis, kaikk' kilpaa rienläkää, 
voitosia lippu viekää vaittahan, 
rivimme, niinkuin aalto kuohuplUI., 
kaikk' esteet tieltään pyyhkäisevä on. 
Näin eespäin, veljet, vielä hetkinen, 
ja päivä paistaa Suomen vapauden. 

Kuolajärvi ' /618. Rlte H a ar a la. 



HELLUNTlIlVIHREYS 191 8. 

Olen taaskin yksinäni alavassa keväisessä lehto-
metsässä lähellä ihmisasunloa. Olen päivän tehnyt 
kylvötöitå, elänyt niitä van~oia rakkaita hetkiä, jotka 
niin monesti ovat mielläni sykähyltäneet sekä runos~a 
että to~ellisuubessa. Minä en omista peltoa ainoata-
kaan kapanalaa. Mufta työstä tulluani teen asiaa lä-
heiseen haka metsää n ja tänne päästyäni ei pienintä-
kään ristiriitaa ole minun syMmessäni. Hako päivän 
hivelivät mieltäni suuremmat mullakokkaree', kun poh· 
jas!n kauramaata; ne herättivät omituista intohimoa 
saalla rusenlaa ne ~ivan tomuksi ja minua vaivas i, 
kun pohjala ta joskus sattui rusenfamalla liukumaan 
semmoisen yli. Se on tultu hieno intohimo pikku-
poikuullen ajoilla asti. Samoin on tämä tämmöinen 
vii/)akkoon hiipiminen lyön päätyttyä, ennen saunaan 
menoa. .. Nyt tämä tapahtui helluntailauantain eh-
toona, Suomessa, Hämeenkyrössä; ·vuos lluku näkyy 
ylempänä. 

Nämä ovat tuttuja kyröläisiä mäkiä ja viibakoila, 
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jotka aikojen kuluessa ovat myria~ejJIa vivahbUksillaan 
aislimiini vaikuttaneet. Ne elävät naapuruksin pelto-
jen ja järvien kanssa ja mitä läheisimmassä yhley-
?/essä ihmisten ja hei()än lastensa ja karjojensa kanssa. 
Multa ihminen ei usein ryhby itselleen selvittelemään, 
kuinka suuri on tällaisen ympäröivän luomakunnan , 
osuus siinä elämisen kokonaisuu?>essa, johon ihminenkin 
kuuluu_ Joskus kun hänellä itsellään on tärkeitä teh-
täviä, voi häneltä mennä viikkoja ja kuukausia ker-
taakaan katsomatta silmästä silmään laivasta ja maata. 
Silloin ei hän kerkiä katsomaan s ilmäslä silmään omaa 
,itseäänkään. Hän makaa maassa suullaan vaanivin 
silmin, hän juoksee eteenpäin sybän ja keuhkot puus-
kuttaen, hän nostaa rekeen kuollutta ruumista, hän , 
kuljettaa metsään telotetlavaa ihmistä. Ja ympäröivät 
maisemat ja hänen oma itsensä ovat pakosta mukana, 
niinkuin hyljeksilty tultava, joka ei osaa poistuakaan, 
kun on kerran seuraan joulunut. Hän ehkä huom'aa 
kevään ja kesän lulon vasta siitä, että hän yh~en aio 
kaan yöllä selvästi näk,ee kolmen metrin päässä sei· 
sovan ihmisen kasvojen juonteet. Se on naurettavaa 
multa se on mah~ollista: hänen voi silloin ruveta 
tekemään mieli pellolle. Hänen tulee vaikea olla ja 
sitä jatkuu vielä koko ensimäisen päivän kun hän kyn· 
tää kauramaafa. Mutta kun hän on päässyt kylvään 
asti, on jo kevyempi ja helluntailauantain ehtoona hän 
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näinikään kävelee vii?>akkoon. Viii)akon henki ja ~oma 
itse '" ovat aina valmiit, ne aina oi)otfaval ... 

Ei siis pienintäkään ristiriitaa ole minun sybä· 
messäni. Sama hiljaisen siirtymisen luntu, jota naen 
ympärilläni, elää min\lssakin. Ikäänkuin jokin vieras 
aine, jota on ollut larltuneena kaikkialle olemukseni 
osiin, Jiukenee pois. Hengitän uusia asioita, jotka 
kumminkin ovat vanhoja. Tietoisuubeh ja tiellotle-
muuben välinen raja laimenee ja laajenee, niin sanotut 
elämän kysymykset laajenevat nekin, multa se että 
semmoiset ovat olemassa tekee nyt omituisen lohbu l-
lisen ja turvallisen vaikutuksen. Selvittämältöminäkin 
ovat ne taas ikäänkuin kallisia kulumatonla omai· 
suulla, näin täällä vijbakossa. Tällainen hetki on kuin 
tilintekoa, jolle on ominaista molemminpuolinen ym-
märtämys. Meillä on täällä Suomessa semmoinen 
suh~e ympäröivään luomakuntaan ja elämän kysymyk-
siin, koivun lehtien puhkeamiseen, louonlekoon, lähi-
mäisiimme. Ja tämmöisenä ehtoohetkenä me veriin 
käyvästä vihaslakin huolimatta tätä tietä käymme yh-
teen. Me olemme allliifa keväisen viibakon vaikuluk· 
selle, sen hengessä me näin yksin olemme vähin saman-
laisia . .. Nyt tämä lunlunee mitättömältä väitteellä, 
vaik kapa se tosikin olisi. Se Clift niinkuin semmoinen 
tultu pikku esine, jota emme senlään viitsi ottaa mu· 
kaan, kun väistymme lähestyvän rintamatulen e~estä. 



136 

Näen Iästä yhöen matalan ikkunan ja oven ebus· 
tan, joilla nyl jo näyttää olevan täysin vakaantunut, 
hiukan resigneerattu käsitys siitä mitä viime talvena 
on tapahtunut. Se on minun asuntoni ovi ja ikkuna. 
MeiMn ympärillämme oli kaks~ kuukautta ollut pu-
nasia ja kahöen penikulman päässä .sanottiin olevan 
valkosia. Näissä nimityksissä oli silloin jotakin totisia 
ja kaameala, mutta myös omituisen juhlallista. Niitten 
ääntäm inen ei luonul mieleen mitään ihmiskuvaa, mi-
tään yksilöä, josta ajafuksellaan olisi saanut oletta. 
Ne tulkitsivat luonnonilmiölä, joka ei tunne yksilöl-
lisyyttä ja sen vuoksi yksilössä herättää alistuvaa 
avuttomuutla. Kun luonnonilmiö on näin kiinteässä 
yhleyöessä ihmisyyöen kanssa ja siinä saavuttaa täm-
möisen voiman ja laajuuben, on se kaameinta. Avut-
lomuubessaan ihminen hakee yksilöä, niinkuin huk· 
kuva oljenkortta. Multa yksilöitä ei liikene, ne ovat 
melkein I{<tikki luonnonilmiön pyörteessä . .. Kyrös-
koskella on ,pitkällinen pauhina vaiennut, se vaikeni 
jo eilen illalla, punaset ovat yöllä peräytyneet tästä 
ohi, emmekä tieM missä he ovat. Valkosia on lähellä, 
mutta missä he ovat? ja millainen on heiMn hen· 
kensä, jota emme ollenkaan tunne? Luonnonilmiön 
raskain painekohla 00 meibän päällämme. Ih misen 
syvin yksilöllis\TYs on avutlomimmillaan. Tuon talOlI 
herra tuolla on tapettu viime yönä. Viimeiset puna· 
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se! oval äsken lähteneet tuosla esikuntapirlislä tuolta. 
Mitä olivat punaset ja mitä oli esikun~? Emme näe 
enää punasia emmekä valkosia, paikkakunnalla val-
litsee nVt väkevämpi mahti, syCläntä kourislava hiljai-
suus, voimakkaampi kuin mikään pauhina. Tuossa 
pirtissä ei siis enää ole esikuntaa. Tekee mieleni 
neuvotella vuoCl.en vanhan lapsen"j kanssa siitä, mikä 
esikunta oikein on. On palmusunnuntai, maisemat 
ovat lumessa ja jäässä, meillä ei ole hevosia. Tuolla 
vie joku mökin mies hevosella lapsiaan ja vaimoaan, 
heillä on ompe[ukonekin. He menevät vaan parin 
kivenheiton päähän samallaiseen mökkiin. Vaikka luossa 
paossa on niin vahva komiikka, on siinä kumminkin 
Iragiikka vahvempi. 

Me emme vielä tiebä lähbemmekö pakoon vai emo 
mekö, jännittävä hiljaisuus oboltaa mitä teemme. Minä 
käyn ulos ja sisään, vähän väliä poikkean talon väen 
puolella. Sieltä on yksi poika äsken lähtenyt, hän , 
oli punanen. Sielläk.ään ei liebetä, lähteäkö vai jääbä 
tähän; valmistul;set on kyllä jo tehtynä. Meibän on 
määrä päästä heibän mukanaan. Minä tulen taas 
omalle puolelleni ja sanon lopullisen sanan. Toteu· 
tuu siis minunkin elämässäni tämmöinen hetki: minun 
on lähbettävä viemään vaimoani ja lastani pakoon. 
Ketä pakoon? Kenen on syy? Nostan sisälle lapsen 
reen ja läh~en taas talon puolelle. Siellä on yhä vaf. 
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laila sekava tunnelma, ei taas lähbetäkään, siellä on 
niin kurjaa siellä melsätöllissäkin, jonne on määrä 
mennä. Minä tunnen luskastuvani, mihin joutuu lapsi 
jos hiljaisuus Iällä paikalla laukee? Palaan taas omalle 
puolelleni. Siinä istuu lapsi puettuna omassa rees· 
sään ja katselee suurin silmin . . Se ei itke, se vain 
katselee, se näyllää täysin yr:tmärlävän tilanteen. Sen 
rakkaimmal leikkikalut ovat sen vieressä reessä, äiti 
on nekin muistanut. Ne ovat tutusti kuluneet ja saa· 
nee! kolhunsa tämän huoneen rajoiletussa ilmapiirissä. 
Nyt ne ovat lähbössä ulkoilman lurvaltomaan ' ja vii· 
leään laajuuteen. 

Vuoben vanha lapsi istumassa täyteen su llotussa 
reessään o()oltamassa lähtöä rauhoitetusta pesäslään 
tuntemattomiin kohtaloihin - passiivisen avuUomuu-
lien majesteetti - on ja pysyy vOimakkaimpana vai-
kutelmanani tästä sollasta. Sitten tulivat valkoset ja 
heilläkin oli esikunta ja entisiä punasia liikkui arkoina 
varjoina täyttämässä sen käskyjä. Minullakin oli heitä 
joskus käytetlävänäni, kun toimitin kotipaikoilleen tänne 
jääneitä valkosten ruumiita. Olin kerran kahllenkesken 
yhllen punasen kanssa muuttamassa sellaista ruumista 
puhtaampaan laatikkoon. Sekin vaikutelma on jäänyt 
mieleeni. Oli omituista ajatella, että hän oli punanen 
ja minä olin valkonen. Niin lähellä toisiamme me 
siihä kuollutta asetelJessamme tunsimme olevamme ... 
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)a taivaanrannalla puunleli öisin laajoja luliroihuja, 
puhuen yksinäiselle varlijalle pakenevien punaslen 
kiellä. 

-)a niin on aika kulunut, että nyt on jo kaural kyl· 
vetty. HelIuntalvihreys nousee laajoilla aloilla niin· 
kuin erinomaisen virheetön hyråily salaisen rakaslu-
misen aikoina ennen muinoin. Tämän viiöakkohetken 
lopulla minä jo olen toivorikas: ehkä tämä säilyy, 
ehkå saan pitää riippumallomuuleni ja itsenäisyyleni. 
Tämä helluntaiehtoon runollisuus sisältää niin vahvaa 
lupausta juhannusaattoehtoon runollisuuöesta. Minä 
palaan takaisin tuon oven eleen ja luon ikkunan taakse, 
joiZlen vaiheilta vihreyZlen . lemu on huuhtonul pois 
kaiken viimelalvisen ja luonut mukanaan vanhan kauak· 
sijääneen ' rauhan ijtasauhuun ja huoneeni ilmaan. 

f. E. Sillanpää. 

" 



, 

HI\UTI\. 

Saksalaiset olivat saapuneet. 
Kaikki olivat vielä pyörällä päästään Vähämäen 

kylässä tämän yhtä ollotlamattomap Kuin uskomatta-
mankin tapauksen joh()osta. 

Olihan leh{)issä selvään sanolIu, ettei saksalaisia 
ollut maassa yhtään ainoata, ja valkoisten rintaman 
tieöeltiin olevan jossain Tampereen puolessa. 

Multa nyt istui ilmieläuiä saksalaisia puolentusinaa 
osuuskaupan panailla, pyyhkien hikeä olsaltaan ja 
juo{)en maitoa ja kirnupiimää. Ja sillan !wrvassa loi· 
koili niitä kuloutuneella nurmikolla kymmenlmnla, hei· 
lettyään selästään raskaannäköisel taakkansa ja riisul-
tuaan päästään kypärit, jotka olivat kuin mitkäkin 
katti lat. 

Niin, ne olivat saksalaisia, oikeita saksalaisia, siitä 
ei ollut enää epäilystäkään. Sen ' lobisli osuuskaupan 
hoitajakin, joka tiebetliin ja tunnettiin "puolueettomaksi ,. , 
ja joka nyt suuri piimäkannu toisessa ja ,. Suomalais-
Saksalainen Tulkki-kirja ,. toisessa käbessään kokosi 
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kaikki kielitaitonsa muruset pysyäkseen ajatuksenvaih-
~ossa kylän valloittajien kanssa. 

Äkkiä se oli käynyt. 
runti takaperin ei vielä Hetly 50basla mitään. Paik-

kakunnalle toissapäivänä saapunut punakaarlilaisjoukko 
oli kaikessa rauhassa syönyt aamiaislaan kansakou-
lulla, jonka se 011 ottanut huostaansa. Puron yli vie-
vällä sillalla olivat vahtimiehel juuri tarkastamassa Ali-
Nikulan maitokuskin lupatobislusla, kun suutari Laine 
oli ajanut Vihantolan hevosella ja rattailla täyttä kar-
kua kirkolta Räin, hypännyt pyssyineen rattailla ja 
huutanut, että lahlarit tulevat! , Vahbit ampuivat hä-
lyytyslaukaukset, ja huutaen ja kiroillen juokSivat pu-
nakaartilaiset kou lulla Mönninmäelle päin vihollista 
vastaanottamaan. Viimeisenä oli juosta nilkuttanut 
leenan-Juha, seilsemännelläkymmenellä oleva ukko, 
jolle punaiset olivat kylään· tullessaan pistäneet kivää -
rin käteen ja määränneet asevelvollisuuben, vaikka 1 

näkökin oli jo melkein mennyt. 
Hetken aikaa oli sitten vallinnut kylässä hiljaisuus, 

ja akat olivat jo alkaneet arvella, että taisi olla turhaa 
hälytyslä koko juttu, kun samassa rupesi kuulumaan 
metsän takaa Mönninmäeltä kiihkeätä ampumista, johon 
tuokion kuluttua yhtVi omituinen, papaftava ääni: pa-
pa-pa-pa-pa-pa ... 

- Se on kuularuisku, ilmoitti osuuskaupan hoitaja, 
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alkaen heti sulkea puotinsa .ovea. - l<vll~ siellä nyl 
on vihollisia, ketä sitten lienevätkin, sillä punakaarti-
laisilla ei ollut kuularuiskua. 

Osuuskaupan pihaan kerääntyneet akat olivat alka-
neet siunata ja voivolella. Ja jonkun minuutin kulul-
tua oli punakaartilaisia, toiset aseelto(Ilina, toiset pys-
syjään heilute!Jen, juossut osuuskaupan ohi ja Vli sil-
lan, kaZloten sitten näkyvistä. Heille oli huu?leltu ja 
kysytty. mitä oli tapahtunut, mutla ei kukaan anlanul 
vastausta. Jotkul vain kirosivat ja uhkasivat pyssyiI· 
lään, juostessaan kuin henkensä ebestä. Muutamal 
olivat avopäin, ja jonkun pilkän, kalpean, souvarinnä-
köisen miehen käsivarressa liehui kapea, melkein irti-
repeylynyl tai reväislv punainen nauha kuin pieni viiri. , 

Sitten olivat saksalaiset saapuneet ... 
Niistä tuli aluksi vain kaksi miestä, polkupyörillä 

ajaen. Ei niislä ehbitly paljon muuta huomata kuin 
vihreät puvut ja omituiset, raskaannäköiset metalli-
päähineet. Ne olivai heittäytyneet puron pengermälle 
sillan korvaan pitkälleen ja asettaneet keskeensä jon-
kun esineen. 

Taistelun melske oli vaiennut. Punakaartilaisia ei 
enää näkynyt. 

Sitten tuli lisää saksalaisia. 
Niitä marssi kaikessa rauhassa parikymmentä miestä, 

jutellen ja naureskellen keskenään. Heibän perässään 
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käveli raskain askelin kahbeksan vankia nuoren soti-
laan saaltamina. Vangit olivat samoja punal(aarfilaisia, 
joitten aamiainen tunli takaperin oli jäänyt kesken. 
Viimei~enä ontui vanha Leenan· Juha, velistävillä sil-
millään' hämmentyneen näköisenä s ivuilleen pälyen. 
Hän ei näyttänyt olevan ensinkään selvillä siitä, mitä 
oikeastaan oli tapahtunut ja miksi hän nyt käveli aurin· 
gonpaisteessa noiben tuntemattomien saturien perässä. 

- Milch! - Mailla! oli joku saksalaisista huutanut 
osuuskaupan ebustalla ja mailoa tuli. 

Akalkin ja keskenkasvuisel lapset ilmestyivät vähi-
tellen rakennuksen lakaa näkösälle ja alkoivat keske-
nään supalellen tarkastella lähempää vieraita . . Jopa 
rohkaisi eräs mummo luontoansa niin paljon, että alkoi 
sormillaan lunnuslel1a lähinnä seisQ\:an solurin lakin-
hihaa, ellä minkälaisIa muka se on kangasta. Silloin 
sotilas ärähti jotain, mummo säikähti, siunasi ja pe-
rIytyi nopeasti, ja pari saksalaista sen nähClessään 
alkoi kovalla äänellä nauraa hohottaa, mikä vaikutti 
erittäin rauhoittavasti ympärillä seisovaan, tulevasta 
kohtalosta vielä epälietoiseen Vähämäen kyläkunnan 
väestöön. 

Osuuskaupan johtaja oli taas avannut puolinsa 
oven ja hääri nyt hikipäilJ ja tärkeänä tu lkkikirjoineen 
ja piimäkannuineen. 

Vangit oli viety etemmäksi, lähelle siltaa, jossa ne 

• 
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nyt istuivat maantien ojan reunalla äänettöminä, ikään-
kuin tylsislyneinä. Multa Leenan-Juhan olivat saksa.-
laisel E'roitfaneel muista erilleen ja seisoIIivai häntä 
keskellään, loikoessaan pienessä piirissä maassa tu-
pakoiben. 

Väkeä oli nyt siirtynyt osuuskaupan eCluslalta sil-
lan luo, ja tupakoi van saksalaispiirin ympärille muo-
lIoslu! paikkakuntalaisista suurempi piiri, joka avosuin 
katseli vieraita ja koetti matalalla äänellä jutellen ar-
vailla, mitä ne Leenan-)uhasta puhuivat. 

Tuntui siltä kuin olisivat saksalaiset ihmetelleet, 
mitä semmoinenkin mies so()assa teki. Tuolloin täl-
töin nousi joku saksalaisista ylös, pyöräytti ukkoa 
hartioista ympäri, että toverit näkisivät hänet joka puo-
lelta. Ukko seisoi siinä tahöollomana ja ymmällään, 
käöet riippuen sivuilla, ja tähysteli saksalaisia kum-
mastelevasti tihrusilmillään_ Pyörähti vain, milloin 
pyöräytetliin. 

Saksalaiset tarinoivat harvakseen, murahöellen. 
Näyttivät keskustelevan siitä, mitä ukolle olisi tehtävä. 

Vähän ajan kuluttua näkyivät he päässeen johonkin 
päätökseen. Pari solureisla nyökäylti hyväksyvästi 
päätään, jonka jälkeen kolmas nousi ylös ja läks i vi-
hellelIen kävelemään osuuskaupalle. 

Takaisin palatessaan kantoi hän rautalapiota, mit-
tasi Leenan-Juhan pituuöen lapionvarrella ja piirsi 

• 
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sillen maahan lapion terällä - hauban kuvan - - -
yhtä pitkän kuin Leenan-Juha. Sitten pisti hän lapion 
ukon kouraan ja antoi käbellään viillauksen, ioka sel-
västi merkitsi: 

- KaivaI 
Ukko tirkisleli ympärilleen kysyvästi, kouristaen 

koneellisesti lapionvarresta. Sitten näkyi hän käsittä-
vän, että hänen oli kaivettava kuoppaa, ja kuin viro 
kistyen siitä, että sai jotain tekemisiä, polki vanhus 
lapionterän kuohkeaan hielikkomaahan ja alkoi kaivaa. 

Kyläläiset katselivat toisiaan. 
Akkiä sanoi se äsköinen mummo, joka osuuskau-

pan luona oli tahtonut hypistellä saksalaisen takin· 
hihaa: 

- No nyt on loppu Leenan-Juhan kanssa, kun jo 
omaa haulaansa kaivaa! 

Siihen joku eukoisla parahti: 
- Herra Jumala! Mitä te puhutte, muori! Ei 

suinkaan ne aijo . . . ? 
Niin, näkeehän sen, huomasivat nyt toisetkin eukol. 

- Ensin mittasivat, sitten panivat hautaa kaivamaan. 
Siihen ne nyt sen ampuvat ja kuoppaavat ... 

Väkijoukosta alkoi kuulua itkua ja valitusta. 
Mitä ne nyt tuosta, vanhasta, vaivaisesta 

- Eihän se ole kenellekään mitään pahaa tehnyt! 
- Väkisinhän ne, nuo roistot, veivät mukanaan. 

10 _ Taistelun 111~ecn 
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Ainoa meibänkyläläinen koko kahakassa .. _ 
eikä suinkaan ampuakaan osannut. 

Muutamat eukoista kääntyivät silmittömässä vim-
massa haukkumaan maantien reunassa istuvia vieras-
paikkakuntalaisia punakaartilaisvankeja: 

- Teibäl, huligaanil, ammultava on, eikä luola 
vanhaa, viatonta miestä! Roistol, rosvot ... I 

Multa joku vaimoista huusi itkevälIä äänellä: 
- Eikö niille kukaan osaa selittää, etteivät tap-

paisi Juhaa! Tappakoot nuo rosvo! luolta! 
- Menkää hakemaan kaupanhoitajaa ! 
Kaupanhoitaja olikin jo muuten tulossa ja häm· 

mästyi suuresti, kuullessaan ja nähbessään, mitä oli 
tekeillä. 

Hän koetti parhaansa mukaan tulkita saksa-
laisille Juhan syyttömyyttä, tapulteli häntä olalle, viit-
taHi saksalaisille ja loisti toistamistaan: "vaiss, vaiss!. 

Mutta saksalaiset pubistivat vain päätään ja mu· 
rahtivat jotain. 

- Se on ollut taistelussa punainen nauha käsi· 
varressa ja pyssy käbessä, selitti kaupanhoilaja. -, 
Ei sitä enää voi pelastaa - se on sotalaki semmoinen. 

Vanhus näytti jo käsittävärr, kenelle hän kuoppaa 
kaivoi. Multa hän kaivoi ebelleen, koneellisesti. 

- Niin se poloinen kaivaa vain kuin muuta ojaa, 
itkivät eukot. 
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Saksalaiset tupakoivat. Heii'län kasvonsa olivat 
kylmät, järkähtämältömät . 

• Viimein oli maassa toista kyynärää syvä hauta. 
Leenan-Juha pyyhki otsaansa takin hihaan, oikaisi 

selkäänsä ja kysyi kaupanhoitajalta: 
- Jokohan se mahtanee riillää .. ? 
Kaupan hoitaja puhui ja viittaili saksalaisten kanssa. 
Silten ilmoitti hän Juhalle : 

, - Riittävän kuuluu. 
Muutamat saksalaisista kohottautuivat istualleen. 

Eräs punertavaviiksinen sotilas nousi seisomaan, kato 
soi ukkoa tiukasti silmiin, pyöräytti hänet seisomaan 
hautaan päin, viittasi käi'lellään hautaan ja puhui jotain. 

- Mitähän se sanoo? kysyi vanhus kaupanhoi· 
tajalta. 

Osuuskaupan hoitaja ryhtyi taas tulkiksi, ja het· 
kisen viittailtuaan ja maassa istuvien saksalaisten huu· 
bahlellua jotain puolittain kärsimättömästi, puolillain 

\ naureskellen, saattoi hän ilmoittaa Leenan· Juhalle : 
- Ne sanovat, että kun nyt kerran on hautasi 

valmis, niin mene rauhassa kotiisi ja ala oi'lotella kuo-
lemaasi! 

Kahi'len minuutin kuluttua käveli Leenan-Juha 
pitkin maantietä töllilleen päin. Mutta hän pysähtyi 
tuon tuostakin, ravisteli päätään kuin jollekin käsillä-
mältömälle arvoitukselle ja kääntyi katsomaan taakseen. 

, 
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Saksalaiset isluskelival vielä hänen avoimen hau· 
lansa ääressä, juttelivat keskenään ja päästivät ison 
naurun joka kerta kun ukko katsoi taakseen. 

- Ei, ei niitä ... ei niitä ymmärrä, mutisi leenan· 
Juha, ravisteli päätään ja läksi taas nilkutlamaan eleen· 
päin. 

Tiilu s. 



KUNINGI\SOTTELU. 

Kuin raivo kuningas 511 kotka liehui: 
suin, kynsin, siivin jaat 511 iskujas 
ja vielä verta vuotain rynUUlt, riehut. 

Nyt onkin vaassa ylväs valtikkas. 
Vaan turhaan, turhaan enää vihaa kiehui: 
myös kuninkaallakin on. kuningas. 

Jo vastaanottaa uuden valliaansa 
sun Iinnasi. Pois prinsseis ruumihit I 
Kas, valtaherra väisUl..ä voillajaansa! 

J\h, ymmärrän, miks pilviin pakenit: 
maa kuulla ei saa tuskaa kuninkaansa 
myös vOittajalt,as sen sä salasit! 

Eino Tikkanen. 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



SOTIIPIIPIN MUlSTELMIIl. 

Tuskaisia päiviä ja kauhun öitä olivat nuo lammi· . 
kuun viimeiset ja helmikuun ensimäiset. Vakavia, huo· 
lestuttavia sanomia saapui etelästä. Kansalaissota on 
syttynyt; :t punaiseh ovat kukistaneet maan laillisen 
hallituksen, yhbessä vuossataislen verivihollistemme 
ryssäin kanssa kapinoivat nuo kalalal, yrittävät verellä 
tahrata koko suloisen Suomen, pOhjoisia kohti lau-
moina leviävät ja - niin sanottiin - heillä on pitem. 
mät askeleet kuin meillä. 

Mutta ne olivat samalla ihania innostuksen päiviä, 
,. Valkoisen Suomen,. alueilla nuo tammi· ja helmikuun 
talviset päivät. Kelpasi nahbä sitä isänmaallisia in-
nostusta ja sankarillisia urhoutta, joka va ltasi nuoret 
ja vanhat, kun he kilvan riensivät suojeluSkuntiin ja 
rintamille. Tosiksi tulivat silloin vanhat Vänrikki Stoo-
Iin tarinat. Siinä tuli riveihin moni 15-vuotias nuoru-
kainen, eikä heitä välcisinkään saatu väistymään, sillä 
heillä oli nuoren Wilhelm von Schwerin'in sankari· 
mieli! 



c Elon aamu se mulla on parhaillaan -
Viisloisl' ikävuottahan muU' on vaan -
tuo! enköhän tarjota rOhkeis, 
Sitä tokkohan halveksi!aan? 
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Tosin kyllä oli Savossa ja muualla palio pelkuri-
poikia ja raukkoja isiä. Heitä piti tunoilla ruoskia ja 
vastensilmiä suomia ennenkuin uneslaan uunin pan-
kolla heräsivät. Muutamia rikasten poikia nähtiin vaiti 
paraatiralsastuksissa, vaan ei siellä missä miekkoja 
mileltiin. Multa yleensä oli innostus suuri. Keski-
ikäiset tunsivat voimansa ja tarmonsa monenkertaisesli 
kasvaneen ja harmaapääl vanhuksetkin nuorluival ket-
feriksi. 

Sotaisa innostus larttui faikavoiman lavoin meihin 
»Valkoisen Suomen:. pappeihinkin. Heli soban alku-
päivinä tuntui meistä kuin olisimme saaneet aivan eri-
tyisen käskyn j.a tehtävän. Olihan saatu elää lakkaa-
mattoman pilkan ja painostuksen alaisina. Mitä mer-
kitystä olikaan enään ollut vanhan jumalansanan juUs-
tajilla vallankumouksen ja -svaboban. kuohuisina päi-
vinä! Mutta nyt oli toista. Hirkot täyttyivät kuulijOista. 
Aivan toinen henki oli nyt ihmiset vallannut. Tarkkaa-
vina. kyynelsilmin he kuuntelivat. Ja me papit ase-
tuimme rohkeasti ja päättävästi - valkoisten - puolelle, 
julistaen kaikissa mahbollisissa tilaisuuksissa soban 
oikeutusta. 
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Omituisia! Meistä, jotka vasl'ikään olimme saar· 
nanneel rauhan evankeliumia ja esiintyneet usein hy· 
vinkin jyrkästi militarismia vastaan, meistä nyl tuli iyrk-
kiä 50Zlankannattajia. Useita viikkoja pillettiin monissa 
kirkoissa joka ilta saarnoja, joissa oli innostava, n05-
lava, solainen sävy, samalla kuin nöyrästi rukoilliin, 
että suuri ja armotlinen Jumala laskisi suojelevat, siunaa-
vai kätensä yli kotiemm(, ja varjelisi tulituiskussa tais· 
televia uJjaita poikiamme. Tinkimiseen ei suostuttu. 
Joko valkoinen tai punainen! Puolueeton ei voi ku-
kaan olla! 

Tietysti tämä suututti monia. Punaiset purivat ham-
masta ja eukol ilkkuival ilkeästi. Sallan alkupäivinä 
tuli nimellisia ja nimettömiä kirjeitä, joissa saimme 
kU\llla kunniamme. . Milä pappeia te olette, kun an-
nalle poikainne aseita kantaa! . :> Voi teitä, le sielun-
paimenel, iolka solaa puolustatte! :> i. n. e. Jopa oli 
moni eukko nähnyt minun ja muita nimellä mainittuja 
virkaveljiäni kivääri olalla kulkeneen riveissä y. m. s. 
Tosin he Iässä omiin pappeihinsa nähi'len erehtyiväl, 
sillä esim. all~kirjoittanul, jos kohta sotapappeihin kuu· 
luvana, käytti kaiken aikaa vain sanan asetta. Virka-
veljien kanssa usein keskustelimme siitä, saako pappi 
ryhtyä aseisiin. Olimme kaikki siitä yksimielisiä, ellei 
pappikaan ole muuta kuin ihminen ja kansalainen, jolla 
on samat velvollisuubel kuin muillakin. Joskin useim· 

• 

. ' 
" 



1!13 

mat pibimme tärkeimpänä tyytyä sanan julistukseen, 
johon tilaisuutta ei puuttunut, emme kuitenkaan pitä· 
neel vääränä, eHä moni pappi nousi suoraan aseisiin-
kin ,. Jumalan, kobin ja isänmaan puolesta., niinkuin 

I sanat ovat eräässä savolaisessa sotalipussa. 
Juuri soban alussa oli Mikkelissä .sattumalla mato 

kaila useita nuoria pappismiehiä. Eräs heistä pukeu· 
tui paikalla sotisopaan ja arveli: . Mitäpä siitä, jos yksi 
apupappi kaatuu, kaatuuhan isänmaan puolesta parem-
piakin miehiä. - Monessa taistelussa olikin tämä rei· 
pas mies mukana, milloin jalkamiehenä, milloin ra kuu· 
nana, kunnes siirtyi kentläpapiksi. 

Pohjanmaan ja Karjalan papeista läksi moni, jopa 
joukossa ikämiehiäkin, tavallisena sotilaana rintamalle. 
Näitä solilaspukuisia pappeja, joilla oli kellä miekka 
ja kannukset, kellä kivääri olalla ja pistin vyöllä, saat· 
toi tavata ympäri Suomen, Tampereella, Viipurissa y. m. 
Pappismies saattoi suunnata tykkitulen kohti kirkon-
torniakin, arvellen: . Teki piru pesänsä vaikka itse 
Herran temppeliin, kyllä minä ammun.-

Erään Etelä Savon pitäjän kirkkoherra toimi suo-
jeluskunnan johtajana, aseillen ja muonavarain hank-
kijana, bynamiittikuormain kuljettajana y. m., pelastaen 
pitäiänsä ioutumasta punaisten käsiin. Kun hänellä ei 
ollut aseita, tuli hän Mikkeliin ja istui esikunnassa siksi 
kunnes aseita lähti. Vksipäisyybellään hän kyllä ioutui 
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päällikköjen kanssa kahnaukseenkin, multa sai kuiten-
kin tarmolla tahtonsa läpi, saac>en aseita. Myöhemmin 
sai hän vapaubenrislinkin. 

Yleensä luulen, että Suomen papistosta - muuta· 
maa kurjaa poikkeusta lukuunottamatta - voibaan I 

sanoa, mitä eräs maaherra minulle laltsui: ~Suomen 

papisto on Iässä vapaustaistelussa osoittanut harvinaista 
pontevuulla ja isänmaallisuutta, joten sen arvo on suu-
resti noussul.~ Tätä voimme sanoa niinkin vanhoisla 
miehisiä kuin Savon linnan piispa, joka soban aikana täytti 
70 vuotta. Juhlapäivanään ja monessa muussa tilaj· 
suubessa osoi tti hän suurta innostusta ja ymmärtä-
mystä. Ne papit taas, jotka joutuivat punaisten puo' 
lell e, osoittivat useinkin suurIa neuvokkuulta. Vain 
harvat heistä pakenivat, nuorimmat niistäkin lulilinjan 
läpi tullen ja liittyen valkoisten riveihin. Useimmat 
taas seisoivat sankareina paikoillaan, kärsien rääkkäystä, 
vankeutta, kuoleman uhkaa. Kymmenen kirkonmie-
hen marllyyriveri to~istaa tästä paremmin kuin kau-
neimmat sanat. 

Mille kannalle asettuivat sota päälliköt pappeihin 
näh~en? Olen kuull ut, että yksi ja loinen oli vähän 
tylynlainen. Kerloipa eräs kentläpappi, että päällikkö 
hänelle ehDoIIi kortlipeliä, kun hän puhui jumalanpal-
veluksen piöosta. Kiroilla ja juoöa myös jotkut up-
seerit taisivat. Sanottakoon se suoraan. Mutta yleensä 



\ 

155 

oli vallalla vakavampi henki. Omasta kohbaslani tun-
nustan, että ne päälliköt, ylemmälkin. joiöen kanssa 
tulin tekemisiin, eivät asettuneet poikkiteloin, vaan pi-
kemmin .suosivat papiston Iyötä. Kuinka usein pyy-
bettiinkään pitämään kenttäjumillanpalveluksia, saarnoja 
solilasva laa otettaessa y. m. Ylipäällikön toimestahan 
kenItäpappien lyö järjestettiin. Ilä-armeijan ylipäälliköt, 
joiben esikuntapappina sain kunnian olla, antoivat suu-
ren tunnustuksen hengelliselle työlle. Kenraali Tali 
tuli luokseni siitä puhelemaan, ja varsinkin kenraali 
Vilkman harrastuksella kyseli mitä kokemuksia on tehty 
armeijan uskonnollisesta elämästä. Vakava aika pani 
monen vakaviin mietteisiin. Niinpä sanoi eräskin ken-
raali meille muutamille tiJaisuubessa olleille papeille: 
~ Kun tämä sota alkoi, olin minä ateisti: multa lämä 
sota on minusta ja perheestäni tehnyt Jumalan lun-
nustajia. ~ 

Monipuolista oli papin tehtävä sola-aikana, raskasta' 
ja ihanaa samalla kertaa. Ajatelkaamme vain lukuisia 
sankari hautajaisia. Nehän olivat suuria uskonnollis-
isänmaallisia herälyshetkiä, joissa tuhannet hartaasti 
kuulivat julistusta, joka varmaan jätti ijäti pysyviä jälkiä. 

Ambulansseissa eli sotilassairaaloissa käynti myös 
oli jotakin jota ei ikinä unohba. Satoja haavoiteltuja 
puhutteIin lukuisissa sairaaloissa. Tuskin oli ruumiin 
jäsentä, johon kuula ei olisi osunut. Kellä oli poissa 
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silmä, kellä käsi sahattu, kellä jalka katkaistu, keitä 
kuula keuhkon läpi kulkenut, keitä puolet pääkalloa ja 
osa aivoja poispyyhkäisty. Mutta valitusta valkoisten 
suusta ei kuullut, ei vahingossakaan. Samalla kuin 
punaiset säännöllisesti valittivat tai tuskailivat lunnon-
vai voissa, olivat valkoiset iloisia, aina hyvällä mielellä. 
Ne olivat lobellisia sankareita, nuo valkoiset pojat. 
Kyllä on suomalainen uljas kärsimyksissä, sen voin 
taata ja sitä ylilääkäritkin ihmetellen vakuuttivat. 

Oli hauskaa yhä llubelleen käybä noila haavoittu-
neita tervehtimässä. Nehän tulivat rakkaiksi kuin omat 
pOjat. Ja omiahan ne olivat kaikki, ventovieraalkin. 
»Onko rovaslilla omaisia täällä?, kysyttiin kerran.-
,.On.'" - ,.Keitä ?,. :. Ne ovat kaikki omaisia.~ 

Mielellään he lukivat uulla testamenttia ja kuunte· 
livat hartauspuheita, olivat vastaanottavaisia kuin pie-
net lapset, aina nöyriä ja herttaisia. ~ Kiitos, tulkaa 
pian takaisin ~ , sanoivat lähtiessäni. Multa samalla he 
olivat harvinaisen. leikillisiä. Jos kutsuit heilä »'0110-
päiksh, sait kuulla: -ei pibä luulla meitä -keppikaar-
tilaisia » niin Iyhmiksi, ettemme leikkiä ymmärrä.» 

Aprillipäivänä oli eräs entinen oppilaani, nuori ja 
piskuinen Matli - muuten aika velikulla jo koulussa 
- kirje käöessä vilkkaassa keskustelussa ruotsinmaa-
laisen »systerin» kanssa. Kysyin ruotsiksi mikä luento 
teillä on? Matti seli ttää suomeksi, että tämä kirje olisi 
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vie1ävä rehtori S:lle. Kun »systeri » oli lähtenyt, sanoo 
Matti silmää vilkuttaen: ,. Ei siinä muuta ollut kun 
että rehtori olisi hyvä ja selittäisi tälle ruotsalaiselle 
neibine aprillipäivän merkitystä. » Pian tulikin rehtori 
omassa persoonassaan sairaalaan ja otti iloisena osaa 
aprillileikkiin. Myöhemmin olin taas sattumalla saa-
puvilla, kun Malli teki uuöelleen solaan lähtöä. Sama 
»sysferi . riippuu hänen käsivarressaan ja sanoo miltei 
itkussa silmin: . Mun Maltini, mun Mattini, ei Matti 

• saa jättää minua, . Kaikki oli vain viatonta pilaa. 
Eräs maahenkinen maisterimies menetti oikean käsi-

vartensa. Kysyin, eikö hän koskaan tunne surumieli-
syyttä. Vastaus oli miehekäs ja liikuttava. »Kerran 
yöllä heräsin ja ajattelin, etten nyt, voi viikaletla käyt-
tää enkä hevosi.a ohjata, mutta tuli mieleen: voinhan 
kumminkin seisoa tallin lattialla, Ivöbä jalkaa ja ko-
mentaa. ,- Muuten ei vh()en käsivarren uhraus isän· 
maalle ole suuri, menihän monelta henki - - - , 
Käännvin kVVneltvneenä pois. 

Kun kiertäessäni eri saleissa sanoin tosissani tul-
leeni etsimään sellaista, joka katuu että läksi valko· 
kaartiin, sain aina ja säännöllisesti vastauk.sla tällaisia: 
:. Turha vaiva, ei 1äällä sellaisia ole eikä tänne huolit-
taisikaan, ovesta pellolle potkaistaisiin heti, jos tänne 
semmoisia tuotaisiin j. n; e.' Silloin luonnollisesti sa-
noin, että minun laitani oikeastaan on niinkuin arvoi· 
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luksessa verkon paikkaajan, joka . hak~e, hakee, eikä 
soisi löytävänsä». »No sitähän mekin, kuinkas sitä 
tosissaan semmoisia voisikaan -, oli poikain vakava 
vastaus. - »No, mikä leiMt slite valkokaartHn vei? » 
- »Omatunto käski. Isänmaa vaati,., oli uljas, yhtei. 
nen vastaus. - Jos taas kysyin, mitä terveisiä teiltä 
saan viebä rinlamapojille, oli vastaus: "viekää tervei· 
set, että kestävät hetkisen, pian täältä tullaan perässä, 
kun nämä naarmut paraneva..,. Sellaisia olivat »keppi-, 
kaartin» valkoiset sankarit. 

Hauskoja kokemuksia sain tehM myöskin matkoilla 
eri rykmenteissä. Olihan minulla Itä-armeijan esikunta-
pappina lauma paimennettavia nuoria, reippaita kenllä-
pappeja. Tosin ei ollut mikään helppo asia pappein 
sijoitus hyökkäysten aikoina, kun joukkojen liikkeet 
olivat nopeita ja usein salaisiakin. Erehbyksiä ' tapah-
tui. Joku rykmentti jäi ajaksi ilman pappia; toisiin 
meni pari, kolmekin. Ja kukapa ne yhtäkkiä kiinni 
sai, kun kerran käsistä livahlival. Multa vähitellen asiat 
järjestyiväl. 

Mitenkä kentläpapit toimivat? Kulkivat joukkojen 
perässä usein hyvinkin vaarallisilla paikoilla. pitivät 
kenttäjumalanpalveluksia, jakOivat kirjallisuutta, keskuS-
telivat terveiöen ja haavottuneiöen kanssa, koetlaen 
laatimamme ohjesäännön mukaisesti olla -sielunhoita-
jana ja loverina - . Oli silloin tällöin hauska olla hei-
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~än mukanaan lulilinjan liketlyvillä, jopa sen sisapuolel-
lakin. Kenttäpapeista jäi minulle paljon herttaisia per-
soonallisia muistoja. Mainitsen vain yhben esimerkin, 

Er~s harras ja vakava, multa samalla hyv:n käy· 
tännöllinen ja monipuolinen pappi sattui sollan syt-
tyessä olemaan Mikkelissä. Hän meni aluksi suojelus-
kunnan ruokalaan veilsiä hiomaan ja leipää leikkaa-
maan, ihastultaen emännät ikihyviksi. Pian hän kui-
lenkin kyllästyi siihen ja ilmestyi rintamalle kasakka· 
lakissa, isot englantilaiset _leipäsaappaah jalassa ja suuri 
omatekoinen tuppipuukko rinnalla riippuen. Pääasial-
lisesti toimi hän vakavasanaisena kenttäpappina, vaan ' 
kyllä paljo muussakin, korjaten kuularuiskuja, rekiä, 
raltaila, saunoja rakenlain, poikain parloja ajaen y. m. 
Hun yhbessä muutamain kenlläpappein kanssa majai· 
limme Itä·armeijan esikuntavaunussa, hän se parlaveil· 
semme hijoi ja partamme ajoi. Paria kosken rintamalla 
hän rakensi pari saunaa, jotta miehet saivat tilaisuu· 
ben kylpeä. "Has sitte maistui jumalansanakin, kun 
oli löylystä puhtaina tullu ", se oli hänen kokemuksensa. 
Talon emännät taas, jotka vallion kustannuksella hy· 
vän saunan saivat, sanoivat mielissään: - Umpun tei· 
von joka miehelle ja pastorille pari." Pian tutustuivat 
miehet tähän oivaan sielunhoitaiaan ja toveriin niin, 
että hänellä lopulla oli aivan tuskaa, kun illan tullen 
mies miehen perästä saapui hänen luoksensa pyyn· 
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nöllä: »Ajaisiko pastori minunkin partani. » Hänelle 
puolestaan oli ellullisinla ajaa itse, kuin antaa hyvä 
veilsensä taitamaltomain turmeJlavaksi. 

Kun jollakin rykmenltllä sattui olemaan rauhallinen 
sunnuntai, silloin vietettiin oikein juhlaa. Kerronpa 
eräästä sellaisesta. 

Lauvanlai·ilIana saavuin eräälle karjalan rallan ase· 
malle. jossa majaili rauhallisena, mutta lähiövalmiina 
P.·H. rykmentti. Päällikköl ja csielunhoifaja», jotka 
asuivat ystävyksinä yhbessä asemalla, ottivat minut 
herltaisesti vastaan. Eversti tarjosi minulle oman VUQ· 

teensa yöksi ja rykmentin emännät panivat parhaansa 
pöytään. Eversti polvistui iltarukoukseen aivan kuin 
se olisi ollut hänelle lapsuubesta tuttua - niinkuin 
tallella olikin. Sunnuntaina oli sitle nuorisoseuran ta· 
lolla juhlallinen jumalanpalvelus ehtoollisvieltoineen. 
Eversti itse ensimäisenä ja miltei koko rykmentti pe· 
rässä meni Herran pöytään. Kyynelsilmin ja harvi· 
naisen hartaina \ kuuntelivat pojat saarnaa kuumassa 
huoneessa, vieläpä koko ajan seisaaltaan. Ja vaikka 
toimitus vasten sotilaallisia tapoja tavallista pitempiä 
saarnoja ja myös ehtoollisvieraiben paljouben vuoksi 
kesti 2 1/ 2 tuntia, oli poikain sotilaallinen ryhti erino· 
mainen. Varsinkin ihmettelin everstiä, joka jalkaa Ui-
kuttamatta seisoi kunnia·asennossa. - Illalla oli sitle 
vielä pienempi juhla kansakoululla. Lapuan pojat oli-
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vai näet lähettäneet sanan everstille ja papeille, että 
nyt lauletaan SHonin virsiä. Ilta kului Ihanasti. Siinä 
laulujen lomassa vähän puheltiinkin. Toin m. rn. ter-
veisiä loisilta joukoilta ja varsinkin haavoiltuneilta. joissa 
sanoin tavanneeni monta, jotka eivät häpeä Hristuksen 
nimeä. »Mutta mitkä terveiset saan teiltä vie?lä toi-
sille?", kysyin lopuksi. Ja siinä samassa, kun mietti-
väisel Hämeen pojat eivät vielä saaneet sanaa suus-
taan ja Lapuan pojat selailivat laulukirjojaan sieltä 
vastausta etsien, jo eversti itse nousi sanomaan: .. Vie-
kää semmoiset terveiset, että P.-H. rykmentti taistelee 
ensimäiseslä kunniasijasta sotakentällä ia myöskin siitä. 
ellemme lahbo hävetä Kristuksen nimeä.. Kyyneleet 
valuivat poikain poskilla ja Lapuan pojal virilliväl virren: 
10 Tuon tästä päivästä kiitoksen Sulle_. Se olikin jouk-
koa, nuo Lapuan heränneet. Kun he rukouksessa taiste-
luun valmistuivat, ei mikään heilä etenemästä estänyt. 

Saman rykmentin pariin joubuin myöhemminkin. 
Toisella kertaa ei ollutkaan everstin vuobetla, vaan 
-sielunhoilajalO sai antaa omansa _esipapilleen _. Se 
oli näet esikunnassa toimivan kahben teoloog.i. ja ru-
noilijamaisterin luja määräys. Ja kun kerran esikun· 
nassa oli kaksi asessoria ja minä olin tarkastuksille 
saapunut, pibelliin juuri saapuneen rykm.entin lipun 
juhlalliset vihkijäisel suurella kentällä tuhatlukuisen 
kansajoukon läsnäollessa. 
II - TilIIlelun jllkeen . 
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Kolmannella kerralla sain tilaisuuZlen käybä onnit-

telemassa eversti! kihlauksensa johbosta rykmentin 
emännän, naismaisterin kanssa. Sobassa kulkee näet 
Amorkin nuolineen. Ikävä vain, että virkani on jo lop-
punut, niin etten voi ~viran puolesta- ilmestyä: luleviin 
vihkijäls iin. 

Tekisi lopuksi mieleni kertoa myös yhtä ja toista 
Viipur:., valloituksesta. Tyybyn kuitenkin mainitsemaan 
vai'n vanhan Agrikola!' kirkon veretlömäslä valtauksesta, 
jossa olin mukana minäkin. 

Kun huhtikuun viimeisenä päivänä varhain aamulla 
kävin kolkultamaan Viipurin rovastin ovea, oli virka-
veljeni vielä sikeässä unessa, sillä olihan hän pitkälli-
sen piirityksen aikaisen jännityksen perastä saanut 
viettää ensimäisen rauhallisen yön. Pian oli mies kui· 
tenkin yhtä kellerä kuin tavallista. Ja siksi sitä läh-
bettiin järjestelemään juhlajumalanpalveluksia Viipurin 
valloituksen johbosta. 

Oli tullut ylipäällikön käsky, että Vappuna on vie-
tettävä jumalanpalvelus Viipurin vanhassa tuomiokir-
kossa. Multa kuinl<a se on mahbollista? Eiväthän 
herrat tlebä, että se 125 vuotta on ollut venäläisten 
jauhovarastohuoneena. Tai jos tietävät sen, tuskin 
kukaan on kuullut, että se nyt on kreikkalainen kirkko, 
täynnänsä pyhäin kuvia. 

Mutta mennäänpä kenraali Tollin luo! 
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