
NOUSEVA KANSA.

Pohjolassa on keskitalvella aurinko nousematta, näky
mättä viikkomääriä. Pimeys silloin leveilee vallallaan. 
Luonto kamppailee elämästä kiljuvassa pakkasessa ylen

palttisen viiman paleltamana.
Se vuoden aika on taantumusta, luonnon elonlointen hur

jaa katkontaa.
Se on luonnonlakien muuttamatonta leikkiä, sotaa — ju

maluutta. Talvi edustaa säännöllistä vuosittaista taantumusta. 
Mutta kesä on edistyksen aika, talven taantumuksen vasta
kohta, vastataistelija.

Kun kesä lähenee, on talven vallankumous käsissä. Kun 
syksy esiin ehtii, niin kesän valta on vierähtänyt.

On se suuremmoista luonnon leikkiä! Ja sitä suurem
maksi se tulee, kun tietää että sen aallokoissa ihmiset tais-
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televat sukunsa olemisen puolesta.
Kun me valmistamme lämmintä pitäviä asuntoja, niin on 

se linnoitusten tekoa talven taantumusta vastaan. Kun me 
huolehdimme syksyisin eloja aittoihin, niin sekin on vaan 
sitä samaa taistelua vastaan talven tappoyrityksiin.

Talven valta olisikin kauhea, jos sen tulo olisi epämää
räinen ja siten tekisi monasti varustautumisen sitä vastaan 
kysymyksenalaiseksi. Mutta nyt sen valta menee sentään 
verrattain tehottomana, kun se tulee säännöllisesti, ja vieläpä 
se sillä vaan toisaalta vaikuttaa karkaisevasti ruumiiseen ja 
sielun toiminnoihin. v, ,

Tämä olkoon sanottuna luonnon säännöllisestä taantu
muksesta.

Mutta maailmassa on enemmänkin kuin talvi, joka on 
taantumusta. Ja maailmassa on muutakin kuin kesä, joka 
tuo edistystä.

Ne löytyvät yhteiskuntavainiolla.
Talvea edustaa yhteiskunnassa taantumuksellinen hallitus. 

Se tuhoisa talvikuukausi on pulakausi (kriisi). Sen murhaava 
pakkanen on sotalaitos. Sen yksilöitä surmaava rutto on 
luokkalait. Ja sen jäätävä mahti on taantumukselliset virka
miehet ja raavaat poliisit.

Kun nämä kaikki toimivat „loistossaan“, on taantumus 
hirmuinen. Kansa vuotaa verta. Nälkä jäytää joukkoja. Yksi
löitä riippuu hirsipuissa. Vapauden taistelijoita kuihtuu ja 
mätänee hivuttavassa nälässä kosteisiin vankiloihin. Ajatuk
sen vapautta kahlehtii raaka sensuri.

Se on vasta kovaa talvea! Luonnon talven taantumus 
sen rinnalla on leikkiä.

Varustaudutaanko yhteiskunnassa taantumuksen talven vo i
teluun yhtä voimakkaasti kuten tehdää luonnontalvea vastaan!

Ei! — Tuhat kertaa surulla lausuen „Ei“.
— — — miksi — — — ? — ? — ?
Siksi, että taantumus laittaa valeauringon yhteiskunta- 

taivaalle. Uudistusten, parannusten, lupausten luettelo on 
ilkeimpäinkin taantumusten edustajain ohjelmassa. Sorrosta 
sokeutuneet eivät erota valeaurinkoa oikeasta. Luottavat vaan

harhakuvaan! Antavat valtakirjansa taantumukselle. Ja niin 
voi keskellä toiveitten kevättä tulla taantumuksen vahva halla, 
pakkanen, joka voi muuttua yhteiskunnalle taantumuksen tal
veksi. Taas vuotaa verta! Kahleita taotaan. Vapaus vankitaan.

Ruutia — hirsipuita — vainoa — murhia! Sitä kestää, 
kunnes veren löyhkä, vääryyden inho, nälkä ja kurjuus nä
kyvinä todistajina liityvät mahdiksi ja nujertavat taantumuk
sen rungon. '  •

Sitä sanotaan vallankumoukseksi, suurlakoksi, hallituksen 
muutokseksi vapauden aamuksi j. n. e.

Kaikkialle puhelee silloin uudistuksen tuulet. — On niin 
vapaata.

Porvarienkin silmän pinta kiiluu ystävyyttä ja kämmentä 
he lätkivät oikein veljenkättä raatajillekin.

Taantumuksen suuretkin narrit näyttelevät taktiikassaan 
edistyspolitiikkaa.

Ja kansa ei huomaa että taantumus istuttaa silloin juu
riaan, ollakseen seuraavassa sortoleikissä voimakas. Ja se 
tapahtuu lupailemalla parannuksia, joita kuitenkin vastustaa.

Eduskunnan hajottaminen on tähän pejin selvä esimerkki. 
Juuri kun eduskunnassa oli valmistumassa suuria uudistus- 
lakeja, kuten maanvuokra- ja kunnallislaki, niin porvarit toi
mittivat hallitustavastaan välikyselyn, jonka siimeksessä he 
vehkeilivät innokkaasti pimeiden voimain kanssa, kunnes sai
vat eduskunnan hajalle. Nyt he taas ohjelmillaan tulevat 
laittamaan maalatun auringon taivaalle ja selittävät siitä kai
ken parannuksen vuotavan.

Mutta vieläkö kansamme silmä on sokea! Ainako vaan 
yhä taantumus voittaa! Sen saa Suomen kansa uusissa vaa
leissa näyttää.
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Kuten sanottu, on yhteiskuntaelämässä ollut vankkoja 
takatalvia. Ja aina on ollut lakkaamatonta hallaa. Mutta 
siitä huolimatta eivät kärsineet joukot ole kyllin oppineet 
varustautumaan yhteiskunnallista takatalvea vastaan. On vaan 
luotettu kohtalon onneen.

Nyt on kumminkin kautta maailman suuri kokonaisliike 
olemassa. Se on kansainvälinen työväenliike.

Työväki varustautuu kaikkialla yhteiskunnallista talvea, 
taantumusta nujertamaan. Kansa varustautuu halloja vastaan, 
luonnon talvea ja yhteiskunnan taantumusta. Varustautumi
sen hälyytys soi kaikkialla.

Yhteiskunnallinen talvi, taantumus ja kansojen kesä, va
paus on iskenyt kyntensä toistensa ytimiin ja kokonaisvoi- 
tosta on kysymys.

Tahdotko olla osallisena ratkaisussa! - -  tahdotko?-------
Ken siitä leikistä syrjäytyy on häviävää, kuolevan suku

polven — — —
Ken siinä piirunsa kansalle viivaa on

Nousevaa Kansaa.
— — kansaa! — — nousevaa kansaa! — —

VOITTO ELORANTA.
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„Törngrenin rata“.
'  %

Hjatteleville kansalaisille on kyllä selvää, miten suuri 
merkitys rautateillä on meidänkin etäisen maamme ai
neellisessa hyörinässä, vieläpä yhteiskuntaelämässä. 

Täydellä syyllä ovat kansalaiset, sanomalehdet, eduskunta 
ruvenneet omistamaan rautateittemme hoidolle suurta huo
miota — tuskin kuitenkaan niin suurta kuin asia ansaitsisi. 
Tälläkin alalla on elfctty kappale sangen merkillistä kehitys
historiaa. Suomen rautateillä on vasta viisikymmenvuotinen 
kehitysaika selkänsä takana. Tuolla lyhyellä ajalla ovat kui
tenkin maamme kulkulaitoskysymykset muuttuneet nuuska- 
neuvoksien salaisista hankkeista yleisiksi kansallisiksi asioiksi, 
„ahvärimiesten“ asioista suuren yleisön asiaksi, hovipolitikasta 
kansanpolitikaksi. Tämän kehityksen varrelta ovat poimitut 
nekin vanhat vaiheet, joista tässä lyhyesti kerrotaan.

Jo lopussa 1840-lukua laadittiin keraalikuvernööri Mens- 
chikoffin toimesta Suomessa valtiosalaisuudesta Suomen 
ensimäisen rautatien, Helsingin—Hämeenlinnan radan suunni
telmia. Seuraavan vuosikymmenen alussa hallituksen aikeet 
tulivat yleisemmin tunnetuiksi, ja niistä vallattiin julkisuudes
sakin lausua joku hellästi arvosteleva sananen. Itämainen 
sota kumminkin veti hallituksen ja kansan huomion toisiin 
seikkoihin. Vasta sodan loputtua heräsi rautatiekysymys 
täällä täydellä todella.

Sodan loputtua heräsi rautatiekysymys uudelleen ja tällä 
kertaa aivan uudella vauhdilla ja täydellä todella. Se ei nyt 
enään ollut virastojen salakähmästä hanketta, vaan yleinen 
isänmaallinen asia, jota vapaamielisemmät hallitusmiehetkin 
kaikella tarmolla koettivat edistää. Kuulusassa senaatin is
tunnossa 24 p. maalisk. 1856 keisari Aleksanteri II käski 
senaatin muitten edistystoimien muassa ryhtyä myöskin kul
kuneuvojen parantamiseen. Viipymättä alkoikin virkamies
komitean kenraalikuvernööri Bergen johdolla harkita tätä'kei
sarillisen ohjelman osaa. Komitea ehdotti ensi sijassa ra
kennettavaksi Helsingin—Hämeenlinnan rataa, senaatti yhtyi 
esitykseen ja jo alussa maaliskuuta 1857 sai ehdotus hallit
sijan hyväksymisen. Ratatyöt pantiin sitten alkuun ja niitä 
tehtiin sillä menestyksellä että maaliskuun 17 p:nä l862 
vakinainen liike saattoi alkaa tällä maamme ensimäisellä 
rautatiellä.

Jo tähän ensimäiseen rautatierakennukseen liittyi merkilli
nen valtiollinen rettelö. Kenraalikuvernööri Berg oli alussa 
vuotta 1860 sivu senatin toimittanut yli miljonan hopearuplan 
rahamääräyksen ratarakennuksen hyväksi. Loukkaantunut se- 
natti päätti sen johhosta tehdä muistutuksen kenralikuver- 
nörille. Senatissa riideltiin siitä hirmuisan tärkeästä kysymyk
sestä, olisiko tuo muistutus annettava kirjallisesti, vaiko vain 
suullisesti niinkuin senattori Langenskiöld tahtoi. Kirjallisesti 
se kuitenkin annettiin ja sai hieman myrkyllisen kirjallisen 
vastauksenkin. Onneksi ei tämä herrain peli tehnyt suurempaa 
vahinkoa rautatietöille, mutta kylvi se hallitukseen sitä epä
sopua, josta sitte seuraavana vuonna oli seurauksena kenrali- 
kuvernörin vaihdos.

Niinä vuosina vallitsi maassamme ensimäinen suuri kul- 
kuneuvohommaus. Edistysmiehet puolustivat rautateitä. J. 
V. SNELLMAN julkaisi „Litteraturbladissaan“ 1856 suu
renmoisen suunnitelman sisämaiden ja erityisesti suurten 
sisäjärvien yhdistämisestä rautateillä rannikon liikekeskuksiin. 
Vanhoilliset puolestaan tekivät myöskin esityksiä, suunnite
livat hyvin kummallisia kanavarakennuksia, vesi muka oli 
Suomessa sekä vanhempi että varmempi kulkuneuvo kuin 
rautatie. Pidetyinhän vielä tällöin tutkimisen arvoisena, eikö 
Päijännettä voitaisi kanavilla yhdistää Saimaan vesistöön, 
Kokemäenjokeen ja päällepäätteeksi suoraan mereenkin. Vasta 
kun huomattiin tällaisten kanavain tulevan maksamaan tuhot
tomia summia, ruvettiin (1858) virallisesti kannattamaan aja

tusta Päijänteen ja Näsijärven yhdistämisestä rautatiellä tekeillä 
olevaan emärataan. V. 1860 määrättiin varoja Hämeenlinnan 
—Tampereen ratasuunnan tutkimiseen. Tutkimuksen suoritti 
kenrali K. Stjernvall. Hänen suunnitelmansa valmistui seu
raavana vuonna (1861) ja oli rata sen mukaan 75 virstan 
pituinen, kulkeva Kalvohan, Akaan ja Lempäälän kautta 
siis samaa suuntaa, jota nykyinen rautatie kulkee sekä mak
sava 2,550,000 hopearuplaa. Samalla suunniteltiin toisen 
radan rakentamista valmistuvalta emätieltä Anianpellon tai 
Lahden kautta Viipuriin ja Pietariin. Näitä ratoja piti ru- 
vettaman samanaikaisesti rakentamaan. Mutta huonojen vuo
sien ja valtion rahapulan vuoksi jäivät hyvät aikeet toteutu
matta.

Tampereella kuitenkin oli miehiä mokomia, jotka eivät 
heittäneet rautatieasiaa siksensä. Nämä miehet olivat tehtaan 
isännät V. v. Nottbeck ja Adolf Törngren. Marraskuussa 
1862 nämä herrat jättivät uudelle kenralikuvernöörille kirjel
män, jossa he viitaten vallitsevaan hätäaikaan ja työn puut
teeseen sekä valtion rahavarain niukkuuteen anoivat, että 
Tampereen rautatien rakentaminen jätettäisiin heidän huolek
seen ja että hallitus heidän yritystään niin paljon kuin mah
dollista auttaisi.

Tämän „Törngrenin radan“ suunnittelu oli todellakin 
suunnittelu. Sen ytimenä oli esitys, että kruunu antaisi rau
tatien rakentajille vuosittain 15 vuonna kruununmetsistä 
150,000 pölkkyä, 5 sylen pituisia ja 10 tuumasia läpimital
taan. Jos kruunu heille sen pölkkymäärän takaisi, niin sillä 
kaupalla he, V. v. Nottbeck ja Adelf Törngren, jättäisivät 
täydellisesti valmiin rautatien Suomen valtiolle. Tarjoumus 
perustui, niin anojat selittivät, suureen tukkikauppaan, jonka 
he aikoivat tehdä ulkomaalaisten kanssa ja joka voitiin jär
jestää niin, että Nottbeck ja Törngren yhdessä erässä saisivat 
nostaa koko kauppahinnan ulkomaalta ja 15 vuoden kuluessa 
lähettäisivät sinne tukit. Kahdessa vuodessa voisi rata joutua 
Valmiiksi 2,500,000 hopearuplan kustannuksella. Nyt oli 
kysymys, kelpaisiko hallitukselle noin mukavasti saatava val
mis rata. Päätös oli kiireesti annettava. Tilaisuus ei ehkä 
koskaan palajaisi.

Sellaista jyrisevää suuremmoista tukki- ja rautatiehuijausta 
ei liene täällä toistamiseen yritetty.

Voi syyttää hallitusta siitä, että se olisi tutkimatta hyljännyt 
ilmaiseksi tarjotun kansallislahjan. Uusi kenralikuvernöri 
joka oli yrittäjien kanssa suupuheissakin asiasta ja ystävälli
sesti lupasi sitä kannattaa, ilmoitti asian senatille, senatti 
pani sen maanmittaus- ja metsähallituksen tutkintoon. Kun 
Tampereen herrain umpimähkäisessä ehdotuksessa ei ollut 
lähempiä tietoja edes siitä, että minkälaisia puita he oikeas
taan tarkoittivat, niin saivat he nyt maanmittaus- ja metsän- 
hoitohallitukselle lähemmin selittää tarkotuksiaan. He ilmoit
tivat nyt hyväksyvänsä rautatien maksuksi vaihtoehtoisesti 
tukkien sijasta 5 miljoonaa ratapölkkyä ja suostuvansa otta
maan pölkyt vastaan 5 vuoden kuluessa. Saatiin heiltä tietää, 
että heidän oli rautatien rakentamisessa aikomus noudattaa 
K. Stjernvallin ohjelmaa, jonka laatija tulisi olemaan radan 
rakennuksen' ylijohtaja. Sekin kuultiin, että tieto suuresta 
ulkomaalaisesta miljonakauppiaasta oli pidettävä vuoden päi
vät hampaitten takana.

Kun asia näin oli saanut lisävalaistusta, tarttui maamittaus- 
ja metsähallituksen ylijohtaja tarkaksi tunnettuun laskuky- 
näänsä. Paperille pinoutuivat kymmenet miljoonat juoksusylet 
ja sadat miljoonat kuutiojalat puutavaraa. Loppusummat 
osoittivat, että 5 miljoonan ratapölkyn hankinta oli kruunulle 
tarjotuista vaihtoehdoista edullisempi, jos oli edullinen sekään. 
Qylde antoi numeroiden puhua. Mutta tie- ja vesirakennuk
sen ylihallitus, jonka vuoro nyt oli antaa lausuntonsa, 
teki Gyldenin laskuista johtopäätökset ja yksimielisesti esitti 
tuota suuremmoista rautatiesuunnitelmaa — hyljättäväksi. 
Sellaiseksi tuli hallituksen lopullinen päätös. Lieneekö siihen 
sitten vaikuttanut se nimetön arvostelija, joka asiakirjoihin
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joutuneessa kirjoituksessa näytti Tampereen herrain rautatiel
lään pistävän omaan taskuunsa miljonan ruplaa — kruunun 
kustannuksella.

Puolessakolmatta kuukaudessa tämä 1860-luvun yritteliäi
syyden merkillinen liikeyritys alkoi jo loppua. Se hyöty 
tästä ilmaradasta kuitenkin oli, että se piti Tampereen rautatien 
asijaa vireillä ja antoi uutta vauhtia valtion omillekin rautatie- 
puuhille. Valtiollisen elämän uudelleen elpyminen saattoi 
maan rautatiekysymyksetkin kokonaan uudelle pohjalle. Mutta 
kauvampa vielä koettivat kaikenlaiset yksityiset keinottelijat, 
kotimaiset ja ulkomaiset, hyötyä Suomen kansan kyytimisellä. 
Mainittakoon tässä vain, että Tampereen rataa vielä kovasti 
pyydettiin yksityisten rakennettavaksi, että Hämeenlinnan — 
Tampereen—Turun radan rakentamiseen annettiin lupa venä
läiselle huijarille, ruhtinas Uhtomskille, jokä vuosikausia vii
vytti tämän ratayhtymän rakentamista, että ulkomaalaiset 
1870-luvun alussa aikoivat hankkia haltuunsa kaikki Suomen 
radat, että Hangon radan tavalla rakensivatkin yksityiset 
(parhaasta päästä venäläiset), joilta Suoihen valtio sitten sai 
lunastaa radan j. n. e. Siitä kaikesta olisi paljonkin kerto
mista, mutta riittänevät jo nämäkin rivit kuvaamaan, mistä 
kaikesta me olemme pelastuneet.

Kansallislakon aattona.
•  '  f  /

,  • ■  • * /

Se on nyt jo „historiaa“, se suurlakkomme, josta me 
olimme ja yhä edelleen saamme olla niin ylpeät. To
sin on vasta kulunut puolen kolmatta vuotta, mutta 

niin paljon on tapahtunut asioita, että tuntuu kuin olisi siitä 
jo kauan. Tässä allaoleva puhe, jonka sunnuntaina loka
kuun 29 p:nä v. 1905 pidin mielenosotuksessa Tampereen 
torilla, kuvaa mielestäni siksi hyvin silloista mielialaa, että 
arvelen sen puolustavan paikkaansa tässä. ‘— silloin ei sen
suurin takia voinut ajatella julkaisemista ja suurlakkokin seu
rasi heti perässä, joten se jäi pöytälaatikkoon. Siinä koetin 
tulkita niitä vaikuttimia, jotka olivat aiheuttaneet Suomen työ
väen julistamaan ohjelmakseen kansalliskokouksen, ja mikä 
vei meidät tuohon uhkarohkeaan yritykseen. — Muuten: kun 
nyt asiaa ajattelee, niin yhtä ja toista silloisista luulotteluista 
on jo karissut pois ja monet fraasit kaikuvat ontoilta! Se 
hyöty siis oli ainakin suurlakosta, että me kaikki opimme 
puhumaan koko joukon tosiperäisemmin ja toimimaan sen 
mukaan. Puhe kuului:*

Kansalaiset! f  ,
„Meillä on onni elää voimakasta aikaa. Harvain suku

polvien on suotu tuntea sitä erikoista nautintoa, jota elämän 
valtimojen tykytys uudistusten kuumeisella hetkellä tuottaa. 
Me ahmimme sähkön silmänräpäyssiivillä tulevia tietoja, jotka 
kertovat vallankumouksen rautakenkäisestä edistyskulusta sor
tojen ikivanhassa tyyssijassa. Mutta mieltämme ei tämä asia 
kiinnitä yksin tiedollisena uteliaisuutena. Ei suinkaan. Vaan 
väräjävin hermoin odotamme tappioiden, voittojen viestejä 
siksi, että meidänkin kansamme kohtalo ratkaistaan samalla, 
kuin vallan painopiste siirtyy siellä, mistä käsin kansallemme 
on mahtikäskyjä jaeltu.

Me odotamme, mutta samalla valtaa meidät yhä valta
vammin tunne siitä, että meidän asiamme ei suinkaan ole 
toimettomina katselijoina odottaa asiain kehitystä, sillä siinä 
tapauksessa ei meille jälestäpäin suinkaan luettaisi vapaan 
määräämisvallan ja itsenäisyyden evankeliumin suloista sano
maa, vaan olisimme itse vetäneet yllemme nöyryytysten kat
keran, mutta hyvin ansaitun kalkin.

Mailmassa, johon olojen pakosta kuulumme, tehdään nyt 
historiaa, ja voi meitä, jos emme kykene muutamia rivejä

piirtämään näille verellä kirjoitetuille sivuille. Suomen kansa 
ei nyt enää, kuten ehkä luulimme joskus, ole suosiollisten 
valtain kainalossa, jossa sen muka piti olla niin hiljaa. Ei. 
Se saa nyt käytännössä oppia, mitä sen olisi jo ennen tul
lut tietää, että kansalla ei ole mitään muuta turvaa, kuin 
oma sisäinen, siveellinen ja sivistyksellinen voimansa. Ei 
mikään ulkopuolinen „oikeuden henki“ pidä huolta siitä, 
joka itsensä hukkaa, ei mikään „historian jumala“ kannata 
kainaloista kansaa, joka ei omilla jaloillaan seiso ja omin 
käsin oikeuksiaan puolusta. Eikö aleta sitä käsittää ja sen 
mukaan toimia?

Olemme näinä aikoina nähneet, kuinka kansamme kal- 
leimpain oikeuksien puolustus on alennettu valtapuolueitten 
surkeaksi haparoimiseksi enemmän tai vähemmän näkyväin 
kumarrusten ja matelemisten teillä. Suomen nuori työväen
puolue tuntee häpeää ja harmia, kun kansalaisoikeuksia naut
tineet luokat niitä niin huonosti puolustavat; se. tuntee nuo
ren ujoutta, kun vanhemmat veljet ovat häpeällisesti väis
tyen jättäneet sen eturintaan taistelemaan. Mutta ujouden 
hetki on lyhyt. Se vaihtuu nuoren uskaliaaksi innostukseksi. 
Suomenkin työväki alkaa tuntea voimansa ja panee ne käy
täntöön. Sitä rohkasee rajantakaisten toverien esimerkki, 
jotka käytännössä todistavat, mitä täällä kyllä joskus on 
suulla soitettu, että „kaikki pyörät seisovat, kun tämä voi
makas käsi tahtoo“.

Työväki kääntyy tuomiten yläluokan puoleen ja kysyy: 
mitä olette te tehneet, että selvänä näkyisi Suomen kansan 
tahto, kun sen elinehtoja käsitellään, mitä olette te, oikeuk
sia nauttineet luokat, tehneet, että Suomen kansa voisi säi
lytetyllä kunnialla suoriutua siitä myrskystä, joka huuhtoo 
sen oikeudellisia tukipylväitä?

Mitä vastaavat nämät herrat? — Eivät voi he vastata 
mitään, sillä mitä he lienevätkin uhranneet alussa, sen kai
ken pyyhkäisivät he pois silloin kuin he hylkäsivät kansan 
ojennetun käden, silloin kuin he viime kevännä „häpeäpäi- 
vänä“ kieltäytyivät muuttamasta hieman oikeudellisemmaksi 
eduskunnaksi Suomen hataroitunutta valtiopäivärakennusta. 
Joka päivä vahvistuu yhä varmemmin todeksi väitteemme, 
että surun ja häpeän päiväksi on historia leimaava viime 
huhtikuun 14 päivän, jolloin Suomen köyhälistö turhaan ru
koili päästä toistaiseksi tukemaan harvainvaltaista eduskuntaa, 
että edes löytyisi jokin laitos, joka voisi kansallemme tun
nussanan sanoa, sanan semmoisen, jota ehdottomasti totel
taisi yli koko Suomen niemen. He näkivät selvästi olevansa 
siihen liian heikot. He näkivät, kuinka kaikista heidän to
della arvokkaista esityksistään huolimatta, suuret kokoukset 
lausuivat heille epäluottamuksensa. Ikikunniaksi Suomen 
työväenpuolueelle, että se ei ole ryhtynyt näin lyömään ta
kaapäin jalkoja alta eduskunnalta, joka kauan itsemääräämis
oikeutta sentään yritti puolustamaan, me jätimme sen tehtä
vän hallituspuolueen häpeäksi ja tulimme eduskunnan muu
rien äärelle vasta silloin kuin sen voimattomuus oli sille it
selleen päivän selvä, kun hallitus oli antanut sille tuntuvan 
potkun saatuaan kutsuntain hinnaksi nuo 10 miljoonaa.

Emmekä me surisi niin syvästi tuota äänioikeusasian 
meille tuottamaa tappiota, semmoistahan kaikkialla on tapah
tunut — me yrittäisimme yhä uudelleen — mutta me huo
lehdimme vain sitä, että Suomen viimeisten valtiopäivien 
viimeisen teon piti jäädä korahtavaksi epäsoinnuksi. Viimeis
ten valtiopäiväin, sanon, sillä kun ne seuraavan kerran kokoon
tuvat, jos ollenkaan kokoontuvat, niin kokoontuvat ne koko 
lailla .muuttuneissa oloissa. — Niin, me emme tiedä milloin
yläluokkamme pääsee näyttämään, onko se vieläkään nöyr
tynyt historian väkevän käden kurituksesta, niin, emme tiedä, 
milloin kutsutaan kokoon Suomen valtiosäädyt, vaan sen me 
tiedämme, että ilman eduskuntaa ei kansamme toimeen tule, 
ei voi valvoa oikeuksiaan tänä levottomana aikana. Siksi 
onkin ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta saisimme kokoon ko
kouksen, semmoisen, että se kenenkään epäämättä voisi sa-
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noa: kas tässä on Suomen kansan todellinen eduskunta, kas 
tässä on kansalliskokous, joka tulkitsee Suomen kansan jär
kähtämättömän kannan, lausua tunnussanan, jonka puolesta 
voisimme uhrata elämämme ja henkemme. Aika saisi osot- 
taa, mikä merkitys tällä kokouksella tulisi olemaan. Vaatisiko 
historian hetki sitä julistautumaan myös perustuslakia säätäväksi 
kokoukseksi, vai riittäisikö se, jos se antaisi varmat toiminta
ohjeet hallituksen ehkä kutsumille valtiopäiville. Siitä ei 
meidän vielä tarvitsisi murehtia. Meidän olisi vain tuumat
tava keinoja, kuinka saisimme tuon kokouksen kokoon. Me 
olemme nähneet että puoluekokoukset ovat heikkoja ruokoja, 
joita tuuli häilyttää, täytyihän 1,000 perustuslaillisen lähteä 
pois pistinten tieltä. Mutta miksi eivät he uskaltaneet uh
mata virkavallan röyhkeutta? Siksi että heitä ei kansa ollut 
sinne lähettänyt, he olivat tulleet sinne omasta alotteestaan 
neuvottelemaan kansan polttavista riennoista. Kiitettävä toi
menpide kyllä, mutta kuten todellisuus osotti, heikko. Jo
tain voimakkaampaa, ytimekkäänpää me tarvitsemme. Me 
tarvitsemme kansalliskokousta!

Mutta miten? kysytään, onko tämä vain kaunis unelma, 
toteutumismahdollisuuksien ulkopuolella oleva utopia, vai 
voidaanko se saada lihaksi ja vereksi muuttumaan. Meidän 
vakaumuksemme on, että se voidaan toteuttaa. Tosin oli
sivat käytännölliset.hankaluudet suuret, jos yritettäisi saada 
aikaan täydellistä kansan-äänestystä, mutta hätätilassa riittäisi 
vähempikin. Toistaiseksi ja harjaantuaksemme voisimme, 
lentokirjasten ja agitatsionin kautta ensin selvitettyämme asiaa, 
kutsua edustajan joka kunnasta, valitun vapaalla äänestyksellä 
niin, että hän voisi saapua kokoukseen taskussaan sydäntään 
lähinnä valtakirja, johon tuhannet kädet olisivat luottamuk
sensa merkiksi nimensä tai puumerkkinsä piirtäneet. Näin 
saatu kokous voisi varmasti nimittää itseään kansalliskokouk
seksi ja tulkita Suomen kansan tahtoa kaikille, jotka sen 
tahtovat kuulla, ja niillekin, jotka mieluummin siltä korvansa 
sulkisivat.

- Hyvät ystävät, kansalaiset, minä.kysyn teiltä, onko vää
rin luotettu Suomen kapsan kuntoon, jos uskoo tämän mah
dolliseksi, onko tämä kansa kykenevä semmoiseen ponnis
tukseen vai eikö? ,— Minä luulen että se on, vaikka sen 
valtiollinen kehitys onkin yläluokan sokeuden takia laimin
lyöty. Ja jollei se olisikaan siihen kykenevä, niin mitä oi
keutta meillä on olla alkamatta sitä siihen suuntaan kehittää, 
mitä oikeutta meillä on viivytellä! Niin, kansalaiset, meidän 
on ryhdyttävä suureen tehtävään

„On uljaampi arvalla uskaltaa, 
kuin riutua liekin lailla, 
ja kuunnella jännettä katkeavaa 
kuin olla jousia vailla“

laulaa runoilija. -
Uskaltakaamme, alkakaamme ja koska taistelu aina kysyy 

käyttövaroja, niin rohkenen tässä ehdottaa, että me kukin 
uhraisimme ropomme tämän kansalliskokous-aatteen kehittä
miseksi pitkin Suomen pitäjiä, että me heittäisimme pen- 
nimme niihin lakkeihin, joita punasin nauhoin merkittynä nyt 
kohoaa ja uskoisimme nämät varat Suomen työväen puolue- 
hallinnolle, jonka velvollisuudeksi annamme matkustavain 
puhujainsa kautta äänioikeusasian yhteydessä agiteerata tä
män suuren suunnitelman toteuttamiseksi. Meillä on kiire, 
aika rientää edelleen seitsemänpeninkulmansaappailla, koet
takaamme harpata mekin, jos mielimme mukana pysyä. To
teutukoon Suomen kansan todellinen eduskunta-aate, eläköön 
uneksumamme kansalliskokous. Eläköön!

Seuraavana päivänä vyöryivat suurlakon mahtavat hyöky- 
laineet yli maan! Mutta täydellisen kansalliskokouksen aat
teen toteuttaminen on vielä suurten taistelujen takana.

Y. S.

Mietteitäni uskonnosta. '
0 •

Olen kristitty, en minkään ennakkoluulon takia, vaan sen- 
tähden, että Kristus oli tämän uskontosuunnan perus
taja. Miksi minä olen kristitty, johtuu yksinkertaisesti 

siitä syystä, että asun näinkin likellä Auran jokivartta. Tut
tua on, miten tuo suuri ryövärijoukko 1157 (?) j. Kr. ty
keillä, miekoilla ja peitsillä tuli isiäni tappamaan ja pakoit- 
tamaan heitä muukalaisen valtikan alle. Sivuasia ryöväri- 
joukolla oli uusien jumalien ilmoittaminen. Jumalien, jotka 
eivät edes ymmärtäneet Suomenkansan kieltä.

En sentään varmuudella voi sanoa, jos tuo minun oppini 
onkaan Kristuksen oppi. Hurskaat mustapukuiset papit ovat 
vuosisatain kuluessa suuressa joutilaisuudessaan voineet mulk- 
kailla ja muutella sitä niin ettei se ole enää sukuakaan Kris
tuksen opille. Tämän he ovat tehneet, „jotta kansa ymmär
täisi“. Oikeammin, jotta he saisivat suuremmalla vallalla
pyhyydessänsä hallita tietämätöntä kansaa.

Oli aika ettei kansa saanut lukea raamattua. Peljättiin 
että se tulisi huomaamaan pappein petkutukset. Joutuipa 
polttoroviolle sellainen henkilö, joka uskalsi lausua totuuden.

Mutta nyt on taas polttoroviot odottamassa totuuden et
sijöitä. Raamatun aatteen ja hengen mukaan on jokainen 
kristitty piispa eikä huonompi pappi. Erityistä mustapu
kuista laiskaa pappissäätyä ei raamatun henki hyväksy. Kun 
Jeesus asetti saarnaajat, lähetti hän heidät ilman palkkaa. 
Se oli rakkauden toimi. Nyt on pappi vain pari tuntia vii
kossa työssä ja kumminkin saa hän palkkaa keskimäärin, 
noin 6,000 mk. vuodessa.

Jos uskonnon vapaus odottaa ihmiskuntaa, niin silloin
tietysti se riemulla puistaa tuollaisen raskaan taakan hartioil-
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taan. Tämä ei ole Kristuksen oppia vastaan. Voihan esim. 
perheenisä olla kotinsa pappi, (ja tähän aikaan nainenkin!).
Kuinka kaunista olisi elämä silloin! Mutta siinä seurakun-
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nassa jonka Kristus perusti, olivat kaikki veljiä, samanarvoi
sia. Kenkään ei kärsinyt puutetta eikä kukaan sanonut mi
tään omaksensa. (Ap. tek. 4: 34, 35). Pappi ei saanut 
sellaista palkkaa kuin nyt, että Jumala kiduttaa toisia näl
jällä, kun sensijaan toisilla on yltäkyllin omaisuutta ja että 
nälkä jumalan tahdon mukaan kohtaa yksin proletariaattia!

Ja sitte jos tuo suurta palkkaa nauttiva pappi puhuisi 
oikeen. Kaikki tai hyvin usea, kirkon oppilas sairastaa hys
teriaa. Minkätähden? Hän näkee kirkon jumalassa ankaran 
hirmuisen kateellisen olennon. Eihän Kristuksen opin jumala 
sellainen ole. Kristuksen opin mukaan ilmenee jumala si
veellisenä, rakkauden jumalana. Tämä esiintyy luonnon la
jeissa. Esim. Bethesdan lammikolla (Joh. 5). Tuo Bethes- 
dan lammikko oli joku terveyslähde, joka pulppusi syvyy
destä hamasta maailman alusta. (Huomaa. On hyvin monta 
maailmaa ollut olemassa Paleantologiian tutkimuksen mu
kaan). Tämä terveyslähteen, samoinkuin muiden luonnon- 
lähteiden pulppuaminen, johtuu visseistä luonnon laeista.

Jeesus sanoo: „Katsokaa tuota lakia, kuinka se toimii
hamasta maailman alusta“. (Joh. 5: 17). Sitä nähtävästi 
tarkoittaa tuo lause: „Minun isäni tekee työtä hamasta maail
man alusta hamaan tähän asti“.
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Samoin tapaukset Punaisella merellä, kuin Mooses löi 
sauvallansa veteen. Mooses oli viisas mies. Hän oli käy
nyt Egyptin koulut. Hän tunsi luonnon lait n. k. „nousu “- 
ja „laskuveden“. Sama laki on miljoonia vuosia ollut. Saa
vuttaakseen vaan kansan auktoriteetin, löi Mooses sauvallaan
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veteen (2 Moos. 14 ja 15 mukaan).
Napoleon Bonabarde vei myös Ranskan suuret sotajou

kot Punasen meren ylitse 1805 j. Kr. Historia ei kerro 
Napoleonin mitään taikatemppuja tehneen.

Oikeastaan minä en voi totuutta etsivänä kristittynä hy
väksyä lihavia pappeja. „Uskon sellaiseen jumalaan, jonka 
edessä jokainen yksilö on pappi, joka ei vaadi kymmenyk
siä omaisuudestasi eikä seitsemättä osaa ajastani, vaan joka 
vaatii kaiken aikani, henkeni sisimmän osan, joka rakastaa 
tekojansa, jonka lait ehdottomasti palkitsevat“.

Voin näin ajatella terveen järjen valossa ja samalla Kris
tuksen määräyksestä (Luukk. 12: 57). Kehohan jokaista itse 
koettelemaan mikä oikeen on, ettei umpimähkään mennä us
komaan pappia. „Koetelkaa kaikki ja pitäkää hyvä“. (1 
Tessal. 5: 21).
I ' - J. E. BANGE.

Kun Vihtori „torniin“ nukkui.

mihtori oli junamiesten sakissa se poika, joka silloin 
kun jurous tuppasi kiusaa tekemään saattoi mielet 
iloiselle tuulelle. Eikä ihmekään, olihan hän vasta 

tuossa 18 seuduissa oleva rautatieläis-„huligaani“, kuten oli 
tapana joskus sanoa. Reipas ja iloinen luonne olivat hänelle 
eduksi, sillä siten sai hän usein armahduksen siitä synnistä 
jota tavataan kutsua „laiskuudeksi“ ja jota sanoivat hieman 
Vihtorissakin löytyvän. Kun hän tuollaiseen syntiin teki 
milloin itsensä vikapääksi, niin koetti hän aina rikoksensa 
sovittaa sattuvilla kepposillaan ja päähänpistoillaan. Ja mel
kein poikkeuksetta onnistui hän aina erinomaisen hyvin.

Paitsi hänen lukuisia kepposiaan ja hassuja päähänpisto- 
jaan oli Vihtorilla muitakin „ansioita“ joiden kustannuksella 
saatiin hauskaa pitää. Hän oli vanha „sjöman“ (merimies) 
kuten sakissa sanottiin. Kun pienikin vesilätäkkö jossain 
silmään pisti, niin alkoi „merimiesjutut“. Joku sakin van
hemmista kavereista alkoi virnistellä Vihtorin merimatkoista 
ja Vihtori osasi aina antaa tyydyttävät selitykset tehtyihin 
kysymyksiin. Toisinaan nuo vastaukset olivat hyvinkin proo- 
sallista laatua, toisinaan taas mitä parhainta vitsiä. Ja ta
vallisesti päättyivät nuo jutut toisten rehakkaan nauruun ja 
jonkun, harvoin sentään Vihtorin, suuttumukseen.

Mutta minunhan piti puhua siitä kuinka Vihtori „torniin“ 
nukkui.

Niin, se oli tavattoman kyuma kesäpäivä. Aurinko pais
toi täydeltä terältään, niin että „kopissa“ olo oli tukalaa, 
mutta vielä tukalampaa oli tornissa istuminen. Mutta täy
tyihän siellä olla, sillä siihen aikaan vielä harvoin tavara
junissa käytettiin n. s. „ilmajarrua“. Täytyi kaikkien mah
dollisuuksien varalta olla „väärän raudan“ luona. „Vääräksi 
raudaksi“ sanottiin tavaravaunujen jarruputkissa löytyvää rau
taista käsijarrua, jonka toisessa päässä on ylöspäin käännetty 
käden sija. Vihtori oli alkumatkan, joka tapahtui sydän 
yöllä, ollut „koppivuorolla“ ja lepuuttanut „kopin“ penkillä 
ylenmääräisissä ponnistuksissa rasittuneita raajojaan. Hän oli 
nimittäin „ylimääräinen“ joita käytettiin silloin kuin tarve 
oli ja tätä „tarvetta“ riitti niin, että tuollainen „tarvekalu“ 
sai ainoastaan noin päivän ja pari korkeintaan kuukaudessa
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huilata. Ja että nuori mieli halusi niinä niukkoina junien 
väliaikoina, joita sattui useinkin tuossa iltapäivän ja puoli
yön välillä, nauttia muustakin kuin „jarruttamisesta“ on it
sestään selvää. Ja näin ollen tuli Vihtori usein, kuten nyt
kin, käyttäneeksi nämä väliajat niin tarkoin, että täytyi iha
nasta runollisuudesta suoraa päätä siirtyä mitä proosallisim- 
paan jokapäiväisyyteen. Ei sen vuoksi ole kummaa jos 
Vihtorin ruumis tunsi kutsumusta levähtämään tälläkin ker
taa. „Koppivuorolla“ saatu muutaman tunnin lepo oli tie
tenkin perin riittämätön joten tornivuorolla täytyi ottaa „henki 
takaisin“. Kyllähän siellä hieman epämukava oli uneksia, 
kuin täytyi ruumiinsa puristaa noin metrin pituiselle penkille, 
mutta väsymys ei salli valikoida lepopaikkaa. Ja että tuol
laisessakin paikassa sai Vihtori „unenpäästä kiinni“ heti on 
varsin järkeen menevää, varsinkin kun polttava kuumuus sitä 
edisti hyvin. Kuinka jarruttamisen kanssa käy, siitä ei ol
lut tällä kertaa Vihtorilla aikaa ajatella.

Näin kuljettiin sitten asemalta asemalle. Joskus juna 
seisattui puita ja vettä ottamaan ja silloin miehet torneis
taan kiirehtivät koneen luo auttamaan puiden otossa. Mutta 
Vihtoria ei vaan kuulu. Oli siitä miesten kesken puhetta
kin, mutta ei se sen suurempaa huomiota herättänyt. Joku 
sentään arveli hänen menneen jälleen koppiin, joku taas tiesi 
Vihtorin taas vallanneen tuon „laiskuuden“ synnin. Mutta 
ne olivat vain arveluja. Uni se oli tällä kertaa loukkaus- 
kivenä.

Kuljettiin yhä edelleen kunnes eräälle asemalle piti jät
tää joukko tyhjiä vaunuja. Kun niitä vaihdettiin oikeisiin 
paikkoihinsa ja toiset miehet hikihatussa hääräsivät rata
pihalla, niin veteli Vihtori vaan koreita unia tornissaan. Kun 
sitten lähdettiin edelleen, niin synnytti Vihtorin poissaolo 
koppiin kertyneen sakm erikoisen keskustelun. Taisipa siitä 
jo joku tehdä „kapteenillekin“, joksi konduktööriä tavallisesti 
karahteerattiin, valituksen. Tulos ei ollut vaan sen parempi. 
Vihtori oli auttamattomasti poissa. Ja sakki oli jo Vihtoriin 
perin vihastunut.

Saavuttiin sitten seuraavalle asemalle. Täällä pantiin 
poissa-olevan suhteen ankara etsintä. Tarkastettiin jokainen 
torni, mutta tulos oli: nolla. Ei Vihtoria missään! Tehtiin 
arveluja sinne ja tänne, kunnes joku vihdoin- luuli aivoituk
sen saaneensa selville. Hän nimittäin arveli että Vihtori olisi 
jäänyt niiden poisjätettyjen vaunujen kanssa edelliselle ase
malle. Eikä hän siinä erehtynytkään. Ja sakin yleiseksi 
mielipiteeksi tuli tuo arvelu; ja suuttumus Vihtoriin, muut
tui sakissa katkeraksi vahingoniloksi. Olihan saatu ase jolla 
voitaisiin Vihtoria kauvan piestä.

Jouduttiin vihdoin perille. Sakki meni päivyshuonee- 
seen ja peseydyttyään heittäytyi levolle. Yksi sänky jäi 
vaan tyhjäksi.

Seuraavana aamuna kun herättiin, niin nähtiin se kum-
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mallinen ilmiö että jokaisesta sängystä kömpii mies ylös, 
siitäkin joka tyhjäksi oli jäänyt. Eikä siitä nouse kukaan 
muu kuin Vihtori! Siis täydellinen kepponen taas, tai aina
kin yllätys, sakille! Kumma poika se Vihtori! Hän oli 
iltapäivällä tornissaan tavattomaan hiljaisuuteen ja pyörryttä
vään kuumuuteen herännyt ja matkustajajunalla jatkanut mat
kaansa; Toisten maatessa oli hän hiipinyt sänkyynsä.

Mutta seuraavana päivänä kuin takaisin tultiin ei Vihtori 
puhunut sanaakaan. Vaunujen vaihdossa ja puiden koneelle 
annossa oli hän ensimäinen mies ja tornissa nähtiin hän, 
ikäänkuin laivan perämies ruotelissaan, hoitelevan jarruansa. 
Vasta sitten kun hän luuli tepposensa kyllin sovitetuksi, ryh
tyi hän, toveriensa suureksi huviksi, kertoilemaan vaiheitaan 
tuossa tornielämässä. — Mutta vasta silloin!

JURKKA.
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Maiju.
i

orpan väki portahilla seisoi 
isä oli mykkä, äiti itki vaan, 

sisarukset syleilivät toistaan • 
tyynenä ei ollut veikkokaan.

Vanhin sisarista, Maiju tyttö 
läksi palvelukseen kirkonkylään, 
nytpä väki hyvästiä heitti 
äiti antoi neuvojansa käskyjään:

# • • I

„ Ole Maiju kunnon ihmisenä 
nimismies on hyvä isäntä ja  mies, 
kuule aina hänen ohjehiaan 
hänen sanojensa jälkeen laita ties.
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Ole Maiju kunnon ihmisenä 
sellaisen onnen kerran saa, 
vanhempias muista, totuutta ain toimi 
hyvän anna syöntäs’ johdattaa".

Maijun poski kyyneleistä tulvi:
„Kyllä äiti, sanas muassani vien, 
iloa mä koitan suite tuottaa 
hyvin koitan käydä ohdakkeisen tien".

Maiju läksi mytty kädessänsä 
astui hiljallensa, allapäin 
äiti seisoi, katsoi Maijun jälkeen 
kunnes ilta saapui hämärtäin.

/ /

Oli ilta ja  istui nimismies 
kera lääkärin kamarissa, ■ 
siin juotihin ilosta laulettiin 
siinä leikkiä laskien naurettiin; 
ilon hellissä taivahissa.

Oli nautittu, posket ne punersi 
nyt ei ihminen huolia muista,
„Hei Maiju, huutavi nimismies 
tule tänne, sä lääkäri et kukaties, 
ole nähnynnä sit' simasuista".

Ovi aukes ja  ovesta Maiju tul' 
kuin ruususet poskensa loisti,
„Mitä tahdotte herra" hän lausui siin 

ja  katsoi herrahan, tohtoriin:
„Mitä tahdotte herra“, hän toisti.

„Tuo sampanjaa sinä meille nyt". 
„Hyvä on" ja  Maiju se läksi,
„Veli sulia on kukkanen hallussas 
Eeva oikea sul Paradiisinas". 
tuli tohtori hellemmäksi.

„Minä ymmärrän, miks veli on 
yh ä  aina vaan poikamiesi, 
kuka hitto se eukkoa kaivata vois 
jo s  luoja noin kaunihin tertun sois, 
sinä veli olet onnen tniesi".

Näin haasteli lääkäri innoissaan, 
nimismies vaan hymyili hälle;
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„Mitä aattelet veikkonen sellaista 
mut totta, ei Maijun vertaista 
ole sattunut talolle tälle".

Ovi aukeni, toi Maiju sampanjaa 
jo  tohtori lämpesi silloin, 
hän näppäsi maijua poskellen 
käsi tahtoi jo  tarttua lanteellen 
„Ei tohtori sit salli en milloin".

Maiju riensi, naurahti tohtori: - 
„kas siinä on tyttö kuin kärppä. 
ai onnen poika sä velimies, 
sinä hymyilet, mut hitto sen ties — ?“ 
„No tohtori, maljasi kärppää".

Siin istuttiin, tuli aamu yö, 
pois hoippuen tohtori läksi, 
tuli Maiju ja  korjasi pulloja 
nimismies siinä retkotti sohvalla,
„ Tules Maijuni lähemmäksi".

Hän tarttui Maijuhun ja  
veti tyttösen polvellensa,
„Ei nimismies!" „No mitä nyt". 
„Poislaskekaa! En kuin olen syleillyt", 
vei Maijun hän rinnoillensa.

Hän suuteli puristi rinnalleen 
„Pois, pois, tätä en minä ikinä sallis". 
„No rauhoitu Maiju, sinä omani oot 
sua kohta jo  toiset kadehtikoot 
sinut vihille vien, oma kallis".

Näin hetken siinä nyt taisteltiin 
nimismies se voittavi viimein, 
jo  loppuhun voimat Maijulta saa 
hän hervotonna jo  retkahtaa 
nimismies häntä katsovl kiimein.

Hän ottavi Maijun syliinsä 
tulen puhalsi pöydältä äkin, 
ja  hän kiiruin rientävi verhojen taa, 
mitä tapahtui, siitä tietää ei saa 
mitä sänky ja  seinät näki —.

III

Mökin väki istui iltasella 
äiti katkos hiljaisuuden tään; 
„Moneen kuukauteen ei Maiju 
tietoa ei ole suonut itsestään".

\

Aukenevi äkin mökin ovi,
Maiju sisään siitä syöksähtää, 
näkee äidin, syliin juoksee, 
syliin itkemähän jää.

„Ihme, sinä Maiju siinä, 
mitä kaikki tämä merkitsee“,
Äiti hyväileepi Maijun päätä 
sydän tuskaisesti hällä sykkäilee.

„Minut, äiti, poies ajettiin 
mitä tuleneekaan, herra tiesi". 
„Mitä, poies? Eihän toki, 
sellaista vois tehdä nimismiesi?"

„Äiti, äiti, onneton mä olen 
häpeä en nostaa päätäkään",
„Älä huoli lapsi, mikä syynä 
että teki sulle teon tään".

„Äiti, äiti, kertoa en jaksa  
sano äitisyliis kuolla saan,
Kaikki on nyt mennyt, kaikki teidät 
olen vienyt samaan häpeään".

Äiti katsoo syvään Maijun silmiin: 
„Mitä Maiju, kerro, kerro vaan", 
Äidin sydän mykistyypi siinä 
poski kalpee, vapiseepi vaan.

„ Ä iti. . . nimismies mun . . .  
väkivalloin painoi vuoteelleen 
häpäs . . . hälle mitään voinut 
en, en hänen voimilleen".

„Mitä Maijur jatka, ja tka  
„Hälle elämää mä kannoin rinnassa in" 
„Maiju sinä" vihlas äidin rintaa 
„Kaatui, korahteli vain".

„Mitä äiti? Koski . . . Kuolitkohan -?  
viatoin mä olin siihen vaan, 
nytpä ajoi minut mieron tielle 
äiti, nouse . . . viatoin ma vaan.

Äiti nouse. Kuollut. Äiti, äiti, 
minä syypää olen kuolemaas, 
ai jos voisin kuolla vierehesi
saada rauhan rintahani maas?"&

Maiju itki äidin ruumiin luona, 
isä, mykkänä oi kuullut tään, 
nousi, tuskan pilvi kulmillansa 
kirves kohos hänen kädessään.

„Luuttu" . . . Äidin tapoit". „Kiemu" 
„Kuole itse siihen lapsineis",
„Kirves heilahti ja  Maiju parkas 
veikko väliin pääsi: Isä seis".

Kirveen riisti, isä istuutui 
„Maiju viatoin on työhön tähän, 
mutta vannon, ei se konna 
enään saa nyt jäädä elämähän.

Lähden, etsin, pesästänsä raastan 
tilille mä konnan tuon, 
hälle palkan äidin kuolemasta 
siskon häpeästä suon".

• •

Äidin viereen polvellensa vaipui 
suutelolla äidin posken lämmittää, 
hurja kiilto silmissänsä lähti 
niinkuin hirmumyrskyn tuulispää.

„Äiti, äiti", kuului Maijun ääni 
kovin koski sydämmeesi tää,
„Ikuisesti syömmessäni polttaa 
tuskan käärmeenpistoksinensää".

Isä mykkänä on pöydän päässä 
kastuu kyynelistä poskipäät, 
sydämmessä riehuu, polttaa 
päällä kuoren peittäväisen näät.
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IV
+ •

Työpöytänsä ääressä nimismies 
se tutkeili papereitaan, 
kun ovelle äkkiä ilmestyi 
yks  hänen apureitaan.

„Siellä ois väkeä runsaasti 
jo tka haluisi puhutella, 
yks  nuori mies siellä ainakin 
lie asialla kiireisellä.

„Se alinomaa ain kiiruhtaa 
mitä mä vastaan hälle?“
„Hän tulkoon, sen sinä sanoa 
saat nuorukaiselle tälle“.

Mies lähti, ovelle ilmestyi 
niin kalpea nuorukainen:
Teillä kiire on, mikä on asianne 
sen mulle nyt kerrotten?“

„Minä etsin siskoni kunniaa 
ja  äitini murhaajata — “.
„No ketä sinä siksi arvelet 

ja  kenen kerrot sä kuolemata?“
/ . * f K.

„Minä arvelen teitä nimismies,
minä olen sen Maijun veli,
te veitte mun siskoni kunnian
kun luonanne hetken hän eli.%

Ja sitten te poies potkitten 
kun ensin te kylliksi saitte, 
himonälkäänne hänellä tyydyttää 
tämän tunnustatte nyt kait’ te“.

„Mitä, hävytön, ulos ovesta 
noin röh kenet haastoa täällä?“

„Minä rohkenen, herra, tili on 
nyt tehtävä tällä säällä“.

Minun äitini kuoli kun hän 
sai sietää siskoni turman, 
te ootte aikahan saattanut 
myös äitini kurjan surman.

,,Minä olen se kostava enkeli 
tili tehkää paikalla tässä“;
,,Hei auttakaa“. Puukko kourassa 
oli pojalla välähtämässä.

N yt syöksyi huoneesen väkeä 
ja  poikanen kahlehet saikin 
,,Tuo siskoni kunnian riistäjä“ 
hän huusi voimilla kaikin.

,,Tuo murhasi multa mun äitini“, 
pois poikasen siitä veivät, 
mut valkea kauan on nimismies 
rauhat rintahan tulleet eivät.

,,Hän palkan saa, mut ehkäpä 
oli minussakin nyt syytä, 
mut kuinka ne sentään on raakoja 
ne on kuin myrkkyä kyytä.

V

Tapas tiellä kirkkoherra 
nimismiehen astumassa:
,,Kuules veikko, oudot huhut 
nyt on maita kulkemassa“.

Miten on sen asjan laita 
Maiju piiastas kun puhuu,

sinun vähän vallattomasi 
elelleen ne kaikki huhuu?“

,,Lörpötystä, rakas veikko 
varasteli tyttö, miten eli, 
sanon senkin sulle kuoma 
renkein kanssa mekasteli.

Sikspä hänet poies laitoin 
kärsiä ken voisi tätä, 
sitten tuli veli sinne 
piti pahaa elämätä.

Nuhtelin mä sitä siinä 
siskon kehnost’ elämästä, 
puukon tempas niin tuo poika 
sanoistani suuttui tästä.

Siinä juttu, rakas veli 
mutta tunnet aikaa tätä, 
kaikki nousee meitä vastaan 
kaikki täynnä hälinätä“.

,,Niin on veikko, pahat tavat 
vallitsevat nytten maassa, 
syyn ne heittää aina meille 
kulkevat kuin hullut haassa.

Ethän pahastune veikko 
jos mä tästä sulle puhuin 
tiesinhän mä kyllin hyvin 
mit on tarkoitus ain huhuin“.

,,Mitä vielä, kirkkoherra 
taistellaan vain pahaa vastaan, 
kyllä hän se taivaan isä 
auttaa taistelossa lastaan“.

MIKKO.

Kuuluisa nainen.

n oivathan sitä muutkin kuin korkeat virkamiehet kohdella 
yleishyvää tarkoittavia, viattomia kansalaisia töykeästi, 
niin saapi nainen omalta siskoltaan kokea monenlaista 

kohtelua, että tuskin voi sitä todeksi luulla.
Tunnen tässä kaupungissa erään kirjailija-rouvan — jota 

kauan olen ihaillut. Olen lukenut hänen kirjoituksiaan, olen 
kuunnellut hänen esitelmiään, ja joka kerta seuratessani hä
nen ajatustensa lennokasta nousua, on sydämeni sykkinyt 
ilosta ja ylpeydestä, aatellessani, että nuori, hento, kaunis, 
sinisilmäinen rouva astuu puhujalavalle ja puhuu niin va
kuuttavasti, niin lämpimästi, niin tenhoovasti, niin lumoavasti, 
että jo kivetkin heltyisivät. Ihmekö sitten, että minun vaha- 
pehmeä sydämeni on ollut sulaa paljaasta innosta häntä 
kuunnellessani! ? Voi kuinka hän on jyrissyt sitä vääryyttä, 
sitä sortoa, sitä kurjuutta, Sitä epäpuhtautta, sitä riettautta ja 
lokaa vastaan, joka maailmassa vallitsee! Voi, kuinka hänen 
sointuva, suloinen äänensä on kehoittanut meitä sisarliittoon 
kaikkea ahdistusta ja väkivaltaa vastustuksemme! Voi kuinka 
hän on ihaillut työmiehen yksinkertaisia elämäntapoja ja ylis
tänyt vaatimattomuuden ja kansanomaisuuden hyvettä, ja sitä 
ylistäessään on hän näyttänyt niin ihmis-ystävälliseltä ja lau- 
pealta, että olisi melkein uskaltanut sulkea hänet syliinsä, 
vaikka onkin sivistymätön raataja-nainen.

Tosin olen kuullut, että hän on hiukan turhamainen.

Tunnen erään tytön, joka. ompelee siinä liikkeessä, josta hän 
tilaa pukunsa. Ja niitä tehdään usein ja ne ovat silkistä ja 
sametista ja voilesta ja kävelypukuihin ostetaan kangasta, 
joka maksaa toistakymmentä markkaa metri ja hänen ompe
lija-laskunsa nousevat moniin satoihin markkoihin. Olen 
myöskin kuullut hänen kerran sanoneen, että hän ei ollen
kaan kärsi naisia, aina mieluummin seurustelee miesten kanssa. 
Tämä seikka minua tosin vähän peloitti, vaan se on tietysti 
pelkkää panettelua, sillä kenellä olisi niin paljon kateellisia 
panettelijoita, kuin nuorella, kauniilla ja kuuluisalla kirjailija- 
rouvalla ja kadehtijat ne puhuvat aina pötyä ja kirjoittavat 
vielä useammin pötyä.

Olin toki ylpeä ja iloinen siitä, että yksi minun suku
puoleeni kuuluva henkilö, oli kohonnut niin korkeaan ase
maan, että häntä pidettiin isänmaansä parhaimpana kirjailijana 
ja yhteiskunnan vapauden sankarittarena — ja että tiesin, 
että hän oli yksi niitä kansalaisia, jotka ovat valmiit uhraamaan 
kaikki ihmiskunnan onnen ja ihanteellisuuden aatteen edestä.

Sattui sitten, että minutkin lähetettiin kerran hänen luok
seen —- ei omissa — ei — vaan yhteiskunnan asioissa. 
Minun piti pyytää apua tämän maailman pienille, jotka käyrä- 
selkäisinä ja masennettuina palaavat tyhjiin toimiin niitten 
korkeitten virkamiesten luota — jotka omaa etuaan vaan 
katsoen, tjinovnikkojen lailla polkevat maan lait ja kansalais
ten oikeudet jalkojensa alle. — Olin sanomattoman onnel
linen siitä, että minulle oli uskottu näin tärkeä ja kunniakas 
tehtävä, että sain olla vastuunalainen niitten monien tuhan-
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sien onnesta, jotka isoovat ja janoovat henkensä pelastusta, 
jotka odottavat sitä valon sädettä, joka heidät vihdoin tus- 

* kistaan vapauttaa. Riemuitsin siitä, että vihdoin saisin viet
tää unohtamattoman hetken tämän unelmieni sankaritaren 
seurassa, puhua hänen kanssaan kahden kesken ja kiittää 
häntä niistä lukemattomista ajatuksista, jotka olin vuosien 
kuluessa häneltä saanut.

Hän asuu ulkopuolella kaupunkia. Sinne kulkiessani ke
vättalven raikkaassa iltapäivä-ilmassa katselin kuuraassa olevia 
leppäpuita ja kuuntelin lumen riemukasta ritinää reki-rautojen 
alla. Keskustelin jo mielikuvituksessani hänen kanssaan, 
kuvitelin — miten minä kyselen — ja hän vastaa! Ja 
sitten näen kuinka hän ottaa minua kädestä kiinni, kietoo 
käsivartensa kaulaani ja totuttaa minut taiteellisesti sisustet
tuun huoneeseensa, missä suurten runoilijoiden kuvat riippu
vat Iris-tapeeteilla peitetyillä seinillä omakätisillä allekirjoituk
silla — puolankielellä!

Onneni hetki minulle vihdoin lyö! Syki hiljaa — o i - -  
sydämeni!

Kas tuossa — tuossa on talo, jossa unelmoitu haave- 
sankarittareni asuu. Tietysti hän nyt on kotona, koska on 
päivällisen aika. Illalla en uskaltaisi häntä vaivata, sillä ym
märrän, että hänellä on niin paljon ja raskaita velvollisuuk
sia sitä seurapiiriä kohtaan — josta hän onnettomuudekseen 
on syntyään, ja jossa hän nytkin olosuhteiden pakosta on 
velvoitettu liikkumaan — hänen, joka vihaa kaikkea harvain
valtaa, tuota mädännyttä lyhytjärkistä anastajaluokkaa.

Tuossa on ovi! — Kiirehdin. —» Käyn vapisevin käsin 
ovikelloon. — Sydämeni hurjasti pamppailee.

Kello soi. — Henki kurkussani kurotan. — Kotvasen 
kuluttua kuulen askeleita portaissa. — Ovi aukenee kumis
ten. Edessäni seisoo keski-ikäinen palvelijatar, joka tähystää 
minuun kylmästi ja kysäsee lyhyeen:

„Ketä etsitte?“ —
„Onko rouva X kotona?“ Ääneni vavahtaa. Olen tul

lut niitten tuhansien puolesta, jotka kadulla vilussa värjöttä
vät ja minua valtaa pelko, ettei aikeeni onnistuisi.

Palvelija on ankaran näköinen ja sanoo:
„En tiedä varmaan, onko rouva kotona“.
Ala-ovi naksahtaa kiinni ja minä jään ulkorappusille.
Aika kuluu.
Palvelija palaa.
„Kuka olette?!“ — Hän raottaa vähän ovea.
Sanon nimeni. Olen puhutellut rouvaa Ruokalippujako- 

komitean vuosikokouksessa, vaan tokkopa rouva enää minua 
muistaa — ja sydämeni sykähtää niin kovasti, että pelkään 
palvelijan sen kuulevan.

„Jaha!“
Palvelija häviää kuin sauhu. Ovi naksahtaa jälleen kiinni 

hänen jälkeensä ihan nenäni edessä.
' Kotvasen kuluttua palvelija palaa.

„Mitä asiaa Teillä on?“
„Tahtoisin puhutella rouvaa — itsekohtaisesti“.
Olen niin peloissani, että unohdan ihan asiani ja rupean 

puhumaan muusta.
Jumalani — Jumalani — Jumalani! — Hän ei muista

nut edes nimeäni, vaikka minä olin yksi niitä, jotka tekivät 
voitaleipiä työttömille — Söörnäisten kaakkoisella poliisi- 
raja-asemalla!!

Palvelija on sulkenut jälleen oven. Kuulen hänen lää
hättävän hengityksensä portaissa.

Sydämeni on niin täysi — niin täysi — niin täysi — 
että olen vajota rappusten alle. — Kuulen palvelijataren 
raskaan hengityksen portaissa. Ensin en sitä huomannut, 
vaan nyt kun näen itse mitä sortoa — naiset toinen toistaan 
saavat kärsiä — ymmärrän minäkin tuon naispalvelijan kur
jan kohtalon.

Kymmenen kertaa päivässä saa hän juosta — ylös ja alas

— ylös ja alas rouva X:n rappusissa. Hänen säärensä käy
vät siitä pullistuneiksi ja henki tukehtuu rinnassa! — !

Oi kansalaisia, jotka sisariansa noin kohtelevat!
Pitkän väliajan kuluttua palvelija palaa.
„Onko asianne yksityistä laatua — vai koskeeko se yh

distyksiä?“
„Se koskee yhdistyssiä“ vastaan iloisesti, sillä tiedän, 

että hän — isänmaan kunnioitettuna naisena, ei voi kieltää 
pääsöä yleisille anoojilla.

Palveiija juoksee taas rappuja ylös ottaen kiireessä kaksi 
porrasta askeleeseen.

Oi täällä ei ole edes hissiä, kuin noitten virkamies-yli- 
mysten uhkeissa taloissa!

Vihdoin palvelija palaa.
„Rouva ei ota vastaan ihmisiä, jotka tulevat yhdistysten 

asioissa. Hän on juuri mennyt nukkumaan päivällisuntaan 
ja on niin hermostunut, ettei häntä saa herättää, ennenkuin 
hän menee kansainvälisen apukomitean iltamaan. Muuten hän 
ei jaksa kuulla puhuttavankaan yleisistä asioista, sillä hän 
viimeistelee viimeistä käännöstään ja matkustaa pian uiko- ' 
maille“.

„Onko siis ihan mahdotonta tavata rouvaa“, tokasen ru
koilevalla äänellä. En ole tullut omaa kohtaloani — vaan 
ystävieni kohtaloa lieventämään. Enkä ehtisi tulla toista
miseen — .

Ovi paiskataan kiinni. — Kuulen lukon paukahtavan. — 
Komeilla matoilla peitetyt sisäportaat tuskin narisevat pois
tuvan palvelijan jalkojen alla. Kaikki on lämmintä ja siroa 
tuolla sisällä. Mitenkä ihanaa lieneekään noita portaita as
tua, kun sähkövalo sytytetään!

Rouva astuu kai tuossa kepein jaloin, kun hän palaa ilta
masta valkoisessa harsopuvussaan!!

Ulkona on alkanut hämärtää. Tuuli on kiihtynyt. Lumi 
kiertyy vyörynä vihurin vonkuessa ja tuuliviiri valittaa katolla.

Onko tämä todella se sama maisema, jonka läpi äsken 
niin joustavin, tanssivin, riemuitsevin askelin kuljin?! — 
Onko tämä se talo, joka maneetisella voimalla sydämeni 
luoksensa veti?!! — Oliko hänen ikkunansa, josta nyt fo- 
togeeni-lampun vaaleanpunainen valo pilkistää, se tähti joka 
oli johtava minua elämän pimeällä ja Hiljaisella tiellä?!! — 
Tuoko sisarkäsi, joka on luvannut johtaa ja tukea kaikkia, 
niitä heikkoja olentoja, jotka maailman tiehaarodla hapuroi- 
vai, tuoko käsi oven kiinni paiskaa ?!!! Noinko monien 
seremoniien kautta kulkee tie isänmaansa pelastajan ja nais
profeetan luo?!!!!

Minusta tuntui, kuin täällä haisisi — patsjuli •— patsjuli
— patsjuli!!!!!

Näen viekistelevän naisen nyökyttävän pään, näen teko
pyhän teeskentelijän räpyttelevät silmäkarvat — kuulen ää
nen, joka mairitellen ja supattaen lepertelee.

Siis näitten kaikkien surujen ja murheitten kautta ei ole 
hänestä tullut muu kuin daami, daami, daami.

Kaupungissa valot sytytetään. Kuljeh yli jään. Ohit
seni ajaa issikka, jonka reessä istuu herra harsotetun naisen 
kanssa. He ajavat illaksi Alppilaan. Ja takanani loistavat 
ikkunat hänen asunnossaan, sen, joka olisi voinut uutena 
Charlotte Cordayna isänmaansa sen tiranneilta vapauttaa.

Tosin olin kuullut, että hän kuin muutkin kuolevaiset 
mielellään kuunteli ihailijoitten mairetta, vaan en tahtonut 
sitä todeksi uskoa, sillä olihan hän kirjotuksissaan niin an
karasti tuominnut olemassa olomme tyhjyyden ja turhamai
suuden, ja olihan hän itse esimerkillään käskenyt meidän. 
parhain aatteemme voittoa edistää. Epäilyksen myrkky kävi 
kuin myrsky sielussani!

Patsjulia — patsjulia — patsjulia! — Voi isänmaatani! 
—• Voi köyhää, auringotonta pohjoista kotoani!

Hellän haltijattaren ja rakastavan siskon sijasta näin minä
— daamin — — — daamin — — daamin!!!!!!

ELVIRA WILLMAN-ELORANTA.
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V

Kappale Leo Tolstoin kirjoituksesta:

Miksi ihmiset päihdyttävät itsensä?
kauheita kuuluvat yksityisiin ihmisiin nähden olevan 

opiumin ja hashishin seuraukset; kauheita ovat meille 
tutut alkoholin seuraukset yksityisiin juoppoihin näh

den; mutta verrattomasti kauheampi koko yhteiskuntaan näh
den on tuo viattomana pidetty paloviinan, viinin, oluen ja 
tupakan kohtuullinen nauttiminen, johon enimmät ihmiset 
antautuvat, ja erittäinkin niin sanotut sivistyneet luokat mei
dän maailmassamme. Näiden seurausten täytyy olla kau
heita, jos tunnustetaan mitä ei voi olla tunnustamatta, — 
että nimittäin yhteiskuntaa johtava toiminta — valtiollinen, 
virallinen, tieteellinen, kirjallinen, taiteellinen — on enim
mäkseen ihmisten käsissä, jotka eivät ole normaalisessa mie
lentilassa, vaan humalassa. Tavallisesti otaksutaan, että ih
minen, joka enimpien meidän varakkaittemme tavalla käyttää 
alkoholijuomia joka ateriassa, on seuraavana päivänä, työtä 
tehdessään, muka aivan normaalisessa ja raittiissa mielen
tilassa, mutta tämä on kokonaan harhaluuloa. Ihminen, joka 
on edellisenä päivänä juonut pullollisen viiniä, lasillisen palo- 
viinaa taikka kaksi ruukullista olutta, on tavallisessa kohme
lossa eli mielenkiihotusta seuraavassa masennuksessa, ja sen- 
vuoksi henkisesti painuneessa mielentilassa, mikä polttami
sessa vielä enenee. Jotta alituisesti tupakoiva ja.kohtuulli
sesti juova ihminen voisi saattaa aivonsa normaaliseen tilaan, 
on hänen ainakin yhden viikon ajan tai kauemminkin ole
minen viiniä ja tupakkaa nauttimatta. Mutta semmoista ei 
melkein milloinkaan tapahdu, joten siis enin osa kaikesta, 
mitä sekä muiden hallitsijat ja opettajat, että muiden hallit
semat ja opettamat ihmiset tekevät, .<— ei tapahdu raittiissa 
mielentilassa.

Älköön tätä käsiteltäkö leikiksi tahi hiotteluksi: elämämme 
■rumuus ja ennen kaikkea sen järjettömyys on kuin onkin 
seurauksena etupäässä siitä alituisesta päihtymyksen tilasta, 
mihin enimmät ihmiset itsensä saattavat. Vai olisiko mah- 
dollista, että selväpäiset ihmiset suorittelisivat kaikkea sitä, 
mitä maailmassa tehdään — alkaen Eifelin tornista yleiseen 
asevelvollisuuteen asti? Aivan ilman mitään aihetta muo
dostetaan yhtiö, kootaan pääomia, pannaan ihmiset työhön, 
tehdään laskuja, muodostetaan suunnitelmia; miljoonia työ
päiviä, miljoonia leivisköitä rautaa tuhlataan tornin rakenta
miseen; ja miljoonat ihmiset pitävät velvollisuutenaan kiivetä 
tähän torniin, oleskella hetken sen huipulla sekä kiivetä alas? 
eikä tämän tornin rakennus taikka oleskelu siinä herätä ih- 
misissä mitään muita arvosteluja asiasta, kuin halua ja aikeita 
vielä muissakin paikoissa rakentaa ehkä vieläkin korkeampia 
torneja. Voisivatko raittiit ihmiset todellakin tämmöistä suo
ritella? Taikka sitten: kaikki europalaiset kansat ovat vuosi
kymmeniä sitten jo puuhanneet parhaimpien keinojen keksi
mistä ihmisten tappamiseksi ja kaikkein täysi-ikäiseksi tullei
den nuorukaisten opettamiseksi tappamiseen. Kaikki tietävät, 
että mitään barbarien hyökkäyksiä ei voi tulla kysymykseen, 
— että tappamisen valmistukset ovat suunnatut keskinäistä 
taistelua varten kristillisten sivistyskansojen välillä; kaikki 
.tietävät, että tuo on painostavaa, tuskallista, epämukavaa,

hävittävää, epäsiveellistä, jumalatonta ja järjetöntä, — ja 
kaikki kuitenkin valmistuvat keskinäiseen tappamiseen: toiset 
miettimällä valtiollisia suhteita siitä, kuka kenenkin kanssa 
on liitossa ja ketä tappavat, toiset johtaen tappamiseen val
mistuvia, ja kolmannet vastoin tahtoaan, vastoin omaatun
toaan, vastoin järkeään alistumalla näihin tappamisen valmis
tuksiin. Voisivatko selväpäiset ihmiset todellakin tämmöistä 
tehdä? Ainoastaan humalaiset, jotka eivät milloinkaan näe 
selvää päivää, voivat tämmöistä suoritella ja elää siinä kau 
histuttavassa elämän ja omantunnon välisessä ristiriidassa, 
jossa ihmiset ei ainoastaan -tässä, vaan kaikissa muissakin 
suhteissa nykyään elävät.

Ihmiset eivät nähdäkseni ole koskaan eläneet niin kou- 
raantuntuvassa ristiriidassa omantunnon vaatimusten ja heidän 
toimintansa välillä.

Aikamme ihmiskunta on aivan kuin johonkin takertunut. 
On kuin jokin ulkonainen syy estäisi ihmiskuntaa asettu
masta siihen asemaan, mikä on luontainen sen tietoisuudelle. 
Ja tuo syy — ellei ainoa niin ainakin pääsyy — ‘ on se 
fyysillinen päihtymyksen tila, johon tavattoman suuri ihmis- 
enemmistö juomien ja tupakan avulla itseänsä nykyään 
saattaa.

Vapautuminen tästä hirmuisesta onnettomuudesta tulee 
muodostamaan käännekohdan ihmiskunnan elämässä, ja tämä 
käännekohta näyttää lähestyvän. Pahe on tunnustettu. Muu
tos tietoisuudessa päihdytysaineiden käyttämiseen nähden on 
jo tapahtunut, ihmiset ovat käsittäneet niiden hirveän vahin
gollisuuden ja alkavat tuoda sitä esiin, ja tuo huomaamaton 
muutos tietoisuudessa on ehdottomasti tuova mukanaan ih- 
misten vapautumisen päihdytysaineiden käyttämisestä. Ih- 
misten vapautuminen päihdytysaineista on avaava heidän sil
mänsä näkemään heidän tietoisuutensa vaatimuksia ja he ryh
tyvät viettämään omantunnon kanssa sopusoinnussa olevaa 
elämää.

Miten Venäjällä varastetaan.
Venäjällä kuulemainsa kertomusten mukaan kirj. „Mänty“.

I
\

eräs mies oli venäläisen tavan mukaan tunnustamassa 
papille syntejään ennen pääsiäistä. Pappi kysyi josko 
mies on tehnyt syntiä sen jälkeen kun viimeinen an

teeksianto tapahtui. Mies tunnusti varastaneensa taskukellon. 
Pappi neuvoi antamaan kellon sen omistajalle takaisin. Mies 
tarjosi kelloa papille mutta hän kieltäytyi sitä vastaanotta
masta, käskien antaa sen omistajalleen. Mies tarjosi uudel
leen kelloa papille mutta ei pappi sittenkään siitä huolinut. 
Saatuaan ripin poistui mies vieden kellon mukanaan. Jon
kun ajan kuluttua huomasi pappi, että kello olikin »häneltä 
varastettu.

II

Pappi kulki maaseudulla pitämässä rippiä ja samalla ko
koili palkkojaan. Papilla on tavallisesti näillä matkoillaan 
kaava jonka mukaan hän kyselee, mitä syntiä kukin on teh
nyt. Erään majatalon isännältä kysyi pappi m. m.: „Oletko 
sekoittanut kalkkia heinäin sekaan ettei matkustajain hevoset 
niitä paljoa söisi?“ Isäntä antoi kieltävän vastauksen. Seu-



i a NOUSEVA KANSA

raavana vuonna kun pappi teki saman kysymyksen, myönsi 
isäntä niin tehneensä. Papin kysymykseen,::. „Miksi tänä 
vuonna sen synnin teit kun et kerran ennen ole sitä tehnyt?“ 
Isäntä vastasi ettei hän ole ennen sellaista osannut, vaan
oppi sen vasta viime kerralla papilta.

• \  , * • \   ̂ / % 0
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Moskovassa tuli erääseen juvelikauppaan arkkipiispa kah
den munkin seurassa ja valikoksi kallisarvoisen kokoelman 
jalokiviä y. m. koristeita erästä juuri valmistunutta kirkkoa 
varten kuten hän sanoi.

Arkkipiispa pyysi jonkun - tulemaan noutamaan maksun 
luotaan. Mutta kun piispa ja munkit pääsivät kadulle niin 
heittivät he valekaaput päältään ja hävisivät.'

t

IV

Moskovassa niin ikään tuli erään jalokivikauppiaan ja 
kultasepän luokse eräs kenraali kahden adjutanttinsa kanssa. 
Adjutantit valikoitsivat kenraalin ohjeiden mukaan arvokkaan 
kokoelman kalleuksia ja lupasivat viedä ne määräpaikkaan, 
ettei kenraali vaivaantuisi. Kenraali kumarsi. Apulaiset ajoi
vat komeasti pois ja kenraali jäi kauppaan. Kun kenraalia 
ruvettiin tutkimaan niin huomattiin hänen olevan erään maa- 
lais-ukon, jonka konnat olivat palkanneet ja vaatettaneet apu
rikseen, mutta jolta kuitenkaan ei mitään saatu korvaukseksi.

Oppinut elämän koulussa.

Oli vaalipäivän aatto-ilta — . Pääkylästä kaukana olevalla 
torppariperukalla pidettiin ensi kertaa työväen kokousta. 
Kokoukseen oli saapunut torppareita ja muuta työläis- 

väestöä tuvan täydeltä, kaikki hyvin köyhän näköistä joukkoa. 
Oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, mitä kokouksessa puhuttiin, 
ja kaikki-lupasivat huomenna mennä äänestämään.

Kokoustuvan nurkassa istui kuihtunut, kovin kokeneen 
näköinen nainen kapaloon kääritty lapsi sylissään, jonka itkun 
yrityksiä koetti äiti asetella antamalla lapselle rintaa. Ko
kouksen loputtua poistui muu kokousväki tuvasta, vaan tuo 
nainen lapsineen jäi jälelle. Talonväki puhutteli häntä tut
tavallisesti, • josta puhelusta selvisi minullekin, että hän asui 
vielä edempänä sydänmaan yksinäisessä töllissä. Aloin ky
sellä häneltä yhtä ja toista.

— Kuinka te niin pitkän matkan takaa pienen lapsen 
kanssa viitsitte lähteä kokoukseen, siinähän on suuri vaiva?

— En minä kokouksesta tiennyt mitään, vaan kun olin 
kuullut, että huomenna on se äänestys siellä kylällä, niin 
läksin jo ajoissa liikkeelle, että ehtisin ajoissa määräpaikkaan. 
Tässä ai join olla yötä ja huomena jatkaa matkaa.

— Olitteko lähtiessänne selvillä, mitä äänestys merkitsee 
ja miten siellä on meneteltävä? Varmaankin joku teitä ke- 
hoitti menemään äänestämään?

— Enhän minä siitä muuta tietänyt kuin että siellä köy
hätkin saisivat sanoa sanottavansa asiansa puolesta. Ei mi
nua kukaan sinne kehoittanut, vaan minä olen elänyt sellai
sissa oloissa, jotka panevat ymmärtämään ja harrastamaan. 
Kyllä sen tietää kun on elänyt sellaisissa oloissa kun minä
kin. Koko ikänsä täytynyt olla toisten mielivallasta riippu
vainen eikä koskaan ennen ole köyhäin mieltä kysytty mis
sään asiassa. Kun viimeinkin sellainen hetki nyt tuli, niin 
täytyyhän sinne mennä vaikka ainoilla voimillaan.

Sitten hän alkoi kertoa omia surullisia kokemuksiaan elä
mästä.

— Koko ikä on ollut paljasta raatamista ja orjana oloa.

Monta kertaa on torpastakin häädetty. Kerrankin yhtenä ke
väänä, kun mieheni oli tukkijoella ja itse makasin sairaana 
lapsivuoteessa, tuli kiukkuinen maanomistaja häätö-aikeessa, 
ja kun minä en voinut lähteä taipaleelle, komensi isäntä mu
kanansa olevat miehet — hajoittamaan torpan.

Miehet tekivät työtä käskettyä ja pian sortuivat seinät 
ympäriltäni ja siihen minä jäin sairaana makaamaan. Sininen 
taivas vaan kaareutui ylitseni ja tuuli humisi lähellä olevain 
puiden oksissa. Ilma oli jo sentään siksi lämmin, etten pa
leltunut, kunnes naapuritorpasta apuun sattuivat joutumaan . . .

Ja paljon muuta hän kertoili. On niitä Laukon paroo- 
nia ollut ennenkin. Joistakin tuntuu kuin häätöjä olisi ru
vettu panemaan toimeen vasta viime aikoina, eihän niistä 
ennen ole niin yleisesti puhuttu. On niitä häätöjä tapahtu
nut pitkin aikaa, mutta niitä ei ole päästetty maailman tie
toon. Kun ei ollut työväen sanomalehtiä niitä paljastamassa, 
niin porvarilliset lehdetkin pitivät suunsa kiinni ja muutenkin 
vuorovaikutus eri paikkakuntain kesken oli heikko.

Mutta nyt vuorovaikutus alkaa käydä vilkkaammaksi ja 
työväellä on itsellä sanomalehtiä, jotka paljastavat nuokin 
konnuudet koko maailmalle ja saavat ihmisten oikeudentun- 
non nousemaan tuollaisia hirmutekoja vastaan ja kannusta
vat ihmisiä taisteluun siihen suuntaan, että tuollaisista teoista 
tulee kerran loppu.

HERMAN H—A.

Kaksi lakkoa ja johtopäätökset niistä.

Kesällä 1906 oleskelin parisen kuukautta Sevastopolin 
kaupungissa. Asuin karaiimilaisen perheen luona erään 
pääkadun varrella sijaitsevan talon kolmannessa ker

roksessa. Kuumuuden takia nukuin tavallisesti vierassalin 
lattialla, jossa oli hiukan vilpoisempi kuin kammarin sän
gyssä. Eräänä aamuna heräsin tavallista aikaisemmin, tun
tiessani lattian allani tärisevän. Tärinä johtui siitä, että ta
lon naikkosia juoksi salin läpi verannalle, josta oli laaja 
näköala kaupungille. Kun tällaista ei ennen ollut tapahtu
nut ja kun talon kaunottaret, välittämättä minusta ja tove
ristani, jotka loikoimme melkein Aatamin tavoin lattialla, us
kalsivat huoneen lävitse kulkea, niin arvasin jotain erin
omaista olevan tekeillä.

Kun olin pessyt ja pukeutunut, menin myöskin veran
nalle. .Neitoset pyysivät rohkeuttaan anteeksi ja ihmettelivät 
etten ollut levotoin, vaikka he olivat sellaisen jytäkän nos
taneet niin varhain aamulla. He kertoivat: että kaupungissa 
on julistettu päiväksi suurlakko, syystä, että sotaoikeus alkaa 
tänään käsitellä Shmidtin kapinassa vangittujen juttua. Tämä 
kapina oli jotenkin Viaporin kapinan tapainen sotilaskapina, 
mutta vielä ankarampi.

Kapinan johtaja, kaikkien vapaamielisten ihailema mies, 
luutnantti Shmidt, oli ammuttu vähän jälkeen kapinan loppua, 
joka tapahtui lokakuussa 1905. Hänen urheat toverinsa pi
dettiin vangittuna 9 kuukautta ennenkun asiaa alettiin käsi
tellä sotaoikeudessa.

Huolimatta siitä, että kaupunki oli sotilastilassa, olivat 
työmiehet pitäneet kaupungin puistossa aamulla varhain ko
kouksen ja julistaneet päivän kestävän suurlakon, suosion 
osoitukseksi vangituille sankareille. Tieto yleislakkopäätök- 
sestä levisi kulovalkean tavoin ympäri kaupunkia ja pantiin 
se täydelleen täytäntöön kaikkialla. Sotaväki ja poliisi oli
vat vilkkaassa toiminnassa, mutta siitä huolimatta toimi työ
väki pelkäämättä. Raitiotievaunut olivat vähän aikaa aamulla 
liikkeessä järjestyksen valvojain suojaamana, mutta kun taa
jat kansanjoukot piirittivät ne, uhaten poistaa vaunut kis
koilta, niin katsoi yhtiö parhaaksi seisauttaa liikkeen. Hal
litus, nähtyään lakon laajan levenemisen, ryhtyi pian tarmok-
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kaampiin toimenpiteisiin. Sotamiehet ladatuin kiväärein ase
tettiin seisomaan kauppapuotien ovien viereen ja liikelaitos
ten porteille.

Poliisit kävivät jokaiselle, liikkeenpitäjälle ilmoittamassa, 
että ken pitää liikkeensä sulettuna, tulee sakotettavaksi. Kai
kesta tästä huolimatta olivat kaupungin kaikki liikkeet sei
sauksissa ja kauppapuodit sulettuna, lukuunottamatta ruoka- 
tavaraliikkeitä, joita ei oltu lakkotilaan julistettu. Kuumuu
desta huolimatta oli kaiken päivää kaduilla sankat parvet 
ihmisiä liikkeessä, kulkien hiljaisina mutta päättävän näköi- 
sinä. Kaikki kaupungin puistot olivat yleisöltä suletut, sa
moin kapakat ja ravintolat. Mitään aseellista yhteentörmäystä 
ei tapahtunut, sillä kansajoukot saivat siveellisellä voimalla 
toimeen sen mitä aseellisella voimalla tässä kaupungissa ei 
olisi aikaan saatu.

Lausuin eräälle varakkaalle liikemiehelle ihmettelyni siitä, 
että porvaristo ja n. s. sivistyneet jotenkin yksimielisesti ot
tivat osaa tähän työväen julistamaan mielenosoituslakkoon.

Vastaus oli jotenkin seuraava: Tällaisissa tapauksissa, 
lukuunottamatta pientä joukkoa, on Sevastopolin asukkaat aina 
-jotenkin yksimielisiä.

Samana kesänä vähän myöhemmin luin sanomalehdistä 
seikkaperäiset kertomukset miten Viaporissa on puhjennut 
sotilaskapina ja miten sen johdosta suosionosoitukseksi sekä 
kaupungin säästämiseksi kapinallisten pommitukselta, on Hel
singin työväki julistanut lyhytaikaisen suurlakon. Edelleen 
sain tietää että porvaristo ja n. s. sivistyneet ovat ryhtyneet 
ankarasti tuota lakkoa vastustamaan, vieläpä oikein ase kä
dessä, josta sitten kehittyi keskenäinen veren vuodatus ja 
aiheutti venäläisen sotaväen väliin tulon pamppuineen.

Näistä kahdesta lakosta olen tehnyt muutamia johtopää
töksiä. Ensinnäkin olivat näiden lakkojen syyt ja tarkoituk
set jotenkin samanlaiset. Sevastopolissa toimitettiin lakko 
mielestäni tukalimmissa oloissa kuin Helsingissä, mutta on
nistui täydelleen siksi, että suuren suuri enemmistö, rikkaista 
ja köyhistä, ylhäisistä ja alhaisista otti siihen osaa yksimieli
sesti. Helsingissä ei lakko onnistunut vaikka menestymisen 
mahdollisuudet olivat suuremmat. Epäonnistumisen syy oli 
siinä, että meillä, päinvastoin kuin Venäjällä, porvarit ja si
vistyneet, itsekkyydestä ja pelkuruudesta asettuivat lakkoa 
vastustamaan.

Meidän vapaamielinenkin porvaristomme ja yleensä mel
kein koko n. s. sivistynyt säätymme näyttää siis olevan pal
jon jälessä vastaavia luokkia Venäjällä, mitä tulee edistyk
seen ja vapauspyrinnöihin.

Sevastopolissa toimittiin yhteisvoimin onnistunut lakko 
yhdeksän kuukautta kapinan jälestä, vain suosionosoitukseksi 
kapinallisia kohtaan. Helsingissä ei onnistunut lakko kapi
nan aikanakaan erimielisyyksien tähden ja myöhemmin kun 
noiden kapinoitsijoiksi kutsuttujen juttua oikeudessa käsitel
tiin, ei toimittu pienintäkään suosionosoitusta heille. Näin 
ollen näyttää aivan selvältä, että meikäläiset yleensäkin, 
mutta ennenkaikkea juuri koko n. s. yläluokkamme, on pal
jon lojaalisempaa Venäjän byrokraatteja kohtaan kuin konsa
naan heidän omanmaan miehensä ja onpa vielä eräs osa 
meikäläisiä suorastaan Venäjän byrokratian apulaisina. Nämät 
kaksi lakkoa mielestäni osoittivat sen, että venäläiset yleensä, 
byrokraatteja lukuunottamatta, ovat paljon vapaamielisempiä, 
tai hallituksen puhetapaa käyttäen, paljon vallankumouksel
lisempia kuin suomalaiset. Kun kumpasellakin kyseessä ole
valla lakolla oli jotenkin samanlainen tarkoitus, s. o. jyrkkä 
vastalause sortoa vastaan ja suosionosotus vapaustaistelijoille, 
niin Venäjällä otti siihen osaa, paitsi työväkfeä, myöskin 
runsaslukuisesti porvaristo, koululaiset ja n. s. sivistyneet. 
Meillä päinvastoin nuot samaiset luokat astuivat ase kädessä 
taistelemaan työväkeä vastaan. Tästä voimme tehdä sen 
johtopäätöksen, että suomalainen porvaristo paljon suurem
massa määrin kuin venäläinen tahtoo pitää köyhälistöä raha
vallan ja byrokratian kahleissa. .MÄNTY“.

Kun olisi pitänyt mennä puhumaan.
%  • . * t  * |
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-fl^alvella 1908 sain eräänä aamuna postista kaksois-posti- 
Ä kortin. Toiselle puolikkaalle oli kirjoitettu pyyntö, että 

tulisin puhumaan erään rajaseudun T:yhdistyksen juh
laan. Toinen puolikas oli taas jätetty aivan tyhjäksi. Tämä 
sitä varten, että sain kirjottaa vastauksen ja sen tuli olla 
myöntävä, niin siinä kortissa vakuutettiin. Menin kotiini ja 
hetkisen ajattelin asiaa. Päätös oli valmis. Istuuduin pöy
dän ääreen ja samassa aloin kirjoittaa vastausta. Vastauk
sessa mainitsin, ellei satu voittamatointa estettä, niin täytän 
pyyntönne saapumalla puhumaan, samalla sanoin missä ju
nassa tulen. Minun olisi pitänyt mennä junassa yli rajan, 
tämä antoi nyt hiukan päänvaivaa. Aika kului aina ja aina 
lähemmäksi sitä sunnuntaita jona olin luvannut mennä pu
humaan. Kotitarkastukset ja vangitsemiset olivat tällä ajalla, 
Suomen puolella rajakylissä, aivan jokapäiväisiä. Rajan toi
sella puolen, sillä asemalla jolle minun piti mennä, oli tar- 
kastusvoimia lisätty ja tarkastukset toimitettiin paljon perin- 
pohjaisemmin kun ennen. Jokainen matkustaja nuuskittiin 
aivan uusimpien keksintöjen mukaan. Kenestä hiukankaan 
kävi punaisen käryä nuuskian nokkaan, silloin sai tehdä tut
tavuutta salaisen osaston kanssa.

Tämä ei kuitenkaan saanut minua epäilemään matkani 
onnistumista, sillä tiesin, etten ollut entisestään erityisemmin 
huomion alainen. Luulin paremminkin santarmien pitävän 
minua (ulkoasuun nähden) jonakin suomettarelaisena kaup
piaana. Pahimmassa tapauksessa jos voisivat olettaa joksi
kin hengellisen (kirkollisen) säädyn jäseneksi, vaan ei mis
sään tapauksessa sosialistiseksi puhujaksi. Tähän tapaan tein 
johtopäätöksiä kuin muistin puhumaan menoani. Vihdoin 
joutui lauantai-ilta ja huomenna oli minun mentävä puhu
maan. Istuin pöytäni ääreen ennen nukkumaan menoa. Tar
kastelin paperilta muistiinpanoja. Siellä näin toisten joukossa 
senkin, että huomenna piti mennä puhumaan. Mistä minä 
siellä puhuisin? — ajattelin. Tietysti päiväntapahtumista. 
Tähän tapaan päättelin ja läksin nukkumaan. Nukkuminen 
ei kuitenkaan ollut oikein levollista, siihen lienee vaikuttanut 
osaltansa nuha, sekä reumaattinen päänsärky, joka niinä ai
koina vaivasi. Yön kuluessa näin seuraavan unen:

Olin jossain, vieraalla paikkakunnalla. Sillä olin mene
vinäni johonkin pitopaikkaan. Sinne mennessäni kulki mi
nun kintereilläni kaksi pientä mustaa sikaa, jotka lakkaamatta 
yritteli käydä minuun kiinni. Vähän myöhemmin kulin sa
maa tietä takasin, silloin olin menevinäni johonkin laivaan, 
taaskin ne samat siat liittyi minua ajamaan jälessä kunnes 
laivasillalle päästessäni hävisivät, mutta samassa hyökkäsi 
suuri musta koira päälleni. Rupesin puolustamaan itseäni 
ja kun vähän aikaa olin sen kanssa taistellut, huomasin ole- 
vani suuren kansanjoukon ympäröimänä, joista toiset puo
lusti minua ja toiset sitä suurta mustaa koiraa. Kello soitti 
ja herätti minut ylös. Vaikka en usko unien merkitykseen 
enempi kuin muihinkaan yliluonnollisiin ihmeisiin, sai tämä 
uneni minut ajattelemaan puhumaan menoani vähän tarkem
min. Vähän aikaa aprikoituani yhtä ja toista päätin kertoa 
vaimolleni. Kun unen oli kuullut sanoi hän: „Sinulle ei
ole hyväksi, mennä rajan ylitse, sillä tuo uni ei edellytä 
hyvää“. Asiasta pidimme yhteisen neuvottelun. Uneni se
litin seuraavasti: Minä kuin menen ja joudun rajan tuolla-
puolen olevalle asemalle, niin silloin takertuu kaksi urkkijaa 
jälkeeni, seuraten juhlapaikkaan sekä takasin. Välillä toimit
tavat asiat siihen kuntoon että, kun joudun asemalle niin 
saan tehdä suurempien syöpäläisten kanssa tuttavuutta. Tämä 
selitys tyydytti meitä kumpaistakin ja päätökseksi tuli että 
minä jään junasta rajan tälle puolen ja jatkan matkaani jal- 
kasin viimeiseltä asemalta määräpaikkaan.

Yllämainittuna sunnuntaina oli, rajan toisella puolen en-
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simäisellä asemalla, huomattavissa erikoisempaa touhua. Puo
lenpäivän ajasta asti saapui erityinen santarmi kahden tulli- 
sotamiehen, yhden suomalaisen nuorukaisen, sekä lukuisain 
sivilipukuisten urkkijain kera, asemasillalle, jokaisen Suomesta 
päin tulevan junan ajaksi. Siellä täällä asemasillalla oli suo
malaisia miehiä sekä naisia, jotka näkyivät tulevan samoille 
junille kuin santarmi ja kumppanitkin. Asemahuoneiden nur- 
kantakana ja seinänvierustoilla näkyi myös uteliaita katseli
joita. Usea heistä tarkkasi henkeään pidättäen, mitä tuleman 
pitää, ivan hymy huulillaan. Tämä kaikki ei voinut olla 
herättämättä huomiota. Siksipä kysäseekin eräs työläisistä 
joltain pyylevältä nurkan takaa luuraavalta että „mitä tämä 
kaikki merkitsee?“ Punainen kuuluu olevan tulossa puhu
maan, ja toiset sanoovat että se sosialistien „Mikko pastori“ 
kuuluu kanssa tulevan, mutta santarmi on luvannut tehdä 
niille pystyn eteen, kun vaan asemalle tulevat. Asia oli 
selvä. Joku oli antanut ilmi puhujiin tulon ja nyt santarmi 
vaani saalista ja toiset ivahymy huulilla ovat kerääntyneet 
katsomaan kuinka heidän vastustajoilleen käypi nolosti, kun 
puhuja viedään käsistä pois.

Kuka oli tämä suomalainen nuorukainen, joka kulki san
tarmin mukana? Miksi hän kulki santarmien edellä? San
tarmit eivät tunteneet „punaista“, siksi täytyi olla heillä joku 
tuntiana. Tämä nuorukainen, joka on palvellut samalla ase
malla ylimääräisenä miehenä, tunsi „punasen“. Ja sen li
säksi, kun hän lukeutui tosisuomalaiseen puolueeseen, niin 
tunti hän kutsumusta isänmaan pelastamiseen, ja siihen tar
joutui hänelle nyt erinomainen tilaisuus, mennä santarmin 
apulaiseksi tuntemaan puhujia kiinni otettaessa. Siis sama 
tehtävä kun Judaksella. Helposti voi huomata iltapäivällä, 
ja aina sen paremmin mitä myöhäisemmäksi ilta kävi, jon
kunlaista epäröimistä, tai hermostumista, niin kiinniottajissa 
kun katseluissakin. Vissiinkin ajattelivat olevan koiran hau
datun koko puhuja juttuun, kun saalista ei vaan saapunut. 
Mutta kesken he ei vaan tahtoneet heittää. Senpä vuoksi 
saapuikin myöhemmällä juhlapaikalle akkunain taakse urkki
joita luuraamaan, eikö olisi sattunut saalis luiskahtamaan 
sinne läpi käsien. Noloksi kuitenkin naama vetäytyi kun 
koko päivän touhu meni aivan tyhjään. Isänmaan pelasta
jille taisi sentään jäädä hiukan omantunnon vaivaa, koska 
eräskin jälkeenpäin pyyteli, että yhdistys kokouksessaan kä- 
sitteleisi tätä asiaa, ja julistaisi hänet viattomaksi koko tou
huun, koska hän ei ottanut aktiivisesti osaa tnuutakun nur
kan takana luuraili. Voi raukkoja!

Sunnuntaina aamupäivällä oli minulla työvuoro. Sen 
vuoksi täytyi olla ulkosalla jalkeissa. Sitä ei kuitenkaan mi
nun pääni oikein sietänyt, vaan rupesi särkemään niin ko
vasti, ettei voinut olla puhumaan lähtemisestä puhettakaan 
iltapäivällä. Sen vuoksi täytyi jättää sillä kertaa meneminen 
sikseen. Ja kenelle siinä kävi nolosti, niin ne olivat san
tarmit ja suomettarelaiset. Syy oli taas reumaattisessa pään
säryssä.

SALON-KA1KU.

Mitä valtavammaksi voimaksi sosialismi paisuu, sitä häpeä- 
mättömimpiä keinoja kapitalistit käyttävät kukistaakseen tätä
liikettä. Mutta sosialismi ei sen vuoksi häviä: se päinvastoin

* •

saapi siitä uutta pohjaa. Se saapi uusia tilaisuuksia osoittaak- 
seeti, kuinka vastustajalta ovat kaikki keinot lopussa. Ja se, 
joka epärehellisillä keinoilla käy yhteiskunnallista taistelua, se 
on varmasti häviöön tuomittu.

-  -  Kuulkaa! -
/

0

O
i, kuulkaahan kuinka ne korskuaa 
tulitorvet ilmojen yllä!

Oi, kuulkaahan ällänne ammuu maa, 
niin äänellä ärsytetyllä! —

Se on aika mi katkovi kahleitaan 
ja huutavi kansoja taistelemaan.

Me nuoret, me saattuet suuruuden, 
me aatteiden alttarijoukot, 
me tahdomme murskata kaiken sen, 
jota saarnaavat vanhat houkot. —

Me tahdomme syttyä soihduksi maan 
mi johtavi kansoja taistelussaan. —

On raskasta astua aina vaan 
iät pitkät vanhoja teitä. —

Me tahdomme poiketa uskaltaa 
minnei mentynä ennen meitä!
Me tahdomme särkeä salvan sen 
mi on esteenä ihmisvapauden !

Kas maailma se suuruudet surmajaa 
tekohurskaat käsillä kantaa, 
tulisiimoin rohkeat ruoskittaa 
vaan orjille anteeksi antaa. —

Tämä maailma se lankeisi kasvoilleen, 
jos kenkään ois’ nostajaks’ ruoskan sen !

Ja kulta on kuningas kruunupää 
min jaloissa inehmot mataa, 
sen kruunussa himot ne kimmeltää 
punavaltikka verta sataa. —

Sen kiillettä janoovat ihmiset maan, 
ja murskaavat toisensa janotessaan.

Käy karkelo kuoleman joukkojen, 
„kuvat luojan"  toisensa surmaa, —  

ja papit —  ne siunaavat murhan sen 
ja messuuvat tuhoa, turmaa. —

Me tahdomme halkoa tykkien suut, 
ja liittyä yhteen kuin metsien puut!



NOUSEVA KANSA 13

On ilmamme raskas, sen saastuttaa 
nuo ahtahat pikkusielut; 
vaan kuulkaatte, aitanne aukeaa 
jo raikkahat vuorten nielut. —

Nuo nielut, ne orjia vuorten on vaan, 
mi nousevat palkeiden painantaan.

/
Minä tunnen: tuulet jo virtailee, 
pois ahtaus astuvi maasta; 
minä tunnen: vapaus vaikenee, 
pois ilmoista hiipivi saasta. —

Oi inehmot, lapsoset sääntöjen maan 
te seiskäätte, seiskää ja kuunnelkaa! - A ?

m  ~

Oi, kuulkaahan kuinka ne korskuaa 
tulitorvet ilmojen yllä, * 1
oi, kuulkaahan, allanue ammuu maa 
niin äänellä ärsytetyllä. —

Se on hymniä nousevan suuruuden 
ja me nuoret, me yhdymme sointuhun sen!

JALM ARI S.

Puoluejuonia vaalien alla.

Viime vaalien aikasista agitatsioonimatkoista on jäänyt 
mieleeni useita tunnelmia. Toiset niistä ovat selvä
piirteisinä, toiset hiukan hämärämpinä säilyneet. Eräs 

hyvin terävästi muistiini painunut tapaus on seuraava:
Oli määräni mennä Uudenvuoden päivänä puhetta pitä

mään N:n pitäjän kirkonkylään. Jo useita viikkoja aikaisem
min olin siitä sopinut saman seurakunnan työväenyhdistyksen 
kanssa. Tietoja levitettiin tulostani kautta koko N:n pitäjän 
ja kehoitettiin niissä köyhälistöä lukuisasti saapumaan kuule
maan heidän edustajaehdokkaansa puhetta. Suuria toivoin, 
toivoin kerrankin saavani nähdä koossa koko N:n seurakunnan, 
sorretut torpparit ja mäkitupalaiset, odotin saavani puhua 
heille heidän omasta puolueestaan. — Mutta muutama päivä 
ennen Uutta vuotta saapuu postissa N:n pitäjän kirkonkylän 
työväenyhdistyksen esimieheltä kirje ja siinä hartaasti pyy
dettiin minua lykkäämään matkaani Loppiaiseen asti.

Mitäs tehdä! Kun kerran työväenyhdistyksen nimessä 
estettiin, niin täytyihän lähtöni keskeyttää. Tuli loppiainen, 
lähdin matkalle. Saavuin sanotulle kirkolle. Mutta häm- 
mästykseni oli suuri. Ajatellessa N:n seurakunnan koko 
köyhälistö oli noudattanut kirkolta annettuja kutsuja. Tu
hansiin nouseva kansanjoukko oli saapunut kuulemaan työ- 
väenpuhujaa. Mutta sitä ei ollutkaan. Sen sijaan juuri sa
maksi Uudenvuodenpäiväksi oli laittanut itsensä paikalle suo- 
mettarelaisia, eräs pappi ja eräs lakitieteen tohtori Helsingistä.

Pappi piti ensin jyrisevän saarnan kirkossa. Kautta heL 
vetin ja taivaan hän haukkui sosialisteja. Siinä kuului tai
vaan autuudet, helvetin tulikivijärvet, viimeisen tuomion 
pasuuna ja kootut joukot lampaat ja vuohet. Siinä luvattiin 
kärsiville, tyytyville kirkas kruunu, ja sen loistavampi kuta 
nöyrempää mieltä oli täällä Kedorin majassa syntispoloinen 
köyhä odottanut. Itkun hyrske kävi läpi koko seurakunnan. 
Valkoiset nenäliinat kostuivat. Puolet seurakuntaa tehtiin

yhdellä iskulla suomettarelaisiksi. Naiset, vanhat tutisevat 
mummut ja punaposkiset neitoset, ne kaikki oli korjattu suo- 
mettarelaiseen aittaan. Miehissä vielä oli jäljellä juroutta. 
Puoleksi vasta olivat parrakkaat naamat kostuneet.

Siirryttiin kunnantuvalle. Siellä tohtori taas politiikan 
puolelta pehmitti työväkeä. Sosialistit kuvattiin anarkisteiksi, 
yhteiskunnan hylkiöiksi, heidän tuulentupansa „ paljastettiin 
— ja tulos oli suuri. Köyhälistölle koko tapaus oli kuin 
kylmää vettä niskaan. Heidät oli saatu kokoon kuulemaan 
omaa ehdokastaan ja senköslaista se nyt olikin. Helsinkiin 
sähkötettiin tulos mainitusta voitosta. Suomettarelaisessa 
klubissa lasit kilisivät, sampanja kuohui tapauksen muistoksi.

Tuota kaikkea sain kuulla loppiaisena. Puhettani kuule
maan oli saapunut muutama sata murtuneen pettyneen nä
köisiä raatajia, miehiä ja naisia. Epäillen he minua katselivat, 
epäillen alussa sanojani seurasivat. Vasta kun sain selvitettyä 
suomettarelaisten katalan temupn, leimahti vihan tuli heidän 
vaivan uurtamille kasvoilleen.

Synkällä mielellä lähdin ajamaan H:n tehtaalle. Oli tal
vinen pimeä ilta. Raskaana riippuivat pilvet taivaalla. Suru
mielisinä seisoivat männyt ja kuuset tien vieressä lumitaak- 
kansa painamina. Raskaat ja surulliset ajatukset vaivasivat 
mieltäni. Nostan päätäni. Mitä näen —! Edessäni pohjois- 
taivaan ranteella puitten yläpuolella kaareentuu kirkasvärinen 
valokaari. Kysyn kyytimieheltäni syytä tuohon ilmiöön. Hän 
selittää sen johtuvan siitä, että muutaman kilometrin matkan 
päässä olevassa tehtaassa on sähkövalo ja se heijastaa pi
meään ilmaan muodostaen tuon kaaren. . ■

Omituinen tunne valtaa mieleni. N:n pitäjä on muualta 
pimeänä, mutta tuolla tehtaan päällä on valoa. Niinhän se 
on. Suomettarelaiset ovat nyt saaneet kansan kiedottua teko- 
hurskaudellaan ja juuri äsken tehdyllä ohjelmallaan, he ovat 
petoskeinoa käyttäen saaneet vaalikarjaa itselleen, saaneet 
kansan syvät rivit äänestämään omaa vihollisiaan. Mutta 
kerran valo koittaa, kerran se vielä voittaa ja ensimäiset 
kipinät, soihdut lähtevät juuri tuolta tehtaalta, missä jo on 
järjestynyttä luokkatietoista työväkeä.

Tuo tietoisuus se vaikutti mieleeni rohkaisevasti ja taas 
uusin voimin ajoin eteenpäin, kunnes pääsin tehtaalle, jossa 
työväki harvinaisena ystävyydellä oli vastaan ottamassa.

Tapaus kuitenkin painui syvälle muistiini. Lähtemättö
mästi on se sinne piirtäytynyt.

JOSUA JÄRVINEN./

Viekas sitä olla pitää.

Pekka Huttunen tuli hakemaan jauhojaan myllystä. Niin 
ja niin paljon täytyy olla jauhoja, tuumi Pekka, sillä 
niin ja niin paljon rukiita toin minä.

— Niitä on kappa enemmän, vastasi Mylly-Matti.
— Mutta ei, sanoi Pekka.
— Mutta juu, sanoi Matti, sillä niin ja niin paljon toit 

sinä rukiita.
Matti oli ykspäinen. Suottahan Pekka siinä kurjeli, kun 

kerran sai enemmän. Mutta yksi oli, joka oli äkänen, ja se 
oli Maija, myllärin eukko. — Kuules'nyt, Matti, sanoi hän 
ukolleen, sinä olet niin tuhma kuin pässi, niin tuhma, että 
sinä voit syödä lusikan puuron mukana. Mitä varten sinun 
nyt piti lahjoittaa Pekalle ilmaiseksi kappa jauhoja, joita hän 
ei' tahtonut?

— Sitä varten, että ne olivat hänen, sanoi Matti viatto
masti.

— Hänen ja hänen! Sinun ne olivat silloin, kun hän 
ei kerran tahtonut niitä. Sitä pitää pitää puolensa, viekas 
sitä olla pitää.
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Matti ihmetteli Maijan korkeata ymmärrystä. — Hän piti 
puolensa, hän oli viekas, hän! Muttä eräänä päivänä valitti 
hän: rotat syövät ylös meidät.

— Eivät ne minuun ole koskeneet, sanoi Matti.
— Ne syövät ylös kaikki mitä meillä on, selitti Maija. 

Yöllä ovat ne syöneet läven Mikkelsonin säkkiin.
— No, laita sitten rodanpyydyksiä!
— Luuletko niitten menevän pyydyksiin? Paraat elävät, 

siihen ne ovat liian viekkaita. Mutta nyt minä olen vii
saampi, kuin he. Minä viritän rotansakset ja ripotan jauhoja 
niiden päälle, niin että ne näkevät vaan jauhoja.

Maija viritti rotansakset myllynlattialle ja ripotti jauhoja 
päälle. Hetken päästä kuuli hän Pikku-Matin kirkuvan, niin 
että hänen äänensä voitti myllynrattaan jyrinän. — Mikä 
hätä pojalla on? — Pikku-Matti on vapautta rakastava mies 
kolmen vuoden ijässä, joka teki omin päin kaikellaisia retkiä 
kysymättä muilta neuvoja. Aivan oikein istui nyt Pikku- 
Matti toisesta jalastaan kiinni rotansaksissa.

— Saitkos mitään? kysyi Matti tuutilta myllyn yläkerrassa.
— Vaan pojan, joka tulee tuhmaan isäänsä, vastasi Maija 

päästellessään poikaansa satimesta.
Nyt minä olen viekkaampi, ajatteli Maija. Välittääkös ne 

pienistä saksista ja pyydyksistä? Minäpä laitan vuoren pu
toamaan niiden niskaan. Maija otti vanhan kaseeratun sul1<u- 
luukun, joka oli raskas kuin ovi, pani sopivan pulikan alle 
palasen paistettua juustoa. Juuston haju viettelee ne tänne 
ja tästä tulee pian koko kalaasi! Koko rottajoukko alkaa 
kilvan nakerrella juustoa ja kloms! luukku putookin!

Seuraavana aamuna oli Maija utelias. Oikein, luukku oli 
pudonnut alas, mutta toinen reuna oli kohollaan. No nyt 
siellä täytyi olla kumminkin kuusi niitä, joll’ei koko tusina. 
Maija nosti voittoriemulla luukun ja löysi paraan kanansa ihan 
plittiin likistyneenä rottien vuoren alla.

— Saitkos mitään? huusi Matti tuutilta.
—  Sain, vastasi Maija poru kurkussa, minäkin alan tulla 

sinuun, mies! Kuinka maailmassa saatoin minä unhottaa, 
että kanat aina varkain pääsevät myllyyn näpistämään osansa 
kaurasäkeistä?

Nyt loppui vähäksi ajaksi sota rottia vastaan. Mutta nuo 
kiittämättömät olennot ymmärsivät niin vähän Maijan rauhaa 
rakastavaa mieltä, että ne tulivat aina hävyttömömmiksi. Lo
pulta nakersivat ne rikki Matin saappaat ja Maijan sukat.

— Kas niitä vekkuleja, kun niille on tullut hyvä ruoka
halu! sanoi Matti.

— Ei, nyt ei auta mikään muu, selitti Maija, kuin että 
me lainaamme lukkarin Mossen. Sen pitäisi olla oikein ilki- 
pintaisen viekkaan rottakissan, sanoo lukkarinmuori.

— Soo, soo, sanoi Matti. Kun se ei vaan narraa si
nuakin.

— On minulla sai sentään enemmän ymmärrystä, kuin 
sinulla ja rotilla, huokasi Maija.

Maija sai lainaksi lukkarin Mossen ja syötti sille niin 
paljon maitoa ja jauhopuuroa, ett’ei se haistanutkaan rottia. 
Vai niin, sanoi Maija, aiotko sinä olla viekkaampi, kuin minä? 
Hän antoi kissan olla syömättä kaksi päivää sillä menestyk
sellä että se vei kaksi hänen parasta kukonpoikastaan. Jo- 
takinhan sitä pitää saada suuhunsa, kun on kerran vieraisilla.

— Saiko hän mitään? kysyi Matti.
— Semmoinen juutas! Kyllä minä sinun opetan, nyt 

saat sinä ensin nähdä nälkää ja sitten olla teljettynä myl
lyssä.

Mosse oli nälissään ja asettui vahtimaan, kerrankin pi
tääkseen virastaan vaaria. Rotalta haisi' joka nurkassa. Muitta 
ne olivat yhtä viekkaita, kuin Mosse, eivätkä tulleet esille 

-rei’istään. Mosse sai odottaa. Mutta hän ei ollutkaan tur
hanpäiten niin ilkipintasen viekas, kuin lukkarinmuori oli sa
nonut. Myllynlattialla oli tyhjä säkki. Jos minä nyt hiivin 
säkkiin, ajatteli Mosse, niin tuntevat rotat vaan jauhonhajua 
ja luulevat, että minä olen juossut tieheni.

Mosse hiipi säkkiin. Mutta sitä hänen ei olisi pitänyt 
tehdä. Sillä Matilla oli sinä yönä paljon jauhattamista ja 
hän meni lyhty kädessä myllyyn 'katsomaan, oliko jauhatet
tavaa tuutissa, ettei kivet pääsisi kuumenemaan. Silloin liik
kui jotakin tyhjässä säkissä. Ahaa, ajatteli Matti, onko niitä 
siellä nyt? Nyt ei niille enää kelpaa saappaat ja sukat, nyt 
on säkin vuoro. Mutta nyt minä ne narraan. Viekas sitä 
olla pitää.

Matti sitoi varovasti säkinsiteen vetosolmuun, paiskasi 
säkin selkäänsä ja meni myllynrännille. Vesi kohisi, Matti 
piti säkkiä niin kauvan veden alla. että nyt kai piti rottien 
jo olla kuolleina. Voi kuinka ne nyt päristelevät ja vikise
vät, raukat! ajvtteli Matti. Uh, tämmöistä rakkarin työtä! 
Mutta nyt minä narraan Maijaa, joka on niin mahdottoman 
viekas!

Kun kaikki on hiljaista säkissä, meni Matti kotiin, otti 
säkin mukaansa ja pani sen tuolille sängyn viereen, jossa 
Maijan hame riippui. Aamusella aikoi Maija ottaa hameensa, 
mutta näki ihmeekseen tuolilla märän säkin. Mitä se on? 
sanoi hän.

— Uusia perunoita, sanoi Matti. Niin viekas ei hän 
mielestään ollut vielä koskaan eläissään ollut. Uusia peru
noita! Ja sitten huomattaisiinkin ne noiksi kauvan turhaan 
jahdatuiksi rotiksi! Matti nauroi niin että putosi istualleen 
säkille.

— Kuules nyt, ukkoseni, sanoi Maija epäluuloisesti, sinä 
olet luotu narrattavaksi, eikä muita narraamaan. Säkinside 
auki!

Vetosolmu leikattiin auki, ja siinä makasi lukkarin mai
nio Mosse, ihan yhtäläisenä, kuin täällä maan päällä vael- 
taissaan, ainoastaan sillä erotuksella, että se nyt oli kuollut 
kuin kivi. Matin tavaton iloisuus sai sangen hämmästyneen 
lopun.

— Tyhmeliini, tyhmeliini, tyhmeliini! oli ainoa, mitä 
Maija alussa sai esiin kauhusta vapisevilta huuliltaan.

Vasta kun hän oli saanut takaisin vähäsen entistä kuraa- 
siaan, lisäsi hän: jaa, nyt ei auta muu, kuin polttaa mylly!

— Niinköös? sanoi Matti.
— Jaa, sanoi Maija, viekas sitä olla pitää.
— Niinköös? sanoi Matti vielä kerran.

Z. T.

Ajanjuoksu.
Juulian etsivät 

'  he mullasta; 
oman sielunsa he 
möivät kullasta.
Kullasta he teki kultavasikan, 
jota kumartavat 
- -  ihmisvasikat.

• * • %

Totuuden he löysi 
ristiltä
kohta naulitsivat 
taas sen ristille.
Muistokiven nosti totuus haudalle 
ja  taas innolla 
kivittävät ajan totuutta.

Sellaista se ompi ajanjuoksu
Sikspä täyttöäkin sen kalmantuoksu — .

MIKKO.
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Joonas Sosialisti.

niinkuin kaikki tiedätte, on minulla aina ollut hauskat 
päivät. Nähkääs minulla on hyvin iloinen luonto, iloi
nen silloinkin, vaikka nälkä suolissa kurraa.

Aijon kertoa sitä kun olin pappilassa renkinä. Siitä on 
jo kulunut aikaa jotain 10 vuohta. Niin, herranen aika! 
Sehän oli juuri silloin, kun kirkkoherra sai rovastin arvon. 
Maksoihan se rovastin titteli kirkkoherralle sievosen summan 
rahaa; mutta täytyihin se ostaa, sillä rovastin nimi tuntui 
niin reilulta. Entä se, kun sai antaa muutamia nuhtelevia 
sanoja, jos mainitsi kirkkoherrasta.

Minä kuitenkin — vaikka olenkin ollut jokseenkin tarkka 
ihmisiä mainitsemaan heidän oikealla, varsinkin heille kuulu
valla arvonimellä, olin sellainen pölkkypää, että en millään 
tapaa saanut tuota rovasti-nimeä päähäni mahtumaan. Eikä 
sellaisia voinut nuorelta renkipojalta vaatiakkaan. —' Pahalle 
se tietenkin rovastista tuntui — — ; Anutta asia oli autta
maton.

Samaan aikaan oli pappilassa nuori, kaunis ja hyvin vie
hättävä neitonen saamassa „ruustinnalta“ (siksihän sitä pap
pilan pulskeata emäntää sanottiin) oikein äidillistä kasvatusta. 
Neitosesta kuulemma eräs herra tykkäsi paljon, taisi oikein 
rakastaa; mutta neitonen ei tykännyt sanotusta herrasta yksi
nään, vaan täytyi hänellä olla paljon rakastelijoita. Piti näh
kääs siellä pappilassa ajaa hänestä kaikki sellaiset lihalliset 
himot aina hiiden teille.

Parasta tehtiinkin. — — Mutta nuoruus on nuoruutta ja 
rehevästä kukoistavassa naisen ruumiissa on aina himoja, jotka 
eivät tule tyydytettyä Jumalan sanalla. Ja annas olla kuin 
on vielä päälle päätteeksi köyhä — tarvitsee rahaa.

Niinpä oli tämänkin neitosen laita. Hänen oli pakko 
saada rakastaa ja pakko saada rahaa. Hän tiesi rakasteli joi
den auttavan häntä kumpaisestakin pulasta.

Minua sellainen saastaisuus suututti sellaisessa suloisessa 
haahmossa. Tein arveluitani sinne ja tänne. Sattumalta 
pääsin salaisuuksien perille.

Siinä lähettyvillä oli eräs tehdaslaitos, jossa oli palveluk
sessa eräs koipeliinin tapainen herrasmies. Hän tiesi pappi
lassa oleksivan tällaisen suloisen olennon. Herra koipelii
nilla oli muutamia satoja markkoja rahaa. Uskalsihan niillä 
jo mennä yrittämään.

Raha on autuaaksi tekevää ja varsinkin rakkausasioissa. 
Hetkellistä rakkautta lähti „koipeliinikin“ satasillaan ostamaan!

Minulla, niinkuin kaikki tiedätte, on aina ollut pirut na
hassani. Niinpä nytkin aloin minä tuumia, että minkä kep
posen tekisin tuolle viehättävälle neitoselle, sillä nähkääs 
minua harmitti tavattomasti, kun herra kirkkoherra, uudella 
nimellään rovasti, antoi tälle naikkoselle hevosen ja „trillan“ 
käytettäväksi. Minulle annettiin tehtäväksi valjastaa hevonen 
tätä tarkoitusta varten.

Kärsin ja murehdin tätä kohtalon ivaa! Eihän minun 
sopinut suorastaan sanoa, että en viitsi valjastaa Hurraa „tril
lan“ eteen. Täytyi etsiä parempia keinoja.

Taasen eräänä iltana tuli käsky: Hurra on pantava asei
siin, sillä neiti R—-n lähtee ajelulle. Nyt pälkähti keino 
mieleeni. On „rillat“ rikottava ja pantava syy neiti R—n 
kontolle. Mitäs muuta, kuin tuumasta toimeen. Kehoitin 
toveriani valjastamaan hevosen ja viemään sitä sulouden käy
tettäväksi. Itse sanoin olevani tällaisten ilta-ajeluni lopetta- 
mishommissa. ,

Toverini teki työn käsketyn ja minä lähdin edeltä käsin 
tienoheen juuri sille kohdalle, missä pappilan tie yhtyy valta- 
maantiehen. Siinä oli veräjä ja jykevät veräjäpylväät. Ar
velin, että koipeliini on siellä lähellä veräjää odottamassa . . . 
Asetin itseni veräjän vieressä olevan katajapensaan taakse. 
Koipeliini käveli kiihkoisasti lähellä veräjää . . . Hän oli odot
tamassa, niinkuin sitä arvelinkin.

Kuului pappilan tieltä hevosen kavion kopsetta. Sydä
meni alkoi kiihkoisasti tykyttää. Tulihan sulotar sieltä pappi
lasta päin ja häntä tuossa tiellä odotti tehdaslaitoksen ruman 
näköinen koipeliini. Sitäkin makua ajattelin. — Tulin jo 
vähän sille tuulelle, että menen ja annan aika korvatillikan 
herra koipeliinille ja astun itse neitosen rinnalle.

Hevonen oli jo lähellä ja päätökseni oli kahden vaiheilla, 
mutta samalla muistin kukkaroni olevan tyhjän . . . Jäin pai
koilleni.

Hevonen saapui veräjälle ja koipeliini astui ylös sulotta- 
ren viereen. Ja voi sun, he pistivät pusun että mossahti
— — he puristivat toisiaan — — ohhoh sentään. Silmät
kiiluivat päässä ja vapistus kävi läpi ruumiin ----------- rak
kauden vaikutuksesta. Olin jähmettyä paikoilleni.

Katajapensas kapsahti ja hevonen hypähti. Olin suorit
tanut tehtäväni. Veräjän pylvääseen se „trilla“ otti; mutta 
mikäs kumma? ei särkynytkään!

Laputin takaisin pappilaan . . . Himoni olivat suuret, sillä 
asemani oli niin hitosti soma. Menin karjakkoa halailemaan
— — tuumin, että halailihan koipeliinikin, vaikka vaan vä
hän hienompaa.

Olin kuitenkin valmiina hevosta vastaan ottamassa kun ■ 
neiti R—n palasi kuherrus-ajelultaan. — Esiinnyin aivan koh
teliaasti ja muun muassa kysäsin kaikessa hölmöydessäni: 
onko himot jo lauhtuneet? — Kerraksi, vastasi neiti.

Näpäytin Hurraa ohjainperillä ja mennä karautettiin kohti 
ratasvajaa; mutta se minua harmitti kuin „trilla“ ei siellä 
veräjällä särkynyt. Pälkähti päähäni, että minun on ajettava 
se rikki, sillä rikkihän oli papin valkonenkin. Nähkääs, pappi 
ajeli ennen Valkosella hevosella. — — Sattuihin niin mu
kavasti erään rakennuksen nurkkaus olemaan, johon minun 
sopi niin osavasti ajaa kiinni. Ei muuta kuin rojaus ja teko 
oli tehty. — Mutta kuinkas nyt —' kuinka voin selvittää 
„trillan“ särkymisen. Eihän neiti R—n ole pakko tunnus
taa ajaneensa veräjän pylvääseen. Huomasin kuitenkin kei
non, jolla voin tunnustuksen ulos pakottaa.

Jäin odottamaan tuloksia.
Huomenis oli rovastin mentävä matkalle, minun tietenkin 

oli ilmoitettava, että hevonen on valjastettava kärryn eteen 
ja että „trilla“ on rikki. Ja niinkuin arvasin, syytti rovasti 
minua rikkomisesta. Minulle hätä käteen ja aloin kiihkoi
sasti selittää, että en minä ajanut siihen nurkkaan, vaan neiti_ 9 f
R—n sen veräjän pylvääseen särki. Rovasti ei sanonut us
kovansa, vaikka minä mainitsin häntä kirkkoher-provastiksi.

Kutsuttiin sulotar saapuville ja syytös tehtiin . . . Kiel
tävä vastaus! — Mutta kun minä rupesin sonkkaamaan jo
tain koipeliinista, niin sulottarelle hätä tunnustamaan . . . 
Asia tuli selväksi ja minä pääsin syytteestä vapaaksi.

Sen sain aikaan, ettei neiti R—n siitä lähtien enään saa
nut hevosta käytettäväkseen, vaan sai rakkauskohtauksiin 
mennä jalkasin. Ilman joululahjoja kylläkin jäin, sillä sulo
tar muisti marraskuiset seikkailut.

Joulun jälestä ajettiin sulotar pois pappilasta, sillä ei tul
lut hänestä kalua. Minä sain matkapassit vasta seuraavana 
syksynä ja olen senjälkeen paljon vaeltanut maita ja mante
reita sekä sen seitsemän kertaa mennä huristanut „Junan“ 
akselin päällä, kuitenkaan en ole tavannut pappilan entistä 
sulotarta.

JOONAS.

Me pääsemme harvoin muulla tavalla kuin äärimmäisyyksien 
kautta totuuteen — meidän täytyy ensin paljastaa erehdykset, 
ennenkuin saavutamme levollisen viisauden kauniin päämäärän 
— sanoo Schiller.
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Toiskan Jannen rautatielle pääsy.

t oiskan Janne oli kauvan aikaa halunnut päästä palve
lemaan rautatietä. Häneen oli tuo ajatus tullut aivan 
vaistomaisesti, ja tuota ajan pitkää ajateltuaan muuttui 

se niin vastustamattomaksi haluksi, ettei sitä voinut mil
lään pidättää, semminkin kun tuo kaunis vormu mustasta 
verasta hopean kiiltävine nappineen näytti niin saakelin so
malta, ja tekipä mieli kuvailemaan sitä ihan upseerin puvun 
veroiseksi. Ja sitten vielä, kun siellä moni aivan helposti 
pääsee konöhtyöriksikin, niin pälkähti Jannen päähän, että 
saattaisihan ne hänenkin olkapäillään vielä hopeaiset poletit 
poistaa. Jo se huikasi tuo ajatus päästä ruunun leipään, 
saada säännöllisesti kuukausipalkka ja pitää rautatieläisen 
kauniilta kalskahtava nimi sekä hopeaiset napit. Siihen kun 
vielä lisää, että vapaa piletillä saapi ajaa koska tahansa, ja 
ehkä vielä näyttää maailmalle kuinka komentoa vaunussa 
matkustajille pidetään, niin ei mikään olisi Jannea saanut 
pidätetyksi pussissakaan, mutta hänen täytyi päästä rauta
tielle. Mitenkähän se voisi tapahtua? Kenenkähän luokse 
sitä lähtisi puhumaan? Oli hänellä yksi asemamies tuttava. 
Jos puhuisi sille. Se kai paraiten osaisi neuvoa häntä pul
massa. Mutta jos ne eivät ota sinne, kun papinkirjassa sa
notaan, että minä olen syntynyt Sysmässä. Sehän on niin 
tuhmuudestaan kuuluisa pitäjä, että oikein pelottaa sanoa 
kotipaikkaansa. No voisihan sitä ensin sanoa olevansa keski- 
Suomesta kotoisin, ja jos paperia tarvitseisi näyttää, niin 
koittaisi häntä sitte puolustaa.

Janne rohkaisi itsensä kuitenkin ja puheli tuolle tutta
valleen asemamiehelle asian. Tämä neuvoi kylmästi, että 
vie paperisi asemapäällikölle, niin ehkä muutaman vuoden 
päästä pääset. Herra siunaa! muutaman vuoden päästä. 
Saattaisi ehkä kestää kymmenenkin vuotta. No jo sinne 
on vaikea päästä! Ja jos sen päällikön silmä iskee vielä 
kiinni siihen kotipaikkaan siinä papinkirjassa, niin tuskinpa 
ikinä. Janne tuli oikeen sairaaksi kuultuaan asiat niin vai- 
keanlaisiksi toteuttaa. Hän mietti asiaa monta yötä ja päi
vää. Paastosi ja valvoi. Näki kaikenlaisia unia, kuinka 
hän vei papinkirjaansa H:n asemapäällikölle ja se nyrpisti 
vaan nenäänsä, kun näki että Janne oli Sysmästä. Mainitsi 
vielä, että tarvitsee osata ruotsia sekä venäjää ennenkuin 
huolitaan. No taivaan tasakäpälät. Ei näy auttavan mi
kään, ajatteli Janne. Hän mietti keinoja. Eihän ole mitään 
mahdollisuutta hänellä oppia kieliä. Tosisuomalainenhan hän 
oli eikä senvuoksi uskonut muita kieliä tarvittavankaan. Hä
nellä oli sitäpaitse liian vähän rahoja oppiakseen. Mutta 
nyt pälkähti hänelle päähän oiva ajatus. Siellä kotipitäjässä 
oli vallesmanni, joka syytti hänen isäänsä oluen myynnistä. 
Mutta kun isä vei tynnyrin kauroja ja lampaan takareidet 
vallesmannille, niin ei sakkoa annettukaan. Onhan hänellä
kin sen verran varaa, että hiukan lahjoisi tuota korkeaa 
herraa. Ja Janne sai päähänsä että sitätietä nyt on men
tävä. Mitäpäs siitä jos tuo viisisatanen menisikin. Saisihan 
sillä viran ja kauniin vormun ja mitäpäs muusta. Hän val
misti sen vuoksi suunnitelman joka oli seuraava: Ensin täy
tyy tuolle asemamiehelle pitää kestiä, juottaa se humalaan 
muutama kerta. Viedä se karuselliin ja sirkukseen, että se 
puhuisi niille tähtilakkisille „vöörmanneille“ hänestä. Ja jos 
ne vöörmannit tarvitseisi samaa niin voisihan sitä heillekin. 
Hän pitikin muutamia kestejä asemamiehelle ja kun tämä 
oli pöhnäillyt hänen kanssaan, niin lämpeni „toveruushenki" 
ja hyviä neuvoja antaisi hän Jannelle. Se meidän esimie- 
hemme on hyvin ahnas naisille ja se on ensimmäinen ehto, 
että päästä hänen kanssaan hyviin väliin, kun viepi kauniita 
naisia sille. Itse ei tuo raukka enää saa kiinni, ollen liian 
vanha ja ruma, sekä päällisiksi vielä vääräsäärinenkin josta 
syystä häntä haukutaankin „kränkhärveliksi“. Koetappas kei

noa niin näet eikö se auta. Mutta sinun pitää muistaa sa
malla, että kun tytön viet hänelle, niin maksa se jo etukä
teen kuitiksi.

Näin puheli hänelle „toverinsa“ ja Janne tuli niin hal
tioihinsa että ei malttanut olla hihkasematta! Janne lähetti
kin sitte naisia vöörmannille säännöllisesti kerran viikossa 
parin kuukauden ajan ja sitte kun pääsiäinen alkoi lähestyä 
pyysi hän lupaa saada kestitä vöörmannia oikeen kädestä 
pitäen. Siihen suostuikin vöörmanni ja silloin aukeni Jan
nelle tilaisuus puhua siitä, mitenkä hänelläkin olisi halua 
päästä rautatielle. Esimies ihastui siihen „kunnon poikaan“ 
heti, ja kun juhlat oli ohitse niin puhelj tämä asemapäälli
kölle, että hänellä olisi tiedossaan yksi erittäin luotettaya ja 
kunnollinen nuori mies, joka pitäisi säätämän rautatielle. 
Se on senlainen mies, että niitä nykyoloissa harvoin tapaa. 
Se osaa varmasti kunnioittaa päälliköltänsä ja ei ole liian 
sosialistikaan, vaan kaikin puolin nöyrä ja kuuliainen mies 
jommoisia nykyoloissa juuri tarvitaan. Ei kuulu mihinkään 
yhdistykseenkään ja on oikeen tosi-suomalainen, joka tilaa 
Suometarta ja opettelee varsin ahkerasti ruotsia, sekä aikoo 
ottaa osaa venäjänkielen oppikursseihin, joita täällä valtion 
varoilla toimeenpannaan. Asemapäällikkö, joka aina oli so
keasti luottanut „esittelijäsihteeriinsä“, uskoi nytkin että niin 
oli tehtävä. Hän antoi esimiehelle luvan ottaa Toiskan Jan
nen asemamieheksi, ja siitä pitäen on Janne ollut rautatiellä. 
Se on kuitenkin alkanut käydä vähän rasittavaksi ja kalliiksi 
se olo, kun on täytynyt vakinaisesti pitää huolta esimiehen 
tytöistä, sekä asemapäällikön halkojen hakkauksesta, mutta 
eihän se auta. Kun on ottanut askeleen alkuun niin siitä 
on mahdoton enää peräytyä. Mutta Janne lohduttaa itseään 
nyt vaan niillä hopeanhohtavilla univormunnapeilla, ja sillä, 
että tottahan nuo kerran kuolevatkin, tuo asemapäällikkö ja 
vöörmanni, ja sen vuoksi palvelee Janne rautatietä yhä edel
leen että hampaat natisee.
x ' A. A.

Petturien maailma.I ' * . 9 I *

— ^ ^ n  täynnä ryömiviä orjia — raukkoja, pelkureita luon-
I  I  tokappaleita — kurjia avuttomia ihmisiä. —

Ei yksikään heistä, ylhäisimmästä, alhaisarvoi- 
sempaan saakaa, nosta päätä pystyyn, ei yksikään silmä uh
maa, ei yksikään nyrkki puserru — kun tuo taantumuksen 
musta peikko lähestyy.

He pelkäävät.
Mitä? Miksi he pelkäävät?
Miksi myrskyn kohina, salamain väike, ukkosen mahtava 

jylinä tai luonnonvoimien ottelu synnyttää ihmisessä pelkoa? 
Miksi syysyön synkkä pimeys on niin kamalaa katsella? 
Miksi he noita pelkäävät? — nuo raukat!

He pelkäävät kadottavansa maallisen paradiisinsa ja mah
dollisuuden saavuttaa se — jos vaan eivät pysy uskollisina 
rahavallalle.— voi kurjia! -

Pelkuruutta kätkee luonto kaikkialla. Sitä myrsky siipi
ensä suojassa kiidättää, sitä salama avaruuksista syöksee, ja 
luononvoimien taistelu tuottaa aina pelkuruutta, — taistelu 
tuottaa aina kärsimyksiä. Ja öiden salaperäinen pimeys yhäti 
Iisaa sitä.

Sillä jos he hitusenkaan omaisivat sitä korkeinta käskyä: 
„rakasta lähimmäistäsi“, — ei suinkaan niin monet raukat, 
kaikessa salaperäisyydessä, toimisi salahankkeissa, rahavallan 
tukemiseksi — sortamalla salakavalilla, mitä mustimmilla 
teoilla ja toimilla — turmioiksi, rehelliselle, ystävälliselle ja 
avomieliselle kanssa veljelleen.

Löytyykö moisia olijoita meidänkin maassa?
Löytyy. — Parasta aikaa toimivat korkeammasti kouluu-

\
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tetut porvarilliset, eri puolueissaan, kaikilla ilettävillä apukei
noilla, saavuttaakseen määräämis- ja lakia säätävän vallan 
heikompainsa ylitse.

Tässä mahtiasemassa pysymisen puolesta taistellessa, jou
tunee useastikin moni viaton taistelun uhriksi. Ei konnuutta 
rakastava tunne sääli eikä armahda muita kuin kurjia pettu
reita, — jotka ovat rahan ja paremman aseman saavuttami
sen himossa antautuneet hävettävää työhönsä.

' Niitä vallan tavoitteliat hyvin palkitsevat, antamalla leluja 
ja muita hyvyyksiä mielin määrin.

Onko työväen luokassakin pettureita?
On! Sillä parasta aikaa toimivat vallassa olijat, ja suur

teollisuuden harjoittajat, kaiken järkensä voimalla, saadakseen 
tilaisuuden vierittää erimielisyyttä ja hajaannusta työläisten 
järjestöjen riveissä.

Saavatko he tuloksia?
Saavat, sillä vielä nykyisin ei ole kehitys saanut kaikkia 

työläisiä herätetyksi, siksi itsetietoisiksi, etteivät he antautuisi 
pettureiksi. * /

Mutta eikö heille ole selitetty asiasta?
On kyllä! Mutta vallassaolijat ovat saaneet uskotetuiksi 

heille, kaikilla rahavallan keinoilla — lupaamalla paremmat 
toimet, hyvät tulot — kaiketi vielä autuutenkin. Esimerkiksi: 
rautatiellä on monet, kymmenet arvoluokat, toinen toistaan 
parempi tuloiset. — Ja nämät lihavat toimet tekee monesta 
kanssaveljensä sortajan — voi raukkoja.

Mutta luulevatko he pysyvänsä ijankaiken näissä satu
loissaan?

Eivät pysy. Sillä niin pian kuin koko maailman köyhä
listön valistaja, ja pelastaja „sosialidemokratia“ on tullut jo
kaiselle tunnetuksi — niin silloin häviävät petturit, onnen 
tavoittelijat ja veljensä sortajat kuin tuhka tuuleen.

O. —R.

•  Murtunut.
$

ISun  miel on veripunainen 
'  ja  itku kuoli kulmillen, 

tää silloin ilmi lausui sen 
mit ulvoi urut sydämmen

Niin monet verikyyneleet 
sen kielikin on jäätyneet, 
pien on sen ilokipinä 
jä i isän ensi lemmestä.

. — . f J » ‘ * >
• Kun tätä elo itketti

f
tai lemmen toive lämmitti,

N

kipinä pyhä syttyi sen, 
jä i silmästä se äityen.

Ei, lahja ollut sävelein 
oi’ tuskan piirto sydämmein, 
mit haavois itkin nälis öin 
sen aamuin ilmi sävelmäin.

Hyvästi rakas veikkonen 
mun surujeni siskonen.
— en jaksa, käsi kankenee 
kiel’ rakas ijäks vaikenee.

Aalloilla kiikkuja.
A altoin päällä sorsa ui, 

nousi ylös, laskeui, • ’
jälleen järven pintaan.
Päivä paistaa rintaan . . .
Hei, hei, lystiä on elostaa, 
aaltoin päällä kun kiikkua saa . . 
Ilo ompi aina 
eikä huolet paina . . .

— T T -
9
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Kuka hän on?
(Katkelma pitemmästä kertomuksesta.)

• •

meri makaa siniharmaan, raskaan peitteensä alla. Ja 
sen yli leviää kiiltävä kuolemanharso. Ei hengäh
dystä . . . Hiljaisuus tukahduttaa sydämen tykytyk

sen, ahdistaa, tappaa kaataa . . .
Apuun! Elämä on vaarassa!
Ja miljoonain siniaaltojen avun huuto kuuluu syvyyksistä, 

tunkeutuu jään ja lumen lävitse, kaikuu terävään kiiltävään 
kylmyyteen.

Tyhmyyttä! Eihän elämä voi lakata, eihän ole olemassa 
käsitystä tyhjyydestä, elämän olemattomuudesta. Pikkuaalto- 
set, kultaseni, elämä kulkee kuitenkin omia teitään myöten, 
vaikka se teitä joskus ahdistaakin.

Ja kun aika tulee, niin hiihtää kevätaurinko säteilevän 
lumiaavikon yli ja jättää 'jälkiä oikein tummansinisiä, syviä
•••Il • ••jälkiä. /

Ja sitte tulee kevättunnelma, kevät-aavistukset! Kas niin, 
nyt sydän sykkii, veri kuohahtaa, mieli sulaa. Ei, ei, se ei 
ole mahdollista, se on hullua, en usko! Ja kumminkin silmä 
säteilee ja sitte . . .

Ikuista iloa! Polttavaa, huumaavaa iloa, taisteluintoa, 
taisteluvoimaa. Kevätmyrsky käy yli aavan meren ja mistä 
se kiinni saa sieltä se repii ja paiskaa syvyyksiin, vuoria 
sinijäästä heittää taivaisiin, vapautetut laineet tanssii, käy 
maan ja meren yli. Sitte sydämet avautuvat ja elämän ilo 
suo siivet sorretuille, ja sitte on maanpäällä aamu!

%
♦ * *

Kun jääpeite särkyi, tulivat siniaallot meren ulapalta tuli
vat huumaavalla ilolla halaamaan rantaa, kietoutuivat kylmän 
kallion ympärille, suutelivat sielunsa maan sydämeen, ja 
lauloivat kevätlauluja, ihmeellisiä lauluja lauloivat ihmiselle, 
jonka hauta oli kallion reunalla.

Laulu kävi kautta maailman ja aurinko hymyili haudan 
yli ihmisen suurta elämänviisasta hymyä jos laineet lauloivat, 
hymähtivät kaikkitietävästi, hyväntahtoisesti . . .  ja hauta kal- 
lionreunalla naurahti, koska ihminen oli kaikkialla, hän oli 
aurinko, hän oli valtameri ja hän oli sen aallot, ihminen oli 
koko kevättä hengittävä, hedelmärikas maapinta.

Se ihminen joka hautaan pantiin meren saarella kallion 
viereen, se elää. Se elää syvällä jääpeitteen painamana sor
rettujen ihmisten sydämissä ja kun kevät tulee niin se on 
kaikkialla, se hymyilee auringosta ja silittää sydämet sula
maan, se laulaa merellä vapauslaulua, se tunkeutuu riemuiten 
sinuun ja minuun.

Kuka hän on? ' —U.
MIKKO.
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Onnen särkijä.
Kirj. TELA.

Tulin tuntemaan tuon tytön eräänä sateisena syksynä käy
dessäni sukulaisiani tervehtimässä eräässä maaseutu
kaupungissa. Hän istui ompelukoneensa ääressä aivan 

yhtä iloisena, yhtä reippaana kuin toisetkin tytöt, nauroi ja 
lauleli yhtä rattoisasti kuin toisetkin, pistäytyessäni heitä ter
vehtimässä, jotka jo entuudestaan tunsin, sillä olin heidät 
usein nähnyt. Iloisia, elämänhaluisia, leikkien työtätekeviä 
olivat he kaikki, ja olinkin usein kuunnellut heidän laulu- 
jaan ja leikkiä puhellut. Jäin tälläkin kerralla istumaan hei
dän luoksensa, heidän laulujaan jäin kuuntelemaan. Katselin 
tuota vierasta' tyttöä, niin — kauniimpi hän ei ollut kuin 
toisetkaan, mutta jotakin hänessä oli, jotakin, joka kiinnitti 
huomioni enemmän häneen tummat silmänsä.

Syvät, tuntehikkaat, onnesta haaveilevat olivat nuo sil
mät, niiden ilme kuin hän minuun katsahti, minulle outo — 
väliin tuntuivat ne minusta intohimoisilta, väliin taasen nä
kyi niissä puhdas, raitis ja viattomuutta osoittava ilme. Ar
voitukseksi jäivät tuolloin nuo silmät minulle, en tiedä oli
vatko ne puhtaan lapsisydämen peili, vai ehkäpä jo, jota en 
kuitenkaan tahtonut otaksua, kiehtovan naisen intohimoiset 
silmät. Matkalla koulukaupunkiin ajattelin niistä vielä sitä 
ja tätä, mutta selville niiden kummallisesta katseesta en 
päässyt.

Pian unohtuivat ne kaupunki-elämän vilkkaassa pyörteessä. 
Kului puolisen vuotta ennenkuin taasen asiani tähden jou
duin sukulaisissani käymään. Silloinpa ensimäiseksi sukeusi 
mieleeni nuo omituiset — syvät silmät. Kiirettä ei minulla 
tällä kerralla ollut ja siksi luulenkin nyt niitä silmiä ymmär
täväni, tuntevani enemmän tuota tyttöä. Puhelin hänen kans
sansa, nauroin ja laskin leikkiä kuten toistenkin tyttöjen kera. 
Katselin häntä silmiin, arvailin sinne ja tänne tulematta kui
tenkaan minkäänlaiseen varmuuteen. Luulin jo väliin niitä 
ymmärtäväni, silloin kuin niiden katse leikkivänä, hymyä
vänä kohtasi omani — mutta en sittenkään ymmärtänyt; 
yksi vakava katse, noista mieleen syvästi painuvista silmistä, 
hävitti entisen johtopäätöksen — antoi minulle kuin lähde- 
vettä niskaan. Tuon tytön katse harmitti ja miellytti minua. 
Sen tulkitseminen kiusoitti. Täytyykö minun nytkin lähteä, 
tuntematta paremmin, käsittäen ehkä väärin häntä, matkoi
hini? Niin ei kuitenkaan käynyt ja siitä on minun kiittämi
nen ilkeätä räntä-sadetta, joka tukkesi teitä ja teki talvisen 
ilman yhtymällä illanhämärään harmaaksi ja pelottavaksi. 
Istuin taasen työhuoneessa ja katselin, miten tytöt lopettivat 
työnsä koneitaan voitelemalla. Usealla heistä oli yhteinen 
matka kotiin, joten voivat pelotta uskaltaa ulos. Mutta hä
nellä ei ollut ketään mukaansa lähtemään ja siksi minä, tah
tomatta laskea häntä yksin parikilometriä pitkälle yksinäiselle 
taipaleelle, pyysin päästä mukaan. Silloin taasen hymyilivät 
nuo omituiset silmät. Olin iloinen ja kuitenkin tunsin pel
koa lähteä hänen mukaansa.

Kävimme metsätietä lumen putoillessa ja peittäessä mei
dät hiutaleillaan, jotka tuulen mukana tullen kasvoja hiukan 
kovakouraisesti hyväilivät. Äänettöminä astuimme kappaleen 
taivalta, katsellen silloin tällöin toisiamme silmiin. Hänen 
taasen hymyävät, veitikkamaiset silmänsä antoivat minulle 
rohkeutta, pistin käteni hänen käteensä. Tyttö hämmästyi, 
katseli minua kotvan kirkkaasti ja syvästi silmiin. Ne eivät 
nyt hymynneet nuo silmät. Mutta pian taasen oli hän iloi
nen, puheli vapaasti, vapaasta sydämestä. Metsää sanoi hän 
rakastavansa, se ir huminaa ilailevansa, sen syvännössä piile
viä kirkkaita lähteitä halajavansa nähdä. Soittaa, laulaa, sa
laisia tunteitaan metsän jykeville hongille tahtoi hän haas
taa. Huomasin hänen olevan tunteen lapsen — aloin kä
sittää häntä.

Pian kuitenkin hän taasen voi haastaa aivan tavallisista, 
jokapäiväisistä tapauksista. — nauroivat taasen veitikkamai- 
sesti nuo kummat silmät. Kättäni hyväili tuo pieni kätönen 
ja taasen häipyi tietämättömiin entinen tunteeni hänestä. Lä
hestyimme matkan päätä — enkä vieläkään tuntenut häntä. 
Silloin äkkiä kuten ilmasta tulleena kuiskasi aivoissani — 
suutele häntä. Kauvan vastustin tuota tunnetta, mutta nuo 
silmät, mitä puhuvat ne? Muutama hetki ja hän on käsi
varsillani, ja minä, hänen aavistamamattaan — suutelin häntä 
poskelle.

Tyttö riistäytyi irti, katseensa oli säikähtänyt — hän itse 
oli pelästynyt. Pyytelin anteeksi; en luullut sen sinua lou
kanneen, sanoin. Ei vastausta, mutta katseen muistan aina, 
se oli tuomitseva ja samalla kertaa hätääntynyt. Hän ei pu
hunut mitään, mutta käsitin häntä. Varmaan liikkui hänessä 
nämät ajatukset: Kelvoton poika tällä tavallako palkitset avo
mielisyyteni, tällä laillako leikit tyttöjen tunteilla, tuollaisen 
huonon käsityksenkö olet minusta saanut. Voî , miksi hy
myilin hänelle, miksi silmäni puhuivat enemmän kuin olisin 
tahtonut, sitäkö hänkin käytti hyväkseen! Näin tunsin ja 
siksi sanoinkin; älä ajattele minusta pahaa, ethän ole vihai
nen. En! oli kyllä vastaus, mutta silmissä ei ollut, eikä 
niihin enää tullutkaan sitä iloisuutta, mikä niissä oli ennen 
ollut. %

Tiesin nyt mitä olin tehnyt, näin sen silmistä — olisi 
ollut hänen hetkellisen onnensa särkijä. Tunsin nyt hänet, 
tiesin hänen silmäinsä olevan sielun, puhtaan sielun kuvas
timena, sellaisena kirkkaana kuin pieni lähteensilmä metsän 
pimennossa, ja tuon kirkkaan lähteen pinnan olin minä — 
samentanut, särkenyt.

Pikku Anna.
(Tosi tapaus.)

Hänen äitinsä oli kirkonkylässä tuomarilla pyykillä. Isä 
on sairastanut hivuttavaa keuhkotautia jo syystalvesta 
a s t i ------- . Pieni Anna oli saanut tehtäväkseen koti

askareiden, sairaan isän ja pikku siskojen hoidon.
Yhdeksän vuotiaan sydäntä karvasteli heidän kurja ti

lansa — —. Mitä tehdä, että edes vähän voisi äitiä auttaa 
leivän hankinnassa seitsen henkiselle perheelle. Nämä aja
tukset pyörivät pienokaisen aivoissa . . . !

Mansikat kyllä jo ovat kypsyneitä; mutta minnekkäpä 
hoidokkailtaan pääsee? Eikä myöskään ole reiluja mansikkain 
ostajia paikkakunnalla. Lehtorinkaan herrasväki ei vielä ole 
tullut huvilalleen. Lehtorin huvila oli lähellä pikku Annan 
kotia.

Pietolan renki kyllä oli sanonut lehtorin väkien tulevan 
jo tällä viikolla ja kaikeksi’ onneksi sattuivatkin he tulemaan 
samana päivänä.

Hei! Tänäiltana kun toiset ovat menneet nukkumaan, 
lähden minä pitkälle aholle mansikoita poimimaan,,siellä niitä 
varmaankin on jo aika paljon tuumi Anna.

Seuraavana päivänä nähtiinkin Anna marjatuohinen kä
dessä rientävän lehtorin huvilalle. — Mitä lähemmäksi huvilaa 
hän saapui, niin sitä kiivaammin alkoi hänen pieni sydämensä 
ilosta tykyttää. Olihan toivossa saada jokunen penni rahaa. 
Ensin ostan vähän maitoa sairaalle isälle ja loput rahat an
nan äidille päätteli Anna.

Jo alkoi huvila koivumetsän suojasta näkyä, jossa se tor- 
nineen ylvästeli. Onnela oli nimeltään ja siltä se kaukaa 
katsellen näyttikin. — Mutta — olivatko huvilan lapset on
nelan lapsia ja minkälaista metakkaa he pitivät? Tappelua 
ja itkunsekaisia huutoja sieltä kuului!

Pikku Annan ruumis rupesi pelosta värisemään — hän 
pelkäsi jotain pahaa itselleen tehtävän.
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Huvilan lapset nähtyään Annan lähestyvän, kohdistui hei
dän huomionsa häneen. Katsokaa, katsokaa! Tuolta tulee 
kerjäläistyttö. Annetaanpas hänelle vähän selkään, niin saam
me nähdä jos hän ymmärtää itseään puolustaa, sanoi Lauri 
keskimmäinen lehtorin pojista.

— Mutta jos hän menee kantelemaan isälle tai äidille, 
saamme itse.. Ei tehdä tytölle pahaa varoitti nuorin.

— Ei hän, uskalla . . . Kerjäläispentut ovat liian arkoja 
sellaiseen, rohkaisi vanhin.

— Hyi sinua Gunnar, miten rumasti puhut köyhästä ty
töstä. Ette saa tehdä hänelle mitään pahaa, kielteli Annan 
ikäinen pikku neiti, hän oli juuri saanut tuntea poikain kova- 
kouraisuutta.

-s- Suusi kiinni, tai muuten saat ka tua----- -— -!
— Nyt pojat! Yks’, kaks’, kolme, hyökkäys asemaan!
—• Hei kakara, tänne marjasi!
Anna säikähtäneenä poikain hyökkäyksestä, jonkalaista ei 

osannut aavistaakaan ja työnsi marjatuohisensa Gunnarin 
kouraan.

Hyvä saalis! kirkui Gunnar . . . Pojat katsokaakan näjn 
kauniita mansikoita . . . Tämä peli kannattaa! Ja nyt tyttö. 
Mars’ kotiisi!

— Eikö herrasväki antaisi minulle muutaman pennin ra
haa marjoista, sillä isä on sairas j a ------------koetti Anna
itseään puolustaa.

— Täällä ei suvata kerjäläisiä. Pois ja heti paikalla! 
huusi Gunnari.

— Marjani hyvä herra, huomautti Anna.
— Niistä pidämme me huolen ja nyt pojat! Silloin he 

kaikki alkoivat ahdistaa Annaa, joten Anna oli pakotettu pa
kenemaan maantielle . . . Katkeralta tuntui jättää marjansa 
ilman korvausta, mutta katkerammalta tuntuivat herraskaka- 
rain nyrkin iskut.

—- Nyt minä kantelen äidille; mitä olette tehneet köy
hälle tytölle, uhkasi pikku neiti veljeään.

— Jos pidät suusi kiinni, niin saat mansikoita, jos et, 
kiliin tiedät seurauksen. Nämä ovat kyllin vahvat sinuakin
kurittamaan sanoi Gunnari käsivarsiaan näytellessä, ja sitä
paitsi jos sinä kanteletkin, niin isä vaan nauraisi poikainsa 
urhollisuudelle . . . Sormesi ylös, jos tahdot mansikoita. — 
Sormi nousi ja sovinto tuli täydellinen . . .

Muuttunut oli pikku Annan mieli kotiin palatessa . .  ̂
Kyyneleet silmissä ja itku kurkussa riensi hän metsäpolkua 
myöden kotimökille. Hetki sitten, kulki hän samaa polkua 
myöden vastakkaiseen suuntaan, sydän täynnä valoisia aja
tuksia, luottaen maailman hyvyyteen; mutta nyt hän on pet
tynyt ----------- suuiesti pettynyt!

— Voi, voi! Mitähän äiti nyt sanoo, kun hänen par
haan röijynsä repivät? Olisihan voinut omalla mekollanikin 
mennä tuollaiseen karhujen pesään tai olla tykkänään mene
mättä. Toista kertaa en sinne lähde. Näin Anna valitteli, 
sydän täynnä tuskaa . . . Pettynyt oli lapsen toivo!

— Mitä sisko itkee, eikö herrasväki antanutkaan rahaa?4
kyseli Annan pikku sisko, joka oli taapertanut Annaa vastaan.

— Eivät antaneet rahaa, mutta vaatteeni he kyllä osasivat 
repiä sanoi Anna katkerasti.

— Isä, isä! Herrasväki ei anna rahaa, vaan ovat lyö
neet Annaa ja ottaneet häneltä marjansa, huusi pikku sisko 
juostessaan isän sängyn luo.

Anna ei aikonut tapauksesta puhua isälle mitään, sillä 
hän pelkäsi isän saavan vaikeita yskäkohtauksia, mutta nyt 
pikku sisko kerkisi sen kertomaan . . . Kuinka minä uskal
lan? Ei, ei! Minä en sittenkään kerro mitään.

— Tule tänne Anna! Kuului isän ääni kuin haudasta
. . . Polvet vavisten astui Anna sisään. Tuntui kun hän 
olisi tehnyt suuren pahan työn. Sanaakaan sanomatta las
keutui hän isän vuoteen viereen polvilleen ja laski kyyne
leensä virtana valloilleen. .

— Suo anteeksi lapseni, että niin paljon saat kärsiä van- 
hempaisi köyhyyden tähden, puheli isä Annan päätä silitellen.

— Ei isä, minä en ole mitään kärsinyt!------------itku
tukahdutti----------- sanat jäi hänen kurkkuunsa.

— Olet lapseni saanut paljon kärsiä, älä kiellä sitä. Olet 
jäänyt ilman kouluopetusta . . . Kerro vaan kuinka sinun 
marjaisi kävi . . . Eikä sinun tarvitse sitä kertoakkaan, siliä 
minä tiedän kaikki itsestäni, ja saneihan siskoni: ettei her
rasväki anna rahaa, vaan he lyövät. Olen itsekkin saanut 
kokea rikkaiden sydämmettömyyttä. Sinua on lyöty ja päälle 
päätteeksi marjani syöty — —. Minä kiroon jokaisen, joka 
niihin marjoihin kajoaa — — — . Isä hengitti raskaasti — 
— — syvään.

Isä, isä! Sinä kiihoitut liikaa — — —. Mutta isä ei 
kuullut Annan puhetta. Sydän oli tauvonnut sykkimästä. 
Hän kuoli yhteiskunnan murjomana — kirous huulillaan . . .

Anna poistui sängyn viereltä, omaan nurkkaansa itke
mään. Isä oli isäksi muuttanut pois hänen luotaan.

TUULIKKI.

Vierailuretki.
*

Kun eduskunnassa ei tiedetty varmaan sitä, missä määrin rautatie
hallitus oli selvillä niistä yleisistä ja yksityisistäkin epäkoh
dista jotka niin mahtavana esiintyvät rautatietaloudessa, niin 

päättivät sen muutamat jäsenet lähteä tiedustelu retkelle. Sakkiin
s  9  0  m *

kuului suomettarelainen pitkä ja terävä Nevanlinna sekä eräs mais
teri Hakulinen joka niinikään oli innostunut asiaan. Heillä seura
laisena, sekä muutamien kommervenkkien tuntijana oli ulospotkittu 
konehtyöri joka ei tahdo nimeänsä julkisuuteen ettei kukaan tuota 
korkeaa virastoa vastaan vaan nauraisi vahingon ilosta.

Päätirehtööri oli ensimmäinen joka suvaitsi ottaa vastaan. Lä
hetystön puheenkannattaja esitteli itsensä ja toiset, mutta ainoastaan 
hänen annettiin koetella tirehtörin sormenpäitä. „Esittelijämme“ 
luuli ettei vanha herra kuullut tai tajunnut esittelyä koska ei ter
vehtänyt ja senvuoksi yritti hän uudelleen oikeen tuntuvalla äänen
painolla mutta tulos oli sama. Ajattelin, että olisikohan hyvät päi
vät häneltä sattumalta loppuneet, mutta en uskaltanut sentään kysyä 
sitä kun se ei kuulunut asiaan jolle lähetetty oli, ja kun meillä yli
päänsä „valtiomiehinä“ oli hyvä halu pysyä asiassa eikä kompastua 
sivuseikkoihin. Kysely alkoi: en muista, oli vastaus joka saatiin 
melkein kaikkiin kysymyksiin. Kuitenkin käskettiin meitä mene
mään niiden alempien tirehtöörien pakeille ettei aivan turhaan tar
vinnut tuota retkeä tehdä. Käskyä seurattiin ja tulos oli jotenkin 
sama. Suurin osa asioita oli keskeneräisiä. Rakennusjärjestelmässä 
ei ollut mitään tolkkua, tai käyttäen kauniimpaa kieltä, menettely
tapaa. Ei voitu puolustaa liioin millä periaatteilla virkamiehet ovat 
saaneet erikoisoikeuksia ottaa vastaan muita virkoja. Korkeintaan 
muistutus oli annettu yhdelle joka oli väärinkäyttänyt valtion omai
suutta omaksi edukseen. Kavalluksia ei oltu voitu selvittää. Ne 
olivat aivan pimeydessä ja lienee siihen ehkä vaikuttanut se, että 
siinä oli kysymyksessä vaan korkeat herrat.

Tällätavoin se loppui se vierailuretki ja vaikka uusia asioita 
hijottiin uutta retkeä varten niin se ei voinut tapahtua, kun edus
kunta hajotettiin ja hallitus kuuluu odottavan uutta „maltillisempaa“. 
Onpa hauskaa nähdä miten siinä hallitus onnistuu. Luultavaa vaan 
on että uudesta eduskunnasta tulee uusi mieliharmi.

A. S.

Valtio ei ole normaali, jos siinä löytyy niin rikkaita, että 
voivat ostaa toisia, ja  niin köyhiä, että heidän täytyy myydä 
itsensä. Rousseau.
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