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P una isten  la u lu .
Suurta on taistella puolesta kansan sorretun kalliin, 
puolesta oikean, suuren, höyhien huomenen eestä, 
puolesta riistetyn siskon, sorretun isän ja  äidin, 
taistella puolesta nääntyvän, rakkaan Suomi kansan. 
Suurta on kulkea elämän kaunista sankaritietä, 
kirkkaana otsa, silmissä kaunis, tuikkiva tuli, 
poskilla polttavat ruusut, rinnassa hehkuva tunne. 
Suurta on elää, kun heikon hyväksi matkansa kulkee, 
kurjien kahleita katkoo, orjille toivoa antaa 
nostavi poljetun siskon, auttavi ruhjotun veljen, 
Suurta on sankarin kulku, kutrilla kevähän rusko, 
katseessa huomenten lempeä, syttävä koitto.

Voittaa voi sankari voittonsa ylevän, suuren ja  jalon, 
heelmistä voiton kansalle siunaus, vapaus koituu, 
iloksi muuttuvat itkut ja  syttyvi kalpea silmä; 
orjien huomen on silloin, sykkivi sorrettu sydän. 
Kuolla voi sankari taistossa, katsehin kirkkahin, suurin, 
otsalla sankarin seppel, rinnassa autuas rauha, 
luonansa kansansa rakkaus, siunaus, kiittävä katse. 
Väisty ei sankari, pelvon tunnetta tunne ei rinta; ' 
voitto tai kuolo, on sankarin korkea elämän usko, 
Orjan on väistymys, vavistus, rukous nöyrä ja  pelko. 
Sankarin kulku on kaunis, taistonsa puhdasta, suurta, 
kuolonsa kukka on elonsa hyvien töiden.

Liehuos punainen lippu, sorretun voittoisa viiri, 
telmiös humussa tuulten, suur’ on joukkosi sulia, 
on joukkosi miehiä työn ja  voimia kärsivän kansan; 
näin vannomme kalpehin kasvoin, nostetuin sormin! 
N yt kansa, sun eestäsi käymme, sun sortajas lyömme, 
orjaksi jää et koskaan, et, kautta kalpain vannomme sen, 
niin kauan kuin suonis on verta, nousevi kalpa, 
sun eestäsi käymme, sun aamusi luomme, 
ei esteet meitä voi estellä, voitto on varma, 
sun eestäsi elää ja  kaatua, kuolla tai voittaa, 
sen vannomme, vannomme kärsivä kansa; 
eläköön, eläköön tämä maa ja  sen nouseva kansa.

Mikko U.Y»
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2 VAPAUDEN SOIHTU

Punanenkaarti.

K aartilaisista sangen monet sekä useat muut 
yksityiseksin ovat kyselleet: mitenkä tulin

suunnitelleeksi Punasenkaartin alunpitäin tälle 
nykyiselle uralleen? Kaikkia kyselijöitä en ole voi
nut vielä tyydyttää ja koska tiedän selvitystä tähän 
kohtaan odotettavan hyvinkin laajoissa piireissä, ker
ron siitä tässä kaartin omassa lehdessä niin paljon 
kun elettävämme aika siihen lupaa myöntää:

Kyllin tarkkaan tunsin sen kiihkon joka valtasi 
mielet suurlakon alkaessa ja tuoreessa muistissa oli
viime talviset aseelliset yhteentörmäykset, sekä myös
kin ne, mitkä sotaväki teki muutama vuosi takaperin 
kaduillamme. Näin kiihkon korkealla olessa, sekä 
ottaen huomioon entistä suuremmat kansajoukot liik
keellä yleislakon aikana, olisivat seuraukset voineet 
tulla kerrassaan hirvittäviä. Tämä pelkohan oli yleistä 
ja siksi mietin yhä enemmän tätä seikkaa. Koke
muksesta tiesin ettei järjestymättömät joukot partaal
lakaan tahdollaan voi pysyä edes koossa suurempien 
kahakkain aikana. Epäjärjestyksiä vastaanhan on jär
jestys tuhoisin keino. Siis ollakseen vartiojoukotkin 
järjestyneinä olisi niitä siihen  ̂ harjoitettava mahdolli
simman suuressa määrässä. Ja vielä ' kun yleensä 
peljättiin sotaväen sekaantumista täytyisi järjestyksen 
olla sen kanssa likipitäin yhdenarvoista ellei saataisi
kaan yhtäkkiä yhdenlaiseksi. Joukkojen opettamisen 
järjestykseen, tiesin vanhana sotamiehenä käyvän no
peimmin samoilla ohjeilla, joita yleensä sotaväessä 
noudatetaan. Tähän suuntaan pyrkiessä auttoi minua 
toimintaan vielä sekin etu, jonka tiesin olevan van
hoista sotilaistamme opettajina ja joita uskoin löyty
vän tarpeeksi asti. Tämän suunnitelmani esitin useille 
tovereilleni, jotka sen myöskin hyväksyivät ja pitivät 
tarpeellisena harjoitettujen joukkojen muodostamisen. 
Vanhoja sotamiehiä kutsuttiin kokoon, kokous pidet
tiin polyteknikkojen talolla tiistaina, lokakuun viimei
senä päivänä, jolloin selitin punasenkaartin tarpeelli
suuden ja kokoonpanosuunnitelmani. Silloin oli aije, 
että kaartin tulisi muodostamaan yksinomaan nuoret 
miehet ja opettajiksi naimattomat entiset sotilaat, siitä 
syystä, ettei tämän tähden tulisi suinkaan vaimoja ja 
lapsia kärsimään, sillä hyvin toivottomalta näytti sel
viytyä ristiriidoista rauhallisesti. Hyvä määrä toista 
sataa sotamiestä oli saapunut kokoukseen ja sama 
innostus tuntui vallanneen joka miehen. Valittiin 
järjestävä esikunta, viisi miestä, ja päätettiin ruveta 
seuraavana aamuna työhön. Tehtiin niin. Joukot 
kasvoivat päivä päivältä. Järjestys saavutettiin jouk
koihin oikein erinomainen, katsoen harjotus ajan ly
hyyteen.

Se alkuvalmistuksista. Suunnitelmani tuotti odot
tamattomaan tuloksen siinäkin kohden, kun ensin toi
voin saatavan vaan pienempi valiojoukko, joka hätä
tapauksissa turvaisi avuttomia kansalaisia, ja kuitenkin 
kasvoi kaarti niin voimakkaaksi, että se kykeni pitä
mään koko suuren kylän ääriään myöten kurissa. 
Heti ensimäisenä harjoituspäivänä, 1 :ä marraskuuta, näin 
mahdolliseksi ruveta Punasen kaartin kanssa suoritta
maan säännöllistä vahtipalvelusta, johon toimeen var
sinkin tärkeimmissä paikoissa alituiseen uudistuvat 
epäjärjestykset kipeästi kaipasivat säännöllisiä jouk
koja. Sen vuoksi kaartia yhä vaan täydennettiin ja 
vihdoin torstaina, 2 p. marraskuuta otettiin keskus- 
poliisi asema yksinomaiselle vastuullemme, samoin 
muutamat muut tärkeämmät paikat. Sitä ennen oltiin 
jo kuitenkin muutamassa tärkeässä-tapahtumassa läsnä. 
Säännöllisen vahdin lisäksi pidettiin aina joku määrä 
miehiä odottamattomain tapausten varalta valmiina 
liikkeeseen. Sotilasmaisella järjestyksellään sai kaarti 
heti ensipäivinä yleisöön juurrutetuksi pelonsekaisen 
kunnioituksen. Kaikkialla sitä pelättiin ja niin pitikin. 
Kun saavutettiin tämänlainen maine, olin varma jär
jestyksen säilymisestä.

Punanenkaarti kun oli muodostettu näin äkkipikaa, 
ennättämättä tutkia lähemmin kenenkään entisyyttä, 
luonnetta ja tapoja, epäilivät useat sivulliset niiden 
luotettavaisuutta tärkeinä hetkinä, mutta minä tulin jo 
ensimmäisenä päivänä päinvastaiseen käsitykseen ja 
myöhemmin täytyi epäilijäinkin mukautua uskomaan 
nähtyään järjestyksessä suoranaisia ihmeitä. Muistan 
yhden ainoan miehen, joka eräässä tärkeässä tilai
suudessa näytti pelokkaalta ja jonka komppanian 
päälikkönsä heti vapautti tehtävästään ajamalla pois 
ainiaaksi.

Mitä erilaisimmat tehtävät suoritettiin harvinaisella 
täsmällisyydellä. Mainita ansaitsee m. m. vahdin 
teko kylminä sateisina öivä. Siinä herättivät joukot 
ihmettelyä säännöllisyydellään ympäristöönsä. Se ei 
tullut enää mistään satunnaisesta innostuksesta, vaan 
sai sen aikaan vakaumus. Ajatelkaahan 3 tunnin 
vahtipalvelusta ja sen jälkeen yhteen jaksoon yli
määräistä vartioimista aina 6—7 tuntiin. Usealla oli 
vaan pieni nuttu yllään, kengät rikkinäiset, joihin
katulika tunki joka askeleella, ja kuitenkin pysyi täs
mällisyys riveissä päivät ja yöt. Monta kertaa kävi 
sääliksi selittäessä, että nyt taas tarvitaan niin ja niin 
pitkäksi ajaksi jäädä ylimääräiseen vahtiin. Vaikka 
leuvat useammalla värisivät vilusta, vastattiin kuiten
kin aina nurisematta: »kyllä jäädään». Monen nu
tussa reijät suurenivat ja moni kenkänsä hajalleen.
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kulutti tämän »suurviikon» aikana, joka merkitsee 
köyhälle työmiehelle kokonaisen omaisuuden menet
tämistä, vaan kenenkään en kuullut sitä surevan. 
Näistä kerrotuista sekä lukemattomista muista esimer
keistä tulin tuntemaan tämän ryysyarmeijan niin hy
vin, että uskoin sillä suoritettavan tarvittaessa min
kälaisia tehtäviä tahansa. Kunto nähdään muistakin 
tehtävistä kun tappelusta ja takaavat senkin onnistu
misen. Minä ainakin opin lakkoviikon aikana luotta
maan Punaseenkaartiini täydellisesti.

Odottamatointa oli sekin, että historiallinen viik
komme läpäistiin yhteentörmäyksittä aseellisten voi
mien kanssa. Itsensähillitseminen näkyi olleen oh
jeena sotajoukoillakin, jota ei heiltä oltu opittu tunte
maan, vielä vähemmin vaatimaan. Sitä omasivat hei
dän johtajat nyt ihmeteltävästi, katsoen siihen, mitenkä 
kovasti eräiltä tahoilta heitä koetettiin kiihottaa kai
kennäköisillä valheilla. Siitä olkoon mainittuna, että

sankariutta on sekin kun voittaa itsensä, varsinkin 
kun ei ole mitään pelättävissä intohimoinsa valloilleen 
laskemisesta.

Punanenkaarti suostui riemulla esitykseeni, ettei 
se hajoaisi, vaan täydennettäisiin ja järjestettäisiin sitä 
yhä edelleen, jopa ympäri Suomen. Tämä sentähden 
kun Suomen kansan ja sen köyhälistön kohtaloita 
emme kukaan kykene edeltäpäin näkemään ja mah
dollisesti vastaisuus tuo mukanaan myrskyjäkin ja 
silloin tarvitaan jokainen mies paikallaan valmiina. 
Sen vuoksi jatkettiin ja jatketaan työtä ympäri maan, 
se on pyhä velvollisuutemme. Sitä kirkkaampi on 
huomenemme koi, mitä taajemmat Punasenkaartin rivit 
kansamme pojista. Sen pitää olla kun Döbelnin 
joukko »ryysyvaattehissaan hirmuinen», ja vieläkin 
enemmän, monin verroin suurempi.

K a a r lo  L u o to .

Effiäldeen lippu.

aa pohjolan tyynenä ponnisti 
ja  innoin vaivasi soissa, 
se perkasi innoin ja  rynnisti 
kanssa karhujen karkeloissa.
Näin kaatui korpien kuninkuus 
näin murtui hallojen valta 
ja  peltojen vehreys, tuorekkuus, 
ylös kohosi korpien alta.

*

Kas silloin mustalla orilla 
idän rannasta sortaja lähti, 
syys usvat tummeni taivaalla 
ja  vaimeni taivahan tähti 
N yt joukkonsa hurjan, raatelevan 
jo valloille sortaja laski 
hyvä kaatui, kaunihin kukistui 
kuin kirvehen eessä kaski.

Mä näinjcun kansani ruumista 
näin viilteli sortajan veitsi, 
näin kansani synkkänä seisovan 
kun hallitsi verinen peitsi.
Se sankari on, tuo kansani, 
se kestävi sankari maana, 
se voipi suurena kaatua 
tai voitella kunniakkaana.

M ut silloin se taivaalle luikersi 
tuo lippunen katala, musta 
näin pohjolan poikia polvillaan, 
kuulin pelkurin ruikutusta.
Tuo lippu se laaksossa kohosi 
jo  nousi se kukkulalle, 
ja  mustia, tummia varjoja loi 
se mun Suomeni taivahalle.

Majan köyhän-harjalle kohosi 
ja  liehui linnoissa rikkaan, 
se nähtihin käsissä orjien 
ja  myös monen mainehikkaan.
Lain vartijan näin sitä nostavan, 
lain vaaka sen puolelle vaipui, 
näin kirkon sen edessä ryömivän, 
niin moni se taipui ja taittui.

Mä näin kuinka kurjana poikamme 
sen lippusen juurella eli, 
ne eläinten lailla hurjana 
vain himoissa mässäeli.
Ne antoi kansalle tuskia 
kuin itse ne onnessa pysyi, 
ne kansan sydäntä tallasi 
ne hyötyä aina vaan kysyi.
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N yt näimme sen lippusen sortuvan, 
kun saapui valkea valta, 
kun kansa suurena ponnisti 
ja  kohosi kahlehen alta.
Mä näin, se lippu kun tallattiin 
alas liejuhun, lokahan mustaan, 
ja  lippusen kantajat kalpeni 
omaa konnuutta, surkastustaan.

»

Kas nyt, tuon lippusen ritarit 
jo  kurjina ympäri käypi,

• on kasvoilla merkit petturien  
otsa häpeestä hämärtäypi,
Kansa katsovi konnia inhoten 
ja  kironsa antavi heille, 
jotka armon muruista elivät 
ja  eksyivät kurjille teille.

Lyö salama kirkkaalta taivaalta, 
pese puhtaaksi kansani maine, 
et taivahan äärille katsella 
vois Suomeni mies sekä naine, 
Sytä oikean, korkean rakkaus, 
sytä sankarin usko ja  mieli, 
et orjan lauluna sointua 
ei vois tää Suomen kieli.

On totuus ja  oikeus valtoja 
mit ei voi sortaja lyödä, 
ne elävät suurissa sieluissa, 
niit ei voi kullasta myödä.
Ne kevään on valtoja koskelta 
ne Jumalias, on kansa, 
niiden puolesta elämän suurimmat 
on koskeneet kanneltansa.

i-

N yt äiti jo pienelle lapselleen 
jo kertovi kummaa yötä, 
kun joukko kehnoja lapsia 
oli valmiit kansansa myödä. 
Hän syttävi rintaan lapselleen 
pyhän, oikean, suurta tulta, 
et oikean rakkaus suurempi on 
kuin etujen kalpea kulta.

Nouse valtahan oikeus korkea, 
tule vapaus pohjolan maille, 
luo onnen ja  tervehen punerrus 
näille poskille kalvakkaille.
Peitä yöhön petturin lippunen 
ja  sammuta muistokin heistä, 
luo sieluumme kirkkahin kajastus 
ajan suurista säveleistä.

Joulu v. 1905

Mikko U.

't

T ämä rauhan juhla on taaskin ovemme edessä. 
Vuosi on juuri vierähtämässä menneisyyteen

____  ja me seisomme juhlallisen vakavina uuden
vuoden kynnyksellä.

Mutta tänä jouluna tuo vakava juhlatunnelma kan
samme povella ei ole edellisien kaltainen. Ei, sillä 
jotakin suurempaa on siihen yhtynyt. Sydämet lyö
vät kiivaammin, veri syöksyy suonissa nopeammin 
ja kummallisen polttavat tunteet täyttävät koko kan
samme olemuksen. Tämä kaikki johtuu siitä että 
kansa tänä jouluna seisoo juuri siinä hetkessä kun 
tavallisiksi muotiksi tulleet juhlat, niin joulu kun 
muutkin juhlapäivät ovat väistymässä ja todellisuus 
kaikessa juhlallisuudessaan on astumassa esiin.

Kansa odottaa, vaatii ja taistelee itselleen parail- 
laan vapautta, ihmis-arvoa, rauhaa, onnea ja tasa- 
arvoisuutta!

Tämän joulun soittona kuuluu rajamme takaa ki- 
värien räiske, miekkojen kalske, hätähuudot, itkut ja 
valitukset, jotka verivirtoihin tukahtuvat. Mutta tämä 
soitto on sittekin pyhempi, juhlallisempi, kun satojen 
vuosien joulukellojen soitot. Ne ovat soineet vaan 
nälän ja kurjuuden sekä kansan alennuksen edistämi
seksi. Mutta se soitto joka ukkosen tavoin nykyisin 
hetkin soittaa joulua ja se veri joka punaa suuren 
Venäjän valtakunnan melkein kaikilla tahoilla, se on 
oikeuden ja totuuden puhdasta kieltä. Tähän juhla- 
valmistukseen on meidänkin kansamme riemuillen ryh
tynyt. Monta vuosisataa on tämäkin kansa talutta- 
jiensa kanssa yhtynyt joulukuoroon: »Kunnia olkoon 
Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisillä hyvä 
tahto», kuitenkin hyvin tietäen toisin olevan laita to
dellisuudessa. Kauhistuttava näky, kurjuus ja osatto
muus kaikkeen näkyy tuon juhlakuoron takaa ja
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joka heti on elävä todistus siitä, että mitään todelli
suutta ei ole kansan suurella enemmistöllä toivotta- 
vissakaan tuohon ylistykseen yhtyessään.

Nyt on toisin. Kansa valmistaa todellista joulua 
itselleen. Ei aijo se nyt enää kärsiä, ei yksin tais
tella »vaan myöskin voittaa!» Uusi mieli todella on 
sen nyt innostanut. Se on oikea juhlatunne joka 
nykyään ja tänä jouluna liekitsee sen sydämessä. 
Kärsimyksien malja on täyttynyt, vanhat täytyy väis
tyä ja jos ei muuten niin ne murskataan!

Joulu v. 1905 siis onkin vaan se kansan suuri 
juhla-aatto kun se valmistaa tuon kauvan toivotun 
oikean joulujuhlansa. Sen joulun, joka ei ole het
kellinen ihmismielen pettäjä vaan joka on todellinen 
ja kestää aina.

Niin laulakoot kansan pettäjät, muutamien valit- 
tuidensa kanssa, tänäkin jouluna vielä tuota ihanaa 
kuoroa siinä luulossa, että edelleenkin saavat kansaa 
unessa tuudittaa. Me, Suomen köyhälistö, nöyrinä 
ryöminyt kansa, kyllä kuulemme heidän laulunsa ja 
annamme kunnian myöskin joululle tänäkin vuonna. 
Mutta me emme voi, emmekä saata, enää tyytyä tur
hiin utukuviin ja pelkkiin sanoihin. Sitä pyhää tulta 
joka nyt palaa povillamme, eivät he kykene enää 
myöskään sammuttamaan. Ei, se palaa siksi kunnes 
meillä todella on maassa rauha ja kaikilla ihmisillä 
oikea hyvä tahto. Ja silloin vasta riemumielin yh
dymme kaikin tuohon suloiseen joulukuoroon.

K. O. Tanner.

Jo noussuf on kansa.

o noussut on ihmiskunta,
Valon vartiaks’ ympärimaan,
Ei nuku se valjua unta,
Sen jo näyttävi tarmollaan.
Sillä miehuuden miekka on vyöllä, 
Ja uskonsa järkkymätön,
On valppain vartia yöllä,
Myös sielunsa säikkymätön.
Se tuntee totuuden tietä jo,
Ja voittonsa määränä taistelo.

Suuri valta on kansojen mahti,
Ei vertaista sille näy!
Vaikka vastas’ on ryövärivahti,
Ja ne valheilla ennättäy 
Tuhotemppuja tehdä tiellä,
Ja sotkea harvoja vaan,
Mutta karvaasti saavat niellä, 
Kuin kaikki on paikallaan.
Ei kansaa nyt enää pilkata voi, 
Se kärsimys maljansa pohjaan joi!

Vaikka kansa on kulkenut kumartain, 
Nöyränä lapsien lailla,
On kuuroille korville mennyt ain,
Ja seistynä vapautta vailla,
Kuin kansan ääni on täyttänyt,
Tuiki turhaan ilman laajan,
On tahtonsa, toivonsa, näyttänyt, 
Sekä kertonut tunteensa taajan.
Vaan vallassa oliat ilkamoi,
» Voi houkkia mitä ne hapuroi».

Mitä lausutte herrat aatelit?
Jos nousee myrsky ja  vahva,
Nuo työmies roistot, saakelit,
Joilla kädessä on voiton kahva.
Joko nöyränä silloin sanotte?
Te saatte mi teiltä puuttuu 
Te itse jo varmaan anotte 
Kuin rautaiset kourat suuttuu 
On tuomari meillä tuntomme tää 
Ei kastamatta silloin työnne jää !

S e v e r u e  S a m p o .
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Vapauteen!
Vapauteen! kajahtaa 
Jo luonnon sävel suuri; 
Kylmän valta katoaa 
Ja koittaa kevät uusi.

t  •  .  • •  •  ^  •  •

Vapauteen! rynnistää 
Virran vahva ryske;
Jäinen kahle katkeaa...
— Ei virran voimaa kytke.

• 4  • » .  i  . .  .  t  •  .  * «  •  •  •  .  1 4

apauden kevätaamu koittaa kansojen historiassa. 
Veripunaisena kohoaa idästä uuden ajan aurinko 
ihmiskunnan näköpiiriin; sen veripunaiset sä
teet valasevat verisiä ruumiita, pistimiä, kanuu- 

nia ja läjään lyhistyviä valtaistuimia. Se näkee vaan 
rauniot menneisyyden porvarillisesta luokka-yhteiskun
nasta, joka on kukistunut omaan mädännäisyyteensä, 
siihen kamalaan kuristusjärjestelmään, jota se sääli
mättömällä julmuudella on harjoittanut yhteiskuntain 
vähäväkisiä, työntekijöitä kohtaan.

Joukot rientävät kohti vapauttansa, valtavan mah
tavalla voimalla särkien kaikki esteet ja telkeet tiel
tänsä, pirstoen sirpaleiksi ne jäykeät kahleet, joihin 
porvarillisten yhteiskuntain suurkapitalistit ovat heidät 
kytkeneet.

Mitta on täyttynyt! Proletaarien kärsivällisyys on 
lopultakin loppunut. Se on ottanut kohtalonsa ohjak

set omiin käsiinsä luodakseen yhteiskuntia, joissa 
kaikki jäsenet ovat vapaita, yhdenarvoisia ihmisiä ja 
ihmisoikeuksilla varustettuja kansalaisia. Ensimmäi
set askeleet vapauden tiellä ovat jo vaatineet tuhan
sia uhria proletaarien riveistä, verta ja kyyneliä,’mutta 
tuhansia ja taasen tuhansia on jäljellä valmiina uhraa
maan viimmeisen veripisaransakin yhteishyvän altta
rille. Tie vapauteen kulkee kanuunain ja kuularuis- 
kujen ylitse, mutta nämätkään eivät ole voineet pe- 
loittaa joukkoja kulkemasta vapauden tietä ja yhä 
uusia joukkoja on kulkemassa tätä samaa taivalta.

Idässä kohoaa yhä korkeammalle vapauden au
rinko, luoden valoa ja eloa kautta maan. Sen säteet 
säteilevät jo lännenkin taivaalla, punaten kansat ja 
valtakunnat, ilmoittaen käyhälistön päivän jo alkavan. 
Kansakunta kansakunnan jälkeen astuu kulkemaan va
pauden tietä.

Porvarillisille on tarjottu tilaisuutta rauhallisen evo- 
lutionin kautta parantaa yhteiskunnallisia epäkohtia; 
he eivät ole tahtoneet — nyt roihuavat revolutionin 
liekit kaikkialla. Syyttäkööt he itseään! Proletaarit 
ovat heränneet, puukenkäarmeija marssii, ja se ar
meija ei käänny ennenkuin se on kampaillut vapau
den portit selkoselälleen. Eteenpäin vapauteen!

J. K.

c\Qq —
--w=

-'nnen meillä miehet tohti 
Käydä vihollista hohti. 
Avomielin, avosuulla 
Antoivat he totta huulia.

• * - •
—  •  •  •  •  <  * *  *  • '  *  # -  - •  - •  J

Tuli vastaan, mitä mahtoi,
.  • • • • •  ̂ •» • '  •

Miehestä mies käydä tahtoi. 
Harva suoraa miestä moitti. 
Jaha oikeutta soitti.

«.  .  « 4  V i  •  »  •  *  *  «  •  •  .  •  ^  •  '  •  *
m

• • •
« •  V «  •  •  •  •  •

Jos ken moitti, mies sen huuli; 
Syytön moite, sen vei tuuli 
Mutta miehen arvo, mahti,
Oli oikeuden vahti.

Nuolehsivat kielellänsä 
Jalkaa — herran, käskijänsä 
Potkijansa, polkijansa — 
Sellainen nyt meidän hansa.

S  ala-ampujat on tois.et,
Veljen myöjät, kurjat loiset 
Joku mustetolpan takaa 
Tähtää, ampuaa ja  makaa.

i * * • • • '* i

Siinä meidän sankar-sarja 
Sortajalle altis karja. 
Maailma oi nähkös näitä 
Pappisvallan syöttiläitä!

N y t on jäniksiä miehet, 
N iinkuin kääpiöt, niin pienet, 
Nääkin taitaa käyttää kieltä, 
M utta halpaa orjan mieltä.

Totuus, oikeus on suussa 
Kukkuessa leipäpuussa. 
Totuuden he vatsaan painaa, 
Vääryydelle työnsä lainaa.
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Eksyttäjät tehkää luku, 
Huutaa kerran uusi suku! 
Täynnä tuskaa häpeätä 
Muistelee se aikaa tätä.

Ja jos kansa hukkuu teihin, 
Eksyy teidän askeleihin, 
Kiroaa se kiukussaan 
Perintöään, kahleitaan.

Uusi aika anteeks anna, 
Kehnot kilvet hautaan kanna 
Oman rintas kirkas usko 
Sulle uus’ on aamurusko.

Muistelmia suurlakon ajalta.
uomen ikimuistettava suurlakko oli alkanut. 

Egyptin pimeys vallitsi pääkaupunkin| ka
duilla ja haudan hiljaisuutta häiritsi vain kan
salliskaartin komppanioiden ryhdikkäät askeleet. 

Minäkin olin saanut komenettavakseni erään pu- 
nasenkaartin 9:nen komppanian, liikkuvasta ryk
mentistä.

Sain käskyn viedä komppaniani Söörnäisten alu
eelle, jossa meidän tulisi pitää huolta järjestyksestä 
ja kaikkien seudun asukkaiden turvallisuudesta.

Sijoitin komppanian kanslian Vuorelaan Söörn. 
Työv. Yhd. huonestolle, josta sitten jakelin miehis
tölle ylipäällikön määräyksiä.

Kiirettä oli, se täytyy sanoa; sillä viestintuojia tuli 
milloin keskusasemalta, milloin neljänneltä piirin 
asemalta tuoden jos jonkinlaisia määräyksiä, varo
tuksia ja tietoja. M. m. sain määräyksen toimia 
4:nen piirin asemapäällikön ylim. apulaisena. Sil
loin sitä vasta alkoi touhua.

Kaikki olivat kuumentapaisessa kiiressä, miehistön 
levon aika supistui miltei olemattomiin.

Nälkäisinä, vilusta väristen rikkinäisissä kengissä 
ja ohueissa pukimissaan, vartioivat he ilman minäkään- 
laista palkan toivoa rikkaitten riistäjien omaisuutta ja 
henkeä.

Tämän kurjuuden lieventämiseksi ryhtyivät muu
tamat työläisneitoset toimenpiteisiin ja katso, kes
kellä yötä, ilman minkäänmoista turvaa lähtivät nuo 
jalot naiset pimeämpiin ja kolkompiin vartiopaikkoi
hin vieden vartioille lämmintä kahvia ja teetä useam
pina öinä, kiiruhtaaksensa taaskin takaisin valmista
man palajaville ja meneville vartiomiehille niukkaa 
ruokaansa.

Mitä kaikkea he saivatkin kokea sen voi yksin 
kertoa se, joka on ollut samassa asemmassa kuin 
he. Varmaankin moni kansalliskartilainen muistelee 
heitä kiitollisuudella. Tahtoisiin mainita tässä hei
dän nimensäkin jälkimaailman muistoksi, mutta kun ei 
yksin nämä naiset vaan sadat, kukaties ehkä tuhan
net kansan naiset tekivät samoin ja ehkä vielä enem
mänkin ja jos niitten nimiä ei mainita julkisuu
dessa, niin muistellaan heitä kumminkin vilpittömällä 
rakkaudella ja se on kauniimpi maine jota ihminen 
voi saavuttaa.

Kaikenmoisia petollisia huhuja kulki väestön kes
kuudessa. Ja kenenkä levittäminä? Sen ehkä tule
vaisuus selvittää, vaan sen tiedämme että n. s. pe
rustuslaillisissa piireissä tehtiin kaikkea mahdollisia ja 
mahdottomia temppuja työväestön hajoittamiseksi, jonka 
tähden tämä suuri vapautustaistelu tuli meille monin 
kerroin vaikeammaksi; se katkeroitsi mielet ja saattoi 
aikaan paljon pahaa verta työläisten keskuudessa her
rasväkeä vastaan. Vaan hyvähän tämä olikin, sillä 
luokkarajat selvenivät ja nekin jotka vielä kulkivat 
herraskaisten talutusnuorissa heräsivät tietämättö
myyden unesta.

Eräänä kertana sain määräyksen sijoittaa puoii 
komppaniaa miehistöstäni uudenmaan pataljoonan kasar
min luo valvooman sitä, ettei kukaan saisi millään 
tavalla ärsyttää siellä majailevaa venäläistä sotaväkeä, 
sillä perustuslailliselta taholta oli levitettu huhuja, että 
työväestö harjoittelee joukkojansa muka sentähden 
että hyökätäksensä sotaväen kimppuun.

Valhe oli tehnyt vaikutuksensa; sotaväen patrul
leja liikuskeli kaduilla täysissä varustuksissa, valmiina 
puoltamaan omaisuuttaan ja henkeään.

No niin. Tein määräyksen mukaan ja seisau- 
tin joukkoni mainitun pataljoonan kasarmin edessä 
olevaan puistoon. Näkyä joka meidät kohtasi ei 
suinkaan ollut parhaimpia herättämään hyviä toiveita.

Ohitsemme syöksyi täyttää laukkaa kasakkaparvi ja 
kasarmin portista tulvi ulos asestettuja sotamiehiä 
ja upseereja, valmiina jos niin tarvitaan tuhoamaan 
meidät viimeiseen miehen saakka.

Lähetin miehestöni viisi miehisissä joukoissa mää
räpaikkoihin ja itse suuntasin askeleeni upseeristoa 
kohti, joita seisoi portilla noin kymmenkunta. Kor- 
keaarvoisin joukossa oli eräs everstiluutnantti. Kään
nyin tervehtien hänen puolensa lausuen.

— Herra översti! Millä voin teitä palvella? 
Oli mitä kohteliain vastaus.

Koetin heille selvittää parhaani mukaan kansallis
kaartin tarkotusta y. m. seikkoja, johon minulle vas
tattiin seuraavasti.

— Tehkä mitä ikinään tahdotte, jos te vaan py
sytte rauhallisina ja jos venäläinen yleisö, sekä me 
että meidän omaisuutemme pysyvät teiltä koske
mattomina, niin ei meidän puoleltamme ole mitään

* %

V
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pelättävissä. — Mutta — lisäsi hän onnettomuutta 
ennustavalla, äänellä, — muussa tapauksessa tulee 
Helsinki olemaan soraläjänä! — Kanunat ovat jo 
käännetty'kohti kaupunkia, valmiina odottamassa am
pujia . . . Selittämätöin tunnelma valtasi minut. Mikä 
roisto tahansa voisi nykyjään saattaa Helsingin asuk
kaat mitä suurimpaan vaaraan.
g ^Vakuutin vieläkin kerran, että heille oli syötetty 
valhetta ja että meidän tarketuksemme oli aivan päin
vastainen.

Olen sitä mieltä että puolestani vaikutin suuresti 
mielten rauhoittamiseen sotaväen keskuudessa.

Mikä kauhea ajatus. — Muutamat Thesslöffin kal
taiset sankarit sokeudessaan ja vallanhimossaan tahtoi
vat saattaa maamme mitä suurimpaan vaaraan. Kym
menet tuhannet kansalaiset olisivat saaneet sortua

veriin, kuin he vaan olisivat saaneet tavottamansa 
itsekkäät tarkoitusperänsä. Vaan työväestön kylmä- 
verisyys ja maltti sai ajoissa vaaran vältetyksi.

Vihdoinkin monien kärsimyksien ja koettelemuk
sien jälkeen laski työväestö siveelliset aseensa ja 
julisti aselevon, alkaaksensa uudelleen taistelon sopi
vana hetkenä ja silloin, — silloin otamme me meille 
kuuluvat oikeudet, vaikka ne olisivat kuinka paksujen 
muurien takana; vaikka tuhannet esteet olisivat tiellä 
niin me Taivaamme ne pois ja voi niitä jotka 
asettuvat kansan tahtoa vastaan. Mikä olisikaan sil
loin heidän kohtalonsa, sen sitten tulevaisuus ehkä 
tule selvittämään.

Työväestö on taaskin täysin taisteluvalmiina joko 
voittamaan, tahi — — — — — — — — — —

Gr—  gr.

*

• • • *

. ^ • . -  *  •

Punakaartin m arssi.

äy eespäin kaarti taistohon 
nyt hirmuvaltaa vastaan, 
se hetki vihdoin tullut on! 
Ken luopuis kunniastaan? 
Alas vallat vihan, vääryyden! 
Aina oikeutta palvellen 
me käymme taiston pauhuun. 
Sua vapaus, aina palvelen, 
vaik' asti kuoloon taistellen 
nyt ylityin taiston lauluun: 
K äy eespäin kaarti taistohon 
nyt hirmuvaltaa vastaan 
Jo hetki vihdoin tullut on! 
Ken luopuis kunniastaan ?

Kas punalippu hulmuten 
jo voittoon johtaa meitä.
Se yhdysmerkki kansojen,

%

en koskaan sitä heitä.
Valan kalliin sille vannoen 
vapautta vaadin veljien, 
mi syösty kuolon kauhuun. 
Kansanvaltaa vaatien, 
sortukoon ken kielti sen 
vaik' kanuunien pauhuun!
:/; K äy eespäin kaarti taistohon

On kurjuus vienyt kuolohon 
niin monta kansanlasta.
N y t valta yksin meidän on: 
pois loiset sortamasta!

Alas vallat vihan, vääryyden; 
nytkö väistyis pelkurina ken 
kun kansa taistoon astuu!
Alas hirmuvalta, maasta pois, 
kenpä puoltaa sitä meistä vois, 
se kansanvereen kastuu!
:/: Käy eespäin kaarti taistohon :/:

N y tji ik a  vihdoin tullut on 
työn arvon aateloita.
Pois luokkarajat turmion, 
ne hiiden kuiluun soita.
Pian tullos pyhä vapaus 
kuten kevät aamun sarastus 
näin uuteen päivään vieden. 
Kaikki kansat kerran saattaen 
kuten sisaren ja  veljyen 
luo uuden kotilieden.
:/: K äy eespäin kaarti taistohon :/:

Käy eespäin kaarti taistohon 
nyt hirmuvaltaa vastaan, 
se hetki vihdoin tullut on 
Ken luopuis kunniastaan?
Alas vallat vihan, vääryyden 
Aina oikeutta palvellen 
me käymme taiston pauhuun.
Sua vapaus aina palvelen 
vaik' asti kuoloon taistellen 
nyt yhdyn taiston lauluun:
.j: K äy eespäin kaarti taistohon :/:

O. T.
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* ,

Pari muistelmaa „passilta“.

H erätyskello rätäjää korvani juuressa niin vim
matusti. Mitä tämä on? Kellohan on vasta

_____  V2 3 pimeänä yösydännä, joko tuostakin on
kaikki hyrrät herpautuneet kuni lakkolaisten tehtaista, 
ja lähteekö se nyt mielettömänä pitkin seiniä töyttyi- 
lemään, kuten sammakko, jolta on aivot puhkaistu? 
— Niin, se suurlakko! Hetihän se palajaa jälleen 
mieleen, vaikka se unen töperryksissä tällä kertaa oli 
saanut hetkiseksi väistyä satusaarten tieltä.

Se hyvä herättäjä palveleekin uskollisesti isäntiänsä, 
joiden on heti suoriuduttava ulos yön selkään, ollak
seen aamuyöstä 3—6 »passilla« Unioninkadulla. — 
Yö on musta kuin terva, ei näy mistään ainoatakaan 
valon välkähdystä, ei kuulu mitään liikkeen rasahdusta, 
sumusadetta laskeutuu hiljaa astujain päähineille, kas
voille, mekoille — —

Tohtori F., entisen koulumme rehtori, vankka, har- 
teva ukko, marssii vihdoin verkkaisin poliisin-askelin 
Unionilla vastaamme, rintamassa parin muun miehen 
kanssa. Sähkövalonheittäjillämme miehet huomattuam
me pysähdytämme heidät, ärjästen:

— Tunnussana!
— Tiedättekö itse avaussanan?
— Viipuri.
— Sankta Viktooria, möräjää nyt ukon jykevä 

basso.
Saamme muutamia käytännöllisiä poliisin-ohjeita. 

Edelliset vartijat poistuvat Talolle raportteeraamaan, me 
alamme marssia yksitoikkoista kulkuamme niljakoilla 
katukivillä.

Kaikki on hiljaista. Väliin vaan kuuluu säännöl
listä jalkain kapsetta ja tuikkaa lyhdyn himmeä valo. 
Ne ovat Punasen kaartin patrulleja, joista toiset pa
laavat Söörnäisistä, toiset menevät edellisten sijalle. 
Jokainen tuntee, että isänmaan kohtalot on syösty het- 
teiseen suohon, nyt tarvitaan kunkin kansalaisen valp
pautta vartiopaikallaan, oli se sitten enemmän tahi vä
hemmän tärkeä. Ja sitä valppautta on noiden patrul
lien joukoissa, niiden esiintyminen vaikuttaa juuri sitä 
mitä niiltä odotetaan: rauhottavaa turvallisuuden-tun- 
netta levottomiin sieluihin, pelkoa niihin, joilla on mie
lessä mustat mietteet.

Nyt juuri marssii ohitsemme uljas 24-miehinen 
Punasenkaartin patrulli.

— Terve poliiseille, virkkaa joukon johtaja.
— Terve tervehyttäjille, terve Teille, kunnon veikot! 
Tahdikastapa on jo miesten marssi, suorina kulkee 

rivit, reippailta näyttävät kaikki, huolimatta siitä, että 
joka miehen on täytynyt makeat unensa kesken kat

kasta, lähteäkseen raskasta, mutta rakasta velvollisuut
taan täyttämään.

Patrulli etenee, tahdikkaat askelkapseet himmene
vät. Kaikki on jälleen hiljaa, usvainen yö on meidät 
sulkenut kosteaan syleilyynsä.

* **

Toinen yö. Istumme Tallberg’in liikepalatsin ylim
mässä kerroksessa, jonne käsityökoulun permannolle 
on laadittu olkilavereita niitä varten, kellä ei ole mi
hin tänä repaleisena ajankohtana päänsä kallistaisi. 
Kaikki yövieraat nukkuvat jo viereisessä huoneessa, 
ympärillämme ei tapahdu mitään muutosta, ainoita elon
merkkejä ovat ne kuvaisemme, mitä ristivedosta lepat- 
televa kynttilätuli seinille heittelee.

Aika käy yksitoikkoiseksi. Nostamme käytävä- 
oven viereen pari pulpettia kasasta, vaadimme erään 
toverin lyömään lehtensä pöytään, ja sitten kuningas- 
norriksi. Äänettöminä siinä valtteja viskellään, toisi
naan vaan kiviseinä vastaa norrin läiskähdykseen. Aina 
pelin vaihteessa, lehtiä sekottaessaan, työn-tekijä jut- 
tuaa; mies se, joka enimmän valehtelee.

— Kyllä ne Punasen kaartin pojat on poikia vasta, 
tietää eräskin vuorollaan. Oletteko kuulleet, että ne 
ovat muodostuneet täydelliseksi anarkistijoukoksi ja 
vannoneet pyörtämättömän valan laatia Suomesta tasa
valta. Minäkin tiedän erään vinttikerroksen, jossa on 
70 kiloa dynamiittia ja niillä räjäytetään ilmaan ne aijo- 
tut valtiopäivät sekä uusi senaatti, jos ei siihen an
neta niiden punaisimpain itsensä valita miehiään.

— Valehteleppa vielä vähän lisää, usutamme me 
toiset, vaikka nuoremmilla kuulijoilla jo karvat nouse
vat pystyyn näistäkin viesteistä.

— No, se on kanssa varmaa, että eräässä kellari
kerroksessa niillä on jo valmiina 150 pyroksiliinipom- 
mia, ja uutta yhä värkätään. 24 miestä entisen Suo
men kaartin poikia, silloisiakin paraita pomminheittä- 
jiä, on siellä aina reservissä, vahvimmat seisovat por
tilla ja talonovella vahtia kutsumattomia nuuskijoita 
vastaan. Aina hämärän aikoina miehet vielä pitävät 
puupalloilla pomminheitto-harjotuksia, oppiaksensa niitä 
näppärästi päänsä päällitse lykkäämään ja osatakseen 
itse samalla heittäytyä pitkäkseen, niin ett’ei oma henki 
mene siinä mylläkässä, missä kokonaiset sotajoukko- 
osastot ovat aina yhdestä paukusta siekaleina. Muu
ten minä tunnen itse erään noita pomminheittäjiä, lisää 
kertoja lopuksi, tietenkin juttunsa paremmaksi vakuu
deksi.
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— Niin, ja se piakkoin alkava giljotiinin käyttökin 

on järjestetty tarkotustaan vastaavalle kannalle. Ve
risistä verisimpiä miehiä seisoo sen vierellä kokonai
nen komppania, valmiina veivaamaan teräratasta.

Oi, mahtava oli sinun voimasi, Punanenkaarti! 
Mitä ovatkaan tämän rinnalla Theslöfin kaartin brow- 
ningit, battongit ja paljastetut miekat!

Kaivopuisto 13. XII. 05.
P. S—ne n.

Nainen.

M u .äin lausuu meille kirkkoisät vielä:
» Tuo nainen» — puoli-ihminen on vaan, 
Sen tahto ei saa olla siellä —
Missä mies käy valtaan, valtikkaan. 
Sen tahto olkoon miehen alle suotu, 
Koska on vaan miestä varten luotu.

Sä nainen, vaikka työssä olet ollut myötä, 
Kuin kansan suussa vapauden torvi soi 
Ja valvonut myös monta päivää — yötä,
Ei henkes voima vielä salamoi
Vaan uota! On nainen vapauden, voiton saava
Sen takaa siintää onnen aamu aava.

Näin lausuu »yhteiskunnan pylväät» 
Lait laatiessaan kansalleen!
Nää sortajana seisoo ylväät,
Nukuttain kaikki ennalleen.
Ei vääryydellä ole laitaa,
Kuin tunnon tutkintaan on vähä aikaa.

Ja sieltä säikkyy uusi päivän väike, 
Kuin nainenkin saa tosi arvonsa.
On ollut kauan ikävöivä helke, 
Ollakseensa oma valtijansa,
Vaan vielä vaadi äännioikeutta,
Se takaa sulle täysin vapautta.

Sä nainen, mitä ajattelet tästä,
Kuin katsot vapauttas silmihin?
Pois siirrettynä onnes etsinnästä, 
Haparoiden sorron yössä niin,
Saat tyytyä, ken almupalan antaa,
Ja raskaan edesvastuun kuorman kantaa.

Sä nainen, nosta pääs ja  käy kuin miesi, 
Lyö alas valheen kurja valta tuo.
On ruusuinen sun kotiliesi;
Lapses rinnoistasi urhon mettä juo.
Sun tehtäväs on nostaa ylös kansa 
Sua kiittää lapset voitostansa.

Severus  S a m p o .

*

Vapauden sankarit.
Kolmessa kuvauksessa.

Kirj. K. O. Tanner.

H e n k i l ö t : Ensim äinen kuvaus.
Priistavi
Upseeri
Ubedlff) Priistavin urkkijoita
Jerojev 
Morlofj 
Macha 
Senja
Wasiijevna)

i
Vallankumouksellisia.

Wanja, sotilas, Wasiljevnan poika. 
Ivan Ivanovits haudankaivaja.

Sotilaita, kansaa.

Tapahtuu eräässä Venäjän kaupungissa. Aika nykyinen.

Priistavin virkahuone.
•  *  \  m m  •  * «  « . *

Harloff: (Tulee juosten sisään). Suuria uutisia, herra 
kulta! Suuria uutisia! (Huomaa olevansa yksin): Äh!
Ketään ei täällä. Ma koiran lailla juosta saan, kun 
itse priistavi vuoteessa loikoilee huoletonna. (Heittäy 
hermostuneena eräälle tuolille): Uhhuh! Ompas tääkin 
virka. Urkkia ja juosta. Mitä aikaan saisikaan nuo 
herrasvetelykset, jos meikäläiset vaan toimetonna lo
juisivat.

Lebedeff: (Tulee hätäisenä) Hoi, herra hyvä! Jo 
hiiteen kiitää asiat maailmassa.

Harloff: Sen kyllä tiedän. '
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Lebedeff: Ah, sinäkö täällä oletkin, virkaveli. 
Entä priistavi?

Harloff: Vetää unta rauhaisaa.
Lebedeff: Hiiteen moinen kuhnaaja!
Harloff: Sanoit miehen sanan, sen myönnän. 

Vaan mitä uutta? Sä vallankumouksellisten jäljilläkö 
olet kulkenut?

Lebedeff: Ei ole lasten leikkiä niiden riiviöiden 
toimista ottaa selkoa. Vaan kun mies ma siinä onnis
tuin. Mulla selvänä on vehkeet kaikki.

Harloff: Hahhahhah! Sulia selvillä vaan näiden 
vehkeet on paljastaan. Mutta tiedäppä, että minä 
itse olen niitä järjestänyt. Punalippuja, kumouskirjal- 
lisuutta, kaikki olen saanut parhaan kuntoon. Viha 
kytee kansan keskellä, ei muuta kun lisää tulta vaan 
ja liekkinä silloin loimuu vihan tuli. Kaduille ryn
täävät, ulos huutavat tunteensa. Saapuu silloin kasa
kat, sotilaat ja kivärit. »Pau!» Kuuluu kiljuntaa, 
vertä ja kuolemaa. Hallitus voiton saa, ja kansa taas 
tyytyy kohtaloaan kulkemaan. Näin uskottua tehtä
vääni minä suoritan.

Lebedeff: Suuret ansiosi kyllä tiedän. On syytä 
priistaavin sinulle suosiotaan osottaa. Vaan toime- 
tonna en sitä minäkään aikaani kuluta.

Harloff: Sen myönnän, virkaveli. Vaan hiljaa, 
ken tulee? Priistavi!

(Nousee).
Priistavi: (tulee) Mainiota, että tapaan teidät, hy

vät veljet. No, mitä kuulumisia? Joko kansa nöy
ränä neitsyt Marian jalkoihin ryömii anteeksi synte
jänsä anomaan?

.Harloff: (Madellen) Oi, herra, Tää kansa paatunut 
on ja varmaan hukkuu synteihinsä, ellei laki aikanaan 
sitä riennä pelastamaan. On heille kaikki vasten- 
mieltä, laki, kirkko, hallitukset ja itse suuri tsaari. 
Murskaksi he kaikki lyödä tahtovat, ja itse asettaa 
vallan, virkakunnan sekä lainlaatiat.

Priistavi: Sen syhyy selkä. Äh! odottakaa. Mitä 
aikaan ei saa nälkä, sen kyllä tekee nagaikka.

Lebedeff: (Nöyränä) Anteeksi herra, vaan nyt kiire 
toiminta tarpeen on. Vielä tänäiltana kokoontuu joukko 
kadulle metelöimään.

Priistavi: Johtajat kiini ja selkään kansalle. (Har- 
loffille): Te tunnette johtajat?

Harloff: (Kumartaen syvään) Kyllä, herra, kyllä!
Priistavi: Siis pysytelkää niiden mukana, kunnes 

kansa on hajotettu, johtajat nipistetty. (Lebedeffille): 
Te käytte viemässä käskyni sotaväelle olemaan heti
valmiit lähtöön. Menkää!

(Harloff ja Lebedeff lähtevät nöyrinä).
Priistavi: (Nykertäen käsiään) Tätä hetkeä jo kauan 

toivonut olen. Sen eteen olen uhrannut aikani ja 
voimani. Vaan vihdoinkin lyö mulle hetki tuo, kun 
nujerran nuo uppiniskat. Haa, saatpa nähdä, kansa 
venäjän, ken ohjat hoitaa kädessään. Sun nöyränä 
masentua täytyy vallan alle, ja se virkakunnat mi
nutkin, nostaa korkealle! Säästäiskö siinä rahvaan 
verta? Mitä vielä. Tilaisuus kun moinen sattuu 
kerta, voisin joukon tuon vaikka niellä! Hahhahhah!

(Menee).

Toinen kuvaus.
Katu. Yö.

Harloff: (Hiipeilee pelokkaana). Hiisi vieköön, mutta 
pelottamaan minua tuppaa kuitenkin . . . Olisinko minä

Juudas Iskariot? Hyi! . . .  Ei, enpä saakelissa ryhdy 
enää moiseen toimeen. Parasta matkaansa livistää . . 
Mutta mitä sanoo siitä priistavi? Se on itse se per
kele, jolle myynyt olen sieluni ja ruumiini, luine, 
nahkoine päivineen. Vieköön itse pääpiru koko rois
ton kolkompaan hornaansa. Hy i ! . . .  Kunpa tästä 
vielä pääsisin, minä viheliäinen syntinen raukka. 
Omaatuntoani polttaa. Olen roisto, aivan yhtä suuri 
kun itse priistavi. Samaan loukkoonsa meidät paho
lainen varmaan sulkee . . . Karkaisinko? . . . Niin, 
se on parasta! (Aikoo poistua äkistä. Pysähtyy ja vetäy 
takasin): Ei, se ei käy päikseen. Tuolta tulee jo 
kansaa. Väistyminen on myöhästä.

(Suuri kansajoukko laulaen marseljeesia tulee).
Jerojev: Ken tuo mies on joka syrjään piiloutuu? 

(Lähenee Harloffia).
Harloff: Ah, veli Jerojev: Minähän se vaan tuota.. .
Morloff: Veli Harloff se on. No terve miestä! 

Luulen että pelkäät kasakkojen solmuruoskaa, kim 
noin näytät nololta?

Harloff: Ei, veliseni. Ei siinä suinkaan syytä. . .
Morloff: Tai sortajienko puoleen jo onko katsees 

kääntynyt? (J ero j e ville): En luota ma tuohon mieheen, 
sen sulle tahdon huomauttaa.

Jerojev: Turhaa, toveri. Miksi epäillä miestä, 
vaikka oisikin se itse paholainen. On asiamme oikea 
ja kerta varmaan voittaa kansa. Mitä mahtaiskaan
moiset yksilöt aikaan saada. (Nousee eräälle kaupan 
rappusille. Joku joukosta antaa hänelle punasen lipun). Hä
linä joukon seasta taukoo).

Kansa: Hiljaa! Kuulkaa puhetta. Jerojev pu
huu j. e. p. (Hiljaisuus).

Harloff: En pirua niin kammoa, kun noiden mie
ttien katsetta. Tietänevä*tkö nuo ihmiset mun kurjan 
toimista? Voi, voi!

Jerojev: (Kohottaa lipun) Veljet, siskot! Niin totta 
kun tässä yön pimeydessä kohoaa ylös tämä veripu- 
nainen lippu, niin yhtä varmaan myöskin pimeässä 
maassamme nousee uusi päivä kansallemme . . . Oi, 
sinä orjuutettu, kiusattu ja ruoskittu kansani kallis! 
Nälkään nääntyneenä olet sinä herrojesi ruoskan avulla 
saanut synnyinmaasi mainetta kohottaa. Sinun oikeu
tesi ihmisenä supistuu valtiovankiloihin ja hirsipuu
hun. Se laki joka sinua suojaa, on muutaman kon
nan mielivallassa ja sinulle luetaan siitä sotilaiden 
pistimillä, santarmien sapeleilla ja kasakkain keihäillä. 
Sinulle on opetettu nöyrää ryömimistä itsevaltiaan ja 
Jumalan edessä, mutta jos sinä uskallat katseesi ko
hottaa ihmisyyden rajoja kohti olet silloin vaarallinen 
henkilö maassasi. Näin, toverit on laita. Mutta hetki 
on joutunut kun armas kansani luo päähänsä tuon 
kirotun orjuuden painon. Hirmumyrskyn tavoin kii
tää se kohti vapauttansa, kohti valoa ja uuden ajan 
koittoa. Luhistukoon kasaan nuo julmat sortotelineet 
jotka kansaa kytkee pimeyteen ja me luomme tilalle 
uuden venäjän, todellisen isänmaan itsellemme. Ma 
tiedän, että te verikyynelillä olette valmiit todista
maan kanssani sanojeni totuuden. Alas kansan pyövelit!

Kansa: (Innostuneena) Alas! Alas!
Jerojev: Me vannomme valan: taistella, voittaa 

tai kaatua, punalipun juurella, vapauden ja ihmisyy
den puolesta!

Kansa: (Kohottaa ylös kätensä) Me vannomme valan
Senja: (Jonka väkijoukko kohottaa ylös). Ma vaan 

nainen olen, mutt’ vapaa venään tytär tahdon olla.
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En pelkää hirmuhenkilöiden teurastajia, kun taistelen 
eestä kansani kalliin. Naiset, siskot, me heikoiksi 
olemme sanotut, mutt’ voimaa, uskallusta luo meille 
luoja taivaan, tyrannuutta kukistamaan. Kun taistoon 
ryskeeseen rientää isämme, veljemme, miehemme ja 
sulhomme, niin rinnalla astumme siinä mekin ja to
distamme maailmalle, ett’ vapauden eestä uhraa Ve
rensä lämpimän myös tytär Venäjän! Elä köön va
paus! Eläköön sosialismi!

Kaikki: Eläköön!
Macha: Sen kohta todistaa saamme. Katsokaa, 

tuolta saapuu verikoirat herroineen.
Kansa: (Hälinällä) Sotilaita! Hirveätä! Pois! Jou

tukaa!
Jerojev: Tyyntykää! Vaan peto nuuskien siellä 

saalistaan etsii. Ken pakoon menee se vaan kurjaa 
pelkuruutta osottaa. Nyt, toverit, kun yksi mies me 
paikallaan seisomme!

Morloff: Me tyyneinä odotamme mitä sanoo tuo 
kehuttu venään laki rauhaiselle kansalle.

(Priistavi upseerin ja sotaväen kanssa saapuu).
Priistavi: (upseerille) Hajottakaa kansa! (Sotamiehet) 

alkavat pyssyjen perillä tyrkkiä kansaa joka ei kuitenkaan 
etene. Melua. Harloff hiipii hiljaa priistavin luo).

Jerojev: (Sotilaille) Veljet! Tää kansa teidän kan
saa on. Miksi käskyä sortajien kuuntelette ja omianne 
vahingoitatte!

Harloff: (Paistaville) Tuo mies on ensimäinen vil-
litsiäi . . ,  .Hrustavi: (Viittaa muutaman sotilaan seuraamaan häntä)
Siis sen ma tahdon nipistää. (Ryntää väkijoukkoon. 
Harloff jälessä).

Morloff: (Joka on huomannut Harloffin menettelyn). 
Ma oikein arvasin. Mies on konna ja petturi!

Priistavi: (Jerojeville jonka sotilaat ovat ottaneet kiini). 
Antaudu, roisto!

'  Jerojev: Roisto on se joka kansan rauhaa häiritsee!
(Aikoo riuhtaista irti, jonka sotilaat ja Harloff estävät). 
Priistavi: Mies rautoihin kytkekää!
Kansa: (Meluten joukkoon) Konnat! Hävetkää! 
Senja: (Sotilaille jotka yhä hätyyttävät kansaa). Hä

peä teille, Venäjän pojat, noin kun julkeatte kohdella 
omaisianne.

Morloff: (Hyökkää priistavin luo) Ken pettää kan
san, veri kostoksi vuotakoon!

(Laukasee revolverin Harloffin rintaan).
Harloff; (Kiljasee) Ai!] (Koettaa nousta joka ei onnistu.

Kohottaa nyrkkiään priistavia kohti): Kirottu konna! 
(Kuolee).

Priistavi: (Upseerille) Ampukaa! Tappakaa roistot! 
(Ankaraa hälinää).

Jerojev: (Joka on onnistunut pääsemään vapaaksi, hyök
kää kaupan rappusille kohottaa lippua ja huutaa): Ken teistä 
surma-aseen kohottaa, hän äitinsä kurja on murhaaja. 
(Kiväri paukahtaa ja Jerojev suistuu kuolleena rappusilta).

Morloff: Pyövelit! Teidät kansa vaatii tilille! 
(Kansa hyökkää raivostuneena sotilaita kohti heittäen ki
villä y. m.).
f . Upseeri: Osasto — tähtä — laukase! (Kivärit pamah
taa, useita miehiä ja naisia, m. m. Senja ja Wasiljevna kaa
tuvat. Kansa pakenee suuressa epäjärjestyksessä jota priis
tavi ja sotilaat ajaa takaa).

Senja : (Kaatuissaan) Vapauden puolesta! (Jää pai
kalleen).

i Vasiljevna: (Koettaa päästä ylös). (Sotilaille). Te kur
jat, sokeat, raukat! (Putoaa hervotonna maahan).

Vanja: (Joka viimeisenä aikoo seurata sotilaita) Tai

vas! Mi ääni tuo joka korviini tunki? (Lähenee tu
lisesti Vasiljevnaa ja tarkastaa. Kuun kirkas valo valasee Va-
siljevnan kasvot): Taivaan Jumala! Äitini! (Heittää ki- 
värinsä maahan ja sulkee äitin syliinsä).

Vasiljevna: (Sortuneella äänellä). Oman poikaniko 
luoti se oli? — Vereni vuotaa — poikani kautta — 
isänmaani onneksi. — Kuolen — on-nel-li-sena! 
(Kuolee).

Vanja: (Tukee häntä hetken. Laskee hiljaa maahan ja 
lausuu kolkolla äänellä): Kuollut, kuollut!. . .  Hän oli
äitini. Ainoa mitä omistin. Hänet olen tappanut. 
Minulla ei ole enää mitään . . . Toisen käskystä sen 
tein. (Miettii hetken. Kiivaasti): Niin toisen käskystä!
Olen hullu, kirottu vaivanen, kun toisen käskystä 
vuodatan viatonta verta . . .  Ei, ma vannon kautta 
maan ja taivaan, en tästä hetkestä enää ole hullu! 
Haa! Koston jumalat mua vahvistakaa; nyt tahdon
kansan kanssa taistella! Kirottu olkoon murhavalta!

•

Nyt pelastamaan armaan Venäjän kansaa. (Lähtee).

Kolmas kuvaus.
Hautausmaa.

Ivan Ivanovits: (Nousee ylös haudasta lapioineen). 
Hauska aika todella on nykyään. Haudankaivajalle 
ajan parhaaksi luen minä tään. Kun ei kuole enää 
ihmiset tavan mukaan, vaan elää köllöttävät, eikä 
hautaan tahtoisi kukaan, niin onpas laki vielä ja ki
väärit. Siitä haudankaivaja työtä saa ja myös papit. 
Rutto ja nälkä kyllä puolestaan kiitettävästi tekevät 
parastansa. Mutta ei riitä. Kansaa vaan lisääntyy 
yhä. Vaan kun alkaa leikkiin laki osaa ottamaan,
kyllä silloin hautoja tarvitaan. Hehhehheh! (Lähtee. 
Hiljainen hautauslaulu alkaa kuulumaan ja hetken perästä 
tulee esiin suuri väen paljous kantaen ruumiskirstuja olka- 
päillään jotka lasketaan hautaan).

Morloff: Niin, levätkää siellä rauhassa, rakkaat 
veljet ja siskot. Teidän hautojanne vartioitsee de- 
kapristain sankarihaamut ja teidän joka veripisaranne, 
jonka tyrannius on vuodattanut, säteilee kirkkaana 
valokehänä marttyyrikruunussanne. Se on se kruunu 
joka miljoonia kansamme lapsia herättää uuden ajan 
luontiin. Me kunnioitamme teitä, me ylpeilemme 
teistä, me rakastamme teitä. Mutta me myöskin lu
paamme tässä teille, että se lippu, jonka te verel- 
länne olette meille pyhittäneet, ja joka on erottamat
tomasti meihin yhtynyt, tulee olemaan johtajamme 
siksi kun armas synnyinmaamme on pelastettu sorta
jien vallasta ja sen kansa vapautettu teurastajiensa 
käsistä. Vielä kerta: levätkää rauhassa, toverit, sen 
maan mullassa, jonka onneksi ja vastaiseksi menes
tykseksi olette jalot henkenne uhranneet. (Kansa joka 
puheen alussa on polvistunut, nousee äkisti Machan äänen 
kuultua ylös).

Macha: (Häiriötä). Sotilaita!
Morloff: Nuo kurjat! Eikö hautojen rauhakaan

ole heille enää pyhä. (Joukko sotilaita saapuu kivärei- 
neen. Kansa aikoo paeta).

Vanja: (Estää). Ystävät, seisahtakaa. Me veljinä 
tulemme, ei teidän murhaajinanne.

Morloff: Mitä? Veljinäkö? Te, sotilaat? (Kansa 
koettaa rauhottua).

Vanja: (Vakavasti). Niin, tässä teidän veljiänne. 
(Astuu haudan partaalle ja paljastaa päänsä. Toiset seuraa
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esimerkkiä); Rakkaat kaatuneet veljet, sisaret ja — 
äi t i ! . . .  Jos suuni kykenisi puhumaan ne tunteet 
julki, mitä sydämeni tällä hetkellä tuntee, ne teille 
kertoisivat kieltä joka vaan katumusta, tuskaa ja kat
keruutta ilmaisisivat. . . Mutta suuni ei sitä kykene 
kertomaan.' Siksi on sydän liiaksi täyttynyt. . . Ehkä 
riittääkin se kun sanon, että tässä äitinsä haudalla 
seison murha-ase kädessä lupaen ja vannoen kaatuneen 
äidin poika, sekä kaatuneiden veljien ja sisarien veljiä, 
jotka tästä lähtien taistelevat ja kuolevatkin maansa 
onnen sekä kansansa vapauden edestä . . .  Te urhool
liset vapauden sankarit siellä mustassa maassa, kuul
kaa: Teidän haudoillanne seisoo tuo raaka, tottelevai

nen mutta petetty venäläinen sotilas vuodattaen kyy
neliä hautojenne siunaukseksi . . . Mutta voi niitä, joi
den tahto on ollut se, että ne kyyneleet on päässyt 
tulvehtimaan. Ne ovat polttavia tulipatsaita heidän 
raihnaisille valtaistuimilleen. Venäjän raaka ja tottele
vainen sotilas on tästä hetkestä kansan lapsi ja uhraa 
kaikkensa vaan omiensa pelastamiseksi-,

Morloff: (Ristii kätensä, kohottaa ne taivasta kohti ja 
lausuu hartaalla äänellä): Oi kiitos luoja maan ja taivaan! 
Nää uhrit jotka vaadit, pelastavat armaan kansan ja
maan! Eläköön vapaus! (Sotilaat tekevät kunniaa ja 
kaikki yhtyvät Eläköön huutoon).

Loppu.

¡(uufcim o-yö.

eilui kultakutret, tuuli telmi, 
katse loisti, niinkuin aron helmi. 
Nuori rinta tulvi toivehista, 
huulet kuiski toivon taivahista.

Aaltos rinta, hyvän usko eli, 
riemuisasti syömmyt sykähteli, 
paloi katse, huulet hellää kuiski, 
talven puhur' yksin tuimaa tuiski.

Valui kuuhun kulta, hanget hohti, 
läpi honka salin kulku johti, 
lumettaren vaipat kultaa kiilsi, 
talven tuuli poskipäitä viilsi.

Uinui ihmislapset yöhyn unta, 
silmää taivaan valvoi tuhatkunta, 
katsoi alas, elonlasien teihin, 
toivoa toi kansan kyyneleihin.

% / 0 0 •

Epäilyksen tunne inha suli, 
rintaan uskallusta, voimaa tuli. 
Toivon kukkasihin rinta nousi, 
aamun autereille mieli sousi.

Kerroit silloin impi sitä kieltä 
joka ruhjoo aidat onnen tieltä.
Tulen palavaisen syömmeen sytit, 
hyvän töille mielen elähytit.

9

Onnea en usein täällä tunne, 
suru eessä, käympä sitten kunne. 
Yössä tuossa aukes onnen ovet, 
rauha, toivo kultaeli povet

Muistan katsehesi suuren, syvän, 
syömmeen kuvas tunnen syventyvän, 
oon kuin orja katsehesi alla, 
elän, muistajani muistamalla.

Meitä kaksi, rajamaiden lasta 
väsynyt ei yöllä kulkemasta 
toivon teitä, pitkin riemun teitä, 
kuullen onnen uskon säveleltä.

Muistanetko sinä tuota iltaa, 
kun me loimme silloin toivon siltaa. 
Muista immyt, elä puhtoisana, 
pohjan nuorna tumikukkaisena.

Kirkas, kaunis, niinkuin kuullut silloin 
olkoon syömmes aina aamuin, illoin, 
tähtein lailla, silmäs hohtakoon, 
hyvän henget kulkuasi johtakoon.

M i k k o  u .
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Kuvien johdosta.
Johan Kock! E nsim m äinen sivu.

S uomen kansalliskaartien ylipäällikön elämäker
rasta tiedämme kertoa seuraavat pääpiirteet: 17 
vuotiaana meni Johan Kock vapaaehtoisena Suo-

____ men kaartin pataljoonaan 1878. Jo samana
vuonna siirtyi hän junkkarikouluun, opiskeli siellä 1881 
ja ylennettiin samana vuonna alivänrikiksi ja 1882 
vänrikiksi. Siirrettiin Dorpatin rakuunarykmenttiin Dii- 
naburgissa, josta kuitenkin tuli vielä samana vuonna 
Viipurin pataljoonaan, jossa viihtyi 15 vuotta nousten 
seuraavat arvoasteet ja erosi sotilasuralta 1897 kap
teenina.

Sittemmin matkusteli Kock Siperiassa, Mandchu- 
riassa, Koreassa, Japaanissa ja Havaijin saaristossa sekä 
palasi Amerikan kautta kotimaahan. Viimeisinä vuo
sina tavattiin hän erään ko-operatiivisen työväenliik
keen johtokunnassa.

Suurlakon alussa tuli Johan Kock työväestön pyyn
nöstä kansalliskaartien ylipäälliköksi ja tuli siinä teh
tävässään ehkä yleisemmin tunnetuksi Suomessa ja 
vieläpä muuallakin kun kukaan muu kansamme mies 
ennen häntä. Suomen köyhälistö antoi hänelle luot
tamuksensa eikä pettynyt, sen osoitti äsken kulunut 
suurlakkoviikko. Suurten velvollisuuksien alaisena kan
toi hän köyhälistön leiviskän ja siitä kiitollisuuden 
osoitteena julisti se Johan Kockin ylikenraaliksi.

Hän on siis ylikenraali köyhälistön kaikki murta
vassa suuressa armeijassa ja omaa näin ollen nimityk
sen jota ennen häntä ei köyhälistön joukot ole Suo
messa kenellekään uskoneet. Ne nimitykset ovat en
nen tulleet »ylhäältä« ja on niiden kaiku ollut jokai
selle meille kylliksi hyvin tunnetuista syistä kaamot- 
tavan vieras. Nyt on päinvastoin laita lausuessamme 
nimityksen kenraali, liitettyämme siihen nimen Johan 
Kock. Hän on meidän, marseljeesia laulavan orja- 
armeijan ylikenraali.

Eläköön meidän kenraali Johan Kock!

Kaarlo Luoto.

N:o 1 — 2 (Kock.)
N:o 3 (Luoto.)

Toinen sivu.

N:o 4 Kansalaiskokous Rautatientorilla 31 p. loka
kuuta, jolloin kutsuttiin vanhoja sotamiehiä ko
koukseen Punasenkaartin järjestämistä varten. 

Nro 5 Kansallislakon keskuskomitea.

Kolmas sivu.

N:o 6 Maitokaupan edustalla suurlakkoviikolla.
Nro 7 J. Kock vapaaehtoisena Suomen kaartin patal

joonassa.
Nro 8 Kulkuvahti kadulla.
Nro 9 Suojelusvahti venäläisen pappilan edustalla.

N eljäs sivu.

Nro 10 Vartiopalvelukseen lähdössä.
Nro 11 Kaarti Nikoläin kirkon rapulla.

Viides sivu.

Nro 12 Kokous Senaatintorilla, jossa julistettiin lakko 
keskeytetyksi.

Nro 13 Syrjäkuva Punasenkaartin lippujen vihkijäi
sistä.

— Lukijoille. Mielipahamme ei ole vä
häinen, kun tähän ensimäiseen julkaisuun 
emme ennättäneet saada kuvia ja kertomuk
sia laajemmalti koko maasta, mutta toivo
taan pian voivamme saada täydellisempi tätä 
syntymään.

Punasenkaartin perustaja ja Helsingin armeijakun
nan nykyinen päällikkö. Palveli asevelvollisuutensa 
tarjokkaana 17 — 19 vanhana Uudenmaan pataljoonassa 
vuosina 1893 — 95. Suoritti aliupseerin tutkinnon v. 
1904 ja samana vuonna tutkinnon Usticharon sapöri- 
leirillä arvolauseella »etevä«, saaden siitä silloisen ken
raalikuvernööri Heidenin palkinnon. Nykyään toimit
taja »Työmies«-lehdessä.

— Sävelystä Punasenkaartin marssiin 
emme parhaallakaan tahdolla ennättäneet 
saada. Tämän vajavaisuuden olemme täyt
täneet yhdellä sivulla kuvia.

Toimitus.

Helsinki 1905, Kirjapainoyhtiö Valo


