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S o tilas
Kirj ottanut John Korpi

Kuolema: Te siis olette kutsuneet minut luoksenne.

Kukapa teistä ei olisi nähnyt ih- 
mismurhaajaa. Hän on mies, nuo
rukainen, tahi poikanen, joka kapi
talistisen valtion sotilaskoulussa o- 
petetaan teurastamaan ihmisiä. 
Hän on puettu sotilasuniformuun. 
Hänen vyöllään riippuu hiottu

miekka, tahi hän kantaa raskasta 
kivääriä.

Sotilas on ihmiskunnan julmin 
ja raatelevin peto, ihmispeto. Y k 
si liike sotilaan kädestä voi lau
kaista kanuunan, jonka kuula voi 
silmänräpäyksen ajalla silpoa pirs
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taleiksi tuhansien ihmisien ruu
miita, sytyttää tuleen kaupunkeja, 
tahi upottaa meren syvyyteen ih
misineen kokonaisia laivoja.

Sotilas ei saa rakastaa vieraita 
kansoja, eikä heidän oikeuksiaan, 
sillä hänet viedään taistelukentälle 
murhaamaan heitä.

Sotilas ei saa tietää rehellisyy
destä, sillä hänet viedään sotaan 
siksi, että voitaisiin ryöstää vie
raitten kansojen maat, omaisuudet 
ja hallinnot.

Sotilas ei saa kunnioittaa ihmis
käden ja järjen työn tuloksia, sillä 
hänen täytyy mennä sotakentälle 
niitä tuhoamaan.

Sotilas ei saa tuntea sääliä ih
misten köyhyyttä kohtaan, sillä 
hänen täytyy lisätä köyhyyttä ko
hoavilla sotilasveroilla.

Sotilas ei saa olla myötätuntoi
nen leskien, orpojen ja raajarikko

jen kohtaloon, sillä hän teurasta- 
essaan ihmisiä lisää niiden lukua.

Sotilas ei saa rakastaa pienokai
sia, eikä heidän armaita äitejänsä, 
sillä hänen täytyy taistelussa pol
kea heitä jalkainsa alle.

Sotilas ei saa rakastaa isäänsä 
eikä äitiänsä, veljeänsä eikä sisko
ansa, sillä hänen täytyy murhata 
heitä lakkotaisteluissa.

Sotilaalla ei saa olla sydäntä, 
eikä järkeä, sillä hänen täytyy tais
telussa järjen murhata ja kukistaa 
ihmisyyden.

Sotilaan täytyy olla mykkä, tah- 
dotoin ryövärien valtion määrättä
vä kaksijalkainen ihmispeto.

Kauhistukaa järjestelmää, mis
sä ihmismurhaajia kunnioitetaan!

Taistelkaa sosialismin puolesta, 
luodaksemme työn, järjen ja  velje
yden mailma. Siellä ei ole sotilai
ta.
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Nuorelle
Sinä nuori, jok’ toivoen astut 
Tietä Aattehen ylevää,
Usein pettymys kyynelin kastut, 
On eessä niin hämärää —  ------

Mutta nouseos! Nosta pääsi,
On tulta sun suonissais’ !
Pois sulaneet sydän-jääsi 
Ja kevät on rinnassais’ 1

Kulta kantelo sielusi helää 
Poves’ polttava liekehtää.
Silloin innostut! Tahdot elää 
Elon arvoista elämää.

Tahdo orjia nostaa yöstä, 
Ihmiskevättä jouduttaa!
On voitotpa sellaisten työstä 
Ken yli kuolonkin uskaltaa!

Johda joukot pois pimennosta 
Yö aamuksi vaihtaos!
Sun soihtusi merkiksi nosta 
Punalippua hulmuttaos!

Elon nuori vanhus äl’ koskaan, 
Tunne veresi kuohu syvä!
Se vapauden koitolle sykkää 
Ja voitolle oikean, hyvän!

Käy oikean edestä taistoon 
Lyö alas valhe ja väärä!
Ja jouduta orjia voittoon!!
—  Siinä kaunein elosi määrä.

Elin N.-K.
E  B  □  B


