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Illan tullen
K i r j .  J i n e  P ä iv iö

Päivätöiden päätyttyä, 
tilan tullen hiljaisen, 
istun taasen huoneessani 
ikkunastain katsellen.

Tuolla päivänlaskun mailla 
vuorten siintävän mä näin, 
mutta muuttolinnun lailla 
aatos riensi kotiinpäin.

Siellähän mä läsnä piennä 
katsoin päivänlaskua, 
iltaruskon kimmellystä 
joen sinipinnalla.

Muistan, miten taivas silloin 
purppurana leimusi, 
vuorten huiput, puiden latvat, 
kultahohtein kuvasi.

Siellä iltahämyt vienot, 
haaveilleni lennon soi; 
unelmaini kainot niput 
kukkuitansa nousta voi.

Öisin sillat hopeaiset 
kutoi Kuutar impynen, 
niitä myöten hengen maille 
koitos'  aatos kallioinen.

Iltahämyt haaveherkät 
lännenmailta poissa on, 
hetkiseks> vaan päivän lasku 
taivahan saa lois tollon.

Muita aina illan tullen 
aatos kotiin kiiruhtaa, 
lapsuusajan muisteloihin 
autuaana uinahtaa.

Maailmalla suuret tuulet 
taittoi ui pui unelmain, 
kuihtui ruusut toiveilleni, 
maahan päänsä kallistuin.

Uupui aatosteni lennot, 
uupui, maahan vaipuen.
Tosi-elo rautakourin 
mttrskas linnat haaveillen.

Poistui rinnan lapsuusrauha, 
siellä myrskyt myllertää, 
sielun soinnut, suuret, syvät, 
särkyneenä värähtää.

Kyynelehten elon polku, 
minne, minne määrä s vie f  
Matkamiestä monen monta 
uupunutkin tielle lie.
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Aivojemme toiminta
K l r j .  M eluiir t t-r .*)

Aivoihin, siihen hermoston
osaan, joka on pääkopan sisässä, 
kuulun sisempi valkoinen ja ulom
pi harmaa aine. Edellisen muo
dostavat hermosäikeet, jälkimäi
sen hermosolut. Tässä harmaas
sa päallysaineessa, c o r t e x is s a ,
kaikki henkiset toimitukset tapah
tuvat. Elinten toiminta taas, kuten 
ravinnon ottaminen, verenkierto, 
ulostus, eritys, liikunto — sanalla 
sanoen kaikki elintoimitukset —  
voivat tapahtua ilman aivojen “ cor
tex" osaa. Mutta äly ja siveelliset 
kyvyt, mielenliikutukset ja itsesäi
lytyksen vaistot eivät ilman sitä 
ole mahdollisia. Kun vaan harmaa 
aivoaines ei saa vikaa, niin järjes
telmän kaikki muut osat saavat sai
rastua, taikka erikseen tulla hävite
tyiksikin, vieläpä selkäydinkin va
hingoittua, ilman että järjen toi
minta siitä kärsii vahinkoa. Tietys
ti sydämen, p i d e n n e t y n  y t im e n  tai 
jonkun muun välttämättömän eli
men vahingoittaminen aiheuttaa 
kuoleman. Mutta jos toiselta puo
len aivojen harmaa päällysaine 
joutuu puristuksen alaiseksi, ylen
määrin kiihottuu, vahingoittuu tai 
tulee hävitetyksi, niin järjen toi
minta osaksi taikka kokonaan häi
riytyy, taikka aivan sammuu. Kun 
aivojen päältä puserrus poistetaan 
— esim. aivokasvannainen tai pää- 
kopanvika leikataan pois, suonen 
halkeamisen kautta vuotanut veri 
taikka märkä poistetaan, taikka 
tulehdus saadaan asettumaan, — 
niin tietoisuus ja ajattelemis- ja 
tunnekyky palaavat. Me ajatte-

• )  T ässä  k ir jo t uksessa käsite llään  
Ihm isten s ie lu eläm ää yksinom aan fy -  
sio loogiselta kan nalta . Su k nolo rl seu
raa  vaan num eroon tulee kirjo itus, jo s 
sa esitetään  kysym yksen  yh teisku n n al
linen puoli.

lemme ja tunnemme, iloitsemme ja 
itkemme, rakastamme ja vihaam
me, toivomme ja  pelkäämme, suun- 
nittelemme ja hävitämme, luotam
me ja epäilemme juuri harmaan 
aivoaineen toiminnan kautta. Sen 
solut kiinnittävät muistoon kaikki 
havainnot, mitä laatua ne sitten 
lienevätkin, jotka joutuvat yksilön 
huomiopiiriin, eikä ainoastaan sitä 
älyllistä tietoa, joka niistä on saa
tavana, vaan myös ne mielenliiku
tukset, jotka siitä aiheutuvat, ja ne 
intohimot, joita ne synnyttävät.

Elävien eläinten aivojen kiihoit- 
taminen ja typistäminen — johon 
nykyinen aivofysiologia suureksi 
osaksi perustuu — ei voi luoda 
mitään valoa ihmisen h e n k i s i i n  
kykyihin ja lahjoihin, eikä neu
ronin eli aivosolun tarkinkaan tut
kiminen voi selvittää niitä ajatuk
sia ja tunteita, jotka ovat sen toi
mena. Aivojen tutkijalle ei riitä 
se tieto aivojen rakenteesta (ana
tomiasta) ja toiminnasta (fysiolo
giasta), joka saadaan eläimiä leik
kaamalla, Hänellä tulee olla täy
dellinen ihmisluonteen tuntemus, 
kokemus ihmisen järjen ja luonteen 
ilmauksista kaikissa elämän olois
sa, Anatomia ja fysiologia tutki
vat aivojen rakennetta ja toimin
taa, frenologia taas sitä voimaa, 
joka niiden toimintaa elähyttää. 
F r e n o lo g ia  eli a i v o - o p p i  ei käsitte
le ainoastaan viettejä ja aistimuk
sia vaan in h im i l l is t ä  e lä m ä ä . Freno- 
logian tutkijain tulee olla oppinut 
mies. Ne monenlaiset "professo
rit", jotka keinottelevat yleisöltä 
rahaa muka ajatuksenlukemisella, 
eivät ole muuta kuin silmänkään- 
täjiä.

Vaikka aivot voidaan käsittää 
kokonaisuutena, niin ne siitä huoli
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matta sisältävät lukemattomia kes
kuksia, joilla kaikilla on eri toi
mensa. Nämä keskukset käsittä
vät elimellisesti kaikki tiedon ja 
kokemuksen vähimmätkin seikat. 
Ne kiinnittävät jokaisen määrätyn 
huomion ja ajatuksen ja jokaisen 
harkitsemuksen, joka yksilön ai
voissa on milloinkaan tapahtunut. 
Ne pitävät jokaisen aistimuksen 
ja tunteen, jokaisen mielenkiihoi- 
tuksen tai intohimon ja yleensä jo
kaisen niistä mielentohnituksista,

vojen toiminnassa, ja aivojen ra
kenne on sitä monimutkaisempi, 
kuta suurempi kykyjen ja taipu
muksien luku on. Jos aivot olisivat 
yksi ainoa elin, niin kaikilla eläi
millä olisi samanlaiset vaistot ja 
yhtä monta vaistoa. Mutta todelli
nen asianlaita onkin, että henkiset 
peruskyvyt samojenkin lajien yksi
löissä, joilla ne ovat samat, kuiten
kin ilmaantuvat eri tavalla, sen 
mukaan missä määrässä eri aivo- 
keskustat ovat eri tavalla kehitty-

jotka täydelliseen ihmisluonteeseen 
kuuluvat. Kaikki sielullisen toi
minnan peruslajit tapahtuvat enem
män tai vähemmän rajoitetuissa 
aivo-osissa. Aivoissa on voimassa 
juuri sama järjestys kuin kaikis
sa muissakin elimissä, sama fysio
loginen työnjako kuin yleensä eli
mistöissä.

Aivot tulevat sitä monimutkai- 
simmiksi ja niitten poimut sitä sel
vemmiksi ja lukuisemmiksi, kuta 
korkeammalle nousemme luoma
kunnan portaita. Tärkeimmät eroa
vaisuudet pään rakenteessa vas
taavat selviä eroavaisuuksia ai

neet. Niinpä semmoiset ihmiset, 
joilla on jollain alalla ensi luo
kan lahjat, joskus ovat aivan vä
häpätöisiä kaikissa muissa suhteis
sa. Nero on melkein joka tapauk
sessa osittainen ja rajottuu muuta- 
main harvain henkisten kykyjen 
liioittelemiseen. Mutta se ei olisi 
mahdollista, jos hengen elin olisi 
yksinkertainen rakenteeltaan. Ih
melapset ovat aivan yhtä lapselli
sia kuin tavallinenkin lapsi kaikes
sa muussa, paitsi tuon erityisen 
lahjansa puolesta, joka niillä on.

Ei ole kahta kalloa eikä kaksia 
aivoja, jotka olisivat rakenteensa
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puolesta aivan samanlaiset. Ihmis
ten luonne on erilainen ja tämä 
luonteen erilaisuus on heille omi
nainen aina lapsuudesta saakka.

On todistettu, että vammat, jot
ka kohtaavat päätä, vaikuttavat 
haitallisesti yhteen taikka useam
paan henkiseen kykyyn sen mu
kaan, mikä paikka on vamman kär
sinyt, jota vastoin henkilö muissa 
suhteissa jää aivan terveeksi. Ta

saa takaisin henkiset kykynsä. 
On niinikään huomattu, että otsa- 
solujen kiihottaminen aiheuttaa 
ymmärryskyvyn keskittymisen ja 
heijastuksen jouduttamista, saa
den siten aikaan nopean aatteitten 
juoksun. Ja että taas samain aivo- 
osain pehmeneminen saa aikaan 
mielenvikaa, jota vastoin päälaen, 
niskan ja ohimoiden seutujen kii
hottaminen pääasiallisesti vaikut-

llim lsvn  nivot.

O tsalohko

Ohim olohko

P ä ä la e n  lohko

N lakalohko 
V ä h ä t a ivot

f  1 .  ym m ärtäm isen  kyky.
I 2. H ark in takyk y.

1  3. Siveelliset tunteet.
I 4. U skonnolliset tunteet. 
I 5. Itsesäilytysvaisto .
1 6. a. K erään iIsvalsto .
( 6. h. Salaam isvalsto .
J  7. Pelon tunne, 
k 8. Itsekkyys.

9. V aikutteet.
10 . Sukupuollvietti.

f  Ä ly

J- M oraliset käsitteet 

■ T aipu m ukset

mä voidaan selittää ainoastaan sen 
kautta, että aivojen eri osilla on 
eri tehtävät. Niinpä turmio, vam
mat, joitten alaisiksi aivot joutu
vat päälaen seudun alemmissa osis
sa, saavat aikaan erilaista raskas
mielisyyttä, Ohimoitten keskiseu- 
tuja kohtaavat aivovammat sitä 
vastoin synnyttävät kiukkuisuutta, 
joka voi yltyä raivohulluudeksi j. 
n. e. Kun vamman vaikutukset 
poistetaan, siten että joku vikaan
tunut luu poistetaan, niin potilas

taa mieleni iikutuksiin ja taipumuk
siin, jättäen järjen usein aivan 
koskematta. Muutamissa myrky- 
tystapauksissa, kuten esim. liian 
alkoholin käyttämisessä — kor
keimmat henkiset kyvyt ensimäi- 
seksi lamaantuvat, niin että ihmi
nen menettää kyvyn hallita luon
nollisia taipumuksiaan. Sen vuoksi 
toiset humaltuessaan käyvät surul
lisiksi, toiset taas iloisiksi, toiset 
puhuvat hullutuksia, toiset käyvät 
kaunopuheliaiksi. Toisten hyvän-
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tahtoi suit s ei tiedä mitään rajoja, 
toisissa kehittyy oikea surmaami
sen himo, ja niin edespäin. Kaikki 
nämä seikat viittaavat siihen, että 
harmaassa aivoaineessa on keskus- 
yhdistelmiä, ei ainoastaan älyn toi
mintaa, vaan myös mielenliikutuk- 
sia ja taipumuksia varten.

Että aivoissa on eri keskustoita 
saa vielä tukea siitä seikasta, että 
aivojen etuosalla ja takaosalla on 
eri verisuonensa. Lisäksi monien 
tutkijain huomiot osottavat, että 
muutamat isojen aivojen seudut

tästä, niin on selvää, että koska 
aivoissa on kaksi puoliskoa, niin 
kukin keskusta on kahdenkertai
nen, ja tästä seikasta ehkä riippu
vat ne harvat tapaukset, joissa 
joku erityinen keskusta on vahin
goittunut tai tullut hävitetyksi, il
man että henkisiin kykyihin on 
ilmaantunut minkäänlaista heikke
nemistä.

Kuta korkeammalle kehittyneet 
henkiset kyvyt ovat, sitä läheisem
min aivojen eri osat liittyvät toi
siinsa monimutkaisen kanavaver-

K i i l n k u  si ivu jen  l i j j n i lm u  j i ik i i i i l iu i .

melkoisesti eroavat toisista seu
duista rakenteensa puolesta. Ra
kenteen erilaisuuksiin epäilemättä 
liittyy erilainen aivotoiminta. Se 
soluryhmä, jonka toiminta on pelk
kä ymmärtäminen, ei voi olla ra
kenteeltaan samanlainen kuin toi
nen soluryhmä, jonka toiminta on 
puhtaasti m i elenl i i kut u ks eli i n en.
Molemmat voivat olla toisiinsa 
yhdistetyt keskittymissäkeitten 
kautta, niin että toinen voi herät
tää toisen, mutta kummallakin so- 
luryhmällä täytyy olla eri tehtä
vänsä. Vaikka puhumme keskus

kon kautta, niin että niiden välillä 
on mitä vapain yhteys. Vaikka 
keskustat itse ovat erillään, niin 
ovat ne kuitenkin kaikki yhteydes
sä toistensa kanssa ja kunkin toi
minta perustuu siihen, mikä sen 
suhde naapureihin on. On sen 
vuoksi erehdys etsiä päältä päin 
kallosta aivoaineen kasvannaista 
tai pahkaa.

Kuta enemmän aivoainetta on, 
sitä suuremmat ovat henkiset ky
vyt ja voimat, jos muut ehdot ovat 
samat. Kaikki, mitä olemme ih
misistä ja eläimistä huomanneet,
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viittaa siihen, että jonkun hermo- 
keskustan voimakkuus aina on 
suoranaisessa suhteessa sen suu
ruuteen. Jokaisen ruumiineli- 
men koko on sitä suurempi, kuta 
enemmän sitä harjotetaan fysiolo
gisen kykynsä rajoissa, ja tämä pi
tää aivoistakin paikkansa. Jos 
henkinen työ lisääntyy, niin ai
votkin kasvavat sen mukaan.

Aivot voivat olla liian pienet. 
Yleinen sääntö kuitenkin on, että 
kun aivot ovat liian pienet, niin 
tämä koon vajaus ei koske sa
malla tavalla aivojen kaikkia osia, 
vaan etupäässä esiotsan ja otsan 
seutuja — niitä osia siis, joissa 
ihmisen ominaiset kyvyt ja tunteet 
ilmenevät. Aivojen taaemmat ja 
alemmat osat sitä vastoin — ne 
osat joissa himot ja vietit sijaitse
vat — ovat paljon vähemmän kär
sineet. Siitä siis johtuu tuo omi
tuinen eläimellinen katse, joka 
muutamilla ihmisillä on.

Kun otamme huomioon, että ai
vojen henkiset toimitukset eivät 
käsitä ainoastaan järjen kykyjä ja 
moralisia tunteita, vaan myös tun
teet ja itsesäilytyksen vaistot, 
niin on selvää, ettei aivojen laa
juus yksinään voi osottaa ihmisen 
henkisten kykyjen suuruutta. Oli
pa pää suuri tai pieni ja aivot 
raskaat tai keveät, k o k o n a is u u d e s 
s a a n  ne eivät anna minkäänlaista 
osviittaa siihen, minkälaiset yksi
lön henkiset voimat tai siveellinen 
luonne ovat. On tullut kyvyistään 
ja opistaan kuuluisia miehiä, joilla 
on ollut harvinaisen suuri pää, 
mutta on myös ollut toisia, joiden 
pää on ollut harvinaisen pieni. 
Voidaksemme tehdä johtopäätök
siä meidän tulee verrata toisiinsa 
eri seutujen suhteellista kehitystä 
samoissa aivoissa. Tutkimukset 
ovat osottaneet, että jonkun eri
tyisen aivoseudun korkeaan kehi
tykseen aivojen muihin osiin ver

raten liittyvät erityiset erinomaiset 
hengen voimat, joilla on kysymyk
sessä olevassa aivojen osassa si
jansa. Aivan samalla tavalla kuin 
semmoisilla eläimillä, joilla on hy
vin tarkka hajuaisti, on verraten 
suunnattomasti kehittyneet haju- 
aistimukulat, samoin semmoisilla 
ihmisilläkin, joitten tärkein luon- 
teenomaisuus on erinomainen mää
rä puhdasta järjen voimaa, esiot
san seudut ovat erittäin kehitty
neet aivojen muihin osiin verraten. 
Erotukset saman perheen jäsenten 
henkisissä voimissa johtuvat täy
delleen siltä, missä määrin eri ai
vojen osat ovat kehittyneet. Kai
killa normalisilla aivoilla on sa
mat osat ja samat henkiset perus
kyvyt, mutta niiden eri poimujen 
kehitys vaihtelee. Tämä suhde on 
suunnattoman vaihtelevainen. Siitä 
johtuu ihmisten luonteen suuri 
eroavaisuus, hengen peruskykyjen 
eri kehitysasteet samassa yksi
lössä.

Tästä siis näkyy, että erityi
sesti painostamme aivojen eri osain 
keskinäisiä suhteita ja pidämme 
niitä henkisten voimien ilmaisijoi
na. Mutta vaikka aivojen koko 
ja muoto huomataankin suotuisak
si, niin eivät ne kuitenkaan siltä 
aina kykene hyvin suorittamaan 
henkisiä tehtäviä, sillä on toisia 
seikkoja, jotka voivat tuottaa har
vinaista toiminnan tarmoa, taikka 
ehkäistä aivojen tehoa. Ruoansu
latus, verenkierto ja muut elintoi
minnat voivat olla häiriintyneinä 
ja vaikuttaa aivoihin kiihottavasti 
tai lamaavasti, vaikka niitten suh
teet muutoin olisivat kuinkakin 
suotuisat. Aivojen pätevyyttä ar
vosteltaessa on lisäksi otettava 
huomioon niiden laatu, mutta vas
ta toisessa sijassa. Laadulla on 
merkityksensä ainoastaan silloin, 
kun kahta taikka useampaa ihmis
tä verrataan toisiinsa. Koska ai
vot kuuluvat ihmisen yleiseen ruu-
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miinrakennukseen, niin niitten laa
tua voidaan jossain määrin arvos
tella ruumiin yleisen rakenteen pe
rustuksella — hiuksien ja kynsien, 
luitten, lihaksien kehityksestä y.m. 
Jos edessämme on terveen ihmi
sen aivot, niin jokaisen aivo-osan 
laatu on sama ja siitä syystä se 
osa, joka on laajin kooltaan, on 
voimallisinkin.

Elävien ihmisten aivojen koko 
ja muoto voidaan arvostella jota
kuinkin tarkkaan, sillä pääkalloa 
voimme käytännössä täydelleen pi
tää terveen ihmisen aivojen mitta
na. Äsken syntyneen lapsen pää 
on noin 32—35 sentimetriä ympäri

S i i i i i in i i l l i i i f i i  iiii i ik u llit .

netta, ja että siinäkin alinomaa ta
pahtuu imeytyminen, ravitseutu- 
minen, hajoaminen ja uuden luu- 
aineen muodostuminen. Monikin 
tahtoo meille uskotella, että aivot 
päinvastoin mukautuvat pääkallon 
vastapainon mukaan, koska luu on 
kovempaa kuin aivoaine. He eivät 
ota huomioon, kuinka semmoisten 
henkilöitten pääkallo suurenee, 
joilla on aivoissa vettä, ja että tä
mä osottaa aivan päinvastaista. 
He niinikään unohtavat, että luon
non yhtämittainen ravitsemistoi
minta muuttaa ja muodostelee ko- 
vimmatkin aineet yhtä helposti 
kuin pehmeimmätkin, kasaamalla

T j l s i i m i r l  Im -n  p ii il ku  Ilo .

mitaten, aikuisten ihmisten pään 
ympärimitta taas vaihtelee 50—58 
sentimetrin välillä. Pääontelon ja 
samalla koko pään koko on sitä 
suurempi, kuta suuremmat aivot 
ovat, ja tätä rinnakkaista suurene
mista jatkuu, niinkauan kuin pää 
kasvaa. Tämä seikka riittävästi 
osottaa, että pääkallo paikalla 
mukautuu aivojen mukaan, sitä 
myöden kuin aivot kasvavat. Ja 
koska pääkallon luut aina mies- 
kuntoisuuteen saakka ovat hyvin 
ohuet, — noin pari millimetriä 
vahvat tai vähän päälle — niin 
siitä luonnollisesti johtuu, että kal
lon ulkopiirre on aivan samanlai
nen kuin aivojen pinta. On muis
tettava, että pääkallo on elävää ai-

vähitellen ravintoaineita ja ime
mällä pois niitä, jotka jo ovat ol
leet kudoksissa liian kauan. On 
tehty vääriä johtopäätöksiä siitä, 
mikä ulkomuoto aivoilla on ollut 
luisesta kopastaan otettaissa. Kun 
aivoilla ei enää ole pääkallon tu
kea, niin ne vaipuvat kokoon ja 
litistyvät, vaikka ovatkin henkilön 
eläissä kokonaan täyttäneet pää
kallon ontelon. Voidaan hyvällä 
luottamuksella sanoa, että jokai
nen pääkopan osa vastaa jotain 
erityistä allaan olevaa aivo-osaa, 
että aivopoimuryhmät voivat muut
taa pääkopan muotoa ja että niitä 
vastaa sen ulkopinnalla näkyvät 
merkit. Mutta kuuluisain p ä ä k u h -  
m u je n  merkitystä emme siltä voi
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suureksi arvata. Otsa vaon merki
tystä on myös paljon liioteltu. Lap
sissa sitä ei tarvitse ottaa ensin
kään lukuun, naisissa vähän enem
män. Mitä taas miehiin tulee, niin 
ruumiin muitten luitten koko meil
le ilmaisee, miten suurta vakoa on 
edellytettävä. Vaikka otsa vako 
olisikin hyvin laaja, niin vaikuttaa 
se vain esiotsalohkojen alaosan 
k e s k u s t a a n ,  mutta ei sitä vastoin 
pään etuosan leveyteen, eikä sen 
pituuteen korvista mitaten. Niille, 
jotka kuhmujen mukaan mittaile
vat ihmisen viisautta, otsavako 
ehkä tuottaa paljonkin aprikoimis
ta, mutta ei sille, joka tässä esi
tettyjen perusteiden mukaan ar
vostelee eri aivoseutujen suhteel
lista kokoa.

Useimpien ihmisten aivot lak
kaavat kasvamasta heidän alkaes
saan neljännen vuosikymmenensä, 
mutta on niitä, joilla kasvaminen 
lakkaa vasta neljännen vuosikym
menen päätyttyä. Se riippuu ko
konaan siitä, miten vilkkaassa toi
minnassa asianomaisen järki on 
ja minkä verran hän laajentaa tie
tojaan uusilla tiedoilla. Vanhain 
ihmisten ja mielisairaiden pääkal
lo joutuu eräitten muutosten alai
siksi, mutta niitä meidän ei tar
vitse tässä ottaa lukuun.

Ihmisellä otsalohkot kehittyvät 
suuremmiksi kuin millään eläi
mellä. Kuta korkeammalle nou
semme eläinkunnan kehityspor- 
rasta, sitä enemmän näemme otsa- 
lohkojen laajenevan aivojen mui
hin osiin verraten, kunnes niitten 
pinta on kolmas osa aivojen koko 
pinnasta. Mutta eivät korkeim- 
mallekaan kehittyneiden apinain 
otsalohkot ole edes niin laajat 
kuin kaikista alhaisimman pieni- 
aivoisen idiodin. Ja  koska ihmi
sen ja eläimen aivojen muissa loh
koissa ei ole huomattavana saman
laista suhteiden ristiriitaa, niin 
voimme tästä tehdä sen johtopää

töksen, että otsalohkot juuri sisäl
tävät ne keskustat, jotka ovat ni
menomaan inhimillisiä — s. o, ne 
käsittävät varsinaisen älyn ja si
veellisten käsideiden keskustat. 
Suurempi osa otsalohkoista — lu
kuun ottamatta keskipoimuja, jot
ka luemme päälaen lohkoihin, — 
ovat sen linjan etupuolella, joka 
tähdätään korva-aukosta päälaen 
poikki vastaavaan kohtaan pään 
toisella puolella. Ne ovat oikeam
min sanoen se osa aivoista, jonka 
pystysuoraan molempien korvien 
kautta kulkeva taso ja vaakasuo
raan silmäkulmain kautta kulkeva 
taso erottaa. Jos näiden molem
pien tasojen ja lohkon kuperan 
katon välinen aivojoukko on huo
mattavan suuri aivojen muihin 
osiin verraten, — jos se on suh
teellisesti hyvin suuri — niin tästä 
voidaan päättää, että korkeam
pien henkisten kykyjen, sekä jär
jen että siveellisten voimain il
maus semmoisessa henkilössä on 
vallitsevampi kuin taipumusten ja 
viettien, ja että hän pitää kurissa 
eläimelliset vaistonsa. Päin vas
toin taas, jos tämä aivoala on pie
ni muihin aivolohkoihin verraten, 
niin semmoisen henkilön eläimel
liset vietit vievät voiton järjestä 
ja siveellisistä käsitteistä. Tässä 
eivät mitään merkitse kuhmut ei
vätkä kuopat, joita toiset hake
vat aivoista ta! kallosta niin suu
rella huolella ja joista he tekevät 
niin merkillisiä johtopäätöksiä, 
vaan johtopäätökset ovat tehtävät 
aivo-osain suhteellisen kehityksen 
vertaamisen ja arvostelemisen pe
rustuksella. Tämän väitteen voi 
itsekukin huomata todeksi, missä 
hän vain liikkuu tai oleskelee, ka
duilla tai kotona, julkisissa tai yk
sityisissä kokouksissa. Semmoi
silla miehillä, joilla on suuret jär
jen voimat tai etevät siveelliset kä
sitteet, on kaikkialla maailmassa 
avarat otsalohkot, olkoon heidän
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kansallisuutensa tai uskontonsa 
mikä tahansa. Tämän väitteen 
totuuden oivaltamiseksi ei tarvitse 
tuntea anatomiaa eikä fysiologiaa, 
sen voi jokainen nähdä tavallisilla 
silmillä. Kuta ulommaksi otsaluu 
kaareutuu, sitä enemmän sen sisä-
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puolella on tilaa aivojen otsapuo- 
lelle. Mutta on samalla muistet
tava, että tämä määrää ainoastaan 
yhden pinnan. Taakse päin kal
listuva otsa voi varsin hyvin 
käydä yhteen eteväin hengenlah- 
jain kanssa, jos otsalohkojen le
veys, korkeus ja syvyys on hyvä. 
Se ei paljoa merkitse, onko pää 
kokonaisuudessaan suuri vai pieni, 
kun vain otsapuoli on avara muu
hun päähän verraten.

Kuta suuremmat etumaiset loh
kot ovat aivojen muihin osiin ver
raten, sitä hienompi on ihmisen 
mielenliikutusten ja intohimojen
kin ilmaus ja sitä paremmin hän 
kykenee ne hallitsemaan. Jos sitä 
vastoin otsalohkojen kehitys kes
keytyy tai tauti niitä hävittää, niin 
alempien viettien ja eetillisten tun
teitten taistelu keskeytyy ja järjel
lisen ihmisen sijasta näemme eläi

men, joka kokonaan antautuu 
alempien himojensa tyydyttämi
seen. Kaikki mikä kiihottaa otsa- 
lohkoja, — esimerkiksi tulehdus 
taikka kasvannainen — saa aikaan 
nopeamman aivotoiminnan, terot- 
taa ymmärrystä, mielikuvitusta ja 
muistoa — sanalla sanoen, saa kä
sitteet nopeammin juoksemaan. 
Kun aivojen muut osat ovat ter
veet, mutta ovat menettäneet jär
jen hallitsevan vaikutuksen, niin 
ilmautuvat luonnolliset tunteet ja 
eläimelliset vietit sinään.

Kun elävien koirien ja apinain 
aivoista otsalohkot on hävitetty, 
niin on huomattu, että esimerkiksi 
apinat menettävät utelijaisuutensa, 
"tutkimisen halun” , joka on niille 
niin omituinen. Eivät ne sitten 
enää voi saada uusia vaikutuksia 
eivätkä vanhoja muistaa tai aja
tella, arvostelukyvyn menetettyään
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ne käyvät pelokkaiksi ja ärtyisiksi. 
Kaikki tunteet ja taipumukset jää
vät ennalleen, mutta käyvät hallit
sevan tahdon puuttuessa rajum
miksi. Mutta ne eivät enää voi 
osottaa kiitollisuutta, eivät enää 
mukautua uusiin oloihin, eivät op
pia mitään uutta, eivätkä palaut
taa muistoonsa semmoista, mitä 
ovat unohtaneet. Elävillä eläi
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millä tehdyt kokeet niin ollen osot- 
tavat todeksi arvelumme, että ai
vojen otsalohkot ovat ymmärryk
sen ja ajattelemisen ynnä moralis- 
ten käsitteiden keskustat, mikäli 
näitten alkeita on eläimissä huo
mattavana, ja että ne lisäksi hal
litsevat vaistomaisia taipumuksia.

Otsalohkot voidaan jakaa kah
teen alalohkoon:

1. Etumaista sanotaan esiotsa- 
lohkoksi. Se on silmäkuopista 
lähtevällä tasolla ja käsittää otsan 
seudut hiusrajaan saakka semmoi
silla henkilöillä, jotka eivät ole 
kaljuja.

2, Ylempi alalohko ulottuu täs
tä rajasta ennen mainittuun pysty
suoraan tasoon. Tämä osa taval
lisesti on tukan peitossa.

Edellinen osa voidaan vielä ja
kaa alempaan osaan, jossa järjen 
käsityskyky sijaitsee, ja ylempään 
osaan, jossa sijaitsee refleksion!- 
kyky eli varsinainen järki. Vii
meksi mainittu osa — tietysti kor
vasta saakka mitaten — on kehit
tynyt etenkin semmoisilla ihmi
sillä, joitten tieto perustuu etu
päässä järkeen, joiden tieto on toi
sin sanoen teoretista tietoa, vasta
kohtana käytännölliselle tiedolle, 
jota vastoin semmoisilla henkilöil
lä, joiden tieto perustuu havain
toon, edellinen osa on suurempi.

Toinen ja ylempi alalohko on 
siveellisten ja taiteellisten tunteit
ten seutu (etuosa) ja uskonnollis
ten tunteitten seutu (takaosa). Nä
mä aivoseudut ovat eläimillä ole
mattomat taikka vähän kehittyneet 
ja hyvin pienet rikoksentekijöillä 
ja kalkilla alimmilla ihmisroduilla, 
jotka ovat raakalaisista ja epäinhi
millisistä taipumuksista tunnetut.

Käymme nyt käsittelemään ohi- 
mrhohkoia. Ihmisten samoin kuin 
eläintenkin aivoissa on osa, jonka 
toimena ovat nuo yksilön itsensä 
säilyttämiselle välttämättömät it
sekkäät taipumukset eli vietit. Mi

tä hyötyä on eläimen aivoista, 
muuta kuin vaistojen ilmaisemi
seksi? Niitten suuri koko estää 
meitä olettamasta, että hermoai- 
neen paljous olisi muka älyn mit
ta. Mutta jos myönnämme, että 
eläimillä on vaistoja, jotka riippu
vat eräistä aivonosista, niin mei
dän myös täytyy olettaa, että ih
misessä on samanlaisia itsetiedot- 
tomia impulsseja. Eläviä eläimiä 
leikattaissa on huomattu, että kun 
otsalohkot on hävitetty, niin eläi
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met ovat menettäneet kyvyn hal
lita viettejään, joten niitten luonne 
on pahentunut. Toiselta puolen 
taas, kun petoeläinten aivoista on 
hävitetty ne osat, jotka edustavat 
ohimolohkoja, niin nämä eläimet 
ovat muuttuneet aivan sävyisiksi. 
Ohimolohkojen laaja kehitys, jota 
korva välin leveys ja syvyys osot- 
taa, ilmaisee voimakkaita eläimel
lisiä intohimoja sekä voimakasta 
elintoimintaa. Jos tälle leveydelle 
vastapainoksi järjen ja siveellisten 
käsitteitten seudut ovat riittävästi 
kehittyneet, niin luonne on voi
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makas, mutta samalla viehättävä. 
Ei koskaan pidä arvostella eläi
mellisten taipumusten voimaa ai
noastaan ohimolohkojen suuruuden 
mukaan, vaan meidän tulee niitä 
verrata aivojen muiden osain kehi
tykseen, etenkin otsalohkoihin, se 
on järkeä ja siveellisiä käsitteitä 
esittäviin lohkoihin, sillä nämä es
tävät taikka ainakin hillitsevät 
niitten vaistojen ylenpalttista il
mausta, jotka alkuaan olivat itse
säilytystä varten määrätyt. Jos
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ihminen eläisi yksinään saarella, 
niin kaikki itsesäilytyksen vaistot 
olisivat paikallaan. Mutta yhteis
kunnassa eläissään hän voi nauttia 
yhteiskunnallisen elämän etuja ai
noastaan sen kautta, että näitä 
vaistoja on hillitsemässä siveelli
set käsitteet, jotka saavat ihmisen 
alistamaan oman etunsa etsimisen 
toiseen sijaan kanssaihmistensä 
edun hyväksi. Kauan aikaa voi
ma, rohkeus ja tilapäiset juonet 
ratkaisivat, kumpi tyyppi pääsi 
toisestaan voitolle, kunnes kehityt
tiin niin pitkälle, että äly pääsi

vallitsevaksi. Silloin ei enää ollut 
tarpeellista toisilta ryöstää itsensä 
säilyttämiseksi, vaan keksittiin kei
noja, miten yksilö saattoi koota 
omaisuutta viekkaammalla tavalla, 
ei ollut enää tarpeellista tap
paa vihollisia, eikä niitä, jotka 
olivat toimeentulon ja vaurastumi
sen esteenä, sillä ne voitiin nyt 
voittaa lievemmillä keinoilla. Jos 
olisi olemassa ainoastaan vaistoja 
ja älyä, niin useimmat ihmiset 
käyttäisivät älyään omien vaisto
jensa tyydyttämiseksi, juuri niin
kuin eläimetkin tekevät. Mutta 
siveellisten käsitteiden kehittymi
nen ihmisessä hillitsi semmoisia 
taipumuksia. Vaikka ihminen ky
kenee hillitsemään viettejänsä ja 
intohimojansa oaremmin kuin eläi
met, niin ei siitä suinkaan seuraa, 
että nuo intohimot tai vietit ovat 
heikommat. Ne vain ovat enem
män järjen vallan alaisuudessa.

Ohimolohkojen alemman osan 
kärjessä on nälän ja janon keskus
ta, jonka vagushermon haara yh
distää vatsan kanssa. Tämän kes
kustan ensinnä keksi eräs frenolo- 
Riaa tutkiva lääkäri, sittemmin se 
huomattiin eläinkokeitten kautta, 
ia aivan hiljattain ovat kliinilliset 
havainnot o sortaneet huomion oi
keaksi. Nälän tunne kiihottaa 
eläintä etsimään ruokaansa. Voi
dakseen säilyä sen täytyy tappaa 
ja hävittää ruumiinsa ravitsemi
seksi — sillä tulee siis olla voi
maa ja halua saaliin anastami
seksi. Tämä on suurin osa maini-' 
tun alalohkon tehtävästä. Koska 
tämä vietti on lihansvöjille eläi
mille erittäin tärkeä, niin tämä osa 
niitten aivoista on korkealle kehit
tynyt ja hyvin raatelevien eläi
mien pääkallossa on sillä kohdalla 
kohennus. Sama on laita sem
moisten ihmisten, joilla on taipu
musta väkivaltaisuuteen. Itsesäi
lytyksen vaisto sisältää toisenkin 
taipumuksen, joka näyttää lätty-
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vän tämän alalohkon taaempaan 
osaan. Jotta eläin voisi pitää puo
liaan olemassa olon taistelussa, 
niin sen täytyy älytä vaarat, jotka 
sitä ympäröivät, ja kyetä ne tor
jumaan, sekä vahingoittamaan vi
hollisiaan. Tästä on seurauksena 
tappelun vietti. Vihollisen näke
minen kohottaa eläimen tarmon 
kiivaaksi raivoksi, joka aiheuttaa 
koko ruumiissa tärkeitä verisuo
nien toimia ja saa jokaisen lihak
sen voiman kasvamaan monenker
taiseksi. Se on seurauksena ref- 
leksijärjestelmästä, jolla on ääret
tömän suuri merkitys yksilön it
sensä säilyttämiseksi taistelussa 
olemassa olon edestä. Elävien 
eläinten leikkaukset todistavat tä
män huomion oikeaksi. Sillä jos 
tätä osaa eläinten aivoista kiiho
tetaan, niin se saa aikaan raivon 
ilmiöitä, kuten sylkemistä, hännän 
pieksemistä, kidan aukomista, 
hyökkäyshyppyjä, kiukkuisia ää
niä tai korvain niuhistamista, jon
ka kaikki eläimet tekevät, ennen
kuin rupeavat taistelemaan. Itse
säilytyksen vaisto ihmisessä ei ra- 
jotu taistelemisen haluun eikä fyy- 
sillisen vastustuksen tekemiseen, 
vaan se terottaa ja vahvistaa kaik
kia multakin hengenvoimia.

Kiukustuminen eli viha on itse- 
säilytysvaiston aktivinen muoto. 
Kiukku on mielenliikutus, joka ei 
tuota nautintoa sen enempää kuin 
kipuakaan, siitä herää halu tur
mella mieleniiikutuksen aiheutta
ja. Kaikenlaiset vastoinkäymiset 
suututtavat meitä ja lapset varsin
kin osottavat selvään suuttumuk
sensa. Nälkäiset ja ne, jotka po
tevat ruuansulatuselimien tauteja, 
ovat hyvin kärkkäitä suuttumaan. 
Ja  toiselta puolen taas kiukustumi
nen helposti saa aikaan ruuansu
latuksen häiriöitä. Tämä; suhde 
saa luonnollisen selityksensä siitä, 
että suuttumuksen ja ruuansula
tuksen keskustat ovat lähellä toi

siaan, vieläpä siitä voi aiheutua 
sekin, että humalaisissa herää tap
pelemisen halu. On ihmisiä, joit
ten järki ei ulotu niin pitkälle, et
tä he kykenisivät hallitsemaan 5m- 
pulsivisia tunteitansa. Sisäinen 
mielenkiihko hillitsemättä purkau
tuu ulkonaiseksi ilmaukseksi. Suu
rimmassa määrässä ärtyisinä, pie
nimmillekin vaikutuksille alttiina, 
he usein joutuvat ankarimpaan 
mielenkiihkoon vähäpätöisimmis- 
täkin syistä. Mielenliikutus voi 
mennä niin pitkälle, että järjen 
voima sen kautta kokonaan la
maantuu, eivätkä he enää vähää
kään kykene hallitsemaan teko
jaan, vaan viehättyvät väkivallan 
töihin ja rikoksiin. Muuan lääkä
ri ja aivo-opin tutkija tekee selkoa 
350 raivohulluuden tapauksesta, 
joissa ainoastaan tämä aivojen osa 
oli sairastunut.

Ohimolohkon etuosassa, juuri 
nälän ja janon keskustan eli ravin - 
tovaiston yläpuolella on keskusta, 
josta varastojen keräämisen taipu
mus näyttää olevan peräisin. Se 
kehittyi eläinten huomatessa tar
peelliseksi varastojen kokoomisen, 
koska ravintoa toisin ajoin saat
toi olla niukalti. Niin kehittyi 
taipumus kerätä säästöjä tulevai
suuden tarpeiksi. Ihminen ei ko- 
koo varastoja vain talveksi, vaan 
hän kerää tai ainakin pyrkii ke
räämään kaikenlaista omaisuutta 
koko elämäkseen ja jälkipolvel- 
leenkin. Kysymyksessä oleva ai
voalue antaa ainoastaan taipumuk
sen ja tavan, vaan ei kykyä, ellei
vät sitä tue äly ja muut tarpeelli
set ominaisuudet. Siitä saa al
kunsa omaisuuden rakkaus. Omai
suutta tietysti voidaan hankkia re
hellisesti tai epärehellisesti — ai
vojen muitten osain järjestyksestä 
riippuen.

Ohimolohkon yläpuolen takaosa 
on niinikään yhteydessä itsesäilyt- 
tämisen vaiston kanssa. Eläinten
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täytyi suojella itseään lukuisia vi
hollisiaan vastaan, etteivät joutuisi 
tuhon omiksi. Siitä kehittyi pii
loutumisen vaisto, joka niinikään 
oli hyödyksi saalista lähestyttäis- 
sä, ynnä epäluulon tunne. Epä
luulo on suojeleva vaisto ja niin 
ollen tarpeellinen hengen avu. Se 
on taipumus menetellä epäsuorasti 
ja viekkaasti asianomaisen aiko
muksien salaamiseksi. Jos mora- 
linen kasvatus on kiero, niin se 
johtaa viekkauteen ja petokseen. 
Toiselta puolen taas semmoinen 
henkilö, jolla tämä osa aivoista on 
verraten pieni, on luonnostaan 
avomielinen, suora ja vilpitön ta
voiltaan ja käytökseltään. Epä
luulo ja vainohulluus usein johtu
vat tämän aivoalueen sairastumi
sesta.

Päälaenlohkot niinikään voidaan 
jakaa kahteen osaan, — ylempään 
ja alempaan. Huomautimme jo, 
että itsekkäät tunteet liittyvät 
edelliseen. Jälkimäinen taas on 
anatomisesti yhteydessä ohimopoi- 
mujen taaempien poimujen kanssa, 
ja niin ovat sen toimetkin. Eri 
eläinlajien taistelu olemisen puo
lesta saattaa varsinkin heikommat 
alituiseen vaaran alaisuuteen. Tieto 
menneistä vaaroista tekee ne varo
vaisiksi ja saa ne samalla pelkää
mään vihollisiaan. Siitä syystä ne 
käyttävät järkivoimiaan pelon tun
teen yhteydessä ja varovat vaaraa. 
Siten kehittyy varovaisuus. Tämä 
aivoalue on parhaiten kehittynyt 
niissä eläimissä ja ihmisissä, jot
ka ovat pelokkaita, arkoja ja kärk
käitä ryhtymään kaikkiin mahdol
lisiin varokeinoihin vastaisten 
vääräin torjumiseksi. Tämän täy
tyy tapahtua itsestään, muutoin 
siitä ei ole hyötyä. Ei ole aina 
aikaa ajattelemiseen. Ilman pe
lon tunnetta eläimet eivät olisi 
vaaraa käsittäneet. Epäilemättä 
eläimelle taistelussaan olemassa 
olon edestä oli suunnattomaksi

eduksi, että vaarallisen sortaja 
ääni lannisti sen tarmon peloksi, 
vähensi kudoksien jäntevyyttä ja 
muutti ulkonäön kuolonkaltaiseksi. 
Eläin, jota usein pelotellaan, käy 
araksi. Pelko on säikähtymisen 
kroonillinen muoto. Siitä kehittyi 
taipumus varoa tulevia vaikeuksia 
ja vaaroja, välttää niitä ja hillitä 
mielihyvän ilmauksia, milloin ne 
sisälsivät hetkellisen tai vastaisen 
vaaran. Kun pelko on ylenpaltti
nen, niin se aiheuttaa epäröimistä 
ja päättämättömyyttä semmoisissa 
tapauksissa, joissa rohkea ja var
ma käytös olisi tarpeen. Milloin 
pelko taas on vajanainen, silloin 
usein huomataan huolettomuutta 
ja varomattomuutta. Kasveja syö
väin eläimien kallot ovat päälaen 
poikki avarat. Raatelevien eläin
ten kallot sitä vastoin ovat ava
rat ohimo itten poikki. Päälaen 
seudun alempien osien vahingoit
tuminen tai sairastuminen saa ai
kaan ylenmääräisen pelon ja ras
kasmielisyyden ilmauksia. Elä
vien eläinten leikkaukset ovat 
osottaneet, että näitten aivonosain 
sähkokiihotukset saavat aikaan pe-' 
lon ilmauksia ja niitten hävittä
minen taas, ettei eläin enää pel
kää, eikä huomaa vaaraa.

Niskalohkojen kehitys taas vas
taa miehen ja naisen tunteitten ja 
toisiinsa kiintymyksen vahvuutta. 
Ne näyttävät sisältävän keskuk
set, jotka ovat ihmisen tunteitten 
peruselementit — vanhempien voi
makkaan rakkauden lapsiaan koh
taan, ioka on välttämätön suvun 
säilymiselle. Lukuisat antropolo
git ovat panneet tähdelle, että nis- 
kalohkot naisella ovat enemmän 
kehittyneet kuin miehellä, ja nai
silla tosiaan harvoin näkee suoraa 
takaraivoa, joka miesten kesken 
on niin tavallinen. Se ei johdu 
siitä, että naiset kokoovat hiuk
sensa tukoksi, vaan tosiaan pe
rustuu siihen, että miehen ja nai
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sen pääkallot ovat eri tavalla ke
hittyneet. On tarkkojen mitta
uksien kautta todistettu, että' nai
silla keskileikkauksen takapuolel
la on enemmän aivoainetta kuin 
miehillä, jota vastoin miehillä on 
enemmän aivoja leikkauksen etu
puolella. Toisin sanoin, naisilla 
yleensä on vähemmän järkeä kuin 
miehillä, mutta sen sijaan enem
män tunnetta. Naiset kiintyvät 
lapsiin paljon lujemmin kuin mie
het, ja ystävyys naisten kesken 
niinikään on paljon voimakkaampi 
kuin miesten joukossa. Joka vain 
on saavuttanut naisen ystävyyden, 
voi olla varma siitä, että se asia 
menestyy, jossa tämä nainen on 
hänen apunaan. Miehet paljon 
helpommin menettävät rohkeutensa
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samanlaisissa oloissa. Semmoisil
ta henkilöiltä, joitten niskalohkot 
ovat verraten pienet, puuttuu hel- 
1 empiä tunteita, he ovat helposti 
kankeita ja muodollisia. Semmoi
sella miehellä voi olla korkea vel
vollisuuden tunto ja terve morali- 
nen vaisto, hän voi vaimolleen ja 
lapsilleen hankkia kaikki tarpeet 
ja elämän mukavuudetkin, mutta 
miehenä ja isänä hän on epäon
nistunut.

Kun frenologian eli aivo-opin 
periaatteet tulevat yleisemmin tun
netuiksi, niin varmaan tämä tiede 
kohoo siitä syrjäisestä asemasta, 
joka sillä on tähän saakka ollut, 
se kohoo tutkimhksen asemasta 
tieteiden joukkoon.

0  0
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Boless
K ir jo t t i  M a x im  G o k ij 

Su o m . V . F ,

Kerran jouduin tuttavuussuhtei- 
slin, josta aijon tässä nyt kertoa.

Olin Moskovassa opiskelemassa, 
satuin asumaan eräässä paikassa 
— no niin; hän oli puolalainen 
nainen, Theresa nimeltään. Hän oli 
tummaverinen, roteva ja voimakas, 
tuuheat kulmakarvat ja silmärip
set; — suuret, karkeat, alhaisen 
näköiset kasvot näyttivät, niinkuin 
ne olisivat viimeistelty kirveellä. 
Eläimellinen kiilu silmissään, syvä 
basso äänensä, ajuria muistuttava 
käyntinsä, ja hänen tavaton voi
makkuutensa, joka muistutti mi
nulle torimuijaa, saattoivat minut 
hirmuisen kauhun valtaan, Minä 
asuin ullakkokamarissa ja hänen 
ovensa oli vastapäätä minun ove
ani. En koskaan avannut oveani 
silloin kuin tiesin hänen olevan 
huoneessaan. Mutta se tapahtui 
tietenkin sangen harvoin. Joskus 
kuitenkin satuin tapaamaan hänet, 
kun menin alas huoneestani, rap
pusilla, eli kartanolla. Hän katseli 
minua hymyillen, joka tuntui mi
nun mielestäni hävyttömältä, ja il
jettävän petomaiselta. Tavallisesti, 
tavatessani hänet, oli hänen tuk
kansa ja pukunsa mitä sotkuisim- 
massa epäjärjestyksessä, ja aina 
sama inhottava hymy huulillaan, 
typerästi tuijottaen hän sanoi:

"Kuinka voitte herra ylioppi
las?"

Hänen tuhma naurunsa teki hä
net vieläkin inhottavammaksi. Oli
sin mielelläni muuttanut kortteeria 
päästäkseni erilleni hänen läheisyy
destään, vaan kun huoneeni oli ais
tikas, ja näköala huoneeni ikku
nasta erittäin miellyttävä, ja ohi
kulkeva katu oli hiljainen ja rau'

hallinen, niin päätin jäädä siinä 
edelleenkin asumaan.

Eräänä aamuna, juuri kun olin 
pukeutunut, loikoilin leposohvalla 
mietiskellen, koettaen keksiä jon
kunlaista tekosyytä jonka nojalla 
voisin tänäpäivänä jäädä pois luo
kaltani koulussa. — — Yhfäkkiä 
avautui huoneeni ovi, ja kynnyk
selle seisahtuneen puolalaisen nai
sen inhoittava basso ääni lausui:

"Hyvää huomenta, herra yliop
pilas !”

"Mitä te haluatte?” , kysyin hä
neltä. Hän näytti hämmästyneeltä, 
kasvoilta uhkui hyvänsuopainen sä
vy, joka ei ollut tavallista hänelle.

"Katsokaas, herra ylioppilas, mi
nä tulin pyytämään teitä toimitta
maan erästä asiaa minulle; olkaa 
niin hyvä, älkää kieltäkö sitä mi
nulta!”

Siinä loikoillessani ajattelin, että 
se oli häneltä vaan tekosyy, jolla 
koetti päästä läheisempään tutta
vuuteen minun kanssani. Oleppas 
varovainen poikani!

"Näettekös, minun pitäisi lähet
tää kirje kotimaahani” , jatkoi hän 
matalalla äänellä.

“ No” — piru vieköön sinut, ajat
telin—“ jos haluatte niin voin sen 
kirjottaa teille". Hypähdin pys
tyyn otin paperia, istuin pöydän 
viereen ja sanoin:

"Tulkaa sitten lähemmäksi, istu
kaa alas ja sanelkaa, mitä olisi kir
joitettava".

Hän tuli lähemmäksi istuen varo
vaisesti tuolin nurkalle, katsellen 
minua arkailevilla silmäyksillä.

"Kenelle minun olisi kirjoitet
tava?"

“ Boleslaw Kapshafille Sventsia-
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nin kauppalassa, Warsovan rauta
tien varrella".

"Mitä pitäisi minun kirjoittaa? 
— puhukaa.”

"Rakkahin Bolessini, sydänkäpy
seni, rakastettuni. Jumalan äiti 
suojelkoon sinua! Kultasen sydä
meni kautta, — miksi et ole pit
kään aikaan kirjoittanut surevalle 
kyyhkysellesi Theresalle — — ” .

Minulla oli täysi työ pidättää 
nauruani. Hän, sureva kyyhkynen 
todellakin! Lähes kuutta jalkaa 
pitkä, ja nyrkit niinkuin nyrkkitap- 
pelijalla. Kasvot niin mustat ja li' 
kaset, että näytti niinkuin tämä 
kyyhkynen olisi ollut kaiken ikän
sä savupiippuja nuohoomassa, ei
kä koskaan saanut kunnollista kyl
pyä. Kuitenkin hillitsin itseni ja 
asettaen kasvoni väkavan näköi
seksi kysyin:

"Kuka on tuo Boless?"
"Boless’ko, herra ylioppilas", 

vastasi hän loukkaantuneena, sillä 
olin tavannut väärin hänen nimen
sä, "Boless on minun sulhaseni".

"Sulhanenko ?”
"Ja  miksi sitä niin kummastelet

te, eikö tytöllä sitten saisi olla sul
hasta ?"

Hän — tyttökö?, no mutta tuo 
voittaa kaikki mitä tähän asti olen 
kuullut. Miksikäs ei, kuka voisi 
väittää sellaista seikkaa! Kaikki
han on tässä maailmassa mahdollis- 
ta.

" Ja  oletteko kauvankin olleet 
kihloissa?"

“ Onpa jo kuudes vuosi menos
sa” .

"Oh höh!” — ajattelin itsekse
ni, ja sitten sanoin ääneen: “ No 
niin, jatkakaa saneluanne” .

Ja  minun täytyy m yöntää-------
niin hellä ja rakkautta uhkuva tuli 
tämän kirjeen sisältö------ että oli
sin ollut valmis vaihtamaan Boless- 
in kanssa asemia, jos tuona kir

jeen lähettäjänä olisi ollut joku 
muu kuin Theresa.

"Kiitän teitä sydämeni sisimmäs
tä, herra ylioppilas", lausui The
resa syvästi kumartaen. "Voinko 
mitenkään tehdä teille palvelusta?”

"E i kiitoksia!”
"Eikö ehkä kuluneet paitanne tai 

alusvaatteenne kaipaisi parsimis
ta?”

Tuo suututti minua. Tunsin, että 
tämä hameissa kulkeva elefantti 
sai veren kiertämään poskillani. Sa' 
noin hänelle terävästi, ettei hänen 
palvelustaan täällä tarvittu, ja niin 
Theresa poistui.

Kului noin kaksi viikkoa. Erää
nä iltana istuin ikkunan ääressä 
katsellen ulos, hiljalleen viheltäen, 
ja miettien, kuinka voisin vapautua 
itsestäni. Tuntui niin kolkolle, ja 
ilmakin oli mitä roskaisin olla saat
toi. Ulos meneminen tänä iltana 
ei voinut tulla kysymykseenkään. 
Niinpä päätin siinä ryhtyä teke
mään tarkkaa analyysia itseni 
kanssa. Sekään ei tahtonut käy
dä päinsä, sillä tunnuin niin tylsäl
le. Mutta mitään muutakaan tehtä
vää ei ollut. Silloin taas yht’- 
äkkiä avautui ovi, jumalalle kiitos! 
Joku tuli minua katsomaan.

"Onko teillä erittäin kiire juuri 
nyt, herra ylioppilas?”

Theresa! Hm! — ajattelin että 
olisin tavannut mieluummin kenen 
muun tahansa kuin Theresan.

“ No mitä haluaisitte nyt?”
“ Haluaisin pyytää herra ylioppi" 

lasta taasen kirjoittamaan” .
"H yvä on, Bolessilleko te halu

aisitte minun kirjoittavan?”
“ Ei, vaan tällä kertaa kirjeen Bo- 

lessilta minulle".
"M i—mi—ta?”
"Pyydän anteeksi, herra ylioppi

las, kuinka olenkaan sanonut tuh
masti? — Tämä nyt kirjoitettava 
kirje ei tulisi minulle, vaan erääl
le miespuoliselle ystävälleni, jolla
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on morsian ja jonka nimi on myös
kin Theresa, kuten minunkin. Tuo 
ystäväni ei osaa kirjoittaa, niin 
pyytäisin herra ylioppilasta kirjoit
tamaan hänen puolestaan tuolle 
Theresalle-------”

Käänsin katseeni häneen. Hän 
näytti hyvin pelokkaalta, ja sor
mensa vapisivat, ja vaikka en en- 
sin ymmärtänytkään mikä tarkotus 
tuolla naisella oli, niin lopuksi kui
tenkin älysin asian oikean laidan.

“ Kuulkaapas nainen, sanoin hä
nelle, te olette valehdellut minulle. 
Teillä ei ole mitään Theresa ja 
Boless-nimisiä tuttavia. Se on teil
tä vaan tekosyy tullaksenne tänne. 
Sanon suoraan, etten kaipaa teitä 
täällä, enkä tahdo olla missään te
kemisissä teidän kanssanne, ym
märrättekö ?"

Hänen kasvonsa muuttui tulipu
naiseksi. Näin kuinka hän arastel
len kummallisesti liikutellen huu‘ 
liaan yritti lausua jotakin, kuiten
kaan kykenemättä.

Jotenkin johti se minut ajattele
maan, että olin vähän väärin tuo
minnut häntä. Tuon kaiken ta
kana on jotakin. Mutta mitä?

"Anteeksi, herra ylioppilas” , sai 
hän vaivoin sanotuksi, kääntyen 
ovelle ja poistui huoneestani.

Tästä jäi epämiellyttävä tunne 
sydämeeni. Kuulin kuinka hän pau
kautti oven kiinni jälkiinsä; tyttö 
raukka kaiketikin poistui erittäin 
suutuksissaan, —. Ajattelin asiaa 
uudelleen ja niin päätin mennä 
häntä lepyttämään, ja kirjoittamaan 
hänelle se pyytämänsä kirje.

Menin hänen huoneeseensa. Hän 
istui pöydän ääressä pää nojautu
neena käsien väliin.

"Theresa” , sanoin, "tahdotteko 
hetkisen kulia minua?”

Koska hyvänsä muistan tätä koh
tausta, niin tunnen itseni aina niin 
kummallisen ahdistetulta. Mutta 
palatkaamme asiaan. Kun näin et

tä hän ei vastaa, jatkoin uudes
taan :

"Kuunnelkaa minua tyttöseni —11
Hän hypähti pystyyn, silmät 

säihkyen, ja laski molemmat kä
tensä olkapäälleni, ja enempi kuis
katen kuin mutisemalla syvällä bas~ 
soäänellään sanoi:

"Katsokaa, herra ylioppilas, mi
täs siitä, vaikka ei olisikaan The- 
resaa, ja mitäs siitä vaikka ei oli
sikaan mitään Bolessia? Onko siitä 
mitään haittaa teille, eli onko teil
le niin perin vaikeata kirjoittaa 
muutama sana paperille! Oh! tei
tä, Luulin teitä hyväksi nuorukai
seksi, sellainen kaunis, vaaleatuk
kainen pikku poika. Niin, se on 
tosi —• — mitään Bolessia, eli The- 
resaa ei ole vaan ainoastaan minä 
olen olemassa! Mutta mitäpäs sii
tä?"

"Suokaa anteeksi” , sain aika lail
la hämmästyneenä sanotuksi. “ Mi
tä te sanoittekaan? Mitään Boles
sia ei ole ole olemassa? Niinkö te 
sanoitte ?’ ’

"Niin sanoin, mutta mitäs siitä?
"E ikä myöskään Theresaa?”
“ Niin, ei myöskään Theresaa; se 

on — — niin — kyllä minä olen 
tässä".

En voinut ymmärtää sanaakaan. 
Tuijotin suoraan hänen silmiinsä, 
koettaen päästä selville kumpi 
meistä oli kadottanut järkensä. Hän 
palasi pöydän luo, sitten piirongil
leen ja kopisti siellä vähän aikaa 
palaten takasin minun luokseni sa
noen:

“ Tässä on kirje, jonka kirjotitte 
pari viikkoa sitten, ottakaa se ta
kasin. Te ette kuitenkaan halua 
kirjoittaa minulle toista kirjettä, 
joku muu on ehkä ystävällisempi 
ja tekee niin” .

Tunsin kohta kirjeen samaksi, 
jonka kirjoitin hänelle Bolessille 
lähetettäväksi.
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"Kuulkaapa Theresa” , sanoin hä
nelle, “ Olkaapa niin hyvä ja se
littäkää mitä tämä kaikki merkit
see? Kuinka te voitte pyytää ke
tään kirjoittamaan kirjettä, kun ette 
katso tarpeelliseksi niitä edes lähet" 
tää mihinkään?"

"Lähettääkö? ja mihinkä?"
"No Bolesillepa tietenkin” ,
"Mutta kun häntä ei ole olemas

sakaan” .
Minä en todellakaan ymmärtänyt 

mitään. Minulle ei jäänyt muuta 
neuvoksi kun syleskellä ja kävellä 
ulos hänen huoneestaan, mutta sa
massa hän alkoi selittää.

“ No niin, mitäpäs siitä?” hän al
koi loukkaantuneella äänellä, “ Hän
tä ei ole olemassa” , — ja levitti kä
tensä ikäänkuin päästäkseen sel
vään ymmärrykseen miksi ei häntä 
ole olemassa. "Mutta minä tahdon 
hänet. Enkö minä ole yhtä pal
jon ihmisolento kuin joku toinen
kin? Tietysti — minä tiedän sen 
— —  mutta se ei liikuta ketään 
jos minä kirjoitan hänelle-------

"Suokaa anteeksi, mutta kenel
le?"

"Bolessillepa tietenkin” .
"Mutta kun häntä ei ole olemas

sakaan” .
"Ah, Jumalan äiti! Mitäs siitä 

vaikk'ei häntä ole; mutta siltikin 
minulle on hän olemassa. Ja  The-
re sa -------se olen itse, hän vastaa
minun kirjeisiini, ja minä kirjoitan 
hänelle uudelleen” .

Minä ymmärrän. Tunsin tuskaa 
sydämessäni, ja häpesin tietäessäni, 
että ainoastaan kolmen askeleen 
päässä itsestäni eli ihmisolio, jolla 
ei koko tässä suuressa maailmassa 
ollut ketään joka olisi häntä rakas
tanut eli tuntenut minkäänlaista 
myötätuntoa häntä kohtaan, ja että 
hänen menettelynsä oli yrityksenä 
saadakseen ystävää itselleen.

"Tässä on kirje, jonka olette kir
joittanut minulta Bolessille. Minä

annan muiden sen lukea, ja kun mi
nä kuulen sitä luettavan, niin mi
nulle näyttää niinkuin Boless olisi 
todellakin olemassa. Sitten pyydän1,' 
että kirje kirjoitetaan Bolessilta 
Theresalle — se tarkoittaa minulle. 
Kun sellainen kirje kirjotetaan ja 
luetaan minulle, niin tulen melkein 
kokonaan vakuutetuksi, että on Bo
less, olemassa, ja se tekee minun 
elämäni paljon helpommaksi” .

Piru vieköön, mutta minä jatkan 
tuttavuussuh te itäni. Tehdäkseni pit
kän jutun lyhykäisemmäksi, sanon 
että aloin tästä lähtien kirjoitta
maan kirjeitä kaikella täsmällisyy
dellä kaksi kertaa viikossa Boless’- 
ille ja päinvastoin. Minä kirjoitin 
erinomaisia vastauksia Theresalle. 
Hän kuunteli hartaasti kuin luin 
hänelle epistolani ja nyyhkytti bas- 
soäänellään. Hän vuorostaan paik
kasi minun vaatteitani ja sukkiani.

Kolme kuukautta myöhemmin 
hänet vietiin vankilaan, jostain mi
nulle tuntemattomasta syystä, ja 
tähän mennessä hän on vannaankin 
kuollut.

Tämä tuttavuuteni saattoi minut 
puhaltamaan pois tuhkat sikarista
ni, katselemaan miettiväisenä tai
vaalle ja tekemään johtopäätök
sen:

"Mitä syvemmälle on ihmisolio 
maistanut katkeruuden kalkkia, si
tä kiihkeämmin hän ikävöi suloi
suutta, ja me sulkeutuneena ulos 
kuluneeseen siveyteemme katse
lemme toinen toisiamme itsetyyty
väisyyden sumun lävitse, vakuutet
tuina siitä että olemme oikeassa 
-------emme voi sitä ymmärtää.

Ja  kaikki seikat kääntyvät hul
lunkurisiksi ja kieroiksi. Langen
neita ihmisiä, me sanomme — mut
ta keitä ovat nuo langenneet? En
sinnäkin ne ovat ihmisolennolta, 
valmistettu samasta luusta ja lihas
ta, samasta verestä ja hennoista 
kuin mekin. Meille on tästä ker
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rottu jo vuosisatoja uudelleen ja 
yhä uudelleen. Me kuun telemme 
— mutta piru yksin tietää kuinka 
tyhmiä olemme! Todellisuudessa 
me itsekään emme ole muita kuin 
langenneita ihmisiä ja syvemmäl- 
lekin langenneita nähtävästikin — 
itsetyytyväisyyden kuiluun, pitäen 
omia aivojamme ja hermojamme

parempina niitten aivoja ja hermoja 
jotka eivät ole niin viekkaita kuin 
me olemme, ja jotka eivät voi tees
kennellä olevansa hyviä, niinkuin 
me teemme — mutta kylliksi tästä. 
Se on jo niin vanhaa — — niin 
vanhaa ja kulunutta että todellakin 
jo hävettää siitä enään puhua
kaan —” .

0  0  0  0
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Kevät
K i r j  o t t  i A.  P.

Luonto ikäänkuin ilokyyneleitä 
vuodattaa talven kahleista vapau
dessaan.

Talven luomista vesipuroista va
luu vesi norosinaan, jäätiköt läikäh- 
televat ja lumi kuluu kuhisten. Jo 
puhkeaa iloinen puronen pulpatuk- 
seensa, heittelee kuohuissaan hako- 
reuloja ja kaarnanlastuja, kuni 
mahtava virta jättiläishonkia ja 
aluksia. Jo vuolas, mahtava virta 
puskee hartioiltaan haprastuneen 
jaävaipan ja pauhaten rynnistää 
alas valtavesiä kohden. Ja maa, tuo 
kaiken rikkauden lähde, näyttää 
ikäänkuin häpeäisi syksynsyömää, 
hallan harmentamaa, alastonta köy
hyyttään kirkkaan auringon alla. 
Päivän, pari se epäröivänä värjöt
tää, mutta sitten nuoruuden tulisella 
reippaudella ja vahvalla elinvoi
malla alkaa se pukea itseään. — 
Jo kohoaa pehmoinen, vihreä nur
men nukka, puut ja pensaat puh
kovat heleitä lehtiään, rannat ko
hottavat kaislojaan ja ulpukoitaan, 
kentät somistavat tuhansilla kuk
kasilla ja koko luonto pursuaa lop
pumatonta elinvoimaansa, rikkaut
tansa ja kauneuttansa. Nyt sen 
ei enään tarvitse hävetä alasto
muuttaan auringon kirkkaiden sä- 
teitten alla, vaan saa ylpeillen 
nauttia loistostaan ja luojakyvys- 
tään.

Oli kuollut lintusten laulu, oli 
jäänyt perhonen sammaleen, oli 
sammunut auertanssl ja iltarusko 
oli lumoton. Näytti kuin eivät ne 
enää konsana saapui sikaan, oli jä- 
lellä muistojen unelmat vaan. Mut
ta kevät ne toi. — Nyt sadat lin
tuset riemuvirtensä kuorossa virit
tävät. nyt oerhoset silkki siivin lii- 
■ polievät kukalta kukalle mehua

maistellen, nyt auer päivänrinte- 
hillä kevyttä ilotanssia tanssii ja 
päivän kirkas säde ja illan hoh- 
torusko laineenläikkylöissä värinsä 
välkyttää. — Mettä kokoo mehi
läinen, ahkerasti muurahainen ke
koansa kehittää kilvan pesiänsä 
lintuparit kyhäävät, vaalivat mu- 
niaan, hoitavat poikasiaan.

Vain työtä, ahkeruutta, nautin
toa, rakkautta ja iloa — se on ke
vättä, kevät on sitä. Paitsi var
haista yö hallaa, mikään muu ei 
tätä sopusointua sorra, ja senkin 
jäljet vahva elinvoima luojan sil
män loistehessa voittaa.

Kevät, vapauttaja, luoja ja sopu
sointu — työ, ilo ja rakkaus — ei 
yhtään elävää jää sen henkäyk
sestä osattomaksi, ei yksikään sy
dän ole sen sykintään yhtymättä. 
Ihmismielen se tempaa taikavoi
malla mukaansa. Vanha tuntee 
itsensä nuorentuneeksi, nuori voi
mistuu, surullinen ilostuu, synkeä 
valostuu ja miljoonat, miljoonat 
huudahtelevat rinnoissaan: Kevät! 
Kevät!—

Mutta — milloinka sinun synkeä 
ja kahlehtiva talvesi loppuu ja si
nun kevääsi ilokvyneliä vuodat
taen saapuu?— Milloinka tuntenet 
sinä kevään vapauden, ilon, lem
men ja sopusoinnun eheän rinnas
sasi, — milloinka?

Et sinä nyt sitä tunne, et voi 
täysin mielin yhtyä kevään rie
muun suurimpana juhlaaikana. S i
nä vaistomaisesti tunnet vaikutus
ta ja unelmoiden aavistelet sen 
suurta nautinnollista sopusointua, 
mutta päälle sinä huokaat, sillä si
nä tunnet, että olet vielä kolean 
talven kahlehtlma ja että kevää
si vielä viipyy.
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Ja  kuinka sinä sentään tahtoi
sit sen lumousvoiman täysin tun
tea ja elää kerrankin sen autuaan 
päivän, jota ei häiritse vangin kah
leiden kilinä, ei pyövelien telineet, 
ei tehtaan ruhjovain rattaitten su
rina, ei vartijasi vainoava katse, ei 
äitien vaikertava ääni eikä repa
leisten mierolaisten näkeminen.

Se viipyy, viipyy — mutta ke
nen tähden? —

Emmekö me ole maassa ja eikö 
kevät rikkauksineen, loistoineen ja 
nautintoineen synny juuri maassa 
auringon säteiden avustamana.

Määräsikö Luoja auringolle: 
tuolle sinä saat paistaa, tuolle et? 
Määräsikö se toiselle kukkasen ja 
toiselle kuivuneen oksan, toiselle 
hedelmän ja toiselle kiven, toisel
le vilpoisan siimeksen ja toiselle 
paahtavan erämään? Määräsikö se 
että tuosta lähteestä sinä et saa 
janoasi sammuttaa, sillä se on toi
sen lähde, tuosta vedestä sinä et 
saa nälkääsi kaloja onkia, sillä ne 
ovat toisen kaloja; tuosta mättääs
tä sinä et saa marjoja poimia, sillä 
ne ovat toisen marjoja, tuosta met
sästä sinä et saa ottaa puita, sillä 
ne ovat toisen puita ja tuon puun 
siimeksessä sinä et saa levähtää, 
sillä se on toisen puun siimes; — 
määräsiköhän Luoja niin?

Eihän toki! Kukapa täällä sellai
nen herra olisi: kenelläpä hän 
olisi sellaisen herravallan antanut, 
kalkillehan täällä on tasan jaettu 
elämän tarpeet. Luonnon suuri 
järjestys ei luo itsessänsä mitään 
epäjohdonmukaista. Yhteistä on 
auringon valo, kuinka sen hedel
mät sitten olisivat jaettuja. Ainoat 
jaettavat ovat työn hedelmät, jot
ka kuuluvat tekijälleen; kaikki muu 
on suuren luonnon järjestyksen mu
kaan yhteistä.

Mutta nyt sinun kukkamaitasi 
toinen katselee, toinen korjaa sa
don sinun muokkaamiltasi pelloil

ta, toinen syö sinun leipäsi ja ajaa 
sinun ajoneuvoillasi, toinen asuu 
sinun huoneissasi, toinen astuu si
nun saappaissasi ja käy sinun pu
vussasi, toinen käyttää sinun kul
tasi, sinun hopeasi, sinun poslii
nisi, lasisi ja kaikki sinun kilusi 
ja kalusi, ja käyttää niitä monta 
kertaa enemmän kuin tarvitseisi- 
kaan, — toinen, joka ei näistä yh
tään tuota, ei todellisuudessa yh
tään näistä omista, vielä vähem
min kaikkea sitä ylellisyyttä, min
kä hän työsi hedelmistä nyt mu
ka oikeudella omistaa.

Sinä näet runsaasti loistavia kä
sitöitä ikkunanäytteinä, mutta ne 
sinulle ikäänkuin ilkkuvat. Miksi? 
. . .  Sinä kalvoit kullat ja hopeat 
maasta, mutta kuitenkaan sinulla 
ei niitä ole. . .

Sinun talvesi on pitkä, painava 
ja kylmä. Sinä värjyt sen kah
leissa voimatonna; sinä rynniste- 
let sen kourissa niin että luut rous
kuvat, mutta sinä olet yksin heik
ko kahleitasi murtamaan. Sinä 
tunnet kuinka keväinen tuuli leu
tona vastaasi lehahtelee ja aurin
gon säde otsasi lämmittää, mutta 
sinua vaan puistakaa sinun köy
hyytesi koleassa vankilassa.

Milloin sinun kevääsi saa
puu? — Saapuuko se milloin
kaan ?

Saapuu, saapuu. Mutta se ei 
saavu hiljaa hiipien, ei huomaa
matta niinkuin varas yöllä, vaan 
se saapuu sinun valveutuessasi, si
nun silmiesi nähden. Se saapuu 
päät kohottaen ja käden käteen 
liittäen. Se saapuu taiston tohi
nan käyden, marssien raikuen ja 
veripunaisen lipun ilmassa liehu
en; se saapuu vanhat verellä tah
ratut valtamuurit murtaen, raja- 
aidat kaataen, kolkot köyhyytesi 
vankilat tyhjentäen ja elämänoi- 
keudet ottaen. Se saapuu heikkoja 
kantaen, vanhoja kunniaistuimilla,
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lapsia toiveiden rattahilla, otsissa 
vapauden seppeleet.

Se on sinun kevääsi, suuri ke
vääsi, jota sinä olet huokaellen

vuottanut tuhannen vuotta. Silloin
sinun sydämesi saa sen sykinnän 
tuntea ja silmäsi kostua ilokyyne- 
listä. . .

A. P.

0  0  E  0

Suomelle

Ei mailina koskaan pienimmistä huoli: 
Sä olet vain sen lapsipuoli; 
siis lapsipuolen osa ompi sun.
Se tietää, että sinä kärsit, 
se aina tiesi, että kärsit, 
vaan avuksi ei tullut sorretun.

Vain yksi tuikkii toivon tahti sulle 
yks’ vastaa kaiku vaivatulle; 
on kaiku kumman voimallinen se.
Se huokaa tehtaan huminassa, 
se kaikuu korven kohinassa, 
ei kulmaa, ettei kuulu se; 
ei sitä tapa tykin jyry, 
ei surmaa Siperian pyry, 
ei! Vaan ikuiseksi syntyi se!

Se ompi ihmisyyden suuri voitto, 
tuo, jota ennustaa jo kirkas koitto, 
se ompi toivon tähtesi myös sun.
Sun lapseskin sen eestä koittaa, 
se aate varmastikin voittaa.
Se ainoo pelastus on poljetun.

N. Y . City, 2 p. hehnik. 1915.

Carl Saarela.
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Näyttelijälle

Scuraavassa koetetaan antaa 
jonkinlaista ohjausta näyttämöil
lämme työskenteleville. Tällainen 
esitys ei voi olla tarkka eikä yk
sityiskohtainen. Päinvastoin se on 
sangen ylimalkainen. Mutta toi
vottavasti sellaiset toverit, jotka 
eivät ole tilaisuudessa ohjauk
sen eikä arvostelun kautta saa
maan neuvoja, voivat siitä onkia 
edes jonkun opastuksen.

Seuratessa jonkun osan eli roo
lin — niinkuin sitä näyttäinökie- 
lellä kutsutaan —• kohtaloa, tu
lee huomion ensin kiintyä r o o 
l i n  v a l i n t a a n .  Amatööri- 
näyttelijän on aina koetettava 
saada sellainen rooli, joka edes 
osapuilleen sopii hänelle. Tämä 
sen vuoksi, että hänen täytyy 
verrattain vähillä hajotuksilla 
mennä näyttelemään, joten rooli 
on saatava mahdollisimman vä
hällä vaivalla mahdollisimman 
hyväksi. Vaikka johtaja taval
lisesti jakaakin roolit, vaikuttaa 
siihen paljon näyttelijän itsensä
kin mielipide. Tällöin tulee ky
symykseen ankara itsearvostelu 
ja itsetuntemus. Täytyy ehdot
tomasti tuntea heikkoutensa ja 
vahvuutensa. Samoin täytyy tun
tea nämä seikat kanssanäytteli- 
jässään. Eikä ainoastaan tun
tea, vaan myöskin tunnustaa. S i
ten vähenee useinkin aivan kiu
salliseksi yltyvä roolien pyyn
ti, ja taas toiselta puolen voi joh
taja sopivammin ne jakaa. Johta
ja ei kuitenkaan aina saa rooleja 
jokaisen mielen mukaan. Se joh
tuu, paitsi auktoriteetin säilyt
tämisestä, myöskin siitä, että 
näyttelijä ei aina itse tiedä, mi
tä hän voi näytellä hyvin, mitä 
ei. Sitäpaitsi on johtajan kat

sottava etupäässä kokonaisuutta, 
ja sen vuoksi useinkin jaettava 
roolit edellä mainitusta tavasta 
poikkeavasti.

Kun sitten rooli on saatu, on 
sitä ruvettava huolellisesti v a l 
ui i s t a m a a n. Aivan ensimäi- 
seksi on luettava koko kappale 
tarkasti ja  ajatellen. Kun tällai
nen joka henkilön erikseen lu
ku veisi li jän paljon aikaa, voi
daan se tehdä yhdessä, n. s. pöy- 
täharjotuksissa. Mutta nämä har- 
j otukset eivät saa muodostua 
ainoastaan “ välttämättömäksi pa
koksi” , vaan niitä on pidettävä 
vähintäin yhtä tärkeinä kuin 
muitakin harjotuksia. Sen vuok
si on jokaisen kappaleeseen kuu
luvan h en kiliin tarkasti seuratta
va koko kappaleen lukemista, ei
kä ainoastaan sitä paikkaa, mis
sä itsellään on sanomista.

Tämän jälkeen alkaa varsinai
nen roolien valmistus. Ensiksi
kin tulee esittäjän päästä selville 
roolin ajatussisällöstä. Roolissa 
ei saa olla yhtään kohtaa, jota 
esittäjä ei voisi selittää luonnol
lisesti esittävän henkilön ja kap
paleen ääriviivojen sisällä. Sa
moin on päästävä selville esi
tettävän henkilön elämänvaiheis
ta, ympäristöstä y. m. s. siltä 
ajalta, joka on kulunut ennen 
kappaleen alkamista. Viittauksia 
ja selittely itä tällaisiin seikkoi
hin löytää omasta roolistaan, 
mutta myöskin usein toisten sa
massa kappaleessa esiintyvien 
henkilöiden rooleista. Mutta mis
tä sitä tietää mitä toisten roo
leissa on, ennenkuin harjoituk
sissa? Kyllä tietää, jos tarkkaan 
seuraa pöytäharjoituksia. Kun 
näin on saatu selville henkilön
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rajaviivat, hahmon, on sitä ru
vettava värittämään, s. o., on 
annettava henkilölle oma persoo
nallisuutensa. Mutta taaskin on 
muistettava, että sen täytyy ta
pahtua esittävän henkilön ääri
viivojen sisällä. On siis esitet
tävä kirjailijan ajatuksille ja mie 
lipiteille oikeutta antaen ja oman 
persoonallisuutensa värittämällä. 
Näiden edellämainittujen seikko
jen tutkimiseen pitäisi näytteli
jän antautua tarmolla. Tämä ei 
tarvitse merkitä sitä, että näyt
telijän tulisi hautaantua päivä
kausiksi loukkoonsa. Ei, päin
vastoin tällainen tutkiminen käy 
paraiten päinsä kulkiessa, työssä 
j. n. e. Suureksi avuksi sekä täs
sä tutkimisessa että koko näyt
telemisessä on ulkoa oppiminen. 
Sehän onkin niin harmillista, et
tei siitä tarvinne sen enempää 
sanoja tuhlata. Huomautetta
koon vain, että ulkoaoppimincn 
ci saa tulla päätekijäksi.

Seuraava tärkeä huomion ar
voinen seikka on l i i k k e i d e n  
teko. Liikkeitä koskeva kysy
mys on parhaiten ratkaistu sil
loin, kun ne tulevat itsestään, 
ajattelematta. Mutta niin ne ei
vät tule aina, eikä vasta alka
valle ollenkaan. Siis niitä on aja
teltava, muisteltava. Tällöinkin 
on taas muistettava, että pysy
tään henkilön ja kappaleen ää
riviivojen sisällä. Mutta ei sillä 
hyvä. Nitä tehdessä on usein
kin otettava huomioon myöskin 
kappaleen historiallinen aika. Sa
moin on erikoisesti huomat
tava, kuuluuko esitettävä hen
kilö kiihkeihin ja  vilkasliikkei- 
stin (esim. karjalaiset, juutalai
set j. n. e.) vai jäykkiin ja  kan- 
keihin (esim. hämäläiset j. n. e.) 
On varottava toistamasta samaa 
liikettä kovin usein. Varsinkin, 
jos liike sattuu olemaan erikoi

nen ja sihuäänpistävä. Toistami
nen tekee esityksen värittömäk
si, pitkäveteiseksi, jopa tuskas
tut tavaksikin. Samoin on va
rottava turhanpäiväistä haromis
ta. Jokaisen liikkeen pitäisi ai
na merkitä jotakin. Samoin ovat 
ne aina suoritettavat loppuun 
saakka, ellei erikoisesti juuri liik
keiden keskeneräisyydellä halua 
saada jotakin hapuilevaa t, m, s, 
luonnekuvaa esille, Vaikka vil
kas ja vaikea liikkeiden teko elä- 
vöitlääkin suuresti esitystä, niin 
epävarma ja tarkotukseton haro
minen vie usein hyvääkin esitys
tä suuresti alaspäin. Usein voi 
tehdä parhaimman vaikutuksen 
varsin niukoilla liikkeillä, mel
keinpä voisi sanoa liikkeittömällä 
esityksellä. Mutta tällaista ta
paa on käytettävä mahdollisim
man varovasti.

Samoin kuin liikkeet elävöit
tävät esitystä myöskin a s e n 
n o t  ja  erittäinkin k a s v o j e n  
i l m e e t .  Asennot useimmiten 
tulevat itsestään, mutta voi nii
täkin ajatuksellisesti määritellä. 
On vältettävä vain huomaamat
tomia asennoita ja  ennen kaik
kea ympäri seiniä “ lentämistä” , 
jota meikäläisiHäkin näyttämöil
lä usein näkee. Mutta melkein 
tärkeämpiä kuin liikkeet on kas
vojen ilmeet. Niitäkin tehdes
sä on noudatettava maltillisuut
ta ja kohtuutta. Kaikenlaisia 
totunnaistapoja on vältettävä. 
Sellaisia ovat in. m. silmien rä
pyttäminen, siristäminen ja  ver
rattain pitkäksi ajaksi sulkemi
nen, kulmien kohottaminen tai 
alas kurtistaminen, otsan rypis
täminen, nenän väänt el etninen, 
tyhjän nietcskeleminen, huulien 
nuolekseminen j.n.e. Kaikista tä
mänsuuntaisista on päästävä va
paaksi. Mutta koska ei niitä it
se helposti huomaa, on toisten
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toverien niistä ystävällisesti huo
mautettava. Samanlaisia totun
naistapoja on usein myöskin kä
sillä : milloin niitä pitää heilut
taa tarpeettomasti, milloin hy
pistellä sitä tai tätä j. n. e.; niis
täkin on vapauduttava.

K a n s s a n ä y t t e l i j ä n  ja 
n ä y t t ä m ö n  t u n t e m i n e n  
on erittäin tärkeätä. Sen vuoksi 
onkin välttämättä otettava joka 
kohtaus, joka repliikki siten, kuin 
sen aikoo esittääkin. Usein kuu
lee harjoituksissa sanottavan, et
tä “ kyllä minä s it te n .. .” , mutta 
voikin käydä niin, ettei se "s it
ten”  tule sen paremmin, ja jos 
tuleekin, niin eivät kanssanäytte- 
lijät tiedä tuleeko se “ sitten” ja 
millä tavalla, eivätkä osaa sen 
mukaan toisiinsa mukautua. — 
Mainittakoon tässä esimerkin 
vuoksi, että m. m. erään kuului
san saksalaisen näyttelijättären 
Lehmanin täytyy usein tankata 
paria, kolmea sanaa puolisen 
tuntia, ennenkuin saa sen johta
jalleen ja itselleen kelpaamaan. 
Mutta sitenpä hänestä on tullut
kin vertaistaan etsivä alallaan.

Vaikka k a p p a l e e n  e h e y 
d e n  j a  k o k o n a i s u u d e n  
valvominen kuuluukin johtajalle, 
on näyttelijän itsensäkin siitä 
pidettävä huolta. Verrattain 
pian ja  lupaavasti tottuu kuule
maan ja näkemään epä sointuja 
eri henkilöitten näyttelemisessä. 
Ne ovat poistettavat. Kaiken 
on mentävä sopu sointui s esti ja 
joustavasti. Tämä ei tarkoita 
sitä että kaikkien olisi näytet
tävä niinkuin yhdestä valinkaa- 
vasta tulleina, persoonallisuu
tensa menettäneinä, vaan kaik
kien täytyy olla toisiinsa sopu
sointuisessa suhteessa.

Ja  sitten hiukan p u k e m i 
s e s t a  ja  n a a m i o i m i se s t a. 
Johtaja tavallisesti määrää pu

vut, usein naamionkin. Mutta 
siinäkin jää vielä paljon näytte
lijästä riippumaan. Hätien tulee 
kantaa kutikin kertainen pukun
sa siten, että katsojasta näyttää 
hän siinä puvussa syntyneenkin. 
Tämän vuoksi olisi hyvä, jos ai
nakin parissa kolmessa viirr-ci- 
sessa harjoituksessa satsr pääl
leen esityksessä käytettävän pu
vun edes pääasia li sitomat osat. 
Meikäläisille amatööreille sellai
set harjoitukset olisivat varsin 
terveellisiä, sillä mistäpä St mei
käläinen muuten tottuu käyttä
mään esim. hännystakkia. —  Ja  
naamioitiisi Siinä, jos niissä, 
tulee kokemus ja harjaannus k y
symykseen. jokaisen olisi koe
tettava itsensä tuhria naamansa. 
Alussa se kyllä voi tuntua han
kalalle, mutta kyllä se siitä pa
ranee. Ei pidä pitää päämäärä
nä, että “ kunhan nyt vain näki
sivät, olen minäkin maalattu” . 
Päinvastoin tulee naamioituksen 
olla sellaista, ettei mitään varsi
naista “ maalausta” näy. On väl
tettävä liian lievää ja  liian kar
keaa naamioimista. Se riippuu 
näyttämön valaistuksesta. Senpä 
vuoksi tulisikin saada jo  ken
raaliharjoituksiin sellainen näyt
tämö valon y. tn. puolesta, kun 
se tulee esityksessäkin olemaan.

E s i t y s  p ä i v ä n ä  ei tarvit
se “ hoitaa” itseään sen parem
min kuin muulloinkaan. Sellai
set neuvot kuin “ ole syömättä 
koko esityspäivän” , “ juo sitä tai 
tätä” j. n. e. ovat kaikki hullu
tusta. Paras on elää aivan sään
nöllisesti sinäkin päivänä ja vält
tää, mikäli mahdollista, kaiken
laista hermostumista. Samoin on 
vältettävä ääntä selventäviä ja 
hermostoa tyynnyttäviä lääkkei
tä ja yleensä kaikkea rohdottele- 
misia. Jo s  niitä alkaa käyttää 
alussa vaikka vähemmässäkin
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määrässä, tulee siitä ennen pit
kää aika vastus. Tietysti väki
juomat kuuluvat myöskin näihin 
lääkkeisiin.

Lopuksi lainattakoon Shakes
pearen Hamletista muutamia 
neuvoja näyttelijöille. Sangen 
useat ovat niistä vielä nykyään
kin paikallaan.

Hamlet puhelee samannimisen 
näytelmän kolmannessa näytök
sessä ystävälleen näyttelijälle 
seuraavasti:

— Lausukaa, olkaa niin hyvä, 
tämä puhe, niinkuin minä sen 
teille lausuin, sujuvalla kielellä; 
mutta jos sitä kangerratte, niin
kuin moni meidän näyttelijöistä, 
niin kuulisin yhtä hyvin palovar
tijan värsyjäni huutavan. Älkää 
myöskään ilmaa käsillänne liiak
si hosuko, näin tällä tavalla ; 
vaan tehkää kaikki siivosti; sil
lä itse intohimonkin virrassa, 
hyrskyssä ja, niin sanoakseni, 
pyörteessä pitää teidän osottaa 
ja noudattaa kohtuutta, joka te
kee sen miellyttäväksi. Oi, sy
däntäni vihiäsee, kun kuulen 
tuollaisen paksutukkaisen kol
hon repivän himonsa kappaleiksi, 
ihanpa ryysyiksi, halkaistakseen 
alhaison korvia, joka, suurim
maksi osaksi, ei muuta ymmärrä 
kuin hullutuksia ja  melua. Sellai
selle suurisuiselle pöyhkärille soi
sin kelpo löylytyksen; hän on 
hirviötä hirveämpi. Sellaista 
välttäkää, mä pyydän. —  Mutta 
älkää liian laimeakaan olko, vaan 
ottakaa oma ymmärryksen n e 
johtajaksi. Sovittakaa sanat toi
mintaan ja toiminta sanoihin, tar

kasti vaariinottaen, ett'ette poik
kea luonnollisesta kohtuudesta; 
silla kaikki sellainen liioittelemi- 
nen on vastoin näytelmän tarko- 
tusta, jonka tehtävänä aluin on 
ollut ja vieläkin on pitää ikään
kuin kuvastinta luonnolle, näyt
tää hyvyydelle sen omat piirteet, 
pahuudelle sen oma kuva ja itse 
aikakaudelle sen orna muoto ja  
luonto. Jos tätä nyt liioitellaan 
tai laimeasti esitellään, niin saat
taa tuo kyllä ajattelemattomassa 
herättää naurua, mutta järki-ih- 
mistä se vaan suututtaa; ja yh
den ainoan järkimiehen moite pi
tää teille olla suurempi-arvoinen, 
kuin huoneentävsi noita toisia. 
Oi, niitä on näyttelijöitä, joiden 
itse olen nähnyt näyttelevän, — 
ja kuullut muiden heitä kiittä
vän, oikeinpa ylistämällä, — joil
la, pilkkaamatta, ei ole kristi
tyn puhetapaa eikä pakanan ei
kä ihmisen käyntiä, vaan jotka 
rehentelivat ja  ärjyivät niin et
tä luulin jonkun luonnon oppipo
jan ihmisiä tehneen, ja  hutiloi
malla lisäksi, niin iuhoittavasti 
he ihmisyyttä osot tel ivat. — Ja  
älkää salliko niiden, jotka nar
reina näyttelevät, puhua enem
män kuin mitä heidän osaansa 
kuuluu; sillä heidän joukossaan 
on sellaisia, jotka itse nauravat, 
saadakseen joukon tyhmiä katse
lijoita myöskin nauram aan; vaik
ka samaan aikaan, joku tärkeä 
kohta kappaleessa olisi huo
mioon otettava. Tuo on hävi- 
töntä ja  osoittaa aivan surkutel
tavaa kunnianhimoa siinä narris
sa, joka niin tekee” . j? g

E  E  E  0
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Varkaus
K ir j,  M. P rcvo sl.

Kaikki ovat kuulleet puhut
tavan Haratusta, Ranskan val
lankumouksen johtajasta. Kui
tenkin harvoilla on ollut tilai
suus tutustua hänen puheisiinsa. 
Ennen vallankumousta hän toimi 
asianajajan ammatissa ja kerran 
puolustaessaan miestä, jonka 
kurjuus oli pakottanut varasta
maan, hän lausui:

“ Jo s yhteiskunta vaatii oi
keutta tuomita mies, silloin yh
teiskunta on myöskin velvollinen 
tarjoamaan ja  takaamaan hä
nelle ihmiselliset olosuhteet. Jos 
yhteiskunta vain sortaa häntä ja  
pakottaa hänen kokemaan raa
kaa '  kurjuutta siihen asti kuin 
hän väkivalloin erkanee siitä, 
hän ottaa vain oikeuden, jonka 
yhteiskunta häneltä syyttä riis
t i” .

“ Kansalainen Marat ” , kes
keytti tuomari vihaisesti, ‘ ‘ yri- 
tätkö sinä tehdä varkauden ja 
rikoksen oikeutetuksi?”

Marat jatkoi:
“ Minä en oikeuta mitään. Mut

ta minä väitän, että teidän epä
oikeutetussa y h t eiskunnassa ime 
teiltä puuttuu kaikkinainen pe
rusta, jolla tuomita rikoksia. Yh
teiskunnan, oman olemassaolonsa 
edun tähden, kyetäkseen saa
maan jokaisen yhteisen kan
san yksikön kunnioituksen, täy
tyy ennen kaikkea tyydyttää 
kaikkien tarpeet. Mutta mikä

on ollut yhteisen kansan osana 
tähän asti?

‘ ‘ Ile  näkevät valtiossa onnel
listen luokan, joiden elämä on 
täynnä iloa, jotavastoin he, kan
sa, saavat kärsiä. Ensiksimaini- 
tuilla on yltäkylläisestä viimek- 
simainituilla ci mitään. Ei, raa
taminen, vaarat, riisto, nälkä, 
pilkka ja  loukkaukset — se on 
heidän hirvittävä kohtalonsa.

“ Niin, minä huudahdan tei
dän läsnäollessanne. Hallitseva 
luokka on aina ajanut köyhiin 
kansan epätoivoon, pidättämällä 
siltä elämisen välineet.

“ Työläinen on riippuvainen ti
laisuudesta tehdä työtä. Ellei 
hän voi maksaa hänelle asetettu
ja  veroja, he riistävät häneltä 
viimeisenkin pelastavan oljenkor
ren.

‘ ‘Hiin alennetaan kerjäläiseksi. 
Loukkaantuneena rikkaiden sy- 
d äm ettömyyd estä ja  saatuaan 
kaikkialla kieltävän vastauksen 
avunpyyntöönsä, hän joutuu epä
toivoon kuullessaan lastensa huu
tavan leipää.

‘ ‘ Sallikaa minun puhua teille 
puoi Ristettäväni niinessä. Olen
ko ininä syyllinen. En tiedä. 
Multa sen minä tiedän, että tein 
sen mikä oli tehtävä. Itsesuo- 
jelus on ihmisen ensimäincn teh
tävä. Te ette itsekään tunne sen 
suurempaa tehtävää. Kuka hy
vänsä varastaa elääkseen, kun
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häneltä on kielletty muut keinot 
tehdä elämänsä, ei tee mitään 
muuta kuin käyttää luonnollisia 
oikeuksiaan.

“ Te syytätte minua lain ja  
järjestyksen rikkomisesta. Sii
tä merkitsevät näinät luit ja  jä r
jestykset minulle, jolle ne ovat 
olleet turmiollisia? Te — jotka 
hyödytte laeista, hallitsette luke
mattomia onnettomia —  voitte 
saarnata meille “ alamaisuutta 
laeille ja  järjestykselle” . Kun
nioittakaa lakia ja  järjestystä, 
sillä ne tuovat teille mukavan 
elämän. Mutta minä, tulenko 
minäkin huomioon ottamaan ja  
kunnioittamaan teidän lakejan
ne, minä, jota ne ovat vain sor
taneet? Älkää sanoko minulle, 
että kaikki yhteiskunnan jäsenet 
hyötyvät laeista, kuu kerran 
päinvastainen on selvästi nähtä
vissä. I

“ Verratkaa asemaanne meidän 
asemaamme. Kun te elätte rau
kassa ja  ylellisyydessä, kyllyy
den keskellä, mc olemme alttiina 
kylmälle ja  kuumalle, orjuudel
le ja  n älä lie. Tyydytt liaksemme 
teidän nautit moi lhimoatuie ei rii
tä, että me viljelcmnie maata 
otsa hiessä. Meidän on kostutet
tava sitä myöskin kyynelilläm
me. Mitä te olette tehneet, joka 
oikeuttaa teidät elämään ylelli
syydessä meidän kustannuksel
lamme? Kuiuka onneton kohta
lomme onkaan, kunhan vain kär- 
simyksillämmc olisi loppu. Mut
ta sitä ei ole. Köyhän kohtalo 
on määrätty muuttumattomaksi.

Kurjuus on luokkamme iankaik
kinen kohtalo.

“ Kuka ci tiedä niitä etuja, mi
tä rikkaus antaa niille, joilla sitä 
on? Rikkautta omaavat eivät 
tarvitse kykyjä , eivätkä hyveitä. 
Kaiken täytyy alistua heidän ha
luilleen. Rikkaille kuuluvat kaik
ki etuoikeudet. Heidän puolus
tan! isekseen rakennetaan laivas
tot. Armeijan kontrolli, valtion 
tulojen hoito, oikeus ryöstää ja  
saalistaa valtiota —  kaikki ovat 
heidän etuoikeuksina n.

“ Henkilöllä täytyy olla rahaa 
kerätäkseen rahaa. Muussa ta
pauksessa ei ole mahdollisuutta 
tehdä sitä. Siksipä työn ja  toi
minnan muoto määrää eron luok
kien välillä. Paremmat ammatit, 
taide jne. ovat rikkaiden käytet
tävissä. Meille, köyhille, on jä 
tetty vaaralliset ja  epäterveelli
set toimet. Kaikkialla meidät 
unhotetaan ja  meitä sysitään, jo- 
tavastoin niitä, jotka eivät tukea 
tarvitse, tuetaan.

“ Te tulette sanoinaan: tee jo 
takin työtä. Se on helposti sa
nottu. Onko minulla ollut tilai
suutta tehdä työtä? Kikkaan 
kilpailijan kilpailun täydelleen 
köyhdy Itämänä minä olen tur
haan koettanut pitää kattoa pää
ni päällä. Sairauden täydelleen 
murtatua.ua, minulla ei ollut jä- 
lellä muuta hengissä pysyäkseni 
kuin kerjätä leipiini. Mutta yk
sin siinäkin usein epäonnistuu. 
.Minä nukuin yöni oljilla, rää
sy i h in käärittynä ja  sillä tavalla 
näytin surullisen kuvan kurjuu-
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tiestäni. Yksikiiiin sielu oi sur
kutellut minua.

“ Ihmisten sydämettömyyden 
ajamana epätoivoon, kun minul
ta oli riistetty ja  kielletty kaik
ki ja  kun nälkä kiihoti minua, 
minä yön suojassa riistin ohikul
kijalta pyssyn, jonka hän muus
sa tapauksessa olisi minulta kiel
tänyt. Kun minä käytin luon
nollisia oikeuksieni, te lähettäi

sitte minut vankilaan. Tuomit
kaa minut -— jos katsotte sen 
tarpeelliseksi taataksenne itsel
lenne vääryydellä hankitut rik
kautenne. Kuvaamattoman kur
juuteni keskellä, jonka läpi elä
mäni on käynyt, minun ainoa 
lohdutukseni oli tuomita taivas
ta, kun se salli minun syntyä tei
dän keskuuteenne.”

13 El El Q
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Eri aloilta
K a n s a  In  v i i l ln r i i  K o lid u r ls u n s  s o d a s s a .

Säh kösan om illa  saim m e joulun  jä l-  
k ip aiv in ä jo  tietoja, m iten useilla  ko h 
din ta iste lu rin tam aa jo u lu p äiv in ä  eri 
"v ih o llis"  jo u k k o jen  kesken vallitsi 
m itä  ystävä ll isim m ät Ja  toverlllisim - 
m at suhteet Nyttem m in on tänne 
saapunut sa k sa la is ia  puoluelehtiä, jo is 
sa  on useita saksala isten  sotilaiden 
Jo u lu terveh d yksiä  om aisilleen. Y k s in 
kertaisin , sydäm een käyv in  sanoin Il
m enee niissä m itä  pyhin  k an sain väli
sen työväestön luokkatunteen sävy. 
Saksalainen  työläinen ei tunne pienin
täkään  vihantunnetta ra n sk a la is ia  Ja  
englan tila isia  työ lä is iä  kohtaan, e i
vätk ä  näm ä sak sa la is ia  työ lä is iä  koh
taan, Jo k a is ta  tilaisuutta käytetään  
kylm än m urhaam isen estäm iseksi. A i
noastaan upseerien ra a k a  kom ento Ja  
ju lm a  so ta lak i saa  työläisen am pu
m aan veljeään , p ak o ttaa  saksala isen  
työläisen katkerin  sydäm in työn tä
m ään pistim en joko ran skalaisen  tai 
englan tilaisen  osatoverlnsa rintaan ja  
päinvastoin.

A ntakaam m e saksala isten  toveriem - 
me kirjeiden  puh u a va ltav a a  k ie ltään :

Snksakils-ratiskalnhicn  joulunvietto.

Vosgesien a lu ee lta  k ir jo ittaa  muuan 
saksala in en  toveri om aisilleen:

. . .  K un jo u lu aatto -iltan a  olin v a r 
tiopa) vei uksessa juoksu h autam m e ä ä 
ressä. a lko ivat m iehem m e lau laa  jo u 
lu lau lu ja . Knsi m aisen laulun ensi- 
säkeen  päättyessä  kuului läh ellä  ole
vasta  ra n sk a la isesta  juoksu h aud asta  
vo im akkaita  käsien tapu tuksia  ja  hy- 
viL-huutoja. Innostuneina viritim m e 
toisen Ja  kolm annen säkeen, v a s ta k 
k a ise lla  puolella kättentaputusten y l
tyessä. M eidän Joulu laulum m e p ä ä t
tyessä  kuulu i ran skalaisten  puolelta 
sak san k ie le llä  täm ä sa m a  laulu. V ä 
kem m e kuuntell henkeään  pidättäen. 
Sitä  lauloi m uuan ran skalain en  soturi 
j a  m itä sointu vam m a) la  ään ellä  ja  
se lvä llä  saksan k iele llä  K un ran sk a
lainen  toverim m e lopetti laulunsa, 
puhkesi m eidän puolelta liiku ttava 
m ieltym yksen m yrsky. M eidän puo
le lta  huudettiin täm ä toveri esiin, jo ka  
ilm aantuikin . S ilm än räp äyksessä  oli 
m itä kaunein seurustelu käynnissä, 
T äm ä lau la jato veri sa i toim ittaa tu l

kin v irk a a . R an sk a la ise t h a lu sivat 
ku u lla  m eidän lau lavan  jonkun k an 
sallislau lum m e. Sen teim m ekin ja  
saim m e va ltav an  suosionosotuksen 
ran skala isilta . N yt m e vuorostam m e 
pyysim m e ran sk a la is ia  lau lam aan  
m arseljeesin . M ielih yvällä  täyttivät 
ran skala iset pyyntöm m e Ja  pian k a 
jah ti täm än van h an  vallankum ous- 
laulun säkeet Ilm oille se lla ise lla  vo i
m alla  Ja  taidolla, jo ta  h y v ä llä k ä ä n  
lau luku oro lta  harvoin  kuulee. Sanoin 
ei voi ku vata  sitä  sydäm en p oh jasta 
tu lv ivaa  m ieltym yksen m yrsk yä , m ikä 
riveistäm m e k a ja h ti lau lun  loputtua. 
T äm än jä lkeen  ilm oitti tu lk k im m e: 
"T o verit! Me em m e h a lu a  tänään  enää 
am pua, ko ska  on jou lu p äivä. On k y l
liksi suru llista , kun m eidän taasen 
huom enna täytyy  an tau tu a  taisteluun”  
M eidän puoleltam m e tervehdittiin  ilo 
m ielin tätä  il m otusta Ja  p ian  oli a s ia  
sovittu m olem m inpuolisesti.

N yt ja tk u i m yöhään yöhön k e sk i
n äistä la u lu - '‘k llp a ilu a". J a  tä ytyy  
m yöntää, e ttä  me em m e riittäneet 
ran skala isille  tovereillem m e tässä  j a 
lossa ottelussa. Y ön  ku luessa  ei kum 
m altakaan  puolelta am m uttu yh tään  
lau kausta . A am u lla  huusi täm ä s a k 
sa a  o saava ran skalain en , em m ekö Ja t 
kaisi tätäk in  päivää , kuten eilistä^ T ä 
hän Ilom ielellä suostuttiin  j a  ‘ niin 
m uodostui toinen Iloinen ja  rau h a lli
nen ju h lap ä ivä . Se u raa  va n a  päivänä 
saim m e p äällystö ltäm m e käskyn , jo ssa  
m itä ankarim m in kiellettiin  seu ru s
telu ran skalaisten  kanssa. K u n  ran s
kalainen  toverim m e taasen  huusi 
om alta  puoleltaan, em m ekä u skalta
neet vastata , syntyi kaam ea h ilja isu u s: 
m utta ku m m altakaan  puolelta ei am 
pum ista alettu. A in a  täh än  p äivään  
sa a k k a  (3 1 p :ä ä n  jo u lu ku u ta) on tä l
lainen tilanne vallinn ut 3 kilom etrin  
laajuudella .

E nglantiin  is-sa k sa la lsta  vei je sty m istä  
juoksuhaudoissa.

Sak sa la isessa  Juoksuhaudassa 
35. 12 . 19 14 .

R a k k a a t  om aiset!
Olem me viettäneet jouluaaton  ja  t ä 

nään ensim äisen ju h lap äivän  m ielly t
tävästi. Olem me tehneet englan tila is
ten kan ssa  veljeysliiton , M itenkä tä 
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hän tulim m e, s iitä  kerron  hiem an. —> 
Jo u lu aatto -Iltan a  poltim m e ju o ksu 
haudoissam m e Joulukuusia ja  lau lo im 
me jo u lu lau lu ja . K u n  englantilaiset 
täm än huom asivat, lak k asivat he heti 
am p um asta  Ja  a lk o ivat m j-ös lau laa. 
N yt huusim m e v a sta k k a is illa  juoksu
h aud o illa  o leville  englantilaisille  ja  
niim ä vastasivat. E ik ä  kum m altakaan  
puolelta en ää  am m uttu T äm ä k a ik k i 
tapahtui jou lu aatto-iltan a. E n sim äi- 
senä jo u lu p äivän ä  sam a juttu. N ou
sim m e juoksuhaudoistam m e ja  läh 
dim m e kävelem ään  englan tila isia  ko h 
den. E n g lan tila iset tekivät sam oin. 
N iinpä Jouduim m e kattelem aan toinen 
toisiam m e. T usk in  uskonette, että voi 
o ila  m ahdollista sodassa, m utta täm ä 
on kuitenkin k a ik k i totta. Olemme 
vaih taneet keskenäm m e paperosseja 
j a  sanom alehtiä. E nglantilaiset halu
sivat h artaasti S ikaare ja . M uistoksi 
vaihdoin m in ä kah den  englantilaisen 
kan ssa  osotetta Ja  n im eä Lähetän  
näiden englantilaisten  nim et j a  osot- 
teet teille. 1 ’ ltä k ä ä  ne hyvästi sä i
lössä, s illä  ne ovat Ja lo ja  m uistoja. 
U pseerim m e yrittivä t kieltää m eidän 
seurustelum m e, m utta  em m e p erään 
tyneet, v a a n  jatko im m e sitä. E n g la n 
tila iset sanoivat hartaim p ana h a lu 
naan olevan pian p äästä  jä lleen  kotia. 
E n g lan tila ise t e ivä t ole sellaisia, jo iksi 
heitä sanom alehdissä kuvataan. So
tilaa t e ivät voi m itään sotaa vastaan, 
yh tä  väh än  kuin m ekään. Suurissa 
Joukoissa  seurustelem m e keskenäm 
me. H uom enna lupasivat tu lla  n äy t
täm ään om aistensa kuvia, T än ä ilta 
p äivän ä  olem m e pelanneet Ja lk ap a llo 
peliä. T änään  tuntui m inusta kuin 
olisi nyt Jo rau h a solm ittu. Olemme 
tehneet sopim uksen, ettem m e am m u 
toisiam m e uuteen vuoteen m ennessä.

Ju o k su h au d assa  27. 12 , -H .
R a k k a im p an i! N yt kerron sinulle 

miten vietim m e Joulu juhlaa. Se ta
pahtui suru llisesti, m utta m ieltäkiln- 
n lttävästi. Jn u lu aatto -illan  edellisenä 
p äivänä saim m e sanom an, että eng
lantilaiset a ik o vat tehdä äk k lry n n ä 
kön kim ppuum m e, yllättääkseen  m ei
dät jouiuvietossam m e. Seisoim m e ko
ko yön vartiopa!veluksessa, odottaen, 
kunnes heidän piti tulem an. M utta 
h yö kk äystä  ei tapahtunutkaan.

Seistessäm m e se u raa  vana. Jou lu aat
to-iltana, vartiop al vei uksessa, kajah ti 
se lkeässä  ilm assa kautta laa jan  ken
tän soittokuntam m e jo u lu lau lu -säve
leet. Ne ulivat Ju h lallisia , m utta sa 

m alla  surunvoltto lsia  säveliä . Jo k a i
nen oli liikutuksen  valtaam an a, useat 
e ivät voineet p id ättää  kyyneleitään . 
K o ko  ta iste lurin tam assa o li h ilja ista ; 
ei yh tään  lau k au sta  kuulunut. K a u tta  
rintam am m e k a ja h ti nyt lau lut ja  
syn ty i m elua. E n g lan tila iset olivat 
varustautu neet; koko yö kului ilm an, 
e ttä  o lisivat hyökänneet. Jo u lu p äivän  
aam un a varh a in  joutui vangiksem m e 
englan tilainen  täh ystysjo ukko , johon 
kuului k a k si a li-u p seeria  Ja  pari m ies
tä. He se littivät, e ttä  heidät oli lä h e 
tetty tähysteletniiän m itä m eidän kes
kuudessam m e tapahtui. E n g lan tila i
set o livat m eidän soittom m e ja  m e
lum m e Johdosta arvelleet, että a io im 
m e tehdä äkkiryn n äkiiin . O livat odot
taneet, kuten m ekin, koko yön h yök
k äystä  m me. jo ta  el kum m inkaan ta 
pahtunut. N yt tuli ju ttu  m leltäkiln- 
nittii viim m ä k si.

M eistä vasem m alle ei m yöskään  I:n  
p ataljoona am punut. E n g lantila iset 
viitto ivat juoksuhaudoistaan  V alkosil
la liituina, nousivat ylös ja  h autasivat 
kuolle Itään, jo tk a  o livat jään eet ken
tä lle  v iru m aan  joku  a ik a  sitten teh 
dyn h yökkäyksen  jä lkeen . K u n  m ei
dän puoleltam m e ei am m uttu, tu livat 
he y h ä  rnhkeim m iksi. N yt ryöm ivät 
m eikäläisetk in  juoksuhaudoistaan  ja  
a lk o ivat k o r ja illa  rin tavaru stu ksia . 
E n g lan tila isetkaan  e ivät am puneet. 
K u o lleita  oli a ivan  m eidän Juoksu
han tojem  me lähistöllä, joten  englan
tilaiset tu livat yh ä lähem m äksi m eitä, 
lopulta päästen m eitä tervehtim ään. 
Meidän p uolella  tehtiin sam aten ja  
m entiin tervehtim ään englantilaisten 
juoksuh audoissa o levia  sekä va ih d et
tiin siellä  S ik a a re ja  ja  paperosseja. 
V ie läp ä  m eidän upseortm m ekin lä h ti
vät liikkeelle  Ja  an tautu ivat keskus
telem aan englantilaisten upseerien 
kanssa. Näin kului koko päivä.

E n glantila isten  juoksuhautojen  lä 
histöllä oli tasainen kenttä. T ää llä  
ovat saksa la iset ja  englantilaiset pe
lanneet ja lkap allo a . Tehtiin ystävyys- 
liitto ja  k a lk k i olivat tyytyväisiä . K un 
everstlm m e ku uli Jutun, ju lm istu i hän 
kauheasti. Seurustelum m e kiellettiin 
an k arasti ja  am pum inen alettiin  uu
delleen. Jo k a  nyt uskaltautu i kurot
tautum aan rin tavarustusten  yli, oli 
kuolem an om a. Seu raavan a päivänä 
yr ittivä t englan tilaiset uudelleen so l
m ia ystävyyttä . M utta kun ensim äl- 
set m eidän luoksem m e saapuneet en g
lantilaiset joutu ivat vangiksem m e, p y
sytte livät toiset Juoksuhaudoissaan . . .
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M aali mun m iiluin vnlmistcltijti.

K uten  sanom alehdet ovat kertoneet, 
pidettiin Kööpenham inassa, tam m i
kuun loppupuolella  puolueettom ien 
m aiden sosialistien  neuvottelukokous. 
Itanskala ln en  puoluelehti 1'H um anltc 
selostaessaan  konferenssin  päätöksiä, 
sanoo mm. että  s ie llä  h yväksytyt, tov. 
H illq u ifin  laatim at ponnet k an sain 
välisen sosialidem okratian  toim enpi
te istä  m aailm an rau h an  sä ily ttäm isek
si, ovat kaikk ien  sosialistien oh je lm a
na. N äm ä tä rk e ä t  ponnet ovat:

1 )  Y leinen  aseiden riisum inen.
2) Sala isen  d iplom atian poistam i

nen j a  eri m aiden parlam en teille  on 
an n ettava ulkom aisen politiikan kont
ro llivalta .

3) E l m itään toisen m aan liittä 
m istä toiseen ilm an asianom aisten 
kansojen suostum usta

ni P ako llin en  sovinto-oikeus.
5) Suurten ku lkuväylien  k an sain 

vä listyt täm inen (liard an ellien , G ib ra l
tarin  salm en. Panam an, Suetzin ja  
K ie lin  kanavien , ym .).

6) M eren puolueettom aksi ju lista 
minen.

I.,'Hu m ani te huom auttaa sam alla , 
että liittoutuneiden m aiden sosialisien 
konferensissa Lontoossa, helm ikuulla, 
tullaan näm ä hyväksym ään  sam assa 
m erk ityksessä  kuin Kööpenham inan 
konferensissak in.

E n g lan n in  työväestön päivälehtien 
1u le  vaisu  n s.

E ng lannin  Itsenäisen työväenpuo
lueen viikko leh d essä  "L ab o u r L ead e- 
rissa ", käsite llään  Englannin  työ väes
tön päiviilehden "D aily  C ltlzen'in”  tu 
levaisuutta  sen Johdosta, että muuan 
tuom ari IV arrington on antanut eritän 
m erkillisen  tuomion. “ N ational A m al- 
gam ated Society of O perative House 
and Ship P a in ters”  uniota vastaan  oli 
näet m uuan Jäsen  nostanut oikeus
jutu n  sen johdosta, ettii uulosta oli 
päätetty avu staa  “ D aily C itizen iä", 
N yt tiim ä tuom ari tuom itsi Jutun sen 
nostajan  h yväksi Ja  niin pidätettiin 
un iolta avustam isoikeus, “T ark o ttaa- 
ko täm ä sitä, että m ikään am m atti- 
unio ei voi s ijo ittaa  rahastostaan m i
tään työväen lehden tukem iseksi, tai 
että eriko issääd ö ksiä  täytyy  h yväksyä  
ennenkuin täm än  voi te h d ä ? '1 kysyy  
“ L ab o u r L e a d e r", jatkaen , että am 
m a ttijä rjestö jen  p itää  ottaa asiasta  
lu jasti kiinni. O m asta puolestaan lau 
suu leh ti o taksuvansa, että ns, O sbor

ne-tuom to m yöntää am m attijä rjestö il
le oikeuden k äyttä ä  rahastokaan päi- 
viilehtensä avustam iseen . J o s  am 
m attijä rjestö jen  täm ä otaksum a on 
väärä , on niiden heti ry h d yttävä  pon
teviin toim enpiteisiin  uuden lak llisä y k - 
sen a ik aan saam iseksi, jo ssa  täm ä ta a 
taan.

“ Me em m e ole", ja tk a a  lehti edel
leen, “ olleet y h tä  m ieltä “ D aily C iti
zen! n " k an ssa  sen suh teesta  sotaan, 
m utta se ag itatsionityö . jo ta  se on 
suorittanut sotilaiden erikoisten oi
keuksien j a  e läkkeiden  suhteen sekä 
oli ntarvekysy m y käessä että  lapsityön 
riistännöiL eh käisem iseksi, osuttavat 
m iten vä lttäm ätö n tä  on om ata työ
väen  päivälehti. J a  sodan jä lk e e n  on 
sen m erkitys oleva arvaam aton , kun 
joudum m e uudelleen käsittelem ään 
yhteisku n nai lisiä  teoi llsu usprobieem e- 
Ja. T äm än n o ja lla  toivom m e, että It 
senäisen Työväenpuolueen jäsen et e i
vät epää kan natustaan  “ D aily Citizen '- 
ilta ". T äm än hetken tärk ein  teh tävä 
on p itää  k a ik k i koneistom m e kunnos
sa. jo tta  tilaisuuden sattuessa voim m e 
pann a ne täyd ellä  vo im alla  käyn tiin ."

Kosini l> in l E n g lan n issa  sotia n jii Ikeen.
Englannin  Itsenäisen  työväenpuo

lueen ään en k an n atta jassa  “ L ab o u r 
L ead erlsra ”  k ir jo te ta a n : “ N äy ttää
sangen se lvä ltä , e ttä  sodan jä lk e e n  so
sialism in ja  kap ita lism in  välinen su h 
de on tu leva  p a ljo a  selvem m äksi kuin 
ennen. L iberaalisen  hallituksen  yh- 
te lskun tareform i-p olitiikka, jo ta  on 
harjotettu  viim eisen kahdeksan  vuo
den aik an a, on k ä y v ä  tavattom an v a i
keaksi, s illä  se perustuu suunnatto
m aan rahantuhlaukseen , ilm an että 
olisi raho jen  saam iseksi m uuta k e i
noa kuin verotuksen suurentam inen. 
Sodan jä lk een  tulevat verot niin k o r
keiksi. että täm ä rahastoiähde tulee 
kokonaan su ljetuksi yh teisku nnalli
siin re fo rm ilark o tu kslin  nähden ja  jä ii 
a inoastaan yksi vaihtoehto —  valtion 
on otettava haltuunsa sellaiset suuret 
m onopolit, kuten kaivosteollisuus, 
ku lkuvälin eet (rautatiet ja  la iva liiken 
teen), m aa. ym., jo ista  voitaisiin  saad a 
tu lo ja  yhteiskunnallisen  uudestlm uo- 
d o.s tn mi se n tarpeiksi. R ik k a a t m aa- 
ja  teo llisu uskapita llstit tu levat v a r 
m asti a n k arasti vastustam aan  k a ik k ia  
täm änluontolsia  ehdotuksia, j a  heitä 
vastaan  tulee kan san valta  Jä r je s ty 
m ään sosialistien johdolla. Me m yös 
odotam m e k iivaan  tariffi-reform i-agl-
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tatsiocmtn h eräävän  sosialistien s itä  
ehdotusta vastaan , e ttä  ka ik k i v ä lt tä 
m ättöm ät vero t on otettava ansaitse
m attom ista tuloista. Me huom aam m e 
H. G. W ells’ in hom m aavan kau p pa
liitto a  E n glann in . R an skan  ja  V en ä
jä n  kan ssa  sek ä  suojelustullitariffin  a i
k aan saam ista  k a ik k ia  sa k sa la is ia  ta 
va ro ita  vastaan . M eidän on ryh d yt
tä v ä  niin vo im akkaasti kuin suinkin  
vastu stam aan  tä lla isia  ehdotuksia. 
Saksan  sosia listit ovat vuosikausia 
ta iste lleet tariffi jä r je ste lm ä ä  vastaan , 
m ikä on joh tanut korkeisiin  hintoihin 
heidän om assa m aassaan  sekä  Sak san  
ja  E nglann in  väliseen kau p pa- Ja  teol- 
llsuusk iipailuun.

Sodan Jälkeen  kohtaam m e suu ria  
asioita, Jo n ka  tak ia  työväen- ja  sosia- 
listiliikkeen  täytyy valm istautua.”

“ K a lkk ien  m aitten sosialisti naisille ’ ’

“  T overittaret! —  K apitalistien  luo
ma yleinen ja  kama a ahdinkotila, jon
ka  ta rkot uksena on rusentaa kaikki 
vastustus ja  saattaa näille raharuhti
naille koko maailmaa käsittävä v iiv a  
ta ja  -voima, on nostanut sekti kaikkien 
sotivien, e ttä  puolueettomienkin m ait
ten naisten äänet lausumaan vastalau
seensa tä tä  pyrkim ystä vastaan ; nuo 
äänet k äyvät yhä lukuisammiksi ja  ää- 
nekkääm m iksi v iikko viikolta ja  hetki 
hetkeltä. On vain neljä  kuukautta ku
lunut siitä, kun enaimäinen yhteentör
mäys sattui ' ^ 118^ 0 0 “  ja  “ ententen”  
vä  illä , ja  kun aikaa kuluu, niin yh ä uu
sia  paikkoja m aanpinnalla tulee sotkeu
tumaan tähän veriseen taisteluun.

“ Sota on kutsunut palvelukseensa 
kaikkien kysym yksessä olevien maitten 
parhaimmat fy ysillise t, m oraaliset ja  
henkiset voim at. Samaten se myöskin 
on hävittänyt teollisuuden, työ väen jär
jestöt ja  yhdystoim lnnan tarkoituspe
ränsä saavuttam iseksi. Se  on voim ak
kaasti k äyttän yt apunaan tiedettä ja  
n ykyajan  ihm eellisiä keksintöjä. Sen 
raunioille j a  vuorten korkuisil o kuol
leitten j a  haavottuneitten kasoille ei ih
m iskunnan historiassa löydä vertaa, 
va ik k a  tuo historia jo  ent uudestaankin 
on täynn ä kyynel- ja  veri v irto ja. Se 
on jalkoih insa sotkenut miljoonien on
nen; repinyt palasiksi kansojen käsi
tykset ja  pakottanut ihmiset m iekalla 
j a  väk iv a lla lla  kum artam aan maahan 
sen edessä mitä ne ovat tottuneet ha’ - 
veksim aan, ja  hävittäm ään sitä , m itä 
ne o vat tottuneet kunniassa pitäm ään. 
Se  on sotkenut kaikk i ne ihanteet, jo it 
ten toteuttam iseksi tuskaa, va iva a  ja

kärsim yksiä kestäen ovat sukupolvet 
ahertaneet. M inne on joutunut k äsk y : 
‘ E i sinun pidä tappam aan’ ! ‘ R akasta 
viham iestssi ’ t

“ M issä ovat ne siv istysihanteet, jo i
ta  ka ikk i nykyiset siv istyskansat ovat 
toitottaneet? Minne on kan sainvälisyys 
joutunut? M iten on käyn yt kaikkien 
m aitten proletaarien sosialistisen v e l
jeyden, josta  mc uneksimme ja  jo ta  me 
toivomme?

“ M itä kauemmin sota kestää, s itä  
paremmin nuo koreakieliset typeryydet, 
jo illa  kap ita listit to ivovat vo ivansa so
kaista  joukkoja, m enettävät vaiku tu k
sensa. Tekopyhyyden naam ari ja  ko
reat tekokukknse-t, jo illa  niin moni on 
viekoteltn, ovat nyt pudonneet, j a  ny
kyinen taistelu  on silinäimme edessä 
paljastettuna täydessä inhottavassa 
alastom uudessaan: kap italistisena v a l
iot!! ssotana m aailm anvaltojen välillä .

“ M aailm an sosialistiset naiset! Me 
emme karina pienintäkään vastuunalai
suuden osaa kaik ista  näistä onnetto
muuksista, jo tk a  raatelevien petojen 
lailla  ovat iskeneet kyntensä kansojen 
niskaan.

‘ 'M eitä  ei voida m oittia, s illä  me 
olemme vapaat ei ainoastaan s iitä  v ias
ta, että me olisimme suorastaan otta
neet osaa taisteluun, vaan  myöskin s ii
tä, kuten tiedätte, että m eiltä oli riis
te tty  mahdollisuus äänemme kautta 
lausua mie ipidettämme sodasta.

“ Päinvastoin , nykyisen sum m ittai
sen omaisuuden ja  ihmishenkien h ä v i
tyksen aikana, me, uskollisina sosialis
tisille vakaum ukseem m e, voimme va 
paasti ju listaa , että me aina olemme 
taistelleet ihm isyyden, veljeyden ja  
rauhan puolestu.

Valmiina uhraamaan kaikki.

“ Meidän joukossamme e i ole ainoa
takaan, jo k a  ei olisi tu n n o liscsti ja  in
nokkaasti tehnyt kaikkea vo itavaansa 
ehkäistäkseen tätä  m urhenäytelmää, 
tätä  m aailm ansotaa, ei ainoatakaan, jo 
ka ei olisi ollut valm is uhraamaan v i i
meisenkin hengenvetonsa rauhan sä i
lyttäm iseksi.

“ M eille sosialistinaisille y leism aail
mallinen rauha o 'i erikoisen tärk eä , s il
lä  se oli parhaim pana vakuutena kan
sainvälisen proletariaatin veljeydestä, 
jo k a  veljeys yksinään  voi ja  tahtoo 
avata  ovet sosialistiselle yhteiskunnal
le, jonka eteen me sosialistinaiset olem
me ennen uurastaneet j a  yhä edelleen
kin  aherramme koko sieniinne ja  syd ä
memme voim alla. J a  tämän toivon ja



144 SÄ KENIA

hartaan pyrintömme olähyttiim inä ol
lessamme me emme voi ihanteistamme 
erota tämän kauhean, koko maailmaa 
käsittävän  sodankaan aikana,

“ H uolim atta taisteluiden m elskeis
tä, isänm aallisista pubeista j a  kansa- 
joukkojen epäm ääräisistä äänestyksistä 
me sosialisti naiset pidämme jokaisessa 
maassa sosialistisia  periaatteita puh
taina ja  saastuttam attom ina. Jä rk ä h 
täm ättä me lähetämme sisarellisen ter- 
vehdyksemme jokaiselle veriv irto jen  ja  
vuorten korkuisten ruum iskasojen ja  
raunioitten y litse  j a  meidän ajatuksem 
me ovat sinetöidyt tuolia vanhalla va 
kuutuksella ja  lu ja lla  päätöksellä: —  
eteenpäin sosialism ia kohden” .

Sitten  ju listuksessa kerrotaan siitä , 
mitä sosialisti naiset rauhan säilyttäm i
seksi ovat tehneet jo  ennen sotaa esi
m erkiksi Wienin kongressissa jne. J a  
sen jälkeen siinä kaikkien m aitten so
sia listisia  naisia  vaad itaan  liittym ään 
yhteen ja  m iljoonapäisenä joukkona ko
hottam aan leppymätiin huuto: “ K y llik 
si on jo ollut verenvuodatusta, teuras
tusta ja  h ävitystä ! E nää ei saa kanso
ja  uuvuttaa ja  niitten elinvoim ia hu
kata ja  niitten verta  kuiviin  juoksut
taa! S iksi me vaadim m e rauhaa •— 
ikuista ra u h a a !”

Ju listuksen  on allekirjoittanut C lara 
Zetkin, kansainvälisten sosialistinais- 
ten sihteeri.

□  □  □  P
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Vappu 1915

Ale olemme viettänee! monta vappujuhlaa liehuvien lippu- 
jemme suojassa ja niiden kirkas puna on ennustanut kansoille va
pautta taloudellisen talven synkästä yöstä.

Korkeimmalle kohosi lippumme Europan teollisuusmaitten 
kaduilla ja kentillä, paistaen kirkkaammin kuin rautatehtaiden tuli- 
pätsit, liehuen vapaammin kuin tehdaspiippujen synkkä savu, in
nostut taen miljoonia joukkoja taisteluun vapautensa hyväksi.

Nyt liehuvat E nro pan kentillä rosvo ude n, murhan, hävityk
sen liput. Veljet seisovat veljiä vastassa, työväen armeija on saa
nut väistyä rautapanssariin puetun murhaajajoukon tieltä. Punai
nen väri vuotaa virtoina, —  mutta se ei ole lippumme väri, se on 
teurastettujen työläisjoukkojen sydänverta.

Onko lippumme sortunut, taistelumme kukistettu?
Ei ole, tuhat kertaa ei! Sitä on tallattu lokaan, koetettu repiä 

palasiksi. Alutta se ei huku eikä repeydy, sillä se on kudottu kym
menien miljoonien työläisten tarmosta ja päättäväisyydestä, —  

luokkatietoisuudesta.
Sotarumpujen pärinä ja tykkien jyske voivat hetkeksi kohota 

äänekkääni miksi kuin lyöläisarmeijan marssin kaiku. Alutta het
keksi vain. Kevättä 191$,  hävityksen, kuoleman, murhan kevättä 
seuraa uusia keväitä. Alaailma on mielipuolisuuden vallassa, ka
pitalismin myrkyn juovuttamatta se tekee hullun viimeisiä töitä. 
Alulta hävityksen täytyy loppua kerran ja se varmasti loppuu.

Kun me täällä nostamme punaisen lipun, me edelleen nostam
me sen koko maailman työväestön nimessä ja koko maailman työ
väen voimalla. Ale odotamme seuraavaa kevättä, jolloin sitä kan
tamassa taas on joukkomme eheämpänä kuin ennen, kokemuksil- 
tansa karaistuna, päättäväisenä.

Ale juhlimme tämän vuoden Vappua tuntematta häviötä, tahi 
voimamme vähentymistä. Sillä me emme ole hävinneet eivätkä 
voimamme ole vähentyneet. Työväenluokan kevät, voittoisa ke
vät, on tulossa.

Q 0  El ID
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Isänmaallisuus miljoonien Valossa
K ir j .  K e ir  H a rd ie  

Suomennos “ Säkenille” .

Vähitellen, 
kovien ko
kemuksien 
kautta, op
pii Englan
nin kansa 

ymmärtä
mään ne to
delliset syyt, 
jotka johti
vat Englan
nin sotaan. 

Nykyään 
suuressa 

huudossa o- 
leva “ valtakunta1'- (Empire) käsite 
on verrattain nuorta juurta. Viime 
vuosisadan en simaisella puoliskolla 
sekä liberalit että tory-puoluelaiset 
pitivät Canadaa, Uutta Seelantia, 
Austraaliaa ja  etelä-Afrikaa pelk
känä emämaan raskaana kuormana. 
Mutta nyt kaikki on muuttunut; 
valtakunnan laajennusaate ja  eten
kin siirlomaitten laajentaminen vä
rillisten kansojen keskuuteen, jotka 
ovat avuttomia nykyaikaisia armei
joita vastaan ja joista kokonaisia 
rotuja on asevoimin hävitetty su
kupuuttoon, on tullut molempien 
puolueitten politiikan päävaltiksi; 
ja  tätä tarkoitusta varten on kaikki 
muu muokkailtu sen mukaiseksi. 
Tätä varten kulutimme me armei
jaamme ja  laivastoomme 100,000,- 
000 puntaa vuodessa ennenkuin ny
kyinen sota syntyi.

Sota ja raharuhtinaat

Mistä johtui tämä politiikan 
muutos? Viimeisen vuosisadan 
kolmena ensi-neljänneksenä Eng

lannin tärkeänä alana oli kauppa ja 
teollisuus. Tehtailijat oppivat ko
kemuksien kautta, että ulkomaat 
ostivat heidän tavaransa yhtä mie
lellään kuin Englannin siirtomaat, 
ja  sentakia ei heistä ollut tärkeätä 
“ laajentaa valtakuntaa” . Noina ai
koina toistettiin monta monituista 
kertaa, että emämaalle olisi oikeas
taan eduksi, jos neljä pää-siirto- 
maata eroisivat Englannista ja 
muodostuisivat itsenäisiksi valti
oiksi, kuten Yhdysvallat.

Ajatustavan ja suunnan muutos 
tapahtui, kun huomattiin, että pää
oma kasvoi nopeammin kuin mitä 
sitä voitiin sijoittaa kotimaahan. 
Pääoman täytyi saada uusia ja  hy
viä korkoatuottavia sijoituspaik
koja, ellei haluttu maan rikkauksi
en alenevan arvossaan. Miljonää
rin miljoonat tulevat hänelle taa
kaksi, ellei hän tiedä mihinkä niitä 
sijoittaa ja  lainata hyvää korkoa 
vastaan. Ja  niin nämä viekkaat ja 
kavalat herrasmiehet alkoivat vilie
kuilla ulkomaille. Ulkomaiset hal
litukset tarvitsivat “ lainoja” sota
joukoilleen ja  laivastoilleen, rauta
teille ja kanaville sekä kuninkait
ten ja hallitsijoitta! mukavuuksiin. 
Irstas ja heikko Egyptin hallitsija 
kuormitti kansaansa 70,000,000 
punnalla, jonka englantilaiset ja 
ranskalaiset finanssipetkuttajat toi
mittivat sellaisilla keinoilla ja eh
doilla, mistä suoranainen petos ei 
ollut kaukana. Useita muitakin sa
manlaisia avuttomia uhreja kerit
tiin samaan tapaan. Siirtomaatkin 
alkoivat lainailla suuressa mitta
kaavassa ; ja nyt on tulos edessäm
me. Koko politiikkamme, sota-,
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meri-, ulkomaa- ja kotimainen, on 
muokattu niitten eduksi ja on hei
dän kontrollinsa alaisena, jotka 
omistavat ne kasvavat miljoonat, 
joita työ lito vuosi vuodelta raha
ruhtinaille. Kapitalistien omista
mat päivä- ja  iltalehdet pitävät 
ylistyspuheita imperialismille, mili
tarismille ja lojaalisuudelle; saar
nastuoleissa mennään samaa me
noa, ja  vieläpä meidän yleisistä 
kouluistakin alkaa nopeasti kehit
tyä näitten vaarallisten, epätnora- 
listcn oppien hautomispaikkoja.

Mitenkä pääomasijoitukset ovat 
kasvaneet

Huomatkaa miten Englannin ra
ha ruhti näitten tulot siirtokunta- ja 
ulkomaasijoituksista kasvavat. Te
ollisuuden ja  kaupan voitto muo
dostaa sangen pienen osan koko
naisuudesta. Vuonna 1899 David 
Giffen, aikansa suurimpia auktori
teettejä kaupan, teollisuuden ja fi
nanssialalla. sanoi tulojen olleen ul
komailta, siihen luettuna kauppa ja 
sijoitukset, noin 118,000,000 pun
taa, josta ainoastaan 18,000,000 
puntaa tuli suoranaisesti kaupasta 
ja teollisuudesta ja loppusumma,
100,000,000 puntaa, tuli siirtomaa- 
ja  ulkomaalainoista ja sijoituksis
ta. Tarkastuksemme alammekin 
vuonna 1899 yksinomaan tästä ul
komailla olevien lainojen ja sijoi
tuksien tuottamasta 100,000,000 
punnan tulosta. Kun otamme pe
rustaksi yhteiskuntapolitiikan tut
kijan Mulhallin tiedonannot, niin 
huomaamme, että vuoden 1899 tu
lot olivat kohonneet noin 90 pro
sentilla vuodesta 1822. 70,000,000 
punnan tulojen lisääntyminen noin 
kahdeksassakymmenessä vuodessa 
oli omiaan innostuttainaan sen saa
jat “ Union Jackiin” (Englannin 
lippuun), jonka turvissa tämä 
“ nousu”  oli saavutettu.

Tutkaanpa sitten vuodesta 1899

vuoteen 1909. Viimemainittuna vuo 
tena luki George Paish “ Royal Sta- 
tistical Societyssä” selonteon “ mei
dän” voitoistamme ulkomaisista si
joituksista, Tulot hän arvioi v. 
1909 140,000,000 punnaksi. Kym
menessä vuodessa lisääntyivät ne 
siis 40,000,000 punnalla, keskimää
rin 4,000,000 punnalla vuodessa. 
Viimeisimmän ja virallisimman tie
don ulkomaa- ja  siirtomaasijoituk- 
sien tuloista antoi Lloyd George, 
Englannin valtiosihteeri, vastates
saan erääseen kysymykseen maalis
kuun 10 päivänä. Se kuuluu seu
raavasti : “ Ulkomaille sijoitettu 
englantilainen pääoma on kokonai
suudessaan noin neljä tuhatta mil
joonaa puntaa (4,000,000,000) ja 
siirtomaa- sekä ulkomaasijoituk- 
sista käsittävät tulot kaksi sataa 
miljoonaa (200,000,000) puntaa 
vuodessa.

Yhä uusia kultalähteitä pohatoille

Sodat aina tuottavat uutta kul
taa rahapohatoitten säkkeihin. 
Lloyd George sanoo nykyisen so
dan tulevan maksamaan 2,000 mil
joonaa puntaa. Pääosa tästä suun
nattomasta summasta tullaan otta
maan sotalainana neljän prosentin 
korolla; ja neljän prosentin korko 
kahdesta tuhannesta miljoonasta 
punnasta lisää vuodessa 60,000,000 
punnalla meidän ' “patrioottcimme” 
tuloja. Mutta huomattava osa täs
tä summasta tullaan ottamaan suo
ranaisella verotuksella ja siinä 
määrässä 011 korkosummaa alen
nettava. Tähän saakka on noin 
puolet suurten sotiemme menoista 
koottu suoranaisella verotuksella 
ja puolet otettu lainoina. Sata vuot
ta sitten kansakunnan tulot olivat
250.000. 000 puntaa; nyt ne ovat 2,-
300.000. 000. Voimme huoletta ar
vioida, että 500,000,000 miljoonaa 
tullaan ottamaan veroilla ja loput 
r,500,000,000 otetaan lainoina, jois
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ta korkoa maksetaan 60,000.000 
puntaa vuodessa. Sangen monta 
miljoonaa tarvitaan myös liittolais
temme rahastamiseen ja  joittenkin 
maitten houkuttelemiseen tähän 
veriseen sotaan, mikä parhaillaan 
riehuu. Kun sota on ohi, tarvitse
vat maat suuria summia laivasto- 
jensa korjauksiin ja  uusien valmis
tamiseen, sodan tuhoamien rauta- 
teitten uudesiirakentamiseen ja 
muuhun sellaiseen. Samoin syntyy 
myös rajaton määrä yhtiöitä avaa
maan uusia mineraali-, öljy- ym. te
ollisuuksia Venäjällä, Persiassa ja 
Htdkanilla, joissa maissa teollisuus 
on vielä kehdossaan. Englantilai
set rahamiehct ovat ainoat, jotka 
voivat sijoittaa rahojaan näihin. 
Ranska ja Saksa tulevat olemaan 
vararikossa. Ainoastaan Yhdys
vallat jäävät englantilaisten polia- 
toitten mahdollisiksi kilpailijoiksi.

Kysyttänee, niitä tällä kaikella 
on imperialismin ja sodan kanssa 
tekemistä ?

Meidän diplomaattimme periy
tyvät yksinomaan ylä- ja rahaluo- 
kasta. Heidän velvollisuutensa on 
virkaannimittämisen jälkeen yksin
omaan silmäillä ja suojella “ Eng
lannin etuja” niissä maissa, jonne 
ovat määrätyt. Mitä ovat “ Eng
lannin edut”  Persiassa, Egyptissä, 
Intiassa. Afrikassa, vieläpä Cana- 
dassakin? Varmasti ei ainakaan 
näitten maitten asukkaitten hyvin
voinnin suojaamista. Ne “ erlut” , 
joitten turvana ja laajentamista 
ajajina diplomaattimme pääasial
lisesti toimivat, ei ole alkuasuk
kaitten kehittäminen, vaan koske
vat ne niitä suunnattomia summia, 
joita hänen maantiehensä ovat joko 
lainanneet tai sijoittaneet. Tämä 
011 jokaisen diploniatin tehtävänä 
ja  ne, joitten takana on suurimmat 
armeijat ja laivastot, esiintyvät sitä 
j ui kehumin. Rahapohatttijen ja

teollisuus- ja kauppakapitalistien 
etujen suojeleminen on pääsyynä 
anneijoitten ja laivastojen synty
miseen ja nämä tekevät sodat mah
dottomaksi välttää.

Diplomaattien velvollisuudet

Diplomaatit ovat siis nykypäivinä 
puoltamassa maansa kauppaetuja. 
Meidän kauppaluokkamme pitää 
suurena rikoksena Saksan menes
tystä maailmankaupan alalla; so
dan vastenmielisin ja alentavin il
miö ilmaantui sanomalehtitai sie
lussa sodan aloittamiseksi Saksan 
kauppaa vastaan. Aniliimvärin val
in istamiskokeet Englannissa ovat 
niuhottaneet näitä sieluttomia veh
keilijöitä ja he elävät siinä toivos
sa. että sota tulee musertamaan 
Saksan taidon ja kykeneväisyyden, 
jolloin Englantiin kauppa ja teolli
suus, huomaamatta kuitenkin sen 
kykenemättömyyttä, voisi kaapata 
Saksan tuottavat markkinat. Se on 
turha toivo, mutta se 011 olemassa 
ja on tepsivä argumentti näille luo
kille sodan jatkamisen puolesta.

Finanssi ja kauppa sentakia yh
teisesti vetoavat yhteisten puolus
tajiapa. diplomaattien, suojeluk
seen, diplomaattien, joitten vaiku
tus riippuu aseellisesta voimasta, 
mikä heidän hallituksellaan on 
käytettävänään.

Ja  työläinen? Missä esiintyvät 
hänen etunsa sodassa sekä diplo
matiassa? Kaskas raadanta, alhai
nen palkka, korkeat elinkustannuk
set, kiduttavan korkeavuokraiset 
ja usein epäterveelliset asunnot, 
ajottainen työttömyys, huonoa ope
tusta saaneet lapset, itseäänuhraa- 
va vaimo, niukka ja kurja elämä —  
nämä häntä ahdistavat ja sota sekä 
diplomatia tätä kurjuutta yhä lujit
taa. Ja  kuitenkin työläisen raa
danta ja u li rautu vaisuus on se pe
rusta. josta imperialismi, siitä joh
tuville militarisinineen, nousee. Jos
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työväenluokka olisi itsecnsäliiotta- 
va, niin ei olisi olemassa mitään ul
komaat] i]jlomatiaa, ei mitään vaati
vaista militarismia, ei sotaa, eikä 
suunnaton rikkaustulva virta i lei s i 
rikkaitten rahakirstu ihin merien 
takaa. Työläinen hän elämänsä ja 
terveytensä menettämisen uhalla 
nostaa mineraaleja maan uumenis
ta, työskentelee nykyaikaisessa 
Gehennassa, helvetissä, sulattaen 
ne raudaksi ja teräkseksi. Hänen 
raadantansa ja taitonsa muuntavat 
näistä mahtavia sotalaivoja, jotka 
ovat varustettuina mitä ihmeelli- 
simmillä keksinnöillä, jotka hur
maavat katselijan. Työläinen raa
taa pelloilla, tuottaen ravintoa kan
sakunnalle. Työläiset rakentavat 
myllyt ja tehtaat, hikoilevat ja raa
tavat niissä, valmistaen kaikille 
vaatteita. Kun kourallinen itsek
käitä ja epäpäteviä valtiomiehiä o- 
vat syösseet kansakunnat teurasta
maan toinen toisiaan, silloinkin kut 
siltaan työläinen täyttämään juok
suhautoja, uhrautumaan kymme
nin tuhansin sodan jalkoihin, mur
haamaan tyoläistovercitaan, joitten 
kanssa hän ei koskaan, eikä nyt
kään, ollut pienimmässäkään rii
dassa ; työläistä komennetaan pet
turi-rangaistuksen uhalla saatta
maan miljoonien naisten ja lasten 
sydämiin tuskaa ja huolta. Ja  syy
nä tähän on, kuten “ Times'kin" 
huomautti pari viikkoa sitten, yk
sinomaan tarkoitus kartuttaa rik
kaitten ja suurmiesten "itsekkäitä 
etuja". Nykyinen sota ei riehu va
pauden pyhän asian tähden; sen 
tarkoituksena ei ole suojella pieni
en ja heikkojen kansojen oikeuk
sia ; sen tarkoituksena ei ole sorron 
lopettaminen; sen tarkoituksena ei 
ole kohottaa maahan poljettujen 
asemaa. Jos se olisi puhjennut tä
tä tarkoitusta varten, jokainen Eu- 
ropan hallitus olisi tehnyt kaikken
sa sodan puhkeamisen estämiseksi.

Nykyinen sota, kuten muutkin, on 
syntynyt senjohdosta, että useat 
suuret ja  voimakkaat finanssiedut 
sitä vaativat, koska valtiomiehet o- 
vat olleet petollisia ja ovat pettä
neet heille annetun luottamuksen ja 
ovat petkuttaneet kansaa väärillä 
uskot teini 11a. Nykyinen sota tulee 
lisäämään ainakin 60.000.000 pun
nalla vuodessa suurten pankkiirien 
ja rahamiesten jo ennestään paisu
neita tuloja. Se lisää tällä hetkellä 
mahdollisesti yhtä paljon kauppa
la teollisuusluokan voittoa. He 
ovat korottaneet ruo’an ja hiilen 
luutaa niin suunnattomasti, ilman 
syytä, että nälkä ja kylmyys, sai- 
raus-seuralaisineen, nyt tunkeutuu 
ei ainoastaan aivan rutiköyhien ko
teihin, mutta syöksee turmaan 
useita yksinäisiä naisia ja jäseniä 
siitäkin luokasta, jota kutsutaan 
keskiluokaksi. Armeijan varustajat, 
joita liberaalinen sanomalehdistö 
yhä kimnioittelee. heidän hyvästi 
maksettujen ihnoitustensa johdos
ta, on todistettu syyllisiksi siihen, 
että varustavat sotamiehiä myrky
tetyllä ravinnolla. Taistelurinta
massa oleville sotilaille kenkiä ja 
vaatteita hankkivien kontrahtorien 
on havaittu hankkivan nahan si
jasta ruskeata pahvia ja vaatteitten 
sijasta arvottomia rääsyjä. Kaikki 
näyttää sujuvan mädällä perustal
la ; jos kaikki väärinkäytökset saa
taisiin ilmi. niin syntyisi aika veri
löylyjä näitten kurjien, alhaisten, 
rahaa-imevien patrioottien, ‘‘ isän- 
maan-ystävien", kukistamiseksi.

Sodan jälkeen — mitä?

Mutta sota loppuu. Mikä senjäl- 
keen on työläisten tilanne? jon
kun ajan perästä varmasti aletaan 
puikkoja alentaa. Ja  imperialistit, 
rakastunut, omaisuutta omaava 
hallitseva luokka, mikä tätä nykyä 
niin ylpeilee työläisen isänmaalli
suudesta, tulee yhä niahtavanmiak-
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si. Heidän tulonsa siirtomaa- ja 
ulkomaasijoituksistaan yhä lisään
tyvät. Heidän voittoonsa ei kajota 
sotalainaa maksettaessa. Mutta 
työläiset ja pikku-liikemiehet tule
vat tuntemaan koko ikeen niskas
saan ja jokainen näistä "patrioo
teista”  tulee yhä keskittämään voi
miaan, pitääkseen työläisiä alhai
sella elintasolla, johon ovat joutu
neet.

Kun sota on enää haihtuva muis
to verisestä painajaisesta, ja me jäl
leen seisomme vasten todellista elä
mää, silloin varmasti syntyy suuri

ja mahtava agitatsiooni yleisen, 
yhtäläisen äänioikeuden, miehille 
ja naisille, aikaansaamisesta, jotta 
nämä tulisivat saamaan täydellisen 
kontrollivallan sekä kotimaisessa 
että ulkomaisessa politiikassa, jot
ta he kykenevät murtamaan näitten 
valtaa ja voimaa omaavien impe
rialistien ja militaristien hallituk
sen ja kohottamaan heidän tilalleen 
kaikkien maitten kansojen tahdon 
ja siten aikaansaamaan varallisuut
ta, rauhaa ja sopusointuja kauan 
kärsineen ihmiskunnan keskuu
teen.

□  □  □  □

■is

% v>

A m crika.ii 'vapaudenpatsas.
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Aisneen rannalla
K irj. A k u  P ä iv iö

Lauaistu sulut on ja Aisnen vedet 
kerrankin laskettuna valloillensa 
ja niinkuin kylliksensä riemuitakseen 
ne ryntäävät nyt yli rantojensa.

On liejuna nyt äsken kauniit rannat 
ja viljapellot peittyy veden alle, 
puut juurinensa, pensaat, istutukset 
ja aidat, talot heittyy ajosalle.

Niin moni koti, jossa äsken vielä 
rattoisa rauhantointen helske kävi, 
nyt autiona vajoo, hajoaapi 
ja ikkunoissa laineet ryöppyävi.

Ja  yllä veden, aamust’ yöhön asti 
käy soitto, jot' ei ammoin täällä kuultu, 
jot' eipä kuultu, eipä toivottukaan 
ja eikä koskaan kuulevankaan luultu.

* *
*

On laannut päivän kammottava soitto: 
vongunta kolkko kuulain, tykkein jyske, 
järinä rautain, veden väristykset 
ja sortuvien varustusten ryske.

Yö peittää Aisnen, kammottavan tyyni, 
kuu pilkistääpi joskus pilven alta 
ja hohtehessa sen nyt vesi musta 
välähteleepi veren punaamalta.

Keskellä virtaa, saaren peittynehen 
kummulla vielä kyyhöttääpi maja, 
min asujan ei siitä lähtenytkään, 
vaan pesässänsä pysyi hartahana.

On pihapuut jo virta painaltanut 
pois juuriltansa majan seinää vasten 
ja vesi kohoaa jo ikkunalle — 
käy tukalaksi olo asukasten.

Vaan venehen on vieras käsi vienyt 
ja majassa ei mitään mikä kantaa,
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ja vesi kamala on joka puolla,
näin yössä tuskin häämöttääpi rantaa.

Kolkkona ukko kuusikymmeninen 
nyt katseleepi Aisnen öistä pintaa, 
lujasti nyrkkiin puristuvat kourat 
ja viha, tuska kouristaapi rintaa.

— Sua puoli vuosisataa näin tässä 
ja tuttu olit, rakas rantoinesi, ' 
nyt oudoksi on kaikki käynyt, kaikki, 
ja kamalaa on punahohde vesi.

Kirottu, joka lähtee kodistansa 
maan toisen kodit, kansan tuhoamaan, 
kirottu niin, ja oikein kaksi kertaa 
ett1 tuhotessaan sortuis itse samaan.

Vai eikö enää riittäis Saksan maalla 
miehille väkeville rauhan työtä, 
ja tilaa eikö riittäis kodeillensa 
ja vainioita, joista leipää syödä.

Vai noutivatko hullun keisarinsa 
ja ryöstöruhtinasten himo-mieltä; 
ei kuulleet valistuksen, ylpeytensä, 
ei lainkaan tunnon, ihmisyyden kieltä------

Selkäänsä vanhus sitoo turvattinsa, 
poikansa sodan vieneen kaksi lasta, 
ja silmäyksen vielä yli luoden 
hän veden varaan heittyy ikkunasta.

Ja  uipi hurjin vedoin, — virta painaa 
ja punaselta veden pinta hohtaa, 
ja joka vedoin ihmis jalka, käsi 
tai ammottavat kasvot häntä kohtaa.

Ja  todellisuus mielestänsä häipyy, . 
hän elää kuni kauhistavaa unta, 
hän uipinaan on kuumaa verivirtaa 
ja ympärill’ on kuolon valtakunta. ,.

Rannalle vanhus viimein vaivoin ryömii 
kuu lykkein pauke alkaa etähältä, 
ja jälellensä siinä katsahtaapi, 
vaan silloin sammuu järjen valo häitä.

0 a  a  ei
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W. C ran e; ••K evään volllo**.

Walter Crane -- köyhälistön 
taiteilija

\Vuller Crane.

Maaliskuun 15 ]>:nä kuoli Eng- 
lännissä yksi nykyajan eteviinpä 
ja henkevimpiä köyhälistön taitei
lijoita, englantilainen Walter Cra
ne.

Walter Crane ei ollut ainoastaan 
etevä taiteilija, vaan myös innokas 
työväenmies ja sosialisti. Koko tai- 
teensa omaksui hän sosialistisen 
liikkeen ja päämäärän jaloutta ja 
suuruutta osoittaakseen. Voima

kasia sosialistisia maa il mankat so
imi st a uhkuvat taideteoksensa te
kivätkin hänet tunnetuksi ja rakas
tetuksi kaikkialla, ei ainoastaan 
Englannissa, mutta ulkomaillakin.

Walter Crane syntyi elok. 15 
päivänä 1845 Liverpoolissa. Jo  op
pivuosinaan tutustui hän sen ajan 
työväenaatteisiin. Tultuaan vuon
na [856 kuuluisan puun veistäjän 
ja runoilijan W. J. I.intonin oppiin, 
ei ehartisliliikkeen kokemuksia ja 
aatteita vielä oltu unohdettu. Ja  
Unton ei ollut ainoastaan etevä tai
teilija, vaan oli myös ollut innokas 
chartisti. Nyt Crane ei saanut ai
noastaan etevää taiteellista opet
tajaa, vaan myös poliittis-yhteis- 
kunnallistcn oppien mainion tulkit
sijan.

( )li itsestään selvää, että kun suu
ri englantilainen taiteilija William 
Morris ja etevä arvostelija ja tai- 
deteoreetikko John kuskin alkoi
vat heiluttaa tapparaansa sen ajan 
sisällyksetöntä elämää, kominersia- 
lismia ja sen taiteeseen saattamia il
miöitä vastaan, että he saivat Wal
ter Cranesta oppilaan ja liittolaisen. 
M orrisin pienehkö kirjoitus “ Tai
de ja sosialismi’ teki syvän vaiku
tuksen Craneen. Kun hän senjäl- 
keen sai käsiinsä Marxin “ Kapitaa-
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M'. C raiicn ju lk a isem an  m u teellisten 
kuvien a lbum in  kuusi lei iti.

Iin” ja syvällisesti oli sen tutkinut, 
silloin alkoi hänelle selvitä yhteis
kunnalliset kysymykset niiden to
dellisessa valossa. Tästä lähtien 
omaksui hän työnsä sosialismin hy
väksi.

Hän yhtyi jäseneksi sosialisti- 
puolueeseen. Vuodesta 1^ 4  lähti
en on Crane sanoin, kirjoituksin ja 
kuvin taistellut sen taistelun yhtey
dessä, mikä johtaa työväenluokan 
uuteen ja parempaan maailmaan, 
maailmaan, mikä hänestä merkitsi 
myös kauniimpaa maailmaa.

Cranesta tuli sosialisti taiteilijan 
kannalta katsoen. Syvälle syöpyi 
hänen mieleensä, että kapitalismin 
vallitessa taide ja taiteilijat eivät 
voineet kohota merkitykseensä. Ai
noastaan sosialismissa näki hän 
mahdollisuuden korkeampaan tai- 
dekehitykseen. Luokkaherruuden 
ja kauppakilpailun synnyttämässä 
ilmapiirissä ei hänen mielestään 
minkäänlainen korkeampi taide ol

lut mahdollista. Nykyisessä yh
teiskunnassa vallassaoleva voitto- 
järjestelmä vaikuttaa kaikkea hy
vää, niin taiteessa kuin muuallakin, 
ja kaikkea kauneutta vastaan. R ik
kauksien oikea jako vasta kyke
nee luomaan elämään suurempaa 
yksinkertaisuutta ja arvoa sekä 011 
samassa määrässä vaikuttava tai
teeseen ja arkitehtuuriin. Koko in
nollaan uhrasi Crane voimansa ny
kyisen yhteiskuntamuodon muutta
miseksi. Sentähde» liittyi hän nii
hin työläisiin, jotka taistelivat uu
den yhteiskunnan puolesta, sillä 
hän tiesi, että ainoastaan työväen
luokka kykeni luomaan uuden maa
ilman. Taiteen olemus oli hänen 
mielestään harmoniaa ja yhtenäi
syyttä. Ennenkuin saattoi päästä 
harmooniseen taiteeseen ja yhtenäi
seen ajatusmaailmaan, täytyi elä-

\V. C rane; ‘*l*al«nentyttö”.



SÄKENIÄ 157

W , C ran e; “ V aiiputanko” .
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\V. Cm  ne; Milla*’ .
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psan, korkeampaan ja jalompaan 
yhteiskuntaan, jonka työläiset tu
levat luomaan tämän nykyisen kur
juuden yläpuolelle. Mutta Crane 
ei ryhtynyt kuvaamaan mitään y li
malkaista sosialistisen liikkeen 
loistavaa ja säteilevää voittoa, Sel
laiset kuvat, kuin esim, tässäkin 
pienoiskokoon jäljennetyt, jotka 
hän on omistanut kansainväli
selle köyhälistölle, eivät voineet 
syntyä muusta kuin syvästä, rehel
lisestä vakaumuksesta, joka ci tun
tenut epäilystä, eikä pelkoa. Ja  tä
män tunteen elähyttäinänä ovat 
syntyneet ne Cranen lukematto
mat imunkin kuvat, jotka le
väsivät työväenluokan keskuuteen 
ulkomaita myöten sanomalehtien, 
a i k akan s k i rjo j en, m i elenosotu stau - 
lukkojen, y, m, muodossa.

\V . 1’r a i i e ;  ‘‘T y t in  Yhteishenki ' ' .

mässä toteuttaa harmonia ja yhte
näisyys. Jotta tämmöinen tila ai
kaansaataisiin ja hänen rakasta
mansa taide pääsisi nousemaan 
korkeimmille tasoille, sentakia tuli 
Cranesta sosialisti, sentakia asetti 
hän koko suuren taitonsa meidän 
asiamme hyväksi, sentakia otti hän 
vastaan luokkaveljiensä ylenkat
seen ja  ryhtyi tuimaan taisteluun 
työläisten kanssa, heidän vapa litta
ni i sek seen.

*

Walter Cranen taide tähtäsi niin 
intohimoisesti tulevaisuuden yh
teiskunnan kuvaamisia, että hänen 
teoksissaan ei tapaa työläisten kur
juuden ja heidän taistelunsa kärsi
myksien kuvauksia, vaan niissä in
nostuttava st i viitataan puhtaam-

H \ C n i l i i ' :  “ S o s ia l i s m i  l a »  to iv o a  ja  
i lo a  n ä ä n t y v ä  I le  k a n s a l le ” .

Q a S B
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Vanha korven petäjä
K ir j .  M atti H e m e sh u h ta

Se päivä oli niitä ihania kevätke
sän aurinkoisia päiviä, jotka pane
vat juuri morsiuspukuunsa pukeu
tuneen luonnon värisemään lemmen 
huumaavasta tunteesta ja soimaan 
kuin kaunein musiikki.

Jo s kuka tuntee tuollaisina päivi
nä luonnon helmassa luonnon väri
sevän sulon ikäänkuin käyvän läpi 
sielunsa, on se ihminen, joka vast’- 
ikään on paennut suurkaupungin 
rumuutta tuonne luonnon helmaan, 
alkaakseen sinne uusin toivein ra
kentaa tulevaisuutensa majaa.

Tuollainen uusi tulokas luonnon 
helmassa olin minä tuona sulopäi- 
vänä Canadan ikikorvessa.

Seutu kyllä ei ollut enää aivan 
vapaa kulttuuri-ihmisten kätten jä- 
listä, mutta mitä raiskattu oli, sen 
olivat useat kesät ehtineet jo paran
taa uudella, kasvistolla — olipa 
nuori kasvisto varmaan kauniim
paakin kuin se vanha oli ollut, ku
ten aina nuori vanhaa somempi ja 
suloisempi.

Tepastelin maan päitse kulkeval
la historiallisella Dawson tiellä, 
kirves olaitani, katsellen kartanon 
paikkaa, sillä tuvan rakentamiseen 
oli ryhdyttävä. Kartanon paikko
ja ei ollut juuri valikoitavaksi. Tie 
kulkee tällä kohtaa korkeahkon 
vaaran pohjoispuoleista rinnettä. 
Maani on pohjoisen puolella. Sillä 
puolella on heti tien vieressä tieltä 
katsoen syvähkö rotko, jonka poh- 
jitse virtaa puolittain jo lähdesuo- 
neksi peittynyt puro. Rotko oli 
täynnä tuuheaa, pehmyttä metsää, 
joka uhosi miellyttävää tuoreutta 
ja suloisia, virkistäviä tuoksuja au
ringon vaaran puolelta valaessa 
sinne kuumia säteitään.

Rotkon salaperäinen, tuoksuava

tuuheikko viileille siimeksilleen 
hurmasi mieltäni, vaikka se oli epä
käytännöllinen, koska sinne ei voi
nut laskeutua kartanon paikkaa 
raivaamaan. Mutta — antaa sen 
olla rauhassa, vielä ainakin, uinail
la omia unelmiaan — olihan kui
tenkin yksi paikka, jonka jo eilen 
olen katsonut, ja jota miellyttäväm
pää tuskin löytyisi, vaikka paikko
ja  olisi valikoitavaksikin. Kävelen 
sinne.

Se on kapea niemekeharjamie, 
joka pistää tien sivusta kolmisen 
sataa jalkaa laajenneeseen rotkon 
uomaan. Puolittain lähdesuoneksi 
kääriytynyt puro juoksee sen päit
se. Sen toisella puolella kohoaa 
pyylevän haavikkokankaan eteläi
nen rinne.

Jo  eilen ihailin tätä, vaikka oli 
rumempi ilma. Nyt tänään näytti 
tämä illan paratiisimaiselta. Rin
taani oikein pullisti suloinen kau- 
notunne. En malttanut heti ryhtyä 
työhön, vaan istuin pehmeän pen
saan siimekseen katselemaan ym
pärilleni.

Tuntui että tämän luonnon 
kanssa saattoi jutella, että se tahtoi 
puhella, kuiskutella onnestaan, 
haaveistaan ja mysterioistaan.

Se humisi elämää, —  lintuja, per
hosia, — joskin pureviakin hyön
teisiä. Tuossa pyy pienien poikas- 
tensa kanssa pelästyneenä pakenee. 
Emo hommaa poikasiaan piiloon, 
pitääkseen sitten vasta enemmän 
huolta omasta turvallisuudestaan 
kun on siinä onnistunut. Turhaa 
pelkoa! En minä teille mitään pa
haa tekisi! Tuolla pari oravaa pe- 
rävilkkaa hyppää — nousevat puu
hun että rapisee, hyppivät oksalta 
oksalle ihmeellisellä ketteryydellä,
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laskeutuvat maahan, juoksevat kaa 
aineitten puitten runkoja, ponnah
tavat kannon nokkaan, kiipasevat 
pikkuisiin vesoihin, tekevät luke
mattomia teräviä mutkia, häntä 
jännityksestä koppurassa, ja tirs
kuen. Y h t’äkkiä ne pysähtyvät, 
toinen kannon nenään, toinen oksal
le, toinen päästää terävän ja pitkän 
pirinän; toinen on hypätessään 
kaapannut mukaansa arpusen ja 
alkaa sitä syödä pupentaa. Mutta 
seuraavassa tuokiossa ne taasen 
hyppäävät peräviikkaa. — Tuolla 
vilistelee toinen samallainen p a ri..

Aivan lähelleni tulla kuukkoilee 
kaksi ruskeanharmaata jänistä. 
Näyttää kuin eivät ne olisi minua 
vielä ollenkaan huomanneet, mutta 
uteliaisuudesta ne kuitenkin lähen
televät. Ne nousevat kahdelle ja
lalle, kuuntelevat ja nyyskivät, ja 
taasen muutamalla lyhyellä hypyl
lä lähentyvät. Kun koetan olla hy
vin hiljaa, niin ne uskaltavat tulla 
aivan viereeni, nuuskimaan ojen
nettua kättäni ja viereeni heittä- 
määni kirvestä. Toinen järsäsee 
sen vartta, — jänikset tykkäävät 
ihmisen tartuttamasta hajusta ja 
suolaisesta mausta. Mutta sitten 
ne äkkiä levollisina jättävät minut, 
näyttävät kuin kuiskuttelevan kes
kenään. Sitten hypätä pingauttcle- 
vat muutaman pitkän hypyn peräk
käin, tekevät koukkuja ja kaarrok
sia —  leikkivät kuin kissat. Hetki
sen kisailtuaati alkoivat ne paritel
la.

Olisi ollut väärin verrata tätä 
luontoa neitseeseen. Se ei ollut neit
seellisen “ puhdasta” ; se kuhisi 
yleistä lemmenkisaa, se paritteli ja 
synnytti, se oli luomistoiminnas- 
saan .. .

Taivas oli etelän puolelta aivan 
selkeä, joten aurinko esteettömästi 
valeli lämpöisillä, elämää kiihotta
villa säteillään tätä luontoa. Keski
taivaalta pohjoiseen päin oli levin

neenä hienon hieno pilven kudel
ma, kuin hopealankaiuen harso. Se 
oli vähä aikaa sitten vedetty hellä- 
varoen pois auringon päältä.

Katseltuani taivasta kiintyivät 
silmäni erään lähellä olevan petä
jän latvaan.

Se petäjä kohotti päänsä korke
ammalle kaikkia toisia, ja  oli suo
ra ja solakka kuin olki. Ainoas
taan latvassa oli oksia, kaunis tup
su. Tuo latva oli hieman kallistu
nut etelään päin, juuri kuin olisi se 
uteliaana paljon kurkistellut sinne 
vaaran lappeelle ja siellä kulkeval
le historialliselle Dawson tielle.

Tuo petäjä näytti kummallisen 
juhlalliselta ja arvokkaalta. Ollen 
pisin kaikkia muita, näytti se aivan 
yksinäiseltä. Se näytti vanhuksen 
todellisella viisaudella katselevan 
pienten elämää ympärillään ja kuu
losti hymisevän itselleen, omalle 
viisaalle sielulleen omaa viisaut
taan.

Mitä pitempään katselin sen tai
vaan pilviharson liepeitä tavoitele
vaa, hiljaa liikuskelevaa, hieman 
kangistunutta latvaa, sitä enemmän 
näytti se alkavan elää todellista 
ajatuselämää.

Tarkistin korviani, kuullakseni 
paremmin sen hyminää. Se tuntui 
puhuvan jotain.

—  Minä kuuntelen, puhu kovem
min ! sanoin minä sille. — Sinä olet 
paljon nähnyt elämäsi varrella. 
Kerro siitä minulle!

Oikasin itseni makaamaan peh
meitten ja tuoksuvien pikkuvesain 
sekaan, asettaen pääni lahonneen 
sammalpeitteisen juuren päälle ja 
aloin kuunnellen tuijottaa tuohon 
vanhukseen. Se alkoi puhua. —

~  Pitkä elämä näyttää paljon, 
se on totta, alkoi se sohisevalla ää
nellä. —  Se antaa onnea —  jos ko
ettelemustenkin päiviä. Minäkin 
olin kerran nuori vesa — siitä ajas
ta on monta kesää ja talvea vaihtu



SÄKENIÄ162

nut. Silloin olin minäkin lapsek
kaan onnellinen, elämä oli minulle 
terhenistä unelmaa. Suuremmat 
puut suojelivat minua ja minä lau
lelin samassa kuorossa ympäristöni 
luonnonnuorison kanssa.

Mutta sitten alkoi elämäni muut
tua vakavammaksi. Vartaloni kas- 
voi yhä korkeammaksi; myrskyt 
kaatoivat isoimmat puut ympäril
täni, minä aloin olla isoimpien jä- 
lellejääneittcn kokoinen, Meidän 
osallemme muuttui nyt myrskyjen 
kestäminen tai niiden ruhjomina 
sortuminen, uuden nuorison suoje
leminen ja yhä uusien siemenien 
kylväminen. Kauas, joka taholle. 
läheUelin minä tuulten helmoissa 
siemeniäni, ja lukemat toin ia taimia 
on niistä kohonnut, ja isojakin pui
ta kasvanut.. .

Vierelläni tuossa ka s voi toinen 
saman kokoinen kuin minäkin. Se 
oli mituin veljeni ja  ystäväni; me 
tarinoimme keskenämme ja luimme 
toisiamme myrskyn raivotessa. 
Mutta sitten kerran salama pilvistä 
murskasi sen, silpoi silmänräpäyk
sessä, ja minä jäin aivan yksinäi
seksi. Olen kuitenkin kestänyt yk- 
sinänikin, sillä minun sydämeni on 
ollut terve. Mutta ikävämpi on ol
lut ollakseni. Ei ole ollut läheistä 
puhetoveria; yksinäni olen joutu
nut katselemaan ympäristöni nuo
rison elämää. . .

Katsoin jo lahonnutta kantoa 
vanhuksen vierellä, josta vieläkin 
näki, että sen kannattama puu oli 
todellakin silpomalla ruhjottu.

— Kerro vielä! kuiskasin petä
jälle. —  Kerro, mitä olet nähnyt 
eläinten ja ihmisten elämästä ym
pärilläsi !

—  Se, että tuolla rotkon pohjas
sa tämän niemekkeen päitse virtaa 
raitisvesinen puro, ja se, että tämän 
niemekkeen kautta on sen rannalle 
parhain pääsy seka se, että tämän 
kautta on parhain kulku-pohjoises

ta päin tuonne vaaran päälle, on 
antanut minulle paljonkin tilai
suuksia katsella ihmistenkin ja 
eläinten elämää, — sohisi vanhus 
päätään hiljaa huojutelle». — Nä
et hän tuon ikivanhan tien haamun 
tätä niemekkeen selkää myöten 
tuonne vaaran lappeelle. Lukemat
tomia peuroja ja hirviä on sitä 
myöten purolta päin sekä sinnepäin 
tuolta vaaran puolelta soikkaroi- 
mtt. Ja  lukemattomia karhuja, su
sia ja ilveksiä on samaa tietä liiivs- 
kellyt. Ja  kaikki ovat he aina py
sähtyneet tässä, tässä juurellani, 
koska tämä on ollut aina hyvin vie
hättävä paikka. Ne ovat eläneet 
kiimaansa tässä; urokset ovat tässä 
taistelleet nniistasukkaisten taiste
lua. Juhlallisiminalta on näyttä
nyt uroshirvicn taistelu. Kovin sii
nä sarvet vastakkain kalskuvat, 
kenttä tömisee, vesat taipuvat ja 
taittuvat, kun ne toisiltaan naaras
ta itselleen riistävät. Usein olen 
nähnyt myöskin petoeläimen saa
liinsa niskaan hyökkäävän ja raa
televan sen.

Jo  ammoisista ajoista, esi-isäini 
ajoilta asti kulki tuon vaaran rin- 
teitse tie, — ei sellainen kuin se nyt 
on, vaan soukka jalkatie, puitten 
lomitse nuukaillen. Sitä myöten 
kulkivat punaihoiset ihmiset, nuo 
ikiajoista täällä eläneet luonnon
lapset. Niitä kulki joukot tain sekä 
yksittäin, hevosilla ratsastaen sekä 
omilla jaloillaan käyden, taakkoja 
kantaen ja hevosilla kannattaen, 
jouset ja keihäät mukana. He oli
vat milloin riistan perässä, milloin 
taas taivalsivat pitkää taival
taan tuolta Superior järven rannal
ta joidenkin toisten järvien rannoil
le pohjoisessa ja lännessä, tai päin
vastoin,

Hekin usein poikkesivat tähän 
luokseni. He hakivat vettä tuolta 
1 turosta, tekivät tulen, paistoivat 
riistansa, poimivat marjoja, joita
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tässä on aina paljon kasvanut. Jos
kus panivat he hurjaksi tanssiksi
kin ; aina vältin kisasivat, niitähän 
kisasivat.

Sitten kerran kulki oudon näköi
siä ihmisiä. Heitä oli puolisen tu
sinaapa olivat he vaaleampia kuin 
koskaan ennen olin nähnyt. Heillä 
oli toisenlaiset tamineetkin kuin 
niillä, jotka ennen olivat vierailleet 
luonani. He olivat niitä, joita sinä
kin olet. He olivat tulleet Superi- 
or-järveä myöten jostain kaukaa, 
hyvin kaukaa.

Hekin poikkesivat tähän. He 
puhuivat outoa kieltäkin ja kaikel
la he kovin ihmetyttivät minua.

Jonkun ajan kuluttua liikkui nii
tä uusia joukkoja vähitellen yhä 
useammin. Milloin niitä meni ta
kasin Superior-järvelle päin, oli 
niillä suuria kääröjä kaikellaisia 
nahkoja hevosten selkiin asetettui
na.

Ja  milloin nyt entiset pu nai hoi set 
tuttavani tähän luokseni poikkesi
vat, aina he puhelivat heistä, kau
poistaan heidän kanssaan sekä hei
dän käyttäytymisestään. Toiset oli
vat huolestuneita heidän suhteen ja 
vihasivat heitä ; toiset taas puollus- 
tivat heitä, koska olivat saaneet 
heiltä ihmeellisiä tavaroita sekä ih
meellistä vettä, joka teki iloiseksi 
ja täytti kummallisen autuaallisella 
tunteella ja rohkealla mielellä. Toi
set sanoivat, että se vesi on paho
laisen noitumaa ja tekee hulluksi; 
toiset taas olivat sitä mieltä, että se 
oli hyvien henkien siunaamaa.

Kerran sitten, se oli aikainen ke
vät, lehti ei ollut vielä junissa, sat
tui tässä taasen olemaan joukko tä
män maan ijänikuisia luonnonlap- 
sia, suurine kuormastoineen, kun 
noita outoja muukalaisia taas sat
tui kulkemaan. He olivat ratsain, 
ja olivat he. kuten aina. varustetut 
ihmeellisillä tulipyssyillää».

ile  tulivat vierailleni luo. Ystä

vällisinä lähestyivät lie, kesyttelevi- 
nä, sillä vieraani heitä kovin ujos
telivat ja pelkäsivätkin, koska heil
lä oli kaikki niin salaperäistä, kos
ka he osasivat tehdä kummallisia 
ihmeitä, —■ yleensä näyttivät osaa- 
van sellaisia taikoja, joista vieraani 
eivät olleet ikinä osanneet uneksua- 
kaan.

He levittivät tavaransa nähtävil
le. Heillä oli häikäisevänkirkkai- 
ta helmiä ja kaikenlaista koreaa, 
joka herätti vieraissani kiihkeää 
uteliaisuutta ja halua saamaan it
selleen noita ihmeellisiä koristuk
sia.

Punaihoiset tiesivät ennestään jo 
millä niitä saa ; he olivat joskus nii
tä heikäläisiltä jo vaihtaneet. Siis
pä alkoivat he ottaa näkösälle nah- 
kojaan, joihin kuului eriväristen 
kettujen, susien, majavien, näädän, 
villikissan ynnä muitten kaunis- 
nahkaiste» eläinten nahkoja. He 
olivatkin viime aikoina entistä in
nokkaammin niitä pyydystäneet, 
juuri toivoen tapaavansa taasen 
noita muukalaisia.

Valkoihoiset vaihtoivat heiltä 
kaikki heidän nahkansa ja selitti
vät, että heillä on asema Superior 
järven rannalla, jossa he ostavat 
aina lisää, joten sinne sopii tuoda 
sen mukaan kuin uusia nahkoja 
saavat, Puhuminen tapahtui aivan 
viittomalla.

Koko ajan katselivat nuo valko
ihoiset miehet hyvin ystävällisesti 
kauppaystäviensä naisia, varsinkin 
paria nuorta tyttöä, jotka olivat hy
vin saman näköisiä. Jotkut noiden 
neitosten omat ihailijat peräiliväl 
heitä sen johdosta mustasukkaises
ti. Varsinkin yksi, rohkea nuori
mies, jota hänen heimolaisensa pi
tivät suurena sankarina, näytti ole
van aivan pakalitumaisillaan villas
ta ja vctävsi kokonaan sivuun, siel
tä silmällä pitämään. Vieraat ei
vät hänestä välittäneet. Ja  kun he
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sitten antoivat ihailemilleen neito
sille lahjaksi helmiä, saaden heidät 
riemullisesti ja kiitollisesti naura
maan ja  huudahtelemaan, hiipi tuo 
mustasukkainen urho joukkoon ja 
alkoi kuiskutella toisille mustasuk
kaisille, kiihottaen heitä hyökkää
mään kanssaan muukalaisten kimp
puun ja  surmaamaan heidät. “ Kun 
äkkiarvaamatta hyökkäämme, niin 
eivät ehdi tarttua tulipyssyihinsä” , 
sanoi hän.

Muukalaiset huomasivat kum
minkin kyllin ajoissa vaaran. Ja  he 
olivat kyllin viekkaita. Osottamat- 
ta mitään uhkaniielisyyttä ottivat 
he tulipyssyt kainaloihinsa, ikään
kuin noin muuten vain, ja  sitten 
vetivät laukuistaan esiin sitä, jota 
punaihoiset koko ajan olivat odot
taneet näkevänsä ja  saavansa mais
taa — tulivettä, joka tekee iloisek
si.

Sitä halusivat maistaa mustasuk- 
kaisetkin, joten heidän pahat ai
keensa häiriytyivät. Sitä paitsi ei
vät he enää olisi uskaltaneetkaan 
muukalaisten kimppuun hyökätä, 
koska he olivat ottaneet tulipyssyn- 
sä kainaloihinsa. Mutta se yksi, se 
kaikkein mustasukkaisin ja roh
kein, vetäysi taasen syrjään, ja 
toisten alkaissa maistella muuka
laisten pulloista, hävisi hän kenen
kään huomaamatta kokonaan met
sään.

Kaikki toiset innostuivat tulijuo- 
maan ja pyörivät himokkaina val
koihoisten ympärillä, jotka antoi
vat ihmenestettäan liian hitaasti.

Kaiken kesken valkoihoiset yhä 
kesyttelivät kaunottaria. Vihdoin 
yksi heistä tarttui äkkiä toiseen 
kaunottareen, veti häntä itseensä ja 
suuteli. Toiset tytön heimolaiset 
rupesivat vain nauramaan, paitsi 
kahta nuorta miestä, niitä, jotka äs
ken olivat pahoja aikoneet. He 
hyökkäsivät vapauttamaan neitoa 
ja näyttelivät hampaitaan vihasta.

Syntyi hämminki. Mutta valko
ihoiset pysyivat levollisina, vain 
hymyilivät, samalla kuitenkin tart
tuen pyssyihinsä paremmin kiinni.

Sitten he puhuivat jotain keske
nään ja yksi heistä otti mustannä- 
köisen pullon laukustaan ja  alkoi 
viittomalla selittää, että hän hakee 
silla vettä lähteestä ja näyttää ih
meen. Punai hoi Sten oli lähdettävä 
katsomaan, että hän todellakin ottaa 
vettä pulloonsa. Kaikki seura s ivat 
häntä jännittävän, pelonsekaisen 
uteliaisuuden valtaamina.

Päästyään lähteen luo pisti mies 
pullonsa lähteeseen ja  antoi todel
lakin juosta sen aivan täyteen vet
tä. Sitten kaasi hän sieltä vettä ta
kasin lähteeseen, näyttääkseen että 
sitä varmasti oli sinne, pulloon, 
mennyt.

Sen tehtyään lähti hän takasin 
tähän harjanteelle. Mutta äkkiä 
pysähtyi hän ja viittoi seuraajilleen 
että hän, jos he haluavat, näyttää 
ihmeen heilan lähteellään. Kaikki 
halusivat sitä kiihkeästi. Hän pa
lasi lähteelle, nosti kätensä sen 
päälle ja puhui jotakin, jota puna
ihoiset eivät luonnollisesti ymmär
täneet. Sitten sytytti hän tulen ja 
viskasi sen lähteeseen.

Lähde leimahti tuleen!
Punaihoiset ihan kivettyivät 

hämmästyksestä.
Nyt he eivät olisi vähään aikaan 

uskaltaneet tehdä mitään valko
ihoisille, vaikka he olisivat mitä 
heille tehneet.

Lähteen hetkisen loimuttua sam
mutti ihmeen tehnyt sen vähitellen 
salaperäisiä liikkeitä sen päällä kä
sillään tehden. Sitten kehoitti hän 
maistamaan vettä. Se oli aivan sa- 
mallaista kuin ennenkin.

Kun he sitten olivat vihdoinkin 
palanneet takasin tähän minun juu
relleni, teki eräs toinen muukalai
nen ihmeensä: ryyppäsi pulloon 
otettua vettä ja puhalsi veden pala
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vaan tikkuun, josta leimahti iso 
lieska ylös ilmaan.

1 ’unaihoiset ihan vapisivat kau
hunsekaisesta taijantunteesta.

Taikamestarit hymyilivät heille 
ystävällisesti ja  rauhoittavasti ja 
alkoivat antaa heille uudelleen iloi
seksi tekevää nestettä. He antoivat 
muutamia pulloja kokonaan heidän 
omaan haltuunsa ja käskivät hei
dän istua piiriin niistä nauttimaan. 
Mutta ne pari komeinta neitosia se
kä erään kaunii»puoleisen kolman
nenkin naisen, erään miehen vai
mon, jolla oli pieni lapsi, jonka hän 
oli ripustanut tuohikotelossa puun 
oksaan, ottivat he sivuun ja veivät 
heidät pensaitten taa. Yksikään ei 
nostanut enää sormeaankaan estääk 
seen heitä siitä. Naiset seurasivat 
heitä vapisten. Miehet ottivat pys
synsä mukaansa.

Vähän kuluttua, kun muukalai
set par’aikaa siellä pensaitten taka
na elivät naistensa kanssa ja toiset 
istuivat piirissä ilostuneina nautis
kellen pulloista, uskaltamatta nous
ta jaloilleen, vaikka olisivat halun
neet, koska ihmemiehet olivat käs
keneet heidän istua —  niin, sen ta
pahtuessa, hiipi se metsään hävin
nyt urho ryömien rinnettä ylös 
kuulumattomasti kuin käärme, 
hampaissaan metsästysveitsensa ja 
perässään, myöskin ryömien ja 
veitset hampaissa kymmenkunta 
muuta punaihoista miestä. Hän oli 
hakenut heidät tuolta vähän mat
kan päästä ison joen rannalta, jos
sa he naisineen ja lapsineen olivat 
leiriytyneinä.

Kun he olivat päässeet pensait
ten suojia myöten melkein tähän 
niemekkeen harjalle ja huoman
neet missä muukalaiset naisten 
kanssa olivat, nousivat he kaikki 

' yhtäkkiä jaloilleen ja hyökkäsivät 
muukalaisten kimppuun.

Kaikki muut noista ihmemiehis- 
tä joutuivat heidän käsiinsä, ehti

mättä edes vaatteitaan napittaa, 
paitsi yhtä, joka ehti pujahtaa pa
koon. Hänkään kuitenkaan ei eh
tinyt kaapata edes pyssy ään mu
kaansa.

Hyökänneet raastoivat vangitse
mansa piirissä istuneitten, mutta 
nyt hämmästyneinä jaloilleen pon- 
gahtaneitten luo ja sitoivat heidät 
puihin. Olin iloinen, ettei minuun 
yhtään heistä sidottu.

Sitten alkoivat he ulvoen tanssa- 
ta heidän ympärillään, piirissä tot
televaisina istuneetkin mukana. 
Hekin olivat saaneet nyt rohkeu
tensa takasin, nähtyään etteivät 
nuo ihmemiehet sentään niin vaa
rallisia olleetkaan kuin he olivat 
luulleet, koskapa eivät voineet itse
ään millään ihmekeinoilla puollus- 
taa. Nähdessään heidät siinä nyt 
aivan avuttomina, kaikkine valjen
neille ihmekeinoineeti täydellisesti 
heidän vallassaan, valtasi heidät 
syvä riemu ja  hurja halu käyttä
mään valtaansa heitä kohtaan raa
telemalla heidät. .

Tanssiessaan hurjasti heidän ym
pärillään, ulvoen ja ruumiitaan ja 
naamojaan kamalasti väännellen, 
keihäät ja jouset käsissään, lasten 
ja naisten, niiden kahden kaunotta- 
renkin lyödessä käsiään yhteen vä
hä ulompana, alkoivat he ampua 
heitä jousillaan ja pistellä keihäil
lään. — Kauheita tuskia karsien 
kuolivat ihmemiehet vihdoin, toi
nen toisensa perään, kymmenien 
jousennuolien ja keihäitten iävistä- 
mina.

Sitten laittoivat voittajat tulen 
jokaisen surkean ruumiin alle.

Sen jälkeen, tulien vielä loimu
tessa ja ruumiitten kärytessä jakoi
vat punaihoiset keskenään kaikki 
noiden onnettomain tavarat — ur
ho ollen jakajana, koska ei heidän 
päällikkönsä ollut mukana. Heidän 
hevosistaan otti hän yhden itsel-
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leeii, toiset määräsi päällikölle vie
täväksi.

Kun kukin oli saanut osansa, al
koi yleinen juopottelu saaliiksi jää
neillä viinoilla. Vasta seuraa vana 
aamuna lähti joukko liikkeelle, jo
kaisen pään ollessa kipeänä ja mie
len apeana.

Huutaman päivän kuluttua kävi 
se pakoon päässyt tässä, joukko 
miehiä mukanaan; mutta he löysi
vät ainoastaan tulien sijat ja  pala
neita luita. . .

Siihen päättyi se.
Alulla olevan kesän ajalla kulki 

sitten paljon valkoihoisia, syyspuo
lella jo isoissa, kovasti asestetuissa 
joukoissa tuota tietä myöten, kun 
taas punaihoiset näyttivät tuosta 
ikivanhasta tiestään kokonaan luo
puneen.

Samana kesänä, pitkien kuivien 
vallitessa, kävi tässä ympäri hir
muinen metsäpalo, luultavasti val
koihoisten aiheuttamana. Koko ym
päristö oli roiskuvana ja roimuava
na tulimerenä. Silloin lulliin minä
kin loppuni tulleen. Mutta tuo 
vaara etelän puolella ja tuore pu
ron uoma pohjoisen puolella pelas
tivat tämän paikan. Suuret laumat 
kauhistuneita metsän otuksia ko
koontui tuonne puron uomaan tur
vaan.

Seuraavina vuosina kulki yhä li
sätyssä määrässä valkoihoisia. I le 
levittivät tietäkin. Yhä kummalli
sempia vehkeitä näin heillä. Vih
doin korjasivat he tuon tien perin 
pohjin, suurin miesjoukoin, ja sit
ten siinä vasta liike alkoi, kestäen 
se useita vuosia. Rakensivat tuol
la lannelläpäin jotain sellaista jota 
sanotaan rautatieksi. Sinne kaiken
laista kuleltivat. Talvisin luikkasi
vat ja vedättivät tuolta jostain ym
päristöstä puutavaraa, etupäässä 
seetristä. Tähän vain eivät poiken
neet raiskaamaan, koska tässä ei

ollut kuin pieniä osia tulelta säily
neenä.

Mutta muu laman vuoden kulut
tua, jolloin liike tuota tietä myöten 
oli ollut jo  kotvasen melkein py
sähtyneenä, tultiin hakkaamaan ta
varaa tämän puron varsiltakin. Lä
hestyivät keväällä jo ihan tähän 
vierelleni, mutta parahiksi ehti ke
vät lopettaa ajokelin, ennen kuin 
ehtivät minua kaataa.

Seuraavana kesänä liikkui taa
sen metsäpaloja, jotka nekin kui
tenkin tämän paikan säästivät.

Sitä seuraavina vuosina oli kaik
ki verrattain hiljaista. [’unaiIloi
sia ihmisiä en nähnyt enää ollen
kaan, — mihin lienevät lymynneet. 
Tuolta länneltä päin kuulin vain 
omituista puhkinaa ja kovia vihel
lyksiä — sieltä "rautatieltä". — 
Palaneille kankaille ja vaaroille 
kasvoi uutta metsää.

Minun elämäni oli käynyt tuka
lammaksi, koska vanhat, isot ijän- 
ikuiset metsät olivat nyt poissa ym
päriltäni. Myrskyt koskivat minua 
nyt monin verroin kovemmin, koe
tellen kestävyyttäni. Monasti olen 
ollut taittua; tututa olen sentään 
kestänyt, koska minulla on ollut 
terve sydän. Monta naapuriani on 
taittunut... Veljeni tuosta vierel
täni repeli salama juuri niihin ai
koi h iti kun suurin ihmisliike oli 
tästä ohitse. —

Nyt vaikeni petäjä, jääden hiljaa 
lutoj ut tel etuaan latvaansa.

— Kiitoksia kertomuksestasi! 
sanoin minä. — Miltä tuntunee si
nusta nyt, kun minä alan tätä ym
päristöäsi raivata, rakentaakseni 
tähän tupani ?

— H m ... kaiketi nyt minunkin 
vuoroni tulee kaatua?

— K i. . .  jätän sinut kartano- 
puukseni . . .

—  Tuskinpa enää kestäisin... 
yhä paljaammaksi teet ympäristö
ni, yhä ankarammin myrskyt mi
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nua koskevat.. .  Joskus kaataa 
tuuli tai salama minut mahdollises
ti tupasi päälle ... Ei, hakkaa mi
nut kumoon... oon kyllästynyt jo 
elämään. .,

—  Hyvä, vanhus!,, .  teen sinus
ta ensimäiset hirret tupaani. .,

Nousin jaloilleni, lämmön rauka- 
semana, alkaakseni työni. En tah
tonut raahtia ryhtyä raiskaamaan 
tämän kauniin paikan ehyttä sopu
sointua, mutta samalla uutisasuk- 
kaan-ihanteeni syyhytti kämmeniä
ni.

Astuin kaikkein ensiksi tarinoit- 
tamani petäjän juurelle, katsahdin 
vielä sen soreaa vartta myöten ylös 
kysyvästi, sitten aloin hakata sitä 
poikki, koska sain siihen uuden ke
hoituksen. Voinkeltaiset, tervalle 
tuoksuvat lastut siitä singahteli. 
Hien sain, ennen kuin vanhuksen 
viisas pää alkoi huojahdella. Ko
measti se sitten kaatui pitkin har
janteen selkää. Jämähti. Koko 
elävä luonto ympärillä vavahti ja

jähmettyi liikkumattomaksi ja ää
nettömäksi. Siinä se nyt makasi 
se vanha, viisas, parin sadan vuo
den tapaukset nähnyt ja kokemuk
set kokenut petäjä. Istuin sen ty
velle levähtämään ja sitä katsele
maan. ..

* * *

Nyt kahden vuoden kuluttua ei 
tätä paikkaa tuntisi enää samaksi. 
Minä olen raiskannut tästä sen 
hurmaavan luonnon perin pohjin 
kirveen ja tulen avulla. Tuo silloin 
niin salaperäinen, siimeksiinsä hou-- 
kutteleva utimcikkorotko on pal
jastunut nyt purolaaksoksi, joka 
kärsimättömänä odottaa kaunoista 
vapautustaan, saadakseen alkaa 
kasvaa runsaasti heinää.

Tämä paikka on nykyään rumim
millaan. Kaunis luonto on raiskat
tu, eikä kauniita viljapeltoja ole 
vielä ehtinyt muodostua sijalle.

Elok. v. 1914.

□  H 0  S

“ Paha kello”

Päivin aina “ hitaasti” 
“ paha kello” käypi. 
Illoin liian "nopeaan” 
eespäin ennättäypi.

Ymmärrä se yhtään ei 
lempiväisten mieltä. 
Tainio ei se tajuta 
sydämien kieltä.

“ Nopeasti” toisinaan'' 
“ paha kello” raksaa. 
Toisinaan ^knin etana” 
liikkua se jaksaa.

“ Hidas” on, ja “ nopea” . . ■ 
“ paha kello” siksi, 
asiassa että on 
syvällinen “ niksi” / ■

Jussi Raitio,
-s '

0 0 0 0
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Sodassa. “ K u u lu in ”  tilk u n i).

Sodassa. “ R a u h a n ”  a ik an a.

Onko työ väen lu o k alla  ko skaan  ruuhiin a lk u a ?

NN
S.
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Ihanteeni
K ir jo tta n u t  E u g e n e  V . D eb s

Ihanteeni on ajattelija työpu- 
vussa.

Korkeimman inhimillisyyden ja 
siveellisen voiman ryhti olemuk
sessaan, seisoo hän päin maail
maa ja taistelee oikeutensa puoles
ta, Naapurien kunnioituksen me
netyksen korvaa hänelle oma si
säinen varmuus, ja hän jatkaa tais
teluaan —  maailman suurinta tais
telua —  työväenluokan vapautta
miseksi sorronalaisesta asemas
taan.

Runoilija VVhittier sanoi ker
ran, että jokaista suurta kysymys
tä on vaikea ajaa sen ensi asteilla. 
Tämä on aina ollut horjumaton 
totuus. Helppo on olla vailla 
omintakeisuutta ja ajelehtia virran 
mukana. Mutta pysähtyä yhtyäk
seen maailmanmahtia vastaan 
taistelevaan pieneen liikkeeseen, 
tarvitaan uskallusta.

Viidessäkymmenessä vuodessa 
me olemme muodostaneet maail
man suurimman taloudellisen ja 
poliittisen järjestön. Uuden päi
vän valo kasvoillaan marssi työ
väki kohti auringon nousua. Mi
nä olen varma, että se aika, jol
loin me saavutamme taloudellisen 
kansanvallan ihanteen, on lähellä. 
Mutta joukkojen yhtyminen on 
kaiken perusehto. Kun työväen 
taajat joukot, huomattuaan ase
mansa. yhtyvät taloudellisen ja 
poliittisen lipun ympärille ja rien
tävät eteenpäin, ei mikään voi nii
tä estää saavuttamasta luokkansa 
vapautta.

Köyhyys, joka n vt tässs maassa 
vallitsee, on nykyisen teollisuus- 
järjestelmän kehityksen tulos. Jo 
kainen taloudellinen järjestelmä 
kasvattaa itse kuolin siemenensä.

Nykyinen järjestelmä on jo kehit
tynyt sille asteelle, ja siksi sen ai
ka on lyhyt.

Koittanut on se aika, että työ
väen tulee herätä, tarttua asioihin 
ja muuttaa nykyinen taloudellinen 
ja yhteiskunnallinen järjestelmä. 
Siihen on enää mahdotonta tyytyä. 
Yhdysvaltain tilasto osoittaa, että 
täällä on miljoona työläistä, jotka 
ansaitsevat vähemmän kuin 500 
dollaria vuodessa. Eikö tämä osoi
ta, että 011 aika muuttaa tuotan
non jakoperuste?

Kapitalistista järjestelmää ei 
enää kaivata nykyajan yhteiskun
nassa. Se on kasvullaan murta
nut kehyksensä voiman ja  tullut 
edistyksen väkivaltaiseksi kah
leeksi. Vapaakilpailun luova aika 
teollisuudessa ja kaupassa 011 jo 
mennyt. Pääomien keskitys ja 
kokoontuminen ovat nykyään vä
kivaltaisia ilmiöitä teollisuus- ja 
kauppa-elämässä. Vapaakilpatlu 
on hävinnyt ja sen luonnollinen 
seuraaja 011 osuustoiminta.

Lujien, luokkatietoisten taisteli
jani kehittyminen ja yhä korkeam
malle nouseva kapitalismin tulva
vesi, ne poistavat viimein kaikki 
esteet kehityksen ja sivistyksen 
tieltä.

Sallikaamme toisten puhua kau
pasta ja hinnoista — heränneet 
työläiset vaativat tuotannonvali- 
ncitten yhteisomistusta, ja sosialis
tinen puolue on siinä heidän tah
tonsa ilmaisijana.

Työväenluokka yksin on tuotan- 
nonvälineet valmistanut, ainoas
taan se voi niitä käyttää — ja 
siksi ne täytyy työväenluokan 
omistaa.

Tämä on sosialistisen liikkeen



170 SÄ KENIA

vallankumouksellinen vaatimus. 
Propaganda sen hyväksi on kas
vatuksellista, järjestettyä ja rau
hallista. Työläisten tulee yhtyä 
äänestämään sosialistipuolueen hy
väksi, puolueen, joka edustaa työ
väkeä. Kun tämä tehdään, jää 
valtiovalta työväen käsiin, kapita
lismi häviää, yksityisomistus an
taa sijaa yhteisomistukselle, tuo
tanto voiton vuoksi vaihtuu tuo
tannoksi tarpeita tyydyttämään, 
palkkaorjuus katoaa ja sen muka
na sen turmiolliset seuraukset: 
köyhyys, rikollisuus y. m. Työ
väenluokka tulee onnelliseksi ja 
vapaaksi, alkaa niisi jakso ihmis
kunnan kehityksen ja sivistyksen 
tiellä.

Sosialistipuolne tekee valistus
työtä kaikkialla Yhdysvalloissa. 
Sen jäsenet ovat innostuneita ja 
toimivat tarmolla vallankumouk
sen hyväksi. Puolueella on tuke
naan sanomalehdistö, joka väsy- 
mättömästi puolustaa totuutta ja 
selittelee sosialismin periaatteita.

Sosialistipuolueen ohjelma pe- 
. ustuu kansainvälisen sosialismin

periaatteisiin ja on se rakennettu 
luokkataistelun pohjalle. Sen 
taktiikka on sopusoinnussa sen 
periaatteitten kanssa, eikä se voi 
yhtyä sovitteluihin porvari puolu
eitten kanssa.

Katseltaessa asioita niiltä puo
lelta hyvänsä, on sosialistisella 
liikkeellä edessään toivorikas tule
vaisuus.

Kohtalo-opin ihmiselämässä on 
se kääntänyt ylösalasin. Se ei ole 
myöskään oleellisesti rajoitettu, 
vaan on sen toimintapiirinä koko 
maailma.

Me emme voi väittää, etteikö 
puolueessamme voi syntyä sisäi
siä riitaisuuksia, Mutta me tie
dämme, että ainoastaan sosialis
min avulla voi työväenluokka va
pautua. Me tiedämme, että päi
vä päivältä kasvaa puolueemme ja 
tulee viimein kykeneväksi täyttä
mään suuren historiallisen tehtä
vänsä. Ja  kun kapitalismin vii
me hetket lyövät nousee sosialismi 
julistamaan rauhaa koko ihmis
kunnalle.

Suoni. \V. P.

H E 0  0

Tänään -  huomenna

Tänään mä kaadun, 
huomenna nousen. 
Vuoroin mä jännitän, 
laukaisen jousen.

Tänään mä kuljen 
vaarojen teitä. 
Huomenna mataan 
jo syvänteitä.

Tänään mä hukkaan, 
huomenna löydän.
— Se onpi sääntö 
elon pelipöydän.

Siksipä pelaan, 
löydän ja hukkaan. 
Jo  harmaita hapsia 
saan minä tukkaan.

B S Q El
Jussi Raitio.


