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Heilui lähenee
Kb}. J. Makjeo. — Suom. S. N.
Hetki lähenee---- eikä kukaan
voi pysähyttaä ajan kelloa, ei ku
kaan voi pysähyttaä sen hetken lä
henemistä, jolloin jyristen alkaa
kuohua kansojen valtava meri,
kuohua ei isänmaallisuuskiihkosta
vaan sillä mahtavalla jyrinällä,
jonka aikaansaa
suuttumuksen
valtava myrsky. Luonnonvoimien
vastustamattomalla voimalla he
rää viha hallitsevia valtoja vas
taan, jotka ovat syösseet Europan
kansat
mielettömään,
veriseen
temmellykseen.
Ei voi Wilhelmin ja hänen kenraaliensa rautainen voima, ei Nikotain itsevaltias valta, ei Frans
Josephin viekkaus, ei mikään, ei
mikään voima maailmassa voi pysähyttää kansan nousevan vihan
hyökyaaltoa, joka hukuttaa allen
sa kuoleman virsiä veisaavan
“ isänmaallisuuden'’.
Eivät voi ranskalaisten kuului
sat tykit, eivät saksalaisten myrk
kykaasut ja piikkilankaverkot sul
kea tietä suurelta kärsivältä kan
salta.
Hetki lähenee . . . . Se nousee,
luo harmaa, rääsyihin puettu, run

neltu, revitty, mutta kestävyydes
sään voittamaton kansa. Se nou
see vaatien tiliä, se nousee kysyen:
Minkätähden?!
MINKÄTÄHDEN!
Minkätähden olette pakottaneet
meidät vuodattamaan vertamme
kauheassa sodassa? Senkötähden,
että olemme ikuisesti nähneet näl
kää ja olleet nöyriä kuin lampaat.
Senkö tähden, että jokaisena aa
muna olemme auringon kanssa he
ränneet ja juosseet pimeisiin teh
taisiimme ja synkkiin kaivantoi
himme, joissa kaiken yksitoikkoi
sen synkän elämämme aikana
olemme känsäisillä kourillamme
takoneet teille kultaa.
Senkö
vuoksi, että sana “onni” 011 ollut
meille tuntematon, senkö vuoksi
että olemme antaneet elämämme
kulkea ohitsemme saamatta mi
tään sen runsaista anneista, sen
kö vuoksi, että kevät ei koskaan
hymyni ly t meille aurinkoista hy
myilyä, senkö vuoksi että tehtai
siimme ei ole tunkeutunut aurin
gon sädettä eikä kukkien tuok
sua, senkö vuoksi että ainoana
näköalana elämässämme on oi-
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lut savun peittämä taivaanranta
ja likaiset syrjäkaupungin ka
dut.
Minkä tähden te meille teitte
sen?
Minkätähden
pitää meidän
vuodattaa verta teidän sodassan
ne? Senkö vuoksi vain, että pää
oma on kasvanut itsensä yläpuo
lelle ja hakee uusia kulkuteitä
maapallon avarilla mailla, senkö
vuoksi, että mielettömässä kil
pa ilussa sillä ei ole mahdollisuut
ta päästä eteenpäin muulla ta
voin kuin kulkemalla kansojen
ruumiitten yli vielä koskematto
miin maihin. Mutta eihän enää
ole ^sellaisia kolkkia, joiden kan
sat eivät huokaisi kapitalistisen
koneen raskaitten pyörien alla.
Minkä tähden te tapatte mei
tä?!
Hetki lähenee... Pääoma on
kasvanut itsensä yläpuolelle ja
sen rakentama rakennus sortuu
oman painonsa alle. Eivät voi
\Vil heiluit eikä Nikolait, eivät
tasavaltalaiset hallitukset eikä
‘‘sosialistiset” ministeristöt vii
vyttää hävityksen hetken tuloa.
Hetki
lähenee...
Kamala
hetki lähenee, — kamala hetki ja
vapauttava hetki. Sen lähestyvä
jyrinä
yhä useammin kuuluu
valppaaseen korvaan, jota ei ole
1elmyt kuuroksi kansalliskiihkon
mielipuolisuuden höyry.
Hetki lähenee... Sen lähes
tymisen jyrinä kuuluu voimak
kaimmin siellä, missä enin mää
rä sodan tuottamia kärsimyksiä
on tullut kansojen osaksi. Sak
sa, Itävalta ja Venäjä kilpailevat
tässä suhteessa. Mutta voimak
kaimmin tämä ääni kuuluu sit
tenkin Saksasta.
Ei ole Saksan kansa maksa
nut halpaa hintaa voitoistaan ja
se saksalainen sotamies, joka, —
kuten sanomalehdet kertoivat, —

loma-ajaksecu
ei
uskaltanut
mennä kotiin, missä naapurit ky
syvät kaatuneitten
poikiensa
kohtaloa, vaan sen sijaan vietti
loma-aikansa läntisellä rintamal
la, — tämä sotamies voisi ker
toa monta tärisyttävää asiaa.
Näinä päivinä julkaisi Sveitsin
sosialistinen sanomalehti “ Volksrecht” eräitten itävaltalaisten
sosialistien inani f esti n, jota sä
kiä levitetään maassa. Siinä sa
notaan seuraavasti:
“ Totuus on murhattu Itäval
lassa. totuutta ei enää ole ole
massa. Itävallassa ei ole kos
kaan ollut vapautta, mutta se
kiristys.
jonka alaiseksi nu
ole mme joutuneet sodan aikana,
on kauhea. Ei ole enää oikeut
ta, ei perustuslakeja ja pyövelit
riehuvat rajattomasti.
“ Me emme enää halua puhua
pitkästä sarjasta kuolemantuomi
oita. joita saivat osakseen kapi
nalliset tciiekkiläiset, mutta
<län täytyy panna merkille, että
nykyään julistetaan kuoleman
tuomioita jo pelkästä sosialistia?
ten
aatteitten levittämisestä.
Toverimme Laprche on hirtetty
rauhaa vaativan kiertokirjeen
julkaisemisesta.
Tällä tavalla
menettelee hallituksemme, joka
muka taistelee venäläistä barba
rismia vastaan.
“ Me vetoamme kansainväli
seen työläisten järjestöön, että
se pelastaisi meidät tästä kama
lasta tilanteesta, itävallan ala
maisista on tehty orjia. Heitä
pakotetaan näyttämään innostu
neen osaa. Tchekkiläistä, italia
laisia.
slaavilaisia pakotetaan
nsottamaan “isänmaallisia” tun
teita.
“ Ministereistä alkaen ja päät
täen alimpaan poliisivirkailijaan
meidän halli tusherramme ovat
sydämettömiä roistoja. Hallitus
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pakottaa kansaa toimeenpane
maan “isänmaallisia” miclenosotvtksia, antamaan rahaa sotalainoihin, heiluttamaan keisarival
lan musta-keitaista lippua.
“ Hallitus on julistanut sodan
muka Puolan vapauttamiseksi ja
se tahtoo lyödä Puolan Habsburgiii huoneen orjuus ikeen alle.
Me emme tahdo voittoa Itäval
lalle, me tahdomme sen tappiota.
“ Itävallan kansa ci voi elää ku
kistamatta keisarikuntaa ja pe
rustamalta kansanvaltaista hal
litusmuotoa.
“ Häpeällinen teko, —- Serbial
le lähetetty ultimaatumi — , ei
olisi koskaan tapahtunut, jos
Itävallassa olisi ollut todellinen
kansan eduskunta.
“Oi, jospa hallitus uskaltaisi
kysyä kansalta, mitä se ajattelce
sodasta, ja jospa kansalla olisi
tilaisuus sanoa se!
“ Me alamme taistelun kansan
valtaisen tasavallan hyväksi. Me
emme tahdo sotaa, me tahdom
me vallankumousta ja sodan jäl
keen me tulemme seuraamaan
Ranskan kansan esimerkkiä, jo
ka sata vuotta sitten teki vallan
kumouksen.”
Hetki lähenee . . .
Tällaisia
sanoja
ei kirjoiteta musteella
teoreetikkojen
kirjoituspöytien
ääressä. Xe kirjoitetaan kella
rikerroksissa raadeltiin kansan
sydänverellä. On täytynyt itse
kestää sodan kauhuja ja kärsi
myksiä, on täytynyt itse nähdä
kaikkea sitä sortoa ja väkival
taa, joka sotaan liittyy, voidak
seen kirjoittaa tällaisen manifes
tin keskellä riehuvaa sotaa ja so
taoikeuksien uhkaamana. Se on
epätoivon ia samalla palavan toi
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von hätähuuto, se on kutsu so
taan sotaa vastaan, itsevaltiutta
ja pääomaa vastaan, jotka sodan
sytyttivät.
Hetki lähenee.. Soaistu kan
sa alkaa jälleen nähdä ja ymmär
tää sen, jota se sodan alussa ei
voinut nähdä eikä ymmärtää.
Paljastuu valheen ja petoksen
kuilu. Totuus, alaston totuus
nousee korkealle ja huutaa maa
ilman kaikkiin ääriin vapautta
van sanansa. Se osoittaa syylli
set, laskee ruumiitten määrän,
osoittaa poltetut kaupungit ja
kylät, raiskatut naiset ja näl
kään nääntyneet lapset, se mit
taa vuodatetun veren. Se tekee
kamalan yhteenlaskun ja tämän
laskun se antaa harmaalle, ryvsvihin puetulle, raadellulle, rikkirevitylle, mutta sanomattoman
kestävälle ja vapautuneessa vi
hassaan kamalan väkevälle kan
salle.
Lähenee h etki...
Ottakaa tämä lasku ja maksa
kaa rehellisesti viimeistä ropoa
myöten jokaisesta vuodatetusta
verenpisarasta, jokaisesta tulipa
losta, raiskatusta kunniasta, las
ten ja naisten itkusta, vanhuksi
en huokauksista. Te tiedätte
kutka on velallisia ja missä he
ovat. Maksakaa heille! Kiirehti
k ä ä ... Heidän veripitonsa lähe
nee loppuun ja he voivat mennä
pois maksamatta laskuaan...
Hetki lähenee... Kiirehtikää!
Repikää pois heidän otsaltaan
juhla seppeleet, kaatakaa heidän
juhlapöytänsä, repikää alas hei
dän lippunsa ja nostakaa sen ti
lalle oma lippumme, heleän pu
nainen kuin vuodatettu veri,
kirkkaan kuin aurinko, vallanku
mouksen lipun, veljeyden lipun,
maailman kansojen onnen lipun!

