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Suurin epäjum ala

Kukkaan ei ole ollut todellisia 
jumalia, mutta epäjumalia on aina 
ollut.

Nykyään palveltavista epäjuma
lista on suurin Yleinen Mielipide.

Häntä ei ole missään, mutta Itä
nen äänensä kuuluu kaikkialla ja 
hätien voimansa vaikutus tunne
taan ympäri maailman.

1 Iän on ylitä Athanasiuksen tun
nustaman salaperäisen epäjumalan 
kanssa siinä, että hänellä ei ole 
persoonallisuutta, mutta kuitenkin 
itänen nyrkkinsä musertaa viholli
siansa ja hänen sanansa korottaa 
'iiosikkejansa kaikkialla.

Hän ei ole yhtä iankaikkinen 
kuin luonnonlait, mutta lian elää 
ttiin kauan kuin ihmisukukin.

Jokainen yksilö taistelee nyky
ään häntä vastaasi, mutta voimak
kainkin yksilö vapisee kuullessaan 
hänen tuomitsevan äänensä ja mi
tättöminkin yksilö uskoo itsensä 
neroksi ja sankariksi kuullessansa 
hänen vilistyksensä.

Enimmän saavat häntä peljätä 
ne, jotka voimakkaimmin tuntevat 
yksilöllisyytensä, eivätkä alistu 
hänen vääryyksiäusä noudatta
maan.

Hänen jumalallisen voimansa 
kieltää jokainen sydämessänsä, 
mutta jokainen pyrkii palvelemaan 
häntä sanoillansa ja teoillansa.

Hänen oikukasta tahtoansa ju
listaa tuomari vastoin oikeuden- 
tuntoansa ja tiedemies vastoin tie
teellistä vakaumustansa.

Hänen suosiotansa etsii kadun- 
lakasija yhtä ahnaasti kuin val- 
tiomieskin.

Hänellä on loppumaton varasto 
laakeriseppeleitä. hurraahuutoja, 
eläkkeitä ja muistopatsaita jokai
selle. ken häntä sokeasti palvelee.

ja giljotiineja, hirttonuoria, vanki
loita ja häväistyksiä ja nälkää jo
kaiselle, ken uskaltaa hänen edes
sänsä seisoa pystyssä]>äin ja tuo
mita häntä vääryyksistäpä.

1 Täti katuu entistä hirmutekoan
sa, voidaksensa katumitskyynel- 
tensä varjossa tehdä uuden hirve
li minän teon.

Hän tunnustaa entisen erehdyk- 
stnsä, saaduksensa oikeuden leiman 
uudelle erehdykselle.

f Iän pystyttää muistopatsaita 
entisen vallankumouksen sankari
en haudoille, voidaksensa noiden 
“pyhien patsaiden” juurella ampua 
kuoliaaksi nykyisiä vallankumo
uksellisia.

Hän rakentaa mahtavia tieteen 
palatseja entisien tieteellisien kek
sintöjen johdosta, voidaksensa ol
la kunnioittamatta ja huomioonot
tamatta nykyisiä tieteen keksin
nöltä.

Hän asettaa entisen taiteen mu
seoon kuimiusijalle, päästäkseen 
oppimasta nykyistä taidetta.

Muistaessaan spartlalaisia, jotka 
särmäsivät muutamia viallisia lap
sia estääksensä rotunsa rappeutu
masta, hän saa puistaluskohtauk- 
>cn. voidaksensa olla kalpenemat
ta häpeästä katsellessaan kuinka 
kymmenen miljoonaa lasta kuolee 
vuosittain sivistysmaissa nälästä ja 
köyhyydestä johtuviin tauteihin 
ennen kun ovat täyttäneet viisi 
vuotta.

Kuullessaan pappien julistavan, 
ettei pakaualapset pääse taivaa
seen seutälulen kun eivät satu tie
tämään Kristuksesta, hän vuodat
taa kyyneleitä pakanaraukkojen 
puolesta, voidaksensa olla sääli
mättä sivistyskansojen viittä mil
joonaa Kristukseen uskovaa lasta.
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jotka joka aamu ajetaan helvettiin 
kapitalistien tehtaissa työskentele
misen muodossa.

Muistaessaan roomalaisten mui
naisina aikoina ryöstäneen sabinit- 
taria vaimoiksecn, hän hymähtää 
siveellistä ylemmyyttä osottaväl
iä säälillä, voidakseen antaa val
keiden orjien kauppiaiden rauhas
sa ryöstää nuoria naisia nykyisiksi 
portoiksi.

Sentähden, kun feodaliherral- 
la aikoinaan oli alustalaistensa 
morsiantiin ensiyön oikeus, hän 
häpäisee feoda li herran tomua, voi
daksensa porltolajärjestclmän
kautta antaa kolmeen miljoonaan 
sivistysmaiden nuoreen naiseen

yön seka päivän oikeuden kenelle 
tahansa, kellä on muutama lantti 
taskussa.

Kntisajan ihmisen raakuudesta, 
joka iski puunuijalla kuoliaaksi 
riitaantuneen lähimäiscnsä, hän 
puhuu inItolla ja säälillä, voidak
sensa kuuluttaa hyveeksi miljoo
nien ihmisten toistensa teurastuk
sen nykyaikaisilla murhakoneilla.

Hän puhuu edistyksestä lakkaa
matta, voidaksensa olla taantu
muksellisin jokaisena hetkenä.

Hän on kukistanut tuhansia epä
jumalia, mutta itse hän on kukis- 
tamatoin epäjumala, silla me kaik
ki olemme osa hänestä, ja luomme 
hänet joka päivä uudelleen.

I lijoppi Kotilainen
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Työläistytölle

Itketkö sinä.
kalpea, sinisilmä, kultahapsi, 
mi hienoisin sormin 
ja hentoisin voimin, 
aamusta iltaan aherrat aina, 
rikkaille kultaa —  köyhän lapsi?

Itketkö sinä? —
Xvthän on elosi kultainen aamu.
Xiin kaunihit linnat 
nyt uostavi rinnat; 
toiveet nuoren onnea luovat, —  
mutta ne runteli orjuuden haamu.

Itketkö sinä? —
Hitaasti päivät kärsivän kierii.
Sun sukusi sorja 
ai» ollut on orja
ja itse myös sortajan orjaksi jouduit 
—  siksi suu poskihis kyynel kierii.
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