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että mikä tahansa onkin teknologisen ke
hityksen nopeus; josko se on hidas, kuten 
aikaisemman kapitalismin aikakaudella, 
jolloin vesivoima, tuulivoima, hevosvoima 
ja  alkuperäinen höyrykone olivat teolli
suuden liikuntavoimana, kuten vuodesta 
17 3 5  vuoteen 18 3 0 ; tai vallitsee korkeasti 
kiihdytetty kehitysnopeus, kuten aikakau
tena 1830— 19 0 0 ; tai suunnaton konepro- 
sessin eteenpäin ryntääminen, joka oli omi
nainen aikakaudelle 1900— 19 3 3 ; tai taas 
toisaalta katsoen vallitsee verrattainen pai
kallaan pysyminen, kuten niinä 7,000 vuo
tena jotka kuluivat ennen ensimäistä edel
lä mainituista ajanjaksoista ja  jolla a ja lla  
ei juuri mitään parannuksia mekaanisen 
voiman käytössä tapahtunut -—• tulos työ
tätekevän väestön suurelle joukolle on ollut 
sama. Hallitseva luokka omisti ja  kontrol
loi rikkauden tuotannon välineet. Työläi
set käyttivät niitä omistajain sanelemilla 
ehdoilla. Se olotila oli orjuutta; joko hen- 
kiorjuutta, jossa patriisi suorastaan omisti 
raatajan tai ammattitaitoisen työläisen ruu
miin; tai feodalista maaorjuutta, jossa kes
kiaikaiset maaloordit omistivat maan ja  
sanelivat sen käyttöehdot feodalisen mieli
valtansa mukaisesti; tai nykyaikaista palk- 
kaorj uutta, jossa kapitalistinen isäntä 
omistaa elämälle välttämättömän tuotan
tokoneiston ja  hallitsee työläisten elämän 
joko kieltämällä tai myöntämällä tilaisuu
den koneiden käyttöön ehdoilla jotka hän 
ja  hänen luokkansa määrittelee.
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Yhteiskunnan kehitys kustakin aikakau

desta se ura a vaan on kulkenut läpi tilapäi
sen yhteiskunnallisen ja  poliittisen hajaan
nuksen ja  vallankumouksen aikakauden. 
Valtaan on noussut uusi hallitseva luokka, 
jota edellisenä aikakautena pidettiin alis
tettuna ja  ala-arvoisena. J a  kussakin tois
taan seuraavassa aikakautisessa vallanku
mouksessa etuoikeuksien ja  vallan perusta 
laajeni ja  sisällytti itseensä suurempilukui- 
sen luokan.

Kuinka suuunnattoman tärkeänä uusi ko
neisto ja  uusi, parannettu teknologia saat
taakin esiintyä kuluneena aikakautena, se 
on kuitenkin vain muoto jonka alaisuudes
sa köyhyyden ja  työttömyyden perussyy ai
heuttaa seurauksensa. Todellinen syy 
työläisten keskuudessa uusiintuviin köy
hyyden ja  kurjuuden ajanjaksoihin on sii
nä että työtätekemätön loiseläjäluokka 
omaa vallan kahlehtia ihmissuvun keksivä 
nero, väittäen omaavansa ja  käytännössä 
toteuttaen oikeuttaan omistaa jokainen 
keksintö ja  hallita niiden käyttöä; jokais
ta uutta ihmisneron hedelmää uuden ko
neiston tai uuden tuotantomenetelmän 
muodossa, ja  vallata kaikki yhteiskunnal
lisen ja  tieteellisen edistyksen hyödylliset 
tulokset yksinomaan itselleen, omistaen ja  
halliten kaikki keinot ja  välineet joilla sel
laisia tuloksia voidaan saavuttaa.

(Jatketaan)

N a i s t e n  V a l l a n k u m o u s
K irj. M A R T IN  A N D E R SE N -N E X Ö

■ (Suom ennos) ■
N D A L U S IA N  ta iv a s  on n iin  s in inen , n iin  s i

ninen. S ietlä  y lh ä ä llä  k o rk e u k s issa  is tu u  
M adonna, tu sk ie n  ä it i ,  j a  h ä n en  kyy neleensä  

v u o ta v a t s iu n au k se n a  ih m is ten  yli. J a  is tu u  siellä  
isä  Ju m a la k in  j a  h a r jo i t ta a  h y v än te k ev ä isy y ttä . 
H än e llä  on  kov a k iire  tu tk ie s s a a n  v a n h o ja  sy n ti-  
lu e tte lo ita , jo i ta  p y h im y k se t su o s itu k s illa  v a ru s te t
tu in a  hänelle  lä h e t tä v ä t .  E n tä s  s i t te n  py h im y k se t 
itse ! M itä  h e  k y k e n e v ä tk ä ä n  a ik a a n sa a m a a n , jos 
heille v a in  a n n e ta a n  a s iaa n k u u lu v a  ö ljyo su u tensa . 
Y ksi p a ra n ta a  lu u n m u rtu m ia  Ja le ik kelee  l i ik a v a r
p a ita , to inen  jä r je s tä ä  lesk ille  lu o te t ta v ia  r a k a s ta 

j ia  j a  k iih k e itä  ih a ilijo ita  nuorille  k a u n o tta rille , 
ko lm as to im it ta a  ta k a is in  v a ra s te t tu a  ta v a r a a  ja  
h an k k ii v u o k ra la is ia , jo illa  el ole p a rk u v ia  m u k u 
lo ita , j a  jo tk a  m a k sa v a t  v u o k ran sa  sän tilllse s ti. 
M aa  k ilpa ilee ta iv a a n  j a  p y h im y sten  k a n ss a  j a  h y 
m yilee e te lä n  h e h k u v a n  au rin g o n  p a istee ssa . M aa 
on u n o h ta n u t vedenp a isu m uk sen  k iro uk sen  ja  se  p i
tä ä  ta iv a a n  s a d e t ta  ihm isen  h ik e ä  p a rem p an a .

J a  ih m ise t o v a t s a a n e e t kevy tm ie lisyy den , p a r 
h a a n  eläm äneli ka iirin  e lä m än sä  y lläpidoksi. He 
o v a t ty y ty m ä ttö m iä  n yk y isy y teen , Ja tu leva isuu den  
voi a in a  y m p ärö id ä  ra ja tto m illa  to iveilla . M itä  sii*
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tä, vaikka niin harvoilla tässä maassa on varaa 
juoda viiniä, jota maa tuottaa? Veri on tarpeeksi 
kuumaa muutenkin, suut puhua palpattavat, ja aja
tukset kulkevat. huimilla retkillään. Aurinko ja 
ilmakin juovuttavat, nekin kerjäävät leipäpä]asta, joutilasta aikaa, loikomista ja uneksimista. Hyvä 
tuuli ei karkaa niin kauan kuin kastanjetit napsut
tavat ja laulut kaikuvat. Ihminen on nuori vielä 
kuusikymmenvuotiaanakin. Elämä on niin helppoa, 
niin ihanaa on elää Andalusiassa, jos vain on kaksi 
ccntavoa leivän ostoon. Ja tuo raha on useimmilla 
-— ainakin hyvinä aikoina.

Mutta ajat olivat huonot. Työläisillä ei ollut 
mitään tekemistä, ja siksi he rupesivat ajattele
maan työntekoa, Mutta kaikki oli yhtä toivotonta.

Ja leivän hinnat nousivat. Leipä maksoi jo kak
sikymmentä ccntavoa kilolta. Hyvinä aikoina se maksoi vain kymmenen, ja vanhat ihmiset muisti
vat, että se kerran oli ollut kahdeksassa. Silloin 
sai syödä kyllikseen, nyt oli tyydyttävä puolta pie
nempiin annoksiin tai oltava kokonaan syömättä. 
Ja jos jatkoi paastoamista kyllin kauan, oli tie kirk
komaalle selvä ja mutkaton.

Eräänä päivänä Granadan käsityöläiset kokoon
tuivat ja lähtivät liikkeelle kulkueena, jonka etu
nenässä kannettiin mustaa lippua. He pysähtyivät prefektin asunnon edustalle ja huusivat työtä. Pre
fekti Ilmestyi parvekkeelleen täydessä juhlapuvus
sa kolmikulmaincn hattu kädessään ja selitti, että 
korkea raati jo oli ryhtynyt toimenpiteisiin hädän levittämiseksi. Hän kohotti eläköönhuudon kunin
kaalle ja vetäytyi sisään, ja kiltit käsityöläiset me
nivät nyreissään koteihinsa. Mutta leipurit eivät 
ottaneet osaa kulkueeseen. He käyttivät tilaisuut
ta hyväkseen ja päättivät korottaa leivän hintaa neljällä centavolla.

Käsityöläiset eivät enää kokoontuneet, mutta 
korkea raati piti illalla istunnon ja käsitteli päi
vän tapahtumia. Kaikki jäsenet lausuivat yksimielisen ihastuksensa prefektin varmasta esiintymi
sestä. Hän oli tosiaankin hajoittanut mielenosoit
tajat kunnioittavalla valtiotaidolla. Asiasta pää
tettiin sähköittää hallitukselle Madridiin ja ehdottaa, että prefektille myönnettäisiin ritarimerkki. 
Kun muita asioita ei ollut esitettävinä, katsottiin raadin kokous päättyneeksi.

Granada on Vegan nurkkauksessa, aivan kuin 
Sierra Nevadan varpaiden välissä. Alhaalla tasan
golla asuvat ne, jotka jotakin omistavat. Mutta kaupunki kääntää heille selkänsä ja kohoaa Albai- 
cinia kohti. Ja täällä, jyrkällä rinteellä, jossa talot aivan kuin seisovat toistensa olkapäillä ja tuijotta
vat yli Vegan, asuvat kutojattaret. Kaupunki jat
kuu muuttuen hökkeleiksi, jotka horjuvat k ape Ula 
pengermillä. Sitten tulee joukko maaluolia vuoren etelään viettävällä rinteellä. Se on mustalaisten ja 
kalkkein köyhempien kaupunki.Mustalaisten lisäksi täällä ylhäällä asuu vain 
hyvin vähän miehiä. Mutta naisia sitä enemmän: leskiä, jotka ovat liukuneet köyhyydestä kurjuuteen 
menetettyään elättäjänsä, naisia, joilla koskaan el

ole ollutkaan elättäjää, vain nopeasti häipynyt rak
kaus ja sen väjäämättömästi jälelle jättämä hedelmä. Rakkaus ei ole antanut heille elättäjää, mutta 
se on tehnyt heistä itsestään perheenelättäjiä koko elämän ajaksi. Sillä Andalusiassa lapset ovat van
hempiensa niskoilla niin kauan kuin nämä kerran 
sulkevat silmänsä hurskaan uneen.

S;n päivän iltana ryömi Sacre Monten maaluo- 
Uin asti huhu: leipä on noussut 24 ccntavoon kilolta!

— Kohta oma lihammekaan enää ei riitä leipä- kilon punnukseksi, sanoi laiha nainen. Hän oli niin 
laiha, ettei hänessä näyttänyt olevan muuta kuin 
pelkkää luuta. Hän seisoi hautaristiin nojaten ja 
antoi rintaa lapselleen. Hän nauroi onttoa naurua 
ja nosti lapsen pois rinnaltaan. Sen suu oli punai
sena verestä, jota se oli imenyt äitinsä rinnasta. 
Nainen suuteli pois veren lapsen huulilta ja istui 
ristin jalustalle lepäämään. Sitten tuli paikalle 
ihmisiä, jotka kantoivat naisen luolaan.*

Vuorenrinteellä liikuttiin jo ennen päivän valke
nemista. Eilinen äiti oli yöllä kuollut, ja ruumiin- 
kantajat tulivat viemään häntä pois. Naiset juok- 
sentelivat ympäriinsä ja huusivat Madonnaa avuk
seen. Kuoleman näkeminen ei sinänsä ollut tuutta 
näille ihmisille, ja heidän kevyt luontonsa auttoi 
heitä helposti liukumaan varjojen yli. Mutta nyt 
ankara todellisuus oli jättänyt aivan uudenlaisen 
jäljen —■ siinä tuntui kohtalon sormenjälki. Naa- 
purinvaimon ruumis oli yöllä löydetty kylmenneenä 
luolasta, ja pikku lapsi ryömi sen ympärillä tavoi
tellen rintaa suuhunsa. Se merkitsi jotakin, se oli merkki jostakin Kauhistavasta.

— Nyt nälkä muuttaa majaa, muuan naisista 
sanoi, kun puoli juopuneet ruumiinkantajat retuut
tivat ruumista kumpareiden yli.— Niin muuttaa — kirkkomaalle, toinen vastasi.

Kauhu oli jo heissä, valmiina puhkeamaan il
moille. — Kirkkomaalle — niin, siinä oli tulos ! Tuo epätoivoinen tulevaisuudenkuva paino! maahan 
kaikki kauniit kuvitelmat, mutta vain nostaakseen 
mielikuvituksen pilviin ja antaakseen sille unen ki
malluksen. Ja ajatusten sekamelskasta ja monista 
esiinpuhkeavista huudoista yksi selkeni iskeväksi ja sytyttäväksi: pan a ocho! Harhailevat, säikähty- 
neet ajatukset olivat antaneet sille muodon, ja nyt 
se kulki suusta suuhun:— Pan a ocho! — Leivän hinta kahdeksaan 
centavoon kuten vanhana hyvänä aikana! Siinä oli aatteen lippu, johon voi takertua. Joka ainoa 
luola kaikui sitä huutoa, luolista ilmestyi lukemat
tomia likaisia, puolialastomia naisia.— Pan a ocho! — Ajatukset olivat saaneet 
ilmauksen, sekavat toivomukset määrätietoisen suunnan. Joukko liikkui alaspäin polkua, joka 
kiemurtell ristiin rastiin jokaisen luolan ohitse. Ja joukko kasvoi nopeasti, sillä kurjuuden lasten luku 
on suuri.Miten inhoittavia nuo naiset olivatkaan. Rokon
arpisia, likaisia, kasvot ryppyjä täynnä paahtavasta auringosta, joka vuosien kuluessa eli pakottanut



heidät siristämään silmiään, niin että vaot ulottui- 
vat vaikkuisiin korviin ja lian tahrimiin ohimoihin 
asti. Hätä ei tee ihmistä kauniiksi. Mutta heidän varmuutensa kasvoi sitämukaan kuin joukko li
sääntyi. Huudoin ja uhkauksin he kiihoittivat toisiaan, ja aseina heillä oli ryhmysauvoja ja puun
kappaleita. He vierittivät lännettä alas suuria 
kiviä, jotka paukkuen putoilivat hökkeleiden ka
toille ja huusivat: Pan a ocho!

Sotahuuto kaikui vuoren onkaloissa, asukkaat he
räsivät ja yhtyivät siihen: Pan a ocho! —■ kävi kuin kylmä vihuri yli kukkuloiden, koko Albaicin sen 
kuuli. Vain kaupunki alhaalla, varakkaiden kaupunginosa, lepäsi hiljaisena suloista aamu-untaan.

Yläkaupungin äärimmäisellä laidalla on kirkko, 
ja aukiolla kirkon edessä oti maahan hautautunut 
kanuuna. Paljain kynsin naiset kalvoivat sen ylös ja raahasivat rintavarustuksen reunalle. Siihen se 
jäi seisomaan, piippu uhkaavasti alhaalla olevaa 
kaupunkia osoittaen. Aika itse oli panostanut sen 
mullalla.

Joukko tunkeutui eteenpäin pitkin Albaicin sok
keloisia kujia.

—■ Pan a ocho! Albaicin, kutojattarien kaupun
ki antoi apunsa ja vastauksensa. Miehetkin olivat 
valmiit liittymään kulkueeseen, mutta heidät vihel
lettiin pakoon: “Emme tarvitse heitä, laittautukoot matkaansa!” Ja  kujat sylkivät villiintyneen, rai
voisan, resuisen, kiljuvan naisarmeijan suurelle to
rille.

Siellä he saavuttivat miehet, jotka kantoivat naapuri vaimon ruumista ruumishuoneelle. Vainaja 
oli puettu parhaisiinsa, ja paari oli peittämättä, ku
ten Andalusiassa on tapana. Kädet oli pantu ris
tiin rinnan ylitä-, se merkitsi sitä, että hän oli ollut 
äiti. Kun nuori nainen kuolee, liitetään vain kädet 
yhteen ja sovitetaan niihin vihko kukan nuppuja.Joukko tunsi hänet heti. “Tuolla hän on, katso
kaa, hän hymyilee meille!” muuan naisista huusi. — “Hän on pyhimys — leivän pyhimys!” Kaikki pääs
tivät raivoisan huudon, joukko ympäröi ruumiin- 
kantajat ja riisti ruumiin heidän käsistään. Ja  nyt 
naiset kantoivat sitä mukana kulkueessaan.

Nälkä oli päässyt valloilleen, kuriton, kaikkinie- 
levä nälkä, joka korisi kymmenissätuhansissa suo
ne n vedon tapaises ti ojennetuissa kurkkutorvissa.
Ilma oli täynnä hampaidenkiristystä, pilkkanaurua, 
käheää, pitkällistä huutoa. Zacatinilta joukko vir
tasi alas Vivarramblalle ruumis etunenässä. Zaoa- 
tin myymälöiden ikkunat lyötiin säpäleiksi, lasit 
putosivat helisten maahan, luukut lyötiin sisään, ta
varat murskattiin silmänräpäyksessä.

Nuori santarmiupseeri, joka oli korkeassa kurs
sissa komean ulkomutonsa ja ylvään ryhtinsä 
vuoksi, ratsasti esiin ja yritti pysähdyttää nais- 
kaartin sotaretken. Hänelle huudettiin pilkkasa
noja ja hänen ylleen heitettiin lokaa. "Iljettävä 
kuvatus! Piru vieköön, kuinka hän istuu satulas
saan niinkuin vanha lehmä! Selkään hänelle!” Up
seeri el kestänyt kauempaa. Hän käänsi ratsunsa
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ja lasketti pakoon täyttä ravia loan ja mukulaki
vien ryvettäessä hänen säteilevää uniformuaan.

Raivottaret tunkeutuivat suureen konditoriaan 
leipuriyhdistyksen puheenjohtajan luo. — “Sano! 
Pan a ocho!” he huusivat tähdäten häntä kivillä,

— Senjoorat, senjoorat! mestari hoki vapisevin 
huulin. Tässä on teille leipää, jauhoja, leivoksia! 
Ottakaa koko liikkeeni, mutta uskaltakaapa satut
taa sormellannekaan minua!

•— Sano pan a ocho! ulvoi sataviisikymmentä 
ääntä.

—  P a n  a  ocho, le ip u ri m utis i.
— Kyllä hän täällä sen lupaa, mutta tunnusta

koon ja vannokoon saman kadulla!
Ja he vetivät hänet ulos liikkeestä ja raahasivat välissään kadulle. Potkien ja lyöden he pakoittivat 

hänet yhtymään sotahuutoonsa.— Kuulkaa kuinka hyvin leipuri huutaa!
— Hän on yhtä mieltä kanssamme, tuo rakas 

sielu!
— Kukapa olisi uskonut, että juuri hän oli kin- 

naamassa leivän hintaa taivaaseen päin!
— Katsokaa, kuinka pullea on tuo Herran pikku 

enkeli!
— Ja niin kiltti ja lokosa! ,
He nipistelivät häntä käsistä ja jaloista, he kut

kuttivat häntä leuan alta. Muuan mustalaisakka, 
jolta kuppa oli syönyt leuan miltei kokonaan, ku
martui suutelemaan häntä. Silloin mies vaipui ka
tukäytävälle kuin kaatuvatautinen ja jäi makaa
maan hievahtamatta.Ruumista seuraava pääjoukko oli jo ehtinyt le
veälle Vivarramblalle. Toiset kiirehtivät jSlessä. 
Kulmauksessa he pysähdyttivät nuoren rouvan, joka oli menossa messuun katedraaliin. “Sano pan a 
ocho!” he hoilottivat muodostaen piirin hänen ym
pärilleen. Rouva tuijotti vääristyneitä kasvoja 
edessään. Rokonarpisten iho oli käynyt hehkuvaksi arpien alta aivan kuin kasvoille olisi satanut ver
ta. — Jesus, Madonna, sieluni äiti! hän vaikeroi lan
geten polvilleen. Mitä syntiä olen tehnyt, että mi
nun pitää joutua tällaiseen joukkoon?

■— Joukkoon, vai joukkoon, kuuletteko, joukkoon! 
Kuuletteko, hän sylkee päällemme!

— Vetäkää hänet jaloilleen ja o ttak o  mukaan! 
Ottakaa mukaan, joku huusi. Mutta silloin pää
joukko oli jo lähtenyt liikkeelle uudelleen. “Prefek
tin luo, prefektin luo!” oli viimeisin sotahuuto. Jäl
kijoukko seurasi, ja rouva sai jäädä kadulle makaa
maan.

Prefekti asui kaupungin toisella laidalla, ja hä
nen palatsistaan oli ihana näköala yli Vegan Ja Sier
ra Nevadan. Talossa oli äskettäin noustu ylös, j^ aamuaurinko paistoi sisään avatuista ikkunoista.

Taiteellisen rautaristikon takana alimmassa kerroksessa tanssi ja lauloi nuori tyttö avonaisen ikku
nan edessä. Hänellä oli yllään lyhyt a&mupuku, ja 
pitkät hiukset olivat valtoimenaan olkapäillä. Hänellä oli suuret silmät. Hän harjoitteli La Seviljaa 
käsissään kastanjetit, jotka oli koristettu pitkin kir
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javin silkkinauhoin. Ne valuivat tytön hennoille ran
teille. Hän seisoi hetkisen hengittäen syvään, sillä 
hän oli juuri lopettanut tanssinsa. Sitten hän äkkiä löi kolme nopeaa tahtia, asetti kädet sivuilleen, ku
martui eteenpäin ja tapaili tanssin rohkeita sivu- 
hyppäykaiä laulaen:

On veikko nuori 
ja äiti muorine rakkaat, lemmin myös taattoa in. 
Mut yksi aina 
se mielees paina — se mielees paina — 
on ralckaimpaln.

Hän pysähtyi nytkähtäen ja aloitti uuden vuo
ron. Käsivarret kohosivat ylös ja liikkuivat peh- mein heilahduksin ylös ja alas, yhteen ja erilleen 
sormien näppäillessä kastanjetteja ja huulten matkiessa kitaran ääntä. Sitten voimakas hyppäys sivul
le, ja tyttö lopetti vuoron pyörien hurjasti varpaillaan ja lyöden kastanjetteja yhteen päänsä päällä.

Sitten hän lauloi uudelleen vanhaa tanssilaulua:
Niin rakkaat ovat
jos sanat kovatvain eivät satele mua päin —jos ääni armaan
ristikon harmaan
takana illoinsoi helähtäin —

Ja jälleen jalat tepsuttivat, kastanjetit näpsäh- telivät ja huulet tapailivat kitaran ääntä — ------
Äkkiä hän pysähtyi nauraen kesken tanssiaan. 

Hän kuuli sotahuudon pan a ocho! mutta mitä ihmettä se merkitsi? Se kuulosti miltei hullunkuriselta. Hän seisoi hetkisen kuunnellen kädet sivuil
la, valmiina jatkamaan tanssiaan. Sitten hän hy
pähti kevyesti kokeillen, sopivatko uudet sanat ryt
miin: Pan a ocho, pan a ocho, tm, t r a . . .  ei, eivät 
sopineet. Kun huudot alkoivat kiihtyä, hän sipsuttl ihmeissään ikkunaan katsomaan ja näki, miten val
lankumouksen raivottarien etujoukko ryntäsi pa
latsia kohti. He kantoivat ruumista välissään ja 
hän kuuli, miten he huusivat: Prefekti ulos!” Tyttö 
pakeni kauhuissaan huoneesta.

Portinvartija heitettiin syrjään, ja naiset tun
keutuivat sisään. Prefekti tuotiin ulos riemukulus
sa, joukko suuntasi kulkunsa takaisin kaupunkiin ja 
raatihuonetta kohti. Siellä hänen piti tutkia ja tuo
mita leipurit ja antaa kansalle leipää.

Prefekti oli avopäln ja koetti vastustella, mutta 
eivät rukoukset eivätkä uhkaukset auttaneet. Hänen 
oli lähdettävä mukaan ke rt ta kaikkiaan.

Raatihuoneen torilla pysähdyttiin. Silloin prefek
ti otti ajastaan vaarin ja pujahti raatihuoneen por
tista pakoon vainoojiaan, "Antakaa meille leipää!” 
joukko huusi ja yritti tunkeutua hänen perässään, 
mutta portti meni paukahtaen lukkoon heidän ne
nänsä edessä.

Naiset huusivat ja hoilottivat hetkisen, sitten 
möly alkoi vaimentua äänekkääksi murinaksi. Kaik
kien katseet olivat kääntyneet kohti raatihuoneen 
parveketta. Kohta prefekti astuisi sinne puhumaan 
kansalle. Niin hän aina teki kuninkaan syntymäpäivänäkin. Mutta prefektiä ei nyt vain näkynyt.

Joukko alkoi käydä uhkaavaksi, huutaa häntä ja nimittää häntä kurjaksi pelkuri raukaksi. "Hän 
on pettänyt meidät, hän on yhtäpataa pyöveleitten 
kanssa!” Raatihuoneen ikkunaruudut heitettiin säpäleiksi ja valmistauduttiin murtamaan porttia. Pa
ri santarmia ryntäsi esiin raatihuoneen takaa, mut
ta heidät karkoitettiin kivisateella. “Prefekti! Me 
tahdomme puhua prefektin kanssa!"

Silloin katu kaikun kavionlskuista. Santarmit rat
sastivat torille paljastetuin miekoin ja kannustivat 
hevosensa suoraan naislauman keskelle. Naisia rat
sastettiin kumoon, toiset lyötiin katuun. Laitim
maiset tunkivat keskustaan päin välttääkseen pääl
le ajavien santarmien iskuja ja hevosten kavioita. 
Jotkut kaatuivat juostessaan ja heidän säikähtäneet 
sisarensa polkivat heidät jalkoihinsa. Hajaantunut joukko syöksyi suin päin sivukaduille kauhunhuuto
jen ja epätoivoisten kirousten viiltäessä ilmaa. Tais
telukentälle jäivät vain voittoisat santarmit ja jouk
ko haavoittuneita naisia, jotka koettivat ryömiä pa
koon pitkin katuvieriä. Keskellä toria ikäänkuin 
ainoana viisaana tässä hullujenhuoneessa makasi 
nälkään kuolleen äidin ruumis, hänen, joka ellen oli 
ollut nälän marttyyri ja tänään sen pyhimys.

Hallitus oli viimeinkin päättänyt ryhtyä toimen
piteisiin nälänhädän johdosta. Naisten vallankumo
us oli nyt tukahutettu.


