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Kansan ääni Luonnon suuressa

temppelissä

Kirj Mari Haapala

Eilen tänään ja huomenna

-

Taivaan puoleen kohottivat avun

pyynnin hartaan "

Lskonsa oi jnmahnsa kuurot
on ja hauraat

Kuka auttaa? Jumaliste! Mcit'
on vähän — vähän!

Roskajoukko tuhansina kasvaa

tähkäpäinä
Hyttysenkin surinan se tuuli pii- -

vim nostaa

Avunpvynmn syöpäiläisten Sak- -
saa kohti johtaa

Ruikutellen vallanmenoa rukouk- -

set alkoi ~

meiltä palkan
Prunjuonet kyynilliset sitoivat JseisQan-

-
tt&Z vanhat kuii- -

niin yhteen set balsamit ja setripuut Ne'
Hymydy mm iroonnen kuolo

ovat jo aliavat vaMhut(SOt

saapi_ lyhteet j-

-

a miettiväisinä' katsellen
Sosialismin punakoirat manala- -

kisoja ja mllisteien 0„
han lyömme maa nuoruuttaan Vihreä nue--

Jumala ja kirkkokunta muistaa m ja tuhannet kukkaset niityl- -
aina työmme lä tarjoavat niin miellyttävää

tuoksua ja katselemista Ne
aisteissaan he teu- -

jt1vat hiijaa toisiaan vasten nyö- -
rastuksen alkoi

kytellcn ikäänkuin sanoakseen

Raskas ja helteinen päivätyti
on päättynyt N vt seuraa pieni
lepohetki Istun näiden pihahaa- -

pojcn siimekseen ja kuuntelen
liaavanlehtien somaa lepatusta
Varsin ne jätin sitoen huviksi

hyödyksi ja kaunistukseksi kun

pfIiaa perkasin Täs-- a on niin

vilponcn istua päivisin 'kun nc

suojaavat kuumalta auringon- -

paahteelta

Katselen ja tutkm uanloa )-

' mikä ihmeellinen nakvi Mika
ihana juhlasali tämä lehtimetsä

Kra-v-
- „ tlt„ti„it™„ „„ inttM

Viiin inJi lf tMilj-i- i t fa fuil
' ' x „i0„„

seen ktIn allrjnko säteillään luo

uiraisra noiKieiuaan a Kuivaa

yökasteen : v

Katselen kuuta ja tähtiä Tuo
kaunis v5valo tekee tämäa juhla- -

salin niin valoisaksi niin "hur- -

maavaksi Kaikkialla vaHitseO

suioinen rauiia ja ihana sop-i-- '

sointu

johdl)n ajattefemaan 1h

misiä kutsl1taan lmmloll
herroiksi ja luomakunnan
nnJksj

:

lusKanmuuioi nu imiisiu yota
- Huomaan 'miten

kertaen anoi :

apiiat ja Jceltakiukat sini-- j väl
iaika! Leipaa! — Oikeutta me koVuokot sulkevat nuppunsa ne

tykin ku)isrJ saamme t'M""~„tiat aamiiin nda MiÄi-äiiir-

Kun katselen ympärilleni näen

työttömyyttä puutetta ja näl-

kää Synkin katsein masentu-

nein mielin kulkevat terveet nuo-

ret miehet työvoimaansa kaupal-
la Kulkutauti raivoaa ja kaa-

taa tuon ja tämän toverin tuon

ja tämän naapurin Ruumisvau-

nuja sairasvaunuja heikkoudes-

ta horjuvia taudin lamauttamia

ihmisparkoja ja mustahuntiiHia
leskiä minä näen v

Kim otan käteeni sanomaleh- -

den luen siitä kuinka lapsia kuo-

lee nälkään samalla kertai kun
rikkaat partevat toimeen koira--

'päivällisiä ja keinottelijat kasaa-v- at

viljaa ja muita ruokatarpei-

ta
Muistuu mieleeni ranskalaisen

tunnesosialistin Lammenaisin

lause kirjassaan "Uskovaisen sa-

noja": "Köyhän huuto nousee

jumalan luo mutta ei pääse vie-

lä ihmisten korville Miksi ei?

Siksi että köyhä on vielä yksi-

nänsä Keväällä luonnon herä-

tessä kuuluu niityiltä ja nurmi-

koilta vieno ääni pitkä pidätet-

ty kohina Sen saavat aikaan

liitpmattnmat fiienpt melkein
Vfcw

näkymättömät hyönteiset Yksi-

nään ei mikään niistä saisi ään-

tänsä kuuluville mutta yhdessä
on niillä ääni — Tekin maan

matalat asukkaat '— miksei kuu-

lu ääntä alhaalta teidän puoleltan
ne? Miksi ette yhdisty?"

Uskonnollis-Iuonnontieteellisel- lä

tavalla antaa Lammenais noin

köyhälistölle viittauksen miten

tärkeätä olisi köyhälistön koota

voimansa yhteen ja siten saada

äänensä kuuluville Kuuluuhan

köyhälistön ääni sieltä ja täältä
--mutta se ei ole niin voimakas

mahtava kuoro kilin heidän mo-

nimiljoonainen voimansa kaikil-

la mailman kulmilla edellyttäisi
se on vielä vain karjahdus siellä

ja täällä Eitä sekään ole yksi-

mielinen siinä ciu soraäniä ki-

makoita kiihkoilijani ääniä ar-

koja pelkurien ääniä ja on siellä

joukossa jo sentään paljon va- -

' Icavia varmoja ja pelkäämättö-

miäkin ääniä

Mutta kaikkialla missä köyhä-

listön ääni alkaa nousta sopu-

sointuisena mahtavana kuoro-

na siellä paukkaa tykit jymisee
kanuunat heitä vastaan Kirjan- -'

sa eräässä kohdassa sanoo Lam-

menais:
"Saatana joka on sortajain

kuningas on neuvonut heille

(sortajille) katalan petoksen
Hän sanoi heille: 'Näin pitää tei-

dän tehdä: Valitkaa jokaisesta

perheestä parhaat nuorukaiset

antakaa heille aseet harjoittakaa

ja marssittakaa heitä ja he tule-

vat taistelemaan teidän puoles-tnn- e

omia isiänsä ja veljiänsä
vastaan sillä minä opetan heil-

le että se on kunniakas teko

Minä annan epäjuhmalat joita

pitää kutsuttaman kunniantun-

noksi ja uskollisuudeksi ja mi-

nä säädän lain jota pitää sanot-

taman nöyräksi tottelevaisuudek-

si:' — Niin tapahtui Ja he am- -

Kirj Rauha Granholm'
Valtavasti myrskys tuuli tunte-

maton '

Huojuivat linnat palatsit ja talot
Sortuivat vajoten salon matalat

majat
Rikkahat vapisi — tuo vaihteiden

väki "

Kun oikeuden aamun sarastavan
näki —

Painonsa alta matalalta kohos'

orjien valta

''"
Aurinko nousi valkes SuSmelle

aamn
Sosialismin tieltä häipyi orjuuden

haamu
Valheen ja totuuden vaakahan

nosti

Työtä ja palkkaa kurjille nosti'
vääryyden kosti !

Vuöskymmenien työ toi valoi-

sammat aja- t-
Loi sydämissä orjain toiveiden

pajat

Köyhät nyt valvoi he tiesi mitä

teki:
Laillisesti eduskuntaan hallinto-ho- n

meni

On laki rikkahan luoma vaan
laki' '"- -

Sitä täyttäin totellen he valtaan-

sa haki

Yksi ääni jokaisella kantoivat
ne yhteen

Laillisesti sitoivat niin sosialis-

min lyhteen

Kauhu puisti herrain nieltä pe-

rustushan horjui -
"Punakoirat kirotut!" he salai-

sesti karjui
tJnohtivat lakinsa sen monet ta-

kaportit
Voimattomuutens' näkivät kun

kansa sakas kortft

"Hyvästikö rikkaus me työhön
pannaan valjuun?"

— Tuo aatos kuni mato söi nyt
herrarukkain kaljui

puivat ja kun heille sanottiin :

'Kaiken pyhän nimessä ajatelkaa
sitä vääryyttä sitä kauhistutta-
vaa tekoa jota teidät käsketään
tekemään' vastasivat he: 'Me
emme ajattele me tottelemme"'
Kun heille sanottiin : 'Te ette
enää rakasta isiänne ettekä äite-

jänne ettekä veljiänne ettekä

siskojanne' niin he vastasivat:

'Me emme rakasta me tottelem-

me'" v

Sosialismi avaa kaikkien orjuu-

tettujen ja tietämättömien silmät

ja vapauttaa heidän henkensä pi-

meyden kahleista ja kun heidän

henkensä vapautuu alkavat he

ajatella he alkavat nähdä ja tun-

tea elämää toisessa valossa kuin

ennen Heidän 'sielunsa saa si-

sällön se avartuu ja puhdistuu
Oh kuinka ahdas ja likanen hei-

dän sielunsa olikin! Ihmisyy-

den ja veljeyden puhtaat tunteet

täyttävät heidän mielensä kun

— Veri juoksi ammui silmät
~

Kuiskas' sankar viime sanat:

"auVa kuo!?88'aat!''"
Ja maailmalla kohos

puna vaate
'

Liehuu hulmuu innostaa mm
rikkaille kostaa

Tuonelasta oi kuule sankarit
huokauksen nostaa'

_

TlU r3"11!"
C

yha'
Et vasya saa vielä pian taistoille

on pyhä rii yv-- -
~ vaa"- - ia saalnnhinjoinen ihmi-oriie-

Rauhaisa onnekas aamu pois
vö nen clpaa luonnon herraksi!

Siis taistohon käykää kunne Oikein hävettää tuo ajatus isi-- '
essani ia nauttiessani lasta luon- -

hetkemme lvö!
non suloisesta rauhasta AjMuk—~~ sissani olen siirtynyt Europaan

he ymmärtävät sosialismin hyvän ~ Mikä hirveä teurastus mikä

sanoman ja sopusointuisin äänin veren ja kyynelten meri! Verta

he yhtvvät kansojen köyhien kne !haa 'ta tuskaa valitusta 'ja
Marie kuolonkorahduksa ! — !a

roon — Jarvis
luonnpnherrat taistelevat elä-

mästä ja kuolemasta!
Naisten äänioikeutta koskeva

päätöt annettu
Toisina iltoina tul&: tama

kävelin lahell o!e-- ri
New Yorkin ylioikeuden tuoma- - tepohctkem

NeWbuTger on antanut pää- - van puron rantaan Katselin

että ulkomaalla syntynyt
sen sen kirkasta vettä --0t en

naimi-- en ihanaa taalla! huudahduiiio-sii- n

joka on mennyt
Yhdysvaltain kansalaisen Hääneen sitten istuuduin hyvH

kanssa voi rekisteröidä ja ää- - mukavasti maaemon sylin

jos hän on asunut Yh-- selemaan tuota kaunista naytd-dvsvallois- sa

viisi vuotta vaik- - mää Miten somasti nuo kuk-

kana hän ei olisikaan ollut nai- - 1"vat
- tuomet kaikellaisct

kansalaisen kanssa yhtä 1t ja pilvet kuvastuivat vecto-pitkä- ä

aikaa Joiltakin naisilta sä! Nautinnolla vedin henktetifc

on kielletty oikeus rekisteröidä tuota tuomenkukkien mielly

varten kun he ei- - vää tuoksua Katsellessa Ailko-v- ät

ole olleet naimisissa kan- - a pilven hattaroita tuolt- -

kanssa viittä vuotta rosta näytti kuin ne olisivat-iloi-vaikk-

he ovat asuneet tässä sia ja vapaita lapsia tanssimassa

maassa pitemmänkin aikaa kuin hyvin harjotettua keijukaistani
viisi vuotta - - sia


