Yli satatuhatta päivää kuritushuonettal
Uiaporilaisten tuomio.

A jatelkaa!
Y li
kolmekymmentä tuhatta
aamua on tullut siitä aamusta, jolloin tykit jy r i
sivät Viaporin valleilla ja punalippu liehui ,,Poh
jolan Gibraltarin” yllä ja yli kolmekymmentä
tuhatta iltaa on tullut siitä illasta, jolloin pienoi
nen laiva lähti tuntemattomia kohtaloita kohti.
Ja yli kolmekymmentä tuhatta kertaa on vanki
herännyt levottomasta unestaan, kavahtanut ylös
vuoteeltaan ja astunut ristikkoakkunan luo, joka
hänet erottaa mailmasta, missä vapaus tosin on
hänelle ja hänen kaltaisilleen kitsaasti mitattuna,
jonka takia hän liikkeelle läh tikin ----------- , mutta
jossa sentään on liikkumisalaa hiukan enemmän
kuin tämän kopin lattialla, jota hän pitkin päi
vää mittailee. Ristiin rastiin hän kävelee, kään
tyy ympäri vasemmalle käsin, kuten on tottunut,
mutta pyörähtää oikeallekin, kun pyörryttämään
rupee; istuutuu penkille, pää painuu käsien va
raan ja ajatukset kiertävät kuni jalat äsken: ris
tiin rastiin, edestakasin, kääntyvät yhtäälle, pyÖrtävät toisaalle, tulevat takasin samaan paikkaan :
koti!
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Niin koti! Siellä huokaa vaimo, siellä itke
vät lapset, ei ole vuokrasta varmuutta, puut ovat
niin kalliit ja ruokatavarat vähissä, — niistäkin
tuo tänne minulle parhaita paloja. Kuuluuhan
siellä olevan avustuspuuhia, mutta vähän kokoon
tuu ja monelle sekin punnitaan, — ja armosta
annetaan! — Olisihan tuossa käsivarsia, kyllä
niissä moukari heiluisi eikä tarvitsisi joukon ker
juulla kulkea . . .
Katse lennähtää akkunaan.
Mutta miksi olenkaan täällä? Mitä tapah
tui? ---------- Valtavat, järkyttävät muistot. Juh
lallinen mieliala, jotain suurta oli tekeillä, povi
paisui innosta: koittaisiko köyhälistön päivä, laulaisivatko tykit tykkien kuolinvirttä, olisiko tämä
sota viimeinen, joka sodat lopettaa? Minäkin
saan olla mukana jollain tavoin, voimaini mu
kaan, kuten silloinkin, kun valonheittäjäin sala
mat välähtelivät pimeän Helsingin yllä ja sorron
ies hieman helpotti. Nousisiko se kokonaan? —
Arpa on ainakin heitetty, täyttäköön kukin vel
vollisuutensa !
Mutta sitten? Mihin on jouduttu? Kallioi
nen saari on tyynten vetten yllä. Tuli välähtää,
savu pöllähtää ja jysähdys järkyttää kallioperustaa. Räsähdys ja ilmassa soi kuin tuhansien vihellyspillien ääni. Hän näkee näkyjä, joita ei
ole uneksinutkaan. Veljestymistä upseerien ja
sotilasten kesken, uhrautumista, intoa, kylmäveri-
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syyttä, pelottomuutta ja rohkeaa urhoollisuutta.
Tässä lyödään arpaa suurista asioista. Mitä voih
minä tehdä täällä noiden tulihirviöiden äärellä,
joiden salaisuuksia en tu n n e ? -----------L aivoja taivaanrannalla! Vapauden airuei
ta ! — Sinne lähtee jo u k k o .------- O d otu sta.-------Laukaus, toin en ,------- ei, eivät nuo olekaan ystä
viä. — — Vielä taistellaan. Mutta maan puo
lelta tulee väkeä. Sieltä ahdistetaan uljasta lin
naa. ------- Ei taidetakaan enää taistella voitosta
vaan kunniasta.
— Entä sitten? -— Sitten vangittiin, tutkit
tiin, tuotiin tänne. — Ja taas on tutkittu. T u t
kittu ja jätetty kesken, taas tutkittu ja keskey
tetty, lykätty ja uudelleen lykätty.
K uljetettu
paikasta toiseen. Vuosi on kulunut umpeen, kap
pale toistakin.
Silloin, eräänä päivänä: tuomio!
N eljä vuotta! Kuritushuonetta. N eljä ker
taa 365 päivää, — neljä kuukautta vähennettynä!
O ikeuttaf! — „ E i ty y d ytä!”
--------Taas kopissa. T aas kiertää hän lat
tiaa, taas kiertävät ajatukset samoja ratoja.
Mutta askeleet ovat kiivaat ja ajatukset lentävät
nopeasti . . . Vieläkö sieltä elävänä selviää ? —
Oi, vaimo, la p s e t------------ Pyörryttää, horjahta
vat polvet ja mies istahtaa. Pää painuu käsiin,
mutta ei hiljaiseen mietiskelyyn. Kämmenet pu
ristuvat kalloa vasten, sormet kouristuvat . . .
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kohoaa suoraksi varsi ja nyrkit nousevat kattoa
kohti:
Oikeus f — Irvikuva! — Luokkalaki!------Tuomarit!! P— r ----------Yli kolmekymmentätuhatta iltaa on tullut,
jolloin uni vihdoin on helpottanut vankiraukan
taakkaa, jolloin hetkeksi ovat huolet unohtuneet.
— Mutta satatuhatta, yli satatuhatta, on edessä.
Satatuhatta aamua ja satatuhatta iltaa. — Kuri
tushuoneessa!! —----Ihmiset kulkevat kaduilla, tulevat kotiaan,
työstään, tapaavat toisiaan, pistäytyvät kahvi
lassa, kaupoissa, lukevat päiväntapahtumia, saa
vat alati uusia vaikutteita,------- elävät. Muis
tavatko ne miehiä, jotka eivät täten elä, mutta
jotka eivät ole kuolleetkaan. Jotka ovat olemas
sa, mutta kammioihin muurattuina. Kuritushuo
neessa! — Eikö olekin kamala sana? Ja kuiten
kin on se meille vain sana, jonka merkitystä tus
kin käsitämme, heille se on hirmuinen todellisuus.
— Ja heidän vaimoilleen, lapsilleen. — Muistat
teko niitäkään ?
Ei, me olemme kylmiä ja kovia, me vapaina
liikkuvat, me elämän pienistäkin lahjoista naut
tivat. Miksi emme voi heitä vapauttaa? — Vai
voimmeko ? — Koitammeko ? — Keksimmekö
keinoja?
Vielä valitetaan ylempiin oikeuksiin. Edus
kunnassa voidaan ryhtyä armahduspyyntöihin,
Vapautuksen tiellä.
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jos ei muu a u t a .------------ Se mikä auttaa, var
masti auttaa, köyhälistön kevät, se viipyy vielä,
— ja satatuhatta päivää kuluu kuritushuoneessa,
työpäivää, miehen päivää. Ei kehity ruumis, ei
laajene sielu, ajatus harhaa levotonna synkän
epätoivon, veristävän vihan ja toivottoman tyl
syyden vaiheilla.
Raakalaisyhteiskunta,
luokkavaltio
joka
tämmöistä tekee, tämmöistä sietää! Mutta eipä
se muutu muutoin kuin työllä, jokapäiväisellä vel
vollisuuden täyttäm isellä.------------ Mutta väliin
on ju h la p ä iv iä ,------------ vihan päiviä!
Y li sata kolmekymmentätuhatta päivää elä
vinä haudoissa!!
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