Ihmisiä ja ihmisparkoja.

Kun käyskentelee ihmis vilinässä ja panee
merkille vastaantulijat kasvoja ja olemuksia,
niin monenlaisia havaintoja tekee. Niitä voi mi
tata monen mittakaavan mukaan, niitä ristiin ras
tiin, sikin sokin, kiireesti ja hitaasti, juosten ja
astuen kulkevia ihmislapsia.
Ihmisyys yleensä on yksi mitta. Ja sen kan
nalta kysyn usein itseltäni, kun ihmisolennon
näen: ihminenkö vaiko ihmisparka?
Paljon on parkoja, paljon. Niitä ovat kal
peat lapset, kurittomat, ryysyiset, joiden koulu
on katuvieri eikä kodista ole tietoa. Niitä ovat
nekin nousevat vesat, joiden kasvot ja puvut ker
tovat kotoista hyvinvointia, mutta myös ylimie
lisyyttä ja raakuutta. — Ilosta sen sijaan sykähtää sydän, kun vastaan juoksee tai ohi vilahtaa
lapsiparvi tervettä polvea. Kirkkaat, avoimet
katseet, reipas astunta, älykäs ilme. Heistä kas
vaa, kaikista lapsista voi kasvaa ihmisiä. Voi
sitä, joka yhdenkin pahentaa näistä pienemmistä!
Tuossa raahustaa vanhus. Koukkuinen var
talo, kuihtuneet kasvot ja niillä tuhansien tus
kien leima. Oi, mitä kaikkea on hän elämässään
kokenut ja kärsinyt! Työtä ja taas työtä, välillä
nälkää, puutetta ja kurjuutta. Ihmisparka, ihmis-
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parka. Mutta missä ovat ne, joiden takia hän on
tuota tuskaa kärsinyt.
Käyskenteleehän tuossa täyteläinen herra.
Luonnoton lihavuus, pussikkaat kasvot ja sil
missä rivo ilme kertovat mässäyksistä ja pa
heista, ylellisyyden kirouksista.
Sitäkö varten,
että tällainen ihmisruumis voisi kehittyä, täytyy
tuhanten tuskiinsa nääntyä?
Ahdistava kouristus tuntuu sydämmessä,
kun tätä kaikkea katselee. Kun näkee kalvak
kaan työläisen ja vertailee häntä „kultaisen nuo
rison” ylimieliseen anarkistijoukkoon, kun näkee
kuihtuvan nuoren äidin ja vertailee häntä ylä
luokan naisiin, joiden ajanvietteenä on aviorikos
teossa tai ajatuksissa, niin viha, viha väristyttää
ruumista.
M utta näkeepä niitä ihmisiäkin, — toivot
tomaksi kävisikin elämä muuten. T aiteilija astuu
tuossa. Ruumis on kohtuullisen elämän ja tarkotuksellisen kehityksen vaikutuksesta normaali,
terve iho ja joustava käynti. K asvoilla henki
sen työskentelyn, nerokkuuden leima. — Hän on
ihm inen!
Ammattityömies on tuossa. Tarm okkaalla
järjestym isellä on saatu 9-tuntinen työpäivä ja
joinakin vuodenaikoina auttava palkka. Taistelu
pitää mieltä pirteässä jännityksessä, ilme osottaa
luontaista älykkyyttä ja valistavan ajattelun henkevöitymistä. Hän tietää, mitä tahtoo. Hän
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tahtoo olla ihminen ja täyttää mittansa semmoi
sena. Ja mitä vielä puuttuu, sitä pyrkii hän joka
päiväisen kehityksen kautta täydentämään. Hä
nen henkensä on vapaa ja ruumis janoaa vapau
tusta vielä painavista palkkatyöorjuuden kah
leista.
Eikä hän vain itseään ajattele, omaa paras
taan huolehdi. Hän tietää, että hänen menestyksensä on erottamattomasti yhdistetty koko
työläisluokan menestykseen. Vain tasasesti tois
ten rinnalla voi hän saavuttaa onnensa ehdot:
kohtuullisen työn ja täyden töittensä tulosten
nautinnon.
Hän tietää, mikä estää hänen vapaata ihmisyyskehitystään, hänen luokkansa, koko ihmis
kunnan täydellisentymistä. Kapitalismi ja kaikki,
mitä tämä sana sisältää. Siihen kuuluu paitsi
orjatyötä ja sen ylläpitämää ylellisyyttä, myös
köyhälistön valtiollinen ala-ikäisyys, kaiteisiin
ahdetut kansalaisvapaudet, rahasta riippuva
tiede, kultaan kytketty taide, olevaisia oloja ihan
noiva kirkko s. s. koko poliisivaltio.
Poliisivaltio, — mikä inhottu, vihattu sana!
Ja se viha, yksilön viha, luokkaviha luo proletaa
risen luokkataistelun. Ihmiset, ihmisyytensä tun
toon heränneet työläiset sitä taistelua käyvät kur
jien ihmisparkain puolesta paheitten ihmisrau
nioita vastaan, poljettujen ihmisyyspyrkimyksen
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puolesta, etuoikeutettujen eclelleennauttimispyrkimyksiä vastaan.
Luokka luokkaa vastaan, jotta tulokseksi
tulisi ylempi ihmisrotu, terve, älykäs, avokatseinen ihminen.
Katselkaa kasvoja, vertailkaa vartaloita ja
teidän vihanne liekki ei sammu. Se ei saa sam
mua ennenkuin taistelun määrä on saavutettu —
ihminen.
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