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Kaunis 

kuin 
on kansan aamuinen un el ma. Se kohoaa 
solkikoivuisen metsän tuhatsävelinen laulelo 

"'-yli autereisen salon. Valveuluen uinumislila staan se 
kiiruhtaa kera auringon säteilten julistamaan uuden päi-

vän riemu sanomaa. 
Unelma ka svaa. Ajan valtavaksi lauluksi paisuu. 

Vyöri i yli sorron ja vainon vallituslen. Nousee val-

lankumouksen ruusui sena keväthetkenä lenholen sydä-

mel ja mielet. 
LiebuUavat silloin rohkeitlen laivojen hengetläret 

tulevaisuuden- soi htu jaan. Käy rynn älen kansa ylös 

ku rju u s-on ka 1 oi 5 laan. 
Anlautuen peräylyvät pimeyden voimat. Seestyy 

ilma huomensumusta ja urkenevat valon väylät. 

Valtavasti kajahtaa silloin huomenisen kansan voitto-

huuto vuosisataisten muurien murtuessa. 
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Uljasla on vaellus vapautta kohti. Sata lukuisten 

punalippujen hulmutessa käy kulkue, sankka ja lop-

pumalon. Suoristunut on orjan selkä, seljenneet 01-

salta murheen vaot. Päivän kajastus ohimoita kaartaa 

ja silmä uutta uskoa sädehtii. 

On voitonpäivä. Uudesti syntyneenä Il~hdään Suo-

men pääkaupunki. Pyhäinen ihmisvirta vaeltaa katuja, 

ja ilmoille kajahtaa ihmisyyden kuoro kUlsuen kansain-

vaifstt:" . d;~yteen ja vapauteen. 
Vaelletaan valon tietä suunnaten vallankumouksen 

marttyyrien haudoille. - Leutona henkii aamun ensi 

hetken tuulan en tummain Kaivopuiston vaahterain ja 

lehmuskäytäväin yllä. Ja rannalla virittää meri harp- -

punsa hymniksi ikuiselle Vapaudelle. 

Suurta on aamuisen ~ansan kulku pyhälie uhrivuo· 

relle, jossa sitä valon jumalat tervehtivät. 

Ei ole maanpäällä mitään kauniimpaa kuin kansan 

unelma! Ei lumoavampaa kuin vallankumouksen ruu· 

suinen aamu! - -

Multa sen helaa vaanii tuhon myrsky. Pian sin-

koavat vihan salamat, ja ilmassa havisee mustien lin-

tujen siivet. 

Äkkiä kuin manalan uumenista nousevat surman 

aaveel. Vinkuvat säilät ja peitlyy pilvihin päivä. 

Musta, musla on taivas. Lankeavat tummat varjot 

yli kylien ja kaupunkien. Tukahdultava aavistus puh-
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keaa uhkaavaksi todellisuudeksi. Ja tummaa taivaan-

rannan taustaa vastaan kuvastuvat sorron ja nälän hJu-

rankohaamut. 
Kaa meaa on tuntea, miten päivä pakenee ja yö yl-

lättää. Kaamea on vastavallankumouksen uhka ja nälkä-

vuoden syksy. - -
• 

Mutta kiivaat ovat vallankumous...aikojen heilurin 
li ikunna!. Taasen vaihtuu sää, ja myrsky on ohitse. 

Sen tähden aam un ka nsa, ellös hei ken h:';.f-M.JuKS\Sla 
horju . Ellös unelmistasi luovu, uskoasi petä! -

Pois häipyköön sekasorto ja hämmennys. Valoi-
sin otsin ja selkein katsein tähystä tu levaisuuden mää-

ränpäähän. 

Eteenpäin, eteenpäin olkoon matkasi ! Pian väistyvät 

yön varjot, poistuu paha painajainen. Sinä nouset taas 

. ja saavutaf vapauden vuoren ! 
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