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3 • "l'flli",h' II jl.,fj,",~ 

, . 111 ~ T. ,. J [II' 
• .~ I II .;1 
Vaara uhkuu. .,. '<J 

1:' oKJ1, -, J! ;!Jli.ll UH/..a 

",,,,, JSe~! ; ~ lir,"JJ..eMI'!l)~ :{U.B'l aio'I 

Eespäin rlyt J<;llli$h1 ,Ka.l !J~"jHf?Jl .ul. 

N yl.n:ie:itä. taiStoohLtl!.'r-v iiä:8.flji8 
On ra:unal.11e()d Jlalishltl\ri\'irlejl 1. 
J a,.vaarå:uhkan aatöttnmme.,lj)I 
SiU! oos:päi n)K"nhå Kal~vahl"{V. 

Nyt meitä taistoon tarvitaan. 
Kuin kallis rauha meille on, 

Ja mitä oiskaan elo soinnutOIl : 

Se kuolo ois ja arvoton. 

Siis taisteluun nyt ricntiikiiä, 
J a. hetken huolet heittäkiiä. 

Käy eespäin Kansa Ka] c\'an, 
Nyt meitä taistoo n tnrvitann! 

P al jon työtä meillä on, 

Siklil kaiu on valhe vuafatoll, 
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Se kaikkialla rohoitlaapi 

J a kunniassa olla saapi. 

Mut kerran päättyvi päivät sen 
J a kansat pääsee vaIkeuteen. 

Kuin kauan valheen valta saa, 

Pois rauhaa meittii. karkottaa 

Ja kehitystä kehnontaal 
Siis taisteluun nyt ricntäkää, 
Ja hetken huolet heitliikäii. 

Kiiy O<lspäin Kansa Kalevan, 
Nyt meitii t.aistoon tarvitaan! 

M. K- a. 



Oll\rn l kosnnri! 

Qi Malkosaari, kiiikyt, oi, 

Min rannat lainehista soi! 

Kun yaltamercn viilkc,'Yö, 

Sen ympärillä leikit lyö. 

Ja. ilma setrin tuoksu n SM, 

Kun tuuli puita tuudittaa; 

:Myös ikihongat humuan. 

Ei tännc rajumyrsky kiiy, 

Ei ulappakaan suurin näy. 

Sen ccssä tUlltur'ryhmä on 

Kun konsaa n Sveitsin, verraton: 

H arjuilla lumet kimaItaa, 

Vaikk' alla kukat tuoksuaa; 

Ja il ma siit' on vilposall. 
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Oi , koskematon neitonen , 

Sii. luonto mcidiin seutujen. 

- Ei raha·maailman suulelut 

Vertasi ole kuivannut -
. ~ , . , II J I 

Me lapslkscsl ruvetaan, 

SUli iiitiniimme hoidetaan 

Huolella, olt'et kuihtuis vaan. 

J(ol'fti Myrt/i. 

JII d " 
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,J lf ,louiJ:1 [[HJ:'I ,drirnio" 1 :[ 
JlllObiod n i10!11 ,rroiJ b i' f/' f 

. rti!;ofr{M n jiJ:.t'J! J!! llJa ji M 

!rr i Wf IJlllfJ"! /l i;,lJo 'JiiB -

JIWtrckl1lkt~ Jldrw h;1 nij t1 

.ii;:~ :1if{ rri/: lh/Jq (1I1! ,1 
(Sii.v~ l: Oi m • • I~Wb!)f&'R;!Mltrl~!M'1l" i1oT 

Oot YkSin.vttUijha i l~itIIHl;ji[ J :r~ mafht , 
T y yn ' -lllfU'i:pmåinl:Jejtpfl') i'l-f,ioW;t-ftIJ I ~ }J1(J.,I ittdfa.4. 
Suur' uin ' on tyyn(lin.lliiönntisbitiiH ,~e.w~Jl41ÖJ1l. 
Ei maita näy: sc!!s tniYl)s vaan - , . 
'1" '1' ff~jfl-il-'(~-flt~-&1-llu2 111 pl Vl-selllnt Jaineillaa 
o ..... l' " . '!-!l-H-i9JlIIJ1 ~lltFHI '~ ffQ" 

n aart- lllJomu,s. . . ... . 
~'ns: ;lfli1n1-;t';f "l~,~. , t"'~d~~~'~;·;"h/;· Judr,l;' 

Suur' oot SI\ I I!I (jt"t~li.l rll4t~IH1iifH'.fI;.;:rmP.' +11& 
'fyyn'-mtJrilbii'!,.wf, H-f-b i f1H liffll fl9 ft-'(.y;T -vilVtt ä 
Muut lammikoit' oiYlWnW.i:·pfa~trl'tt~,n..nd(Jd 

SMriat.0.~IJ-Wll>pinnalIas ~ 
Kuin kuplat aaltoia sclj iissii-
Oot meidän Illeri eli. 

Mun kunnian' on koctelJo. 
Sun kansana kuntoain. 

n ÖV ~ENLlIKKEEN 
K,RJASTO 
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E,~ \'oilllill~l, \'aan taidolla, 
l~rjcitlcn , fUQrin hoidolla 

j\1ii !lulIa tcctiin (;lhlonin. 

- Hiit ' clhiin suut u niin! 

;';iin kcilluLtt kuin k(:h ioa 

)lun purttain pil'h:iiii. 
'J'ok ' yhtii muista ehtOiI: 

Et iiicmmiiks :oua rillhtoa , 

Mun silloin sicppa at \'ihrciiiin 

8yliif<i hirn~ii.iill. 

Sun rni\'os ruhjoo lai\'uston 
i\lont' autut nartcilJa~. 

- Jos tictiiisil, kuink' arvoton 
Sun suuruudelle!) rai"o on, 

Tyyncllllnin mielin hartciIJas 
Kantuisit kuormj.IS. 

Austin McKtfa. 



V~l ~iJ..(~ln Kirjast ) 

L_·_·u 
E liiii .~ , So ill!u1:., 

Eliiu~, Svintula, 

Aaltccmmc kehtona 

1\Iaailma!-sa! 

Kansojen \'apau!;, 

Totuus ja rakkau!;, 

Ra.uha ja puhtaus 

Ohjelmann. 

Kas\'ata kansa tlllS, 

.Jolla. on sointuisuus 
po\'cs~ansa. 

SäilyWiin omana. 

Elonsa OllnClla 

'l'ai\'niscll tahtoa 

Kirkkahnnn. 
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C Tulkiksi mnailmaan 
Kansoja johtamaan 

Sorrosta pois, 
VirittiHn jiUlehen 

Taistoissil. ruostunccn 
. "'U : " ~O(ol .~:i;r;la 

H enkisM' 'Htll telcen, 

(.'''''''''' ~tllid~C: liq~ 
Viktor Soa" 

,d uJI1 ilO? ,'.'ii;' 
r.noJ,hil UlIl lflO:lJJ 

! 1:' ,;-,u11 1 j 1;.: JA 

?JJ i:qlw nOli 

1'_ I;I ~iLlm r. i 
WJlJ,luq J' 

.f. /l J:(lllu idO 

,'lI/II 

,r.IICr!J 

,1 ,1 
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Kuule 8ft Kalevan Kansa! 

Mi kiirsinyt oot niin paljon ja 

kestiinyt kaikki. 

Suottako Wiiinämö juuri sulle Oi3 

lau lanut, 

Painanut mielchcn lnpsit.'S 

Hengen \·oimaa yli nlllchcn kaiken? 

Suottako 11mari su mmon ois II 
. takOllut? 1: 

Suottako Kull ervo kostanul1 Ii 

sortn jillcen? 

Lemminkäincnkö rctkcillyt suotta? 

Turhaan oisiko menneet kaikki 

ne uhrit, 

Joit! ihanteilleen kansamn'l.d 

kantanut on? 

I( 
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Oii<iko turhaan laulanut RUllchcrg, 

Turhan työn tehnyt Lönnrot, 

Turhaan k:lnlppai[[lI~ Snellman? 

K:,ikkik" 111"1I1IY1r; "i ~ 

.\Iil:; 1"ill';":l1 ()k ~a~d, ~lI ''' l i"f. 

'"\I\I! ? 

."'lI'IIII \'1I k:lIl~:HI ja kid~' " l'('~I:i 

H e ta i ~tcli kaikki. 

)[oi!'cn pienen ja h.r1jiilyn kansan, 

Sortoa kiirsinehcn ikipi.ii,,: i!.. 

Turhan Oi8iko ollut tuo kaikki? 

Ei , tuh at kerlna ei! 

Hiin , joka lnpsiksccn meitä kut suu, 

1/iukkasinnltll mcitii hellii, 

Hiin se on tahtonut niin , 

E ttii kansamme kiirsUi täytyy_ 
Eikös kii rsinyt Ieen? 

Eiviitkli kaikki suurmiehet 

Kalltai88aan \'nolon soih tlla ? 

:\hmlcn kuin elementtien tnistclll l\ 
kautta ei leriis sy nny. 



V(ll~p "" "1 Kirja$~ ' 1: 

Kansamme le,' 
I 

Ii'!.n, mikä ~~I::i [u~cn hyn;kyt, 
Niinkuin Gustaf Adolfin sa nkarit 

kcntillii Saksan, 
Kanta"i kansamme nytkin 

aattcitten lippua 
Keskellä tUrIneltuneittcn 

k ui ttu ri ka nsain. 

Voi mikä kutsumus suuri ja onnea 
tuottava työ! 

Onhan tää mrw.ilma kaun is! 
?Iicluista lintujen laulu 

.Ja llllokkuvain kukkasten tuoksu. 
Kaunista aaltojen vyöry 
,Ja taivaalla pilvien juoksu. 
lhmiskunta se ,'aan ei nauttia saa, 
Mitii luojansa sille on an tanut. 
Ei ole rauhaa kcskcllii sen, 
Ei aikaa sopusointuja \'artcn. 
'fuolln hctaislelemt kuni Ilälkiiincn 

susihmma, 
Vahvemmat elin voimia hcikompnin 
Ynmpyyrien lailln jiiytiicn. 



Tnhri en neitosten kunnian, 

Jalkoihin polkien lapset. 

Poissa on rakkauf>, onni. 

Vaan ei kf!.ikk' olemennyttii. deW! 
},leidiin kll.nm sen kll.ntll.vi 

syömmelliiiin, 

i\litii ihmiskunta nyt kaipaa. 

Sillii on tallella veljeysaate 

Ja \'alppaana sen omatunto, 

Noolakoholl se nyt lippull !<a \'ain 

Yhii luottaen henkem;ä \'oimaan.

Pienqncn kansamme on, 

,los sen voimia ai l~cclJ:~ mittaa, 

Vann sen hengcnvoi mntpa 

mahtand. on, 

Kuka Tah'aisen tahtoa seuran, 

Sun kanssasi, Kalenm Kansa, 

on l sii hl i\'ninen, 

Siili työhösi ryhdy! 

Ken mmlin knllsamme tehtiidin 
tuntien 



I 
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Valmis on uuteen rintnmnhnn, 

VcljeskiiWi nyt bnssani Iyököön, 

Hcn gcssiiiin valau kuJlihin tehden: 

Pois nyt jiiiikööt riidat ja juonet 

Niinkuin yölliset \l9vat, kun 
aurinko nousee. 

1 nnostus pyhä saa kohon mcidiitl 
VcljcYS!l3te ja sointusa työ. 

M. X-tJ. 

! 



16 

Ah hdlos aib., tuo on loivo mcil1:i, 

1'.:tt' yö ei tOIH:aan ]liii\'ilii loppuun 

Imir;. 

Elt' onnea "iel' kesken IHlutilc!;sa 

Ed~ss:i uus' jo silmiiiin sarastais! 

Ettei, kuin nyt, suis tainlS pill"iscksi 

Aina kun piii\'yt maille noustn on, 

Ji\ cslchiii ilki\'alta tielle 

'ruis Imnr:l.n, joka pyrkii \'lIlohol1. 

'1'110 öinen US\':l, piii\')'cn mi cSliiii, 

Ja kansakuntain kahle armoton, 

On johtol'allan turmcltul\ut tunto, 

Mi kirkostaesa tUf\'fln saanut on. 

Kun kUlIsa n urkumalla sorron kcst i 
J a tyhjin toh'cin hunalci}Jää söi, 
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Niin pappismlta valhcesehcn vaipui 
Ja mammonalle toimintansa möi . 

• 
Jn opikseen ne otti veljesvihan, 
l\1in naamarina kansfllli sullS 011; 

Vann ihmisyyden lippu on 
kohotettu, 

Se kutsuu kansat jälleen liittohon. 

Ja Suosiolla:l niin jo mcncUiiiipi 

Pian 8urmanvalta, julmurien tuo, 
Mi kansat kasvaUaapi pyöyclciksi: 

Ne hurmaa, että veljesvcrta juo. 

Kii y jumaluuden aate scll'cmmiiksi, 

Ei lahmfl tai'at, inhoisat, kuin nyt. 
H iint' uhrcillaon ammoin lopytolt.y. 

Ja poikans' vereen muka tyytynyt. 

Ja ,(perisynti" häipyy raajoistamme 

:Kun p<>is on syyt, sen mitkä 

meihin 8na, 

Ja ahneus, ja porttoJat j!~ viinat, 

Ja muu, mi sivcyttä kuluttaa. 
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Ji~ alttius on kaikkein ihanteena, 

Saa rakkaus maailman 

kilpa-kcntiiksccn . 
Ei kilpailUlla siinä palkan toh'o, , 

Vaan yhteisriento onnellisuutee n. 

Niin joutuu aika, jou~uu vielii. 
kerran, 

Ett' täyttyy, mi{,' ammoin 

toi\,ottii n : 

On Luojan kunnia ja maassa raulm) 

Kun kaikilla on hyvä tahtoki n. 

Marit; Myn/i. 

.' 



, 
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L uonnon }{ II'JIl. 
... 

Panhtnin päivä helottaapi 
tai\'aJlaltn, 

Kaikkialle heittäin valosiitcitiiiin. 
Pikku lilja nostaa piiäUiän palmun 

alta , 
J,iimmittliiikseen henlosia lehtiiiiin. 

Tuul enhenki vilposclln liiliiLtiiiipi, 
• I 

Estiiin luonnon painumasta 

"clt.~olltpc\l. 

Sicllii. missii tuprutcn se kliypi, 
Sccder yanhuksctkin snapi 

hercillccll. 

Kaurulinuun hohotus ja muitten 
laulu 

Yht.yy synkiin hongan basso-
huminaan. 
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Mikä suuri, jumalainen luonnon 

laulu: 

Lukikirj a tosi onnell hankintaan. 

Opcttanhan kaiket pliiviit luonto 
tuo~Stt 

Meille lakikirjain pcruslakia: 

Aurinko ja tuuli, puut ja sammuI 
SHQBan, 

Linnut., kukat, kaikk' on meidän 
takin. 

Ehto siinä vaan on yksi, suuri , 

I~uonnon herraksi jos lahdot ruveta. 

1I1ikii luonnon cliimliss' on 
pcrllsjuuri? 

Sen jos ticJiit, niin voit kirjan avata. 

Luonto tuo on suuri jumalainen 
sopu, 

Jossa tehtävänsä ompi kaikilla. 

Siltä ihmiselt' ei onnen piiivät 
lopu, 

Joka siinä !öytiiii oman sija nsa. 

M. K-a 
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\ ~I I kuul:IIII" Y", 
.1:, bill~"{ II .,; l .,; ikil~'1I 1':1It!:I:<I , Iy;; 
J a pillna lb~ \'ä lkk yvi kulllwclI \'y0, 
Se on Ku ut.la ren työ, 

On tyynöncn yö -
Vaan - mainingit rantaa. hilj asli 

lyö 
Ja taivaalla "ilkkavi tiihticn "yö, 
Se on suu ruuden tyi), 

On myrskyncn yö, 
Ja aallot ne raivoten rantaan lyö 
Ja hnrjoilla heilm'i \'aahtonen vyö. 
Se on tuulosen työ. 

On syn keä yö, 
Ja ihmi~knnnan yaltimo rajusti 

lyö. 
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Ja kansat ne kalvatcn toistaan syö, 
Se on ihmisten työ. 

On kauhujen yö, 
Kun \'ungitu4kahlcOT'ifi1l poikki lyö. 
Ja tii!;ti~ se alkad uusi ajan vyö. 

I , 
Se on tchtii\'ii työ. ,t 

Kun aan'lunen lyö, 
On kaikilla yhwincn, teht~\'n työ: 
Se on tietohon lujasti sitova "yö
Sitt' ei pelota yö. 

Emil Hukkafa. 

" ., 

I , 

, " 
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., 
Vunlmt I}luotloCl tICUil .)ois ! 

Miksi muiooin Ahrahammi 

Liihti kauas liinlchcn, 
" " Miksi rakkaan isii nmnn nsa 

H yl kiis i pän entisen ? 

Miksi jiitti' Hugcnotit 

lhanaiscll Rfln~kan mQ.an? 
Miksi muutti Wiljam Pelln i 

Kauas Pennsylvallia~n? 

Loppui faraoiHcn valta, 
Loppui suurell Pers ian d 

Itse Rooma kärsi sekin 
Hävityksen kauhean. 

,; 

l\Iiks'ci jäJnyt Väinön kansa 

Eellccn Ural vuortcft tna. 
Miks'ei nytkään Suomen nienUi 

Kotinans3. _pitää saa? 



2·' 
Miksi kaatuu suuret hongat 

Tuhat ntotta seis tulIan '? 

l\liksi nuoret hen not taimet 
Pyrkii 1,iiil'ii:; nUlluilll :I:III '! 

.\I ik~ i kcr iil ll uonlkailWll, 
h: t'<i ll ikiii ill Ilo usiua an , 

rallhcncc ja vui puu vi hJuill 
H angen alle nukkumaun? 

Miksi hylkää piiiiskypard 

H(~kkaat synny inseudut, niin, 

Liihtcc kauas merten taakse 

Maihin tuntemattomii n? 

' Miksi, miksi kaikki muuttuu, 

Van ha t muodot hai htuu pois, 

Lujimmatkin lin nat rallkce, 

Nii nku in ollutkaa n ei ois? 

Siksi suistui Rooman val.ta, 

Siksi murtui kaikki Illuut, 
Siksi sulaa talven hangct, 
Siksi sortuu \'unhat puut: 



Jotta uudcn kc\"iiiin tullen 
Vanha~ muodot eivät ois 
l~stiimiissii edistysb 

Vapauden tieltä pois. 

Sik:;i muutti Abraharnmi, 

Sik:;i liihti William, 

Siksi lähti Hugenotit, 
Siksi Kansa Kalevan: 

J otta al kais uusi aika , 
Uuden kehityksen työ. 
Voitcltais i talvcn vu.lta , 
Pimeyden pitkä yö. 

25 

M. K-a. 

J. 
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'l'icnhafll,'flfl.<jn. dir i~ 

11 dl ;;.-

Pcnkcrecllä istun \'alla~cn 
Ja tuossa edessäni on tienhaara. 
Katseeni ma yli låakson vien. v I.. 

1.1\lt vierustalla sen on jylhii vaa r~.fJU 
• 1J9HoY 

Katso, mikä ylt~ikylliii~yy~ ' !lb'{fHfliQ 

UhkulIpi yli luaksoll pinnan taajan. 

Lcmmiki ksccn kodit, kcsii, ~yys 

Lie ottaneet tuon ihmcscud ull 
TMjan. 

I Mikii sopusointu värien 

.Ja mikii. tuhatdmhtcincn tuoksu . 

i\l ikii. kumma leikki hyönteisten; 

Kas aii n ' on onnellisten ki] paj Hokan! 



Sinne laaksoon viepi tOihen tie, 
Mut toinen johtna jylhään 

lduhikltobn. 

27 

Yk~i noista mulle ~iiätty 'lib, ,1:1" . I 

Se alas lHlultsbon' viekö ? Vaiko 

vuoristoon? 

Pen kereellii istun valtatien 

J a. tuossa edess:ini on t ienhaara. 
Katseeni ma yli laakson den. 
Mut \' ierustalla sen on jylhä vaara. 

Tunnen tarpeeksi jo vaara n tuon, 
l\lil kulkenut kun oon sen 

polkuteWi. 
Uhmaillen ma katseen siihen luon, 
Jo kyllik~mittailin sen jyrkiinteitii. 

Siksi pä nurkua en tahdo, en, 
.Jos yuoristoonkin tieni johtaa. 

Se ken hyödyn vasooi nkiiymisten 
J o tuntee, mielellään ne jii lleen 

kohtna. 

•• 
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RYHyn toki, 'faaUo lai\'ahan: 

Josuotl.:o mul le rauhan kel lon soida, 

Joko kodin, armahaiscn !:luun? 

Vai IOllhikkoon saan jällC<! J\ 

kOIlL\Hlroida. 

M.K-a. 

" 
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Aattcemme Simn. 

(~,el: POl! rannoilta Suomen riennimme.) 

Voi armahat veljet, siskottyö, 
Jo meille nyt rauh an kello lyö. 

Jo loppuvi huolten, murhcttcn tie, 
Nyt kulkumme kotihin rauhaisaan 

vic. 

Mut kirkkaaksi aina aaUccmmo 

jää 

Ja soinnuttomlludct pois hiiviäii.. 

Mcricnnämmeyhteiscnonnemme 
luo, 

Mi meille ijiiiscn r:ll1ha n suo . 

• Jo Innk@cmmotaistonmnnil l11:\jiill, 
Jo myrsky ja mylvlnill)ols hiivlUii.. 



Ja rauhaisan luonnon helmassa 

vaan 
Nyt kansamme onni on ainiaan. 

Mut kirkkanksi j. n. e. 

Oi luojanuu'oiJ .. uonttr: Ifi äiftlb r, 
Et 00 sinä Jehov»., Odin, Tor. 
Sun~lahfusi'kiirtsamme aate '1m,' 
Sun la,h\:ijfl9jl};~J.l o?{hplliumatun ioV 

Sii~~irk~aakf?i.~-un 'l C~ f.! ~II Jln '1. 

,:)jj II 'uhuru .,H • .ud 'MI ,I:_ I 01. 

.1 ; !fU.8"l Ii, ..J umlJ" u .(t: 

'nIIn , " J ulf 

.a 'il 
.hi· VJ.: I uqJ 

, 
U " '" ' , 

;.IOl<U·) [!l , jd t.): lllJ,[! , II 
r 

" T 



Solnnu piiP;'!AnSOilllltl 8ointu$an, '[llf t 
Hengen kielet h~lkk,rroÖhän &aa!" U 
Aatokscni luojanJuoksa "ien, J 1. 
Hiiltä saan ma u\1-dcn on~lQn tic!\, T 

O 
Pii ,!!,i i \ '. j, ~1''''l;';illillllflJ 

uncn 111C1 e vCIJcsaate lUO) • 
li.Y { .. . '[i. L '111' '"( .;[ 

Sovun, !!OUlnun Tln OIlllmme no. 
I " • fI 

Vapaus on onnen valkamaaJ 

Totuudesta hsko alkavaa. ~. 

, " ,,{ , 
Jumal amt'ne luonnon henki on, 
Hänccn tun"aftn hcikk6 avuton. 

I sän tahdon pyh:i tiiytliimys, . 

Siihen muU" nin' on pyrkimys. 
,.j' . 

Alfred Ruis. 

I 

I 
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J uma1atoll J{lrkk o . 

Lauloi muinoin Vriin:~möincn 

H enkeviä laulujaan. 

J yskytteli Ilmarinen 
Teräksistä ala.staan. 

Lcmminkiiinen taisteli ja voitti, 

Kullcn 'oincn koh talonsa koitt i. 
Kaikk i luo 01' meik:iHiis~i omaa, 
Suomalaista tuttua ja. soman. 

Vliinö luonnon hcngot nosti; 

Päi vän nosti paistamaan. 
Ilmarinen mickoin kosti, 

MW ei "oinut laulullnan. 

Kansass:un me silloi n oli suu rta, 
Sifii luonnon hengen nlkl1jnurta, 
Mildi knlumn kohottnu jn kokoo, 

Uudcll ajan 'Ischin takoo. 

1 



r -

Miks i s iis me :;nllisimmc 

Viiinön kansan kuoll~ pois. 

Kielin mieli n hukkuis imml', 

Niinkuin oll ut m eit' ei oi!>. 
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Miksi alkaa emme jiillcen voisi 

Uutta aikaa, mikii meill e loisi 

Kaikki kalleudct, mitkii kndolimm e, 

Men neisyyden sYI'yylchen 

menetimme. 

Ken 8U vanhan Väinämöisen 

Kn rkotutti koloaan. 

Ken se l uotti opin öisen 

Päh·iiii. vuore<:n su lkemaan. 

Ken se poltti kansan pyhiitpuistot, 

Juuri pois sen rakkahirnmat 

muistot , 

H iivitti sen san anlask ut , laulut, 

Siirld si ltä kummat laik:J.taulut. 

Kenpä muu kuin jumalaton kirkko: 

Pappien ja perkclcitten kirkko ; 



Sakramenttein, tunnustustcn 
kirkko, 

Vallanhimon, vainon verikirkko, 
Kaiken vääryyden ja valheen 

alkujuuri, 
Ihmiskunnan vainolainen suuri. 
Sen kun poistetuksi vaan mc 

saammc, 
Sillo;in jällccn elää alkakaammc. 

M. K-Q. 



• 
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SaarCIII IllC )'nntHlll i lln . 

J os pyrkii sun silmäsi knunihin: luo 

Nautllrnahrm suurta ja viirikiistä, 
Sen saarcmmc rantamat. sill o suo, 
'J'aikapcilin luonnosta ylpciistii. 

Tyyntä ja myrskyiikin niihdä_voi, 

Meri kun p.~ilyy tni aallot soi. 

Niict saaret suuret Iahtinccll, 
J a pienet, kuin meren lapset. 

Niict. manterccn tunturit 

huippuinccll. 
Jl'L sen sUlllukorn:t, onkaloisct. 

Sinisalmcn nii at - saarcmme 
vyön -, 

Näet rannalla aaltojen kuohuisan 
työn . 
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Sumupil"chcn kiiy\'iin niict 

nuringon, 

Lumitunturit, san rct j:\. Kotiniemen. 
VI\n.1l kohtrrpa taas san. loistohon 

Sama luonto, mi tenhovi mielen. 

'fyynnii taas viUkkyvi salmen "no 

J a~ kalvonsa: sorsa in_lcik kiii suo! 

H. Hantula. 



· . L 
E n SUQllIcII CIlIH,lnjak nfi ll . 

Maan ympiir ' oon kolmasti 

seilannut 
Eri puolitsc nurinko-li njan. 

'n 
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J okn Tcisulla. niii n olen meinannu t : 

Ku!!g' oikean rannikon niilin, 

Mikii pyst.y is mun vichäWimiiiin, 

Niin s inne ma ainiaks jiiii n. 

Teen töllin tai kivi-linnan, 

Kuin kulloinkin kohtalo suo. 

'l'urhaanpll mun victteli luoksensa 
~ 

JUkns India kaikista ensin . 

Oli poissa sen ruusuilta tuoksunsa, 
Vain ruUoa, sortoa näin. 
Hiitii irvisti ympäril läin 

Kun kultien mailla mä kiii n. 

P ois kotimaab ani riensin 

Lapsuuteni rantojen luo. 

Kirjasto 

I 
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Oon kolmasti Suomchen suuttunut" 
Kun en voi minä viihtyä siellä. 

Vapuun' ihanaista on puuttunut. 
Nyt viimeksi lähtiessiiin 

'). Tuli äitini venchcssiiin, 

I~äks kanssani liinlchcn piiin. 

0 00 sillä reisulla delii, 
En -Suomehen palajnkaan. 

Syys-myrskyllä laivomme nnkkuroi 

Sisäpuolelle Charlotan stllmcn. 

Olin vahdissa yön, kunnes aamu-koi 

T~öi luontoni lumouksiin: 

Salot Suomen täällä, ja Sveitsin 

Jiiä-vuorct noin sylityksin 

Tääll' luona kesäisen talven 
Näin Suomen, kun Sointulan näin. 

Sa kuumalla talvea kuvailet, 
'faas talvella tahtoisit kesää -
Läpi vuoden tiiäll ' on ne kumpaiset. 

. . 



• • 

, 

I 

r 
I 

Liepeelt' ikitunturj.jään 
Talv' itkevi kyyneleitäJin 
J oen lanksohon hymyilevään. 
Tiiäll' laulain laitan nyt pesliä, 
Myös maihin jo"äitini t61t\. 
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Tääll' lempeä on kala- rannikkoin, 
Sadat saaret ja salmet kuin 

Saimaan. 
Humu hemlokin, siiderin, 

kuusikkoin 
Se mulle on vanha ja Ulla . 

Meri kuiskailIen"knrti lausuis: 
uKas, täälläpä on väpliusl" 
- En liihdi:;kään minä laivaan, 
Tiiäll ' äiti ja-Suomikin ·on. 

Austul lieKIt,. 
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Syksy o n t ullu t. 

, 
Kat~o k~ljn lnhtcmmc lninchtii 

.1:\ aallot ne \'i nh asti kiiy. 

Sy ksy' An tullut ja my rskyisiit siiiit; 

Ei luol1to nyt lcikki\'/i n niiy. 

l\[ ut\'ncitii se ei ·toki siiikytä, ei , 

Jos kesiill se meiltä vei. 

On!ansa talvella tehtii viit lie, 

EWJ kcväiillc auki ois tie. 
- v 

'. ' 
; , 

. bihdcppä kanssani }mrtchcll nyt, 
J o tu ultaki n purjchct saa. 

KllS kuinka lninchct Icik ki ii. lyö, 

Yl i.is vctl:ikin pirskottlla. 



Ja vaikka. nyt myrskyk in mylvi\'ii. 

oia, 

Ei purt.t.a se ka.ataa. voia. 

J oa sulle tutut on luonnon lail, 
Niin hcrruuclen ,siltii sa. sait. 

M. K-Q. 
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Kotitanhullla. 

Meidiin 1pellot k,asvll-I\ viljap, 
Elpii hengon tähkäpäät. 

Siemen pieni versoo liljan, 
Kestää tuimat myrskysiilit. 

Meidän aate poist.aa riidat, 
Kclsii kaikki väiiryydet. 

Kirkon valheen ratkoo paulat, 
Lahoo vanhat pyhyydct. 

Meidän kesken aukea solmut, 
Tehdään sillat totuuteen. 
Aato uusi suistaa. sulut, 
Johtaa. tietä vapauteen. 

Meidän luonto huokuu rauhaa, 
Poistaa. mielen ynsayden. 

Puutkin kaikki kuiskii hiljaa, 
Yhtyy sointuun sydämen. 



• 

\val 
Meidän aikaa kuvaa taivas, 

Laulaa pikku liullutki n. 

Vuoret jylhiit kuultaa ltäUns, 
Kertoo meistä kl1mmastllin. 

l\tcidiin kansa dlttiiii an~at, 
H öytiiii kukk aan ihanteet. 

Vapaat täällä sykkii rinnat, 

Soljuu mieliin liihtyct. 

43 

John Rand,,, . 

Kirjastc \ 
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l\[it tlCtU\ n saareII . 

(Siin,]: ~r;; tl ed;i" rUU SU n kRunlhlu .) 

i\m tiedän saaren knunihin , 

Min luonto lemmikikscen loi. 
&! kaiken sai, ruin Luon notar 
Va in suosiki llcen suoda voi. 

Se Ma lkosaar' on , rauha n maa! 

K as s iell ' on \'e'ct kirkknh at, 

Kas fl iell ' on mctsä~ rauhnisat. 

Kas sirll' on kansa raitis, UllS 

Ja ihanteitten ullluisutls. 

Se Malkosaar' 0 11 , rauhan maa! 

/.(. K-Q. 

, 

• 
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Hic lll ul al ll ll . 

Riemusta mielen' 
Laulaa mun kielen', 
Sointulaan kun saavuttiin. 

Oikeus voittaa, 

Veljeys soittaa. 
'1'aistot, huolet unhoksii n. 
Tiiällä on sointu loppumaton, 

Yhteiset aarteet kansalla on. 

Murehet poistaa, 
'l'oivoja. toistaa 
Siivolet siskojcn kantclon. 

Totuutta kohti 

H enkeni johti, 
Si iti\. riemu-laulu soi! 
Kaikki m:i annan, 

Kansall e kannan, 
Minkii työni tuottaa voi. 

45 
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Maata ma kuokin , ojal1 i~ 0011, 

Aamulla)artun taas lapioon. 

Tiiiillii. on knnsn 
Oma herransa -

Sii hen nyt lauluni loppukoon. 

Julw Puuhia. 

• 

< 



Työmie8ten maa. 

Kas, Söintiilan lahilcltll. piHll 

Kun kuuluu allien laulu 

Tai aaltojen loiske ja pauhu, 

47 

Ne mulle vain lausuvat näin: 

uTuo salmien vyöttiimll. saari, 

Niin kaunis kuin taivahan Raari, 

On teidän vilja-maa, 

Jos teiss' on ottajaa. 
N no puIskat puut 

Jo kaipaavai kaataj aa 

J a virran-suut 

Vartoo kalastajaa. 

Kas, tääll' on maa, 
?lli poikans' elättää voia, 

Mut heikot sielut pois 

So karkottaa," 

• 



• 
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Ei herroja W;ilWpiiin n iiy 

- I~i Illuita kun pulleat bylkcct 

Työn r1Inlnjal. tiiiillii on y lpcct., 

1'iii[ py~tyssn, hcrroikai kiiy 

- Vll ikk' onkin vaaHciss:1 vikaa 

J a keitosta puuau"i lihaa -

i\r u~ pölkyt hyppelee, 

Kun .. tonkit" riuhtascc. 

Ja aah:l käy . 

"W inctta" viholtelee. 

Koneet ne kiiy, 

Kun michel. hoitelee. 

Tiiii kaunis maa 

V:livammc se palkitsee, 

Vaan voitot, lai~kat se 

Poi f! karkottaa.. 

AU5/i Mc1(,fa. 

" 

4 , . 



VaIn 

lCotilahllcl ln. 

(Sävel: Kävelin mInä keait-lJlallll.) 

Kotilllhdclla soutclin hudkscin 

Tuonn' lepikkolchdoll luo, 

i\liss' hymyillen rueri·äiti 

Puron kirkkaita. helmiä juo. 

SorSllt soutcli rannalla, kaivossa 

"c'on, 
Puut kuvillan mihin loi. 

Puron lorina säesti laillaan, 

Pikkulintuin kun laulclot soi. 

49 1 Kirjasto I 

Vesi lahden ei liikkun', ei lehdon 

puut; 
S iitii miclikin rauhan sai. 

Kun pääsi se luonnon helmaan 

1liss' on iki-sunnuntai. 
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J oe pauhussa huolien arkisten 
Ken ckayisi onncstaan. 
Puron rannalle käykoon lehtooll) 
Tai lahtea soutelemaan. 

lIaTfl{ Myrlll, 
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l\liks myrsky rlullRssnl n ••• ? 

Miks lieneekin mun mieleni näin 
musta, 

Miks myrsky rinnassaui raivoaa? 
Se kaipailccko naisen lohdutusta, 

Ja lemmen runoutta kaihoaa? 
Miks myrsky näin 
Mun rinnassain? 

Ma oonhan vapaa, terve 
kanstl.!ainen , 

On koti mulla, sadat ystiiviit. 
Kun vanhenen, niin turvaa IUna 

vainen 

Tuhannet veljen-kourat väkevät. 

J a katso, mikä luonto mna ootta:1, 

Sylinsä avaa mullc, lapsclloon. 



• 
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~Iit) ompi mulla tarvis, sen se 

tuottaa, 
Valmiina tarjoo kai kki omilleen. 

Nyt tict1iin sen, mi sydäntiini vaivaa, 
~I n aikaa sitten tiesin, missä !Oyy • 

Se lcmpeyttii, toveruutta kaipaa, 
Ykstoikkoisuuttaan synkistyy. 

M. !\-Q. 
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11 ulla purtclla pienonen palko 

on vnnn, 

Se aalloilla, hcntonen, heiluu . 

l\Iut picncnki kanla vi harteillaan 

Meri rauhaton, joskin se keinuu. 

Moni ilkkuen, pilkatcn katsahtaa 
Mun purttani valkolaitaa. 

Ja harvat ne siihen istahtan, 

Sitä peljäten, laine jos kaataa. 

Mutta silloinpa vasta sc leikkisä on, 

Kun aallot hurjan a ryöppy)'. 

Se aivan kuin tahtoisi Icntohon, 

Niin rnuhatonna 8e nyökkyy. 
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Se syöksyvi aaIlolta aallolle, 

Ja harvoin se harhaan astuu. 

Vaikk' on peli hurj aa moiselle) 

J a purrcsea oHjat kaatuu. 

Kciku palkonen vaan, si nii. 
pienonen, 

Kun "iet minut vain kotirn.ntaan. 

Tuoll a siintääkin koti kultancn , 

J ohon lai nehct kuolcvi sa ntann. 

&",7 Hukkafa, 



Luonnon I{uknlle . 

(Sävel: Hiri<r Cllda codt att vara). 

Katso, kuinka 1U0l"!to heT\.kii, 

Rakkautta ylistää. 

Kuule, kuinka. metsiin;'JJis~c 

Lintui n ,Iaulu.a,siiestiiä. 

~i}t~i siis et)apsi laula, 

~i !ks.'t:t i hp.ol~a heitä pqi<!! 

Ethän oisi luonnon kukka, 

Jollet myöskin 'i1oita vois. 

Rie!ll u ,lell1men, ompi Ikiel tä, 
MArhe ,-ihan tuote on. 

Pysy vain sa lapsukaisna, 

Niin et ole-iloton. 

Eihän linnut huolta tiedä, 

Eikä sure metsiin puut. 

Koska slls oot lemmen kukka, , 
Heitä l~ur~eet sekä :~~.1U.t;., 

II.K-6. 
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Yih'y lluoruu !!I. 

Viivy nuoruus, ällös ricnnii pois; 

Mikset aina jatkua 8a v01s1 

Miksi vanhuutta 8ft tavottclctkaauj 

Miksi hautaa kohti ricnniit vaan! 

K atso, kuinka kevät riemuissaan 

Rikkautta uhkuu, onneaan. 

Viivy nuoruuteni armas, viivy siis, 

Van hain hommista sa huoli viis'. 

Tuolla kesän mahdit kilpailee, 

Valtaa tavotellen kamppailee. 

Tuolla syksyn hedelmistä otellaan, 

Veljiänsä veljet sortaa vanno 

' Viivy nuoruus, aika leikkien, 

Hellyytcsi säl\stii lempien. 



> > 
, > 

Rakkautta, puhtautta sulia on, 

Ollessasi ke\'ät tahraton. 

Huuda, nuoruus, maailmalle jo: 
Nousemass' on uusi aurinko. 

P iii\'ii pysyväiscn nuoTtludcn, ' 

J ossa piiiittyy ryskc taistojcn. 

57 

M. K - Q. 



Aalto, lohlkle n rnnunn anutl\1\Ui 

(Sä,el: mlj .. , Jllurllr.un l.mmeu 1.lne.) 

Aalto, loiskien rannan santaan, 

Lauloi laulunsa vienoisen: 
Suapa lemmin, oi, Malkon lapsi, 

Jok' elät yhteison nelJenl 

Rannat rauhaiset tahrii tuolla 

Leipiitaistelu kautta maan; 
Ihmiskunta etsi vii viel' ei tiedä, 
Mitä puuttuvi onnestaan. 

Emooni yhdyn taas - suudeliuain 
Rautoa - siin' elon iki tie, 
Ihminen, elsi aä määriisi myös, 

Tuo, mihin sun hellkesi kaiho jo Hei 



Näytä, Malko, oi joudu, joudu, 

Mistä rauhan he sandn voisi 
Että heillekin aalto vicno 

Sovun-onnessa kerran soisi 

Täällä tyynnyn jo suudelmiin, 
Oi kehto, kaivattu, ikuinen. 
Suo'os, Luojani, laineen laulaa. 

lkirauhoa Malkollcn ! 

" lrttf Mjf'fh~ · 
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Rauha n '·h etk l. 

(Siivel: II vtlr[ör IhU man tvlngO\ mlg Olit 
~J "nll".) 

Miksi en ma riemu:mi laulaia, 
~Hm syömmen' nyt. on tulvi ll aan? 
Vnik~:l lisken sim mailmnn 

myrskyt 
Repi , raastoi) ruhjoi vimmoissaan. 

Nii nkuin aamu mulle noussut ois i, 
Öiset varjot oisi kurkonneet, 
Nii nkuin linnut, perhoset ja vuokot 

K esää luomaa n ois i palanneet. 

Vaikka. val he maail man nyt tiiyttiili, 
Vih a soi nnut karkotutti pois, 
Toki rinnasaai n on sopusointu, 
Niinkuin vihaa maailmass' ei ois. 
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Vih'Y, viivy rauhan sulohetk i, 

Allös enää luotan' rien nii. pois. 
Kauas karkota jo mailmflll myrskyt 

J otta mull a. aina. rauha ois. 

Miksi s iis en ricmuani Inulais, 
Mitii. syömmcn' nyt on tulvillaan! 

Vaikka äsken sitä. mailmnn 
myrskyt 

Repi, raastoi, ruh joi vimmoissaan. 

M. K-Q. 





Vai" .1 ,"r jasto 



TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

Sörnäisten rantatie 25 A 
00500 HELSINKI 

• 

1290684408 






	2205048_01
	2205048_02
	2205048_03
	2205048_04
	2205048_05
	2205048_06
	2205048_07
	2205048_08
	2205048_09
	2205048_10
	2205048_11
	2205048_12
	2205048_13
	2205048_14
	2205048_15
	2205048_16
	2205048_17
	2205048_18
	2205048_19
	2205048_20
	2205048_21
	2205048_22
	2205048_23
	2205048_24
	2205048_25
	2205048_26
	2205048_27
	2205048_28
	2205048_29
	2205048_30
	2205048_31
	2205048_32
	2205048_33
	2205048_34
	2205048_35
	2205048_36
	2205048_37
	2205048_38
	2205048_39
	2205048_40
	2205048_41
	2205048_42
	2205048_43
	2205048_44
	2205048_45
	2205048_46
	2205048_47
	2205048_48
	2205048_49
	2205048_50
	2205048_51
	2205048_52
	2205048_53
	2205048_54
	2205048_55
	2205048_56
	2205048_57
	2205048_58
	2205048_59
	2205048_60
	2205048_61
	2205048_62
	2205048_63
	2205048_64
	2205048_65
	2205048_66
	2205048_67
	2205048_68

