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K ALEVAN KANSAN 
~IAHSSJ. 

(NUOTTI: " K ih' .... ~I'iij., väk i 
,"; I1",kH8.") 

Käy eesräi n Ka nSI~ Kaleva n 
Poi s palkka-orjain luota, 
Sun tiesi käypi vapauteen, 
Ei orjuus onnea tuon ta. 

Ken tyytyii voi cntiscen, 
Hän kompuroikool\ enna lleen. 
Ken vapautta b .iboaa, 
Hän meistii. veljes-suojlll\ saa. 

011 luonto ffi(' idiin kaikkien 
J a oikeus on olla 
Vapaana leipii- huolistaan 
J okainen taivaan alla. 

Ei luonnon aitta tyhjene, 
Kun rosvot sit' ei raatele. 
Siis \'eljes-käUä meille lyö 
Ja vapaan miehen lcip:iii. syi;. 

Sun henkes' vapautta on, 
Ei orjuus sille kelpaa... 
Siis kahlehet jo heitä pois 
J a kanna hengen kalpau. 

Ni in lähdet uute~ n elä miiiin, 
Totuutta suurta tietiimiiiin. 
Mut' aj an valheet knuas jää 
J a so rtovalta häviäii. 

l\[A'M'1 Kunuaa. 

nOV lIENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



l\IAAILl\IAN 
~rURJO~IALLE 

(N UOT'!'I; , .Ot" ligA v '\Ogor \'''11l1ra'') 

Ken tunten ut syömmessänsä 
Kot.i rauhan· kai puuta on, 
Ken velj es- tun netta va illa 
On eksynyt, onneton, 

Hiin nähköhön Malkosaaren 
Ja Sointullln seudun ja muun. 
Hä n nlihköhön vain Kotilllhden 
Sek i~ Vuol ajan virran suun. 

Kas siellä on mitä kai paat 
Sa maa ilma n murjoma mies. 
Niin, s iellä on rauhan ahj o, 
Sokii sointui san purheen Jies. 

I~ i siell' olp. taistoa, huolta, 
Ei kiistaa, \'ninoa, ei. 
Vaan rakkaus, \'eljeys, 80intu 
J o kiistat unholaa n vei. 

J os suuren maailman tunnet, 
Sen riidat, juonet ja suut, 
J os kapakat, kasa rmi t tunnet 
Sekä va nkilat, hirttopuut, 

Niin tietiinet, mitii on \'ailla 
Se ihmiskuntl~, mi näin 
Nyt kalvavi itseiinsii 
Yhii asluen turm ahan päi n. 
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Hne ousevat taistoa varten 
Ja viekkaus oikeus on. 
Päämääränä. heillä. on valta, 
Mi tuottavi nautinnon. 

Mut' toistapa Kalevan Kansa, 
'fuo nuorin kansoista on. 
Vaan oikeus, vapr\lls, rauha 
Sen laki on horjum a.ton. 

MA'M'I KUHlKKA. 

Valfl'laar. Kirjasto 
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V U OSIS ADAN 
RAUNIOILLA . 

Nouskaa lapset Väinön kansan 
Uutta aikaa alkamaan. 
Uudet aatteet ihanteiset 
Piiiisevät jo kahleistaan. 

Loppukoot jo veljes-vihat, 
Alkakaamme uusi työ, 
Jotta vihdoin ihmiskunnan 
Vapauden kello lyö. 

Kaikki kansat kutsuu m(Jitä. 
Sortovaltaa suistamaan. 
Alas pappeus ja aha.! 
Alas viina. kauLta. maan. 

Siirkenyt on kapitaali 
J iirjcstykscn pcrhciscn. 
Poistu nut on sopusointu 
Keskuudesta ihmisten . 

Luon non henki kutsuu meitj~ 

yhteistyöhön soilltusaan, 
Jolla kyyneleet ja riidat 
Keskeltämme poistetaan. 

Nouse, nouse Viiinön kansa 
Uutta aikaa alkamaan. 
Nouse kansain veljes-työhön 
Pimeyttä poistamaan. 

M ATTI KURIKKA. 
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SUO~lEN KANSALLE. 
(NUOTTI : "Tiihti kirkas Bä kun 

loiatat. ") 

Miksi uinut Suomen kansa, 
Mik a'et aamun sall i koitt.aa, 
Mika'et unta heitä pois? 
Kau,o, aamu riemuissa nsa 
H erätystä Bulle soittflfL. 
Miks'et. \talveta jo voisI 

Katso, kuinka kaikki kansat 
Kil vaten jo rientää työhön, 
En sun heistä jäädä sois. 
Rikki mvi kirkon ansat, 
Jotka kietoo sua yöhön, -
Jotta tiesi auki oia. 

J.Juonto hehkuu luomisvoiman., 
Kansat kaipaa uutta, uuttal 
:Miksi siis sä viivyt, oi! 
Eikö benkes sua soi maa, 
Kohti tiedon vaikeutta 
Rientämähän vaikeroi? 

:MA'M' I KURIKKA. 
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~IALKO KAUNIS 

KOTO~IAAnI~lE. 

(NUOTTI! "Suomi, armas 
eyul, yinmaamme,") 

Malko kaunis kotomaamme, 
Merenneitonen, 
Meille Buopi elankehdon , 
Haudan rauhllisen. 
Siksi kallis meille onkin 
Sulo saaramme. -
Kulta mnin a ralltojansa 
Aina lemmimme. 

(Rnntojnnsa lemm immc) 

Esi-isiit voittoon johti 
?!Iiehuus, urhokkuus. 
Nytkin voittaa miebuudell a, 
Vaikk' on muoto uus'. 
Nyt ei enää sotatiellä 
Miekka su rmaa tuo. 
Veljeshenki ihmisistä 
Yhden pcrh(''en luo. 

(Ihmisistä perheen luo.) 

Pois vaan jääköön kilpajuoksu, 
Kuka suu rin He; 
Sit' ei vaa.di Isän tahto, 
Ei sen täyttöön tie! 
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Rauhan hengell~n jos kukin 
Löytiiii, kaipona, 
Silloin yht-eistyömme myöskin 
ilIalkon soinnuttaa. 

(Myöskin Malkon soi nnuttnu.) 

l\1alko kaunis kotomaam me, 
l\Icrenneit-onen. 
Soi jo meille elonkehdon, 
Rannan rauh aisen. 
Pois on i'es k irkkovallan 
Sekä "kruunupiiiit". 
Tehtihiimme nd n on \'oit.t:1a 
Pyy teet. itsckkiiiit. 

(Voitt.'l1l. pyytect itsekkliiit.) 

MARTTI MYRTII. 
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VOI nALKOS AARI. 
(NUOTTI : 0,0, H ellas dutier.") 

Voi ?-.lalkosaari, 8ointula, 
Sa rauhan, onnen lies i 
Miks' luoja lie sun luonutkaan, 
Sen yksin hän vai n ties. 

Kaikesta min kä tänne loi 
Hän sin ut kodikscmme soi, 
Si~ siksi meille kallis oot, 
Ku n meille rauhan suot. 

Voi Mnlkosaari, sointu la, 
Sa rauhan , onnen maa! 
Ei maailmaan sen mieli tee, 
Ken kodikseen sun sna . 

.1, Sun honkiesi huminaa, 
Sun purojesi Jorinaa 
Ken kerrankin vain kuu ll a voi, 
Hän sun. jumaloi. 

Voi Malkosaari, soi ntula, . 
Sa rauhan, onnen tie! 
Sun knuUas uuteen elämää n 
Nyt uusi polku vie. 

Muu maailma kun meJlakoi 
J a taivas tulta salamoi, 
Tok' tu rvan luonns ainiaan 
Saa Kansa Kalevan . 

MATTI Kun .. ",:,\.. 
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Valppaan Kirjasto 

OLET SAARi PJ E ONI<:N. 

Olet snari pienollen h ,' I~mC,a"s"s'a--------~: 
Meren valkosen, vaahdokkann. 
Olet kehto onllen ja kaiken sen, 
Mitä toivoa m:\hdankaan. 

Saapi kuulin maailma kummakscen 
Miten aatteemme toteutuu. 
Malkosfll\.fcJla oikeus voiton saa, 
Sorto nöyriinii Iannistuu . 

Kuinka joukko pien i ja pel \'otoll 
Esimerkillä ihmeitä saa. 
Ihanteen, jalon aatteen etchen 
Se voimansa uhrata voi. 

Kuinka michet muutamat, harvat 
nuo, 

Voivat loivonsa toteuttaa, 
Vaikka valhe maailmaa vall itsee, 
Petos kansoja kasvattaa. 

Työhön, työhön nyt joukko eli 
pelvoton, 

Te sankar it ajan uuden, 
Ettå Malkosaarella kohoaia 
L ippu rauhan ja sointuisuuden. 

K . LEHTINEN. 
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KOTIRA N11A~llLLA. 

Kor\'en kimppuun tarmokkaasti 
Saaren urhot läksivät, 
Kirvchensii \'arteen asti 
Kuuse n kylkeen iskiviit. 
Mylviös myrsky j.1 ra.ikuos r~lnta , 

Saarella sankarit mellasta,'at. 

Hongat notkuu, horjahdellen , 
Kunn es maahan kaatuvat. 
Miehet kilvan, toisten eellen 
SlIaren piiäbiin saapuvat. 
Silloinpa kaikud huikea hurra: 
Peltomme oiva taas laajennut on. 

Korvet väistyy voiman eestii, 
Kodit nousee notkcl miin , 
Karj a ka r ttuu, k:llat \'oostä 
Käyvät meidiin pyydyksiin. 
Suoj('lkaa tunturit rehtcvin rinnoin 
Kotimme onnea korkenlla. 

Ill an tullen nlimot vartoo 
Valko purtta "alkamaan. 
Päi vä sammuu, kuuhu t valvoo, 
Tähdet syttyy paistamaan. 
P ullistu purje ja luistaos pursi , 
Koti a koh t i nyt matkamme kiiy. 

", 
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Valot vilkkuu ikkunoista, 
Koti siellä kuumottaa. 
Lapset, riemuin , karkeloista 
Alas rantaan k iiruhtaa. 
Soi meren aa lto ja laulaos laine 
Ka.\evan Kansalle rauhasa yö. 

AUSTIN McK.:LA. 
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EI VALKENE .AAMU ... 

Ei vaikene aamu synkeän yön, 
~~ i piiiviin koitar koita. 
I~i tiihtöä näy läp' pilvisen vyön, 
ICi lintunen aamua soita. 

I~ i vaikene aamu, ei sclkcne yö, 
l<:;i valon valta. voita. 
Ei sa la makaan taivaalta lyö 
J a aamun alkua soita . 

• 
Kerran valkenee aamu synkii nkin 

yön, 
Kerran päivän koitar koittaa, 
Kerril.n tähtien valok in seestiii~ yön, 
Kerran lintuSl:lt aamua soittaa -
Kun kansat kahloons3. poistaa. 

EMil, HUKK ... L .... 
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Valp paan Kirjasto 

KALEVAN ANSA. 

(~UOTTI: • Sanl Luclll,'" ) 

Kas kuinka Aallotar1.:k=;'=k=. k~"-,:m-"-----_..J 
piiilyy, 

Kas kuinka tuulonen oksissa 
h iiilyy. 

Poissa on onneton mylvivii myrsky, 
Poissa on aaltojen tusknisa tyrsky. 

Voi kuin on SOiIlLUilIUI., 
Voi kuin on ihanaal 
Riemuitse armahull, 
Kansa Kalevan ! 

Tuolla on kansamme viljavat pellot, 
Tuolla sen karjan soin tu\'!\.t keltot, 
Tuolla' sen laivat aaltoja leikkaa, 
Tuolla sen lapset lyö kupcrkcikkua. 

Voi kuin on so int.usaa j. n. c. 

Kntsoppa vanhusta, tuol la ml astuu, 
S!lirasta katso, mi tuolillaan istuu 
Kuulcppa kuinka mun siskon i 

laulaa, 
Katso kuin mickkosct lait tavat 

pau lan . 
Voi kuin on soinlusaa j. n. c. 

Siinä on kansamme sointuisa pohja, 
Sii nä on luonnon mahtava ohja: 
Metsä ja tuulonen, leikki vii,t lapset, 
Pellot ja kellot ja harmajl~t hapset. 

Voi kuin on sointusaa j. 11 . e. 

MATTI K URIKKA. 
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TÄ SSÄ KANSA KALEVAN. 

(NUOT1'1: .. Vi iir •• Rl1ole ll ~ frill folk. ") 

Kas l:issä K ansa Kalevan, 
Se kansa kuulun Sointulan, 
Mi ihanteita ikävöi 
Ja valheen voimat löi. 

Kas tässä Kansa K alevan, 
Se kansa Väinön laulajan, 
Mi luonnon synnyt sy vät ties 
Ja lauloi niinkuin mies. 

Me oomme K ansa Kalevan, 
Mi jätti vanhan maailman 
J a vapautta etsien 
Löys luonnon henkisen. 

Ei meillä kirkko isännöi, 
Ei meillä viina eliimöi. 
:: Mut tietohon }a valohon 
Tie tämän kansan on.:: 

M ATTI K UR IKKA. 
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ENNEN J A NYT. 

Suomalitiseks' oHm syntynyt, 
Brittiläiseen m!Hl.ilmaitn kuulun 

nyt. 
Kauas jäi mun vanha kotimaan. 
Uuden tiiällä toki nyt ma saan. 

Kaikki mikä s iellä kallist' ois, 
Kauas, kauas jiii jo multa pois. 
Uusi muHa nyt on kotimaa , 
Uudet ihanteet mun toimen saa. 

t Luonto itse on mun jum:llain, 
H äitä kaiken, mit'on mulla, sain. 
Hiille työn i, ui1..tokseni vien, 
Hä nen luokseen yhä kiiy mun tien . 

Toinen aate mull'on ihmisyys, 
Tuleyrdsuus sen, ei entisyys. 
Sen, ruin voin, lUU muitten kanssa 

teen. 
Siinä tieni tosi autuuteen. 

J Kolmas mull' on Kansa Kalevan. 
Lippu sen pysyvi OlUanan . 
K aikki mitä olllitksein ma saan, 
Sen mä Kansan alttarille paan. 

M A'M'I K URIKKA. 
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SOINTU Lt\AN. 

__ Sointula:m, Sointulaan, 
Aalokscni pyrkii "lUUli 

Vaikka kunne mieli kiintyy, 
K otilahti s ille aiintyy, 
MfI,lkosaarcn rantamaat. 

Soilltulaan, Sointulaan, 
Aatokscni pyrkii vaan! 
Mylvinniis tä maail man myr.;kyn, 
Pyörtehistii hurjan tyrskyn 
Mielen k!lipaa rauh alaa. 

Sointulaan , Soin tulaan 
Aatokscni pyrkii vaan! 
Turvaton saa rauhan siel lä. 
Ihanteitten sulotiell ä 
Luajuks' aatos nukiaa. 

Sointulaan, Sointulaall , 
Aatokscni pyrkii vaan! 
Siellä tchdiiiin \'clj cf<työtii, 
Ihmiskunnan helmi vyötä 
Valmistetaan sointuvaa. 

M ATTI KUR IKK A, 
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Valppa, 1l Kirjasto 

L 



TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

Sörnäisten rantatie 25 A 
00500 HELSINKI 

• 

1290664451 



I 




	2205045_01
	2205045_02
	2205045_03
	2205045_04
	2205045_05
	2205045_06
	2205045_07
	2205045_08
	2205045_09
	2205045_10
	2205045_11
	2205045_12
	2205045_13
	2205045_14
	2205045_15
	2205045_16
	2205045_17
	2205045_18
	2205045_19
	2205045_20
	2205045_21
	2205045_22
	2205045_23
	2205045_24

