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1. Siilit on mattani määrä tähti?, 

ilta joutunut, Uuhen aamun toit 
toou filmäin amautuu; ©illoin 3ee= 
fuS on mua ivastaan riemuin faa= 
piimit, lötiuut termetuiteeff’ totiin 
loimottaa.
Sluoro: tpänet iiaamoiStaitfa tunnen, 

Soita tähteni ©olgatalla fai. 
§ättet IjaamoiStanfa tunnen, 
Sotia tähteni ©olgatalla fai.

2. (Sipä riemua fanoin teittään 
tcrtoella lvoi, .Mun mä tföapat)tajau 
rattaan itäl?hä faan, Silloin armoaan, 
rattauttaan fiitoslvirtein foi, Mun 
l?än joirti minut rauljan maltainaan.

3. IVJonct l?Stämät täältä menneet 
utua obottaa, ©elmään muistan tun



pe jätti tämän maan; Scrmetut 
teeffi ©Peniin pc maa miittoa, Riutta 
3eefuffccn mä aluff’ fatfou ivaan.

4. hautta porttien poptamaigtcu 
pppääit faupunfiin, SSiepi Seefuä mi 
nut Routioon riittämään, Sota ää
riltä maiPeit ompi foottu taimau 
fiin, ©Jutta .geefuffeen mä atuff’ 
fatfon iuaan.

2.
1. On faupunfi ipana tuolta, 

gfoi§ tuoteman lainopitta, (Sen £erra 
to rafenfi meitte, ©Jä toimen et oifin 
jo fieft’.
Sluoro: ©Jä toimen, ett’ orjin jo fiett’ 

©lä toimon ett’ oifin jo fiett’ 
©lä toimon ett’ oifin pti 
fuotonmirran,
©tä toimon ett’ oifin jo fiett’.

2. ©i faupunfi antiufoa faipaa 
ei toetaan fiett’ pötäfään oo, (Sieti’ 
QeefuS on matona aina ©i maimoja 
fonfanaan oo,



ö

3. Ott fputi pois ijäti ficttä, @i 
fppucltä foSfaatt fieli’ oo. PJiuu fie= 
luut loapaaua fiettä, Saa autuuden 
loppumaton.

t. Oi ioeljein ja afua fiettä, 3°» 
fatmttin futtaSta on, 3a locrettä peS» 
tpjen fanSfa Saan tatfetia SSapap= 
tajain.

5. Oi toSfapan 3ecfnS npt non 
taa, tpoiS iuäfpnceu morfionfa, Oi 
foSfa jaan taiioaasfa loistaa, 3rt 
pniouSfa toalfoifeSfa.

3.
1. Oi fietu fä lautana tuotta, 

iPii orjaitct nälfäiSnä ioaatt, AaS 
fotona 3fäfi luona OiS leipää fua 
raioitf emään!
ilitoro: SnttoS effpnpt ot,

®ti fuljeffit faufana foPiStaS, 
Snttos effpnpt oi,
Sä oot tertoetuttut npt totiaS.

2. SBaiff’ ritoitfin taitoaSta ioa§« 
taan, 3a peitto, oot mapboton fa,



Siniff' 3fnfi autceffi antiin, 2apS=ou 
feitbcn nrmoStanfa.

3. Stig uoitfc, fäp Sfäji luotfe! 
<3ua ivastaan §än riemuiten täi), 
<\a foptna fua raffauben tuoffe, Di 
mitfct jo rientämän näp?
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4.

1. 3efuffen täbet ja pclmanfa
peliä, Spbäitfi armoinen alvattu on. 
Dnfopan fpptä fiiS nääntyä teitään, 
Sun aivoin autuubcn jatoina on? 
3efu§fjan Ijuutaa: jo joubu ja tule, 
Suo imitte fpntiitcn fpbämcfi! Jeet= 
töpän oifein, et fjäntä tuule,
Sota on tuottut fun ebeStäfi.

2. .jjäneSfä maailma folvitetti» 
Iiin, — Sutlefin autuubcn anfaitfi 
£än, Silloin (un ristitte ripustettu 
t)in Soivintou(,rifji faitiCte §än. 
Säelfamme merellä pois ppi)ittit)iu, 
Spntimme laitti §än ristitte löi, 
Juomari ebcStäm’ fuolettipin 
malan armo ja fpttppS on meitt’.



3. Soitbit fiiS, fpntinen, armoa 
ctfi, — Saat fitä runfaaSti nautita 
npt. Suu Ivanpa Stbami fpntiä te< 
ti, Slbami ltufi on pelastanut. On= 
topan oifein, joS pääStetpt orjat 
Sopallaan jättäptuät orjuutepen? ©i, 
mutta mieluummin ottoamme uo- 
piat SlrniaSta ¡Qifäämme fiittämäpäu.

4. Suloifin §crra, mun plfäni 
$efuS! StnfioS jaan mä npt itfelle= 
ui. SSapiuaSti uSfon fen, fiiS futte 
fiitoS! Siina mun tunnustat omat- 
fefi. korjannut olet mun tuoteman 
tiettä. Senpä fe npt minun tuomita 
luoiS? Sentäpbcn tveifaanfin rie= 
mutia tuielä: „tjgaula on rifti — ja 
lintu on poiS!”

5.

1. Säp i»eljeni ©olgataHc! Ci 
fiellä on SJJefiaS, SBapaptaja, Sien, 
totuuben ainainen opettaja, 3 a «ut= 
taja, ristiin npt naulittuna Siittäin 
rufoile!
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2. Säp lucljciii ©Digatatte; £äu 
färjit ja nääntploi fuutneifena, ®lutt’ 
etiffaa faapi ivaan janotjonfa, Sen 
elämän lueben toi lapjanatifa. Siit» 
täin rufoile!

3. Säp luetjeni ©Digatatte! Suo, 
Sfä peitt’ anteeffi riioffenfa §än 
ppptää, mutt’ pffin luain ©otgatalta 
Suon rufouffen luoimatt jaa omat» 
fenfa. Siittäin rufoile!

4. Säp luetjeni ©Digatatte! SaaS 
rutolta fopoaa, iPtestarifi: Oi, itiiffi 
mun pptjäfit Suutalani! ©un täp» 
teji näin puntaa Sefutfefi. Siittäin 
rufoile!

6.

1. Sotiin! Sotiin! Sanna toiivo» 
tou tuo ©pbäu S^iuffen tuo, Sota 
topilta juo! Suptaajapoifa! Sotiin, 
fäp totiin! Sotiin! fäp fotipin! So 
Uin.

2. Sotiin, totiin! — ©uinu peit» 
tälvi maan, Sieti’ ei toitubafaan,
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3fä oottalui luetan. Suptaajapoita! 
Hoiiin! j. h. e.

3. Hotiin, totiin! SuttoS , f emittoi 
fettann SputiSturjana luaait, Surtua» 
Ien Saritfaan! Suptaajapoita! Ho» 
ttin! j. n. e.

4. Hutiin, totiin, (Stfö fääntpä 
luoiS, <SpnitinpoIlouiIta pois? @m» 
me tuolia fitit foi§. — Suplaaja» 
potta! Hotiin! j. n. e.

7.
1. Wtä muistan tuon ajan, Hun 

tapfena ennen, 9Jtä onnesta elämän 
uinaeliit. Ptiin petpoSti tuutin, mä 
töptätuän onnen, SSaan pian pois 
unelmat paiptniluatfin.

2. SJlä tunniaf’ maailman onnea 
ctfciit, SSaan onni tuo oifca öerra 
on loain, Sen tapbon mä faaba, 3 a 
^ecfutfeu tuotfe SJtä fiirupban tap» 
toaan tottelemaan.

3. Oi fittoin joS oifeatt, onneni 
Iät,fin, Suon petmen niin tattiin mun 
^eefitffeni, SJiuit fpömmettein peitin
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tuon nartcijcn lastin Qa laufuin fua 
lasfc en foufanaatt pois.

4. Suo ijeltivi mutt’ loistaapi fit« 
inusfa elon. $ia riemun tuo fgömel« 
lein uutti,ceSfatin. ©e peltinä taiS« 
loit on, On täplättä tolloon, ©e 
faina on nänniin tuin ilta,'intin.

5. Suo pclmi muU’ loistaa, ©i 
eloSfa tjffiit luaait loielä fc poptaapi 
fuoieSfatin. $a täältä tuu totiini 
pääfen, niin fiellä On QeefttS mun 
1,eliitein ja palttanitin.

6. Suon pelmeni talliin mä mat« 
jella mielin, ©e tjtfin main fieluHeitt 
antitubcn tuo. ©e taiioapan antiin« 
teen joptaapi tieni, Sun maasta mä 
foponbttn Suojatti lito.

8.
1. §crra QecfitS merettänfä SDtat« 

joi fpntimelfaiti, (Golgatatta fitollcS« 
faitfa Säptti laiutin täpteni.

2. ©pntituormani pän tantoi, 
Sitolou tärfei ecStäni, jRitotfeni an« 
teeff’ antoi. ^jätfi ne pututti.
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3. ©n nt)t töitä enää etfi 9tutu- 
aatfi tuttaffetn; SecfuS ptfin laitti 
tefi, Siit’ ut,t inain itoitfein.

4. Suuruufcet mun fijntieni $ut= 
tien ei mät;enm,t, 'ätnfioon maan See 
fuffeni iftoiS ne taitfi t,ätioeutt,t,.

5. SBoittonfa ofattifuuteen Sir 
moSfa muu istutti, ^tuifetfi mor= 
fioffeen £eugeflänfä titjlafi.

6. Omistaa f aan uSfoSfa nt,t att= 
tuutcui täällä fo, Sitten filmin (at 
fetta faan, Sun mä pääfen totia.

7. Seefuffeni rattautta St,(tiu en 
moi fertoa. Saulaifin nt,t fiitä, mut* 
tn Sieleiti on tuntea.

8. SBaan fcn marmaan tiehän, 
että Sille taulu toifin Iät, Sun ci 
t,(,tääu ft,t,nelettä ©nää fitmtSfäni 
nät,.

9. Satamaan fun faapuu taitun, 
Soti taitoaan auteaa, lUnotjtuupi tu§* 
ta, maitoa, StauttieSfa tuumaa.

10. Satfo taitoaan xl,autiutta, 
Sonta ofatfcui faan! Sieltä taulan 
rnirttä uutta, Siitotfetfi Snritfan.
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11. ©ieUä ilo fl)l)uclittn, Sieti’ 
on tieli nitvnn nuf’. ©iettii Uttiin 
estetyittä Sntfellnnn, oi fnuueuS!

12. iPtytyä, ppt)ä jumalalle Dltyt 
jo lueifunn päältä tunnu, ©telin jnt- 
fnu Snritfnttc .pnllelitin niuinnn.

9.

1. Suo fjetfi ©etfetttnaneSfn Söi 
ijnff’ mietetyein, Sun tuSfnn luern 
tyieefö ©nin nätybä ^eefuffetn.
Suoro: (Su uutyoitn, en uutyoitn 

©n foSfnnn — tuSfinS.
Oi fieltö näin fun potioiltnS. 
9Jin ©etfenmneSfn.

2. Sun ©un tyrttttnrtynsfn §en= 
gegfä fntfetin, Wlä ntoiltnnn ftyntein 
tuSfnSfn ©un fiinn tyuotnafin.

3. Oi tnitfein jnttötnnnii iuniu 
©ci färfeit tcityteni. Oi ettei muiötnU 
fin utii nin', №iit tnnffoit eestiini!

4. ffliut jo§ fii tyuotunnt rottain 
ten’ Oi luietä jnätyttytuiin, ®ittn joi)=
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ba ©etfemanepcn, ©un IitoffeS fät» 
fimän.

10.
1. Suo ^iecfitffcji jo täpijg fä 

formen ittlfija, (St maailmasi’ fä 
fonfaan luot löptää lepoa.

2. Suo ^eefutfen jo fäpöS fä 
paaiooinefi maan, ©teit’ fpnnitt elä
teillä jaat lifää toietä ain’.

3. Suo Seefuffen jo fäpöS, fä 
orja toiluoton, Stun tanfeemuffen 
pantaan Xoimeefi menneet on.

4. Suo ^eefiiffen jo fäpöS, fe» 
määSfä nuoruuben, Sipit’ onnen min» 
fä faipoot §än antaa taitaa fen.

5. Suo Seefuffen mpöS fäpöS fä 
maitpuS fpffpfään, ®li faipomielin 
porjnt pautapan fpnfeään.

G. Suo Secfuffen jo fäpöS, fä 
faunin faaStuma, ©ua puptapatfi pf» 
fin §än maan moi puuptoa.

7. Suo Qeefuffen jo fäpöS, fen 
(ie fä otettaan, §än ottaa peilit! 
luaStaan, (Si pptjää foufanaan.
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11.
1. Sölun ota täten £erra ja ta 

tuta, fiff’ että pääjen terran mä to= 
tia! (Su jatfa täpbä pffin, maan ma= 
jaan, 28ic fanSfaS fäfitptfin, Di aut 
taian! Di auttajan!

2. Spbäntmen anuottafi jo miitp= 
bptä, Se että omatiafi oig ppfpmä; 
Suo että jalfaig juureen mä lag» 
tenu, Qa raftauteeg juureen aiu tur 
maitbun, Otin turtuaubuu.

3. $a maiff’ en tuntig täällä Suu 
(mitoag, Dot tangfain juntit jäältä, 
SBict fotiag. Siig ota täten §crra 
ja tainta, jiff’ että pääfcu terran mä 
totia! Di, totia!

12.
1. Söapaaffi mangit pääfi fat,= 

teigta fautjeigta, Suunahan täpbcu 
töpfi, jumalan Siaritfa.

2. pajuna ricmumitobcn fanfoillc 
fajapton, Sloa ilmi tuohen, 28 a» 
puutta jutigtaa.
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3. Saritfait luoton lautta falp 
lei,et latfaiStaan, SBereSfä mapautta, 
Sieluille faarnataan.

4. SlutuaS annon luuofi jo meille 
tullut on, Saritfait meri muoti, Se 
poisti tuomion.

5. Qa risti ©olgatatla, Se luov 
toit lippu on; Sitä fiipeit latfomatla 
Siat,n mannaan moittopon.

6. Siitosta Saritfalle, npt laitti 
lantalaa, äijälle rattapattc omalleen 
jontntaa!

13.

1. Sltun luuofi mereni, Sitä aiv 
noin I,cuteni, Stiin pctaStaalfeni Suu 
tuoloSt’ ijäti. Suit’ autioin penien’ 
mä, SUU’ annoit luulle fä.

2. Sitä maaSfa mattuStin, Suiv 
reSti lärfien, <Stt’ itvriemuipin Sun 
faifin taimaafeen. Sun täpteS tul» 
jin mä, Suljctto tuulle fä?

3. Slfunnon autuaan, Sitä jätin 
tailuapan, Sllcntutin tomuun maan,



Sen tuäfaan, maim$pan, sJJfä jätin 
taiten tään, Uhraatte niitittään?

4. 9Jiä tätiin enemmän tun ien» 
..... tääjj.„.fä[ittäi§,. ^ugjeman pirmeän,

©tt’ et fä luotoon jäiä. 9tiin tätiin 
täptcfi, Särfitfö täpteni?

5. ^Rattaana, hellänä Sun luotfeä 
iät,enin, Qa rauhaa, lempeä ja at 
moo tarjofin. St niit ’ annoin fntte mä, 
»lif annoit ntullc fä?

6. 9lp, uhraa elämää, Suu moi» 
mää, funtoä, tpöä; 2ee §älte tel,» 
tämää, tpälT itjeä anna ntpöä. IDtaa» 
ilma pplfää tää, Qeefutfen omaff’ 
jää.

14.

1. Sluule rufoutfen, Seefuä, ©l,iti’ 
älä fäp: ilRuilletin tun arrnoä annat, 
Suoffen cnnättäp.
Stuoroi geefuä, Seefuä, opitf’ älä fäp! 

3a tun mirmoitat fä muita, 
Suoffen’ cnnättäp.



Valppaan Kirjasto
2. 3frmo4i tuimefi luona ®lutte

raupa tuo, Qi s mä murtuneena luai= 
luun, äBaptoa ’u&to-fuo! ...........

3. Surinat n fun anfioofi Slrtnoog 
anelen, ^orainHt—mnrdnffi11 tmwTOT.it— 
fpbämen.

4. Sinä ilon, elon läpbe Sstaiffeiu 
faHipin; Sinuttapa maa ja taitoa» 
turpa oififin.

15.

1. SJtpöpäifegfä fpbänpögfä Söit 
PPP armoifa, Uöfollincn (olluttaja 
©totien oluella, öifet päägfään pv 
faraifet ftänfii jääbä faa, S8arag pg= 
tätoäfi, jääbä ppä otneg taa?

2. Siuolo tnpösfiit foffiuttaapi 
3ofa oluella. Surijaa itfeänfä faapi 
filtä fuojella. geefug oottaa färfv 
luäigttä, ©Saan et aufatfe. Stuoio 
folfuttaa — af) turpaan fitljet pä= 
nelle.

3. @pfä filloin puuhat: §erra, 
jäästä fifäffen; Siinaa, aluaa pääv
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Ipporttig iötpögfin minutten! istuinta 
ois, jo» pimeähän jätfit fetfomaan, 
(Sifä fijaa puoneegfanfa ©utte oifi= 
faan?

4. ittptpä ptffjää foliutugta, £tuu= 
Ie, aufaife! Suonag anna afumugta 
herran lemmelle! 3eefu§ täi,te» tu§= 
fat tuimat Stärfi fuottegfaau, ®len= 
ncn fijaa 3fän luona tuteille Ijanffv 
maan.

16.

1. 9tpt faiffi on täptettp, ^ecju»= 
pa jnnr’ On tuomamme {antanut, 
onnemme fuur’; 3a moitto on tn oi» 
lettu, tietämme fen, UJte tuotamme 
toatttnasti Seefutfeljen.

2. idän ©oipatan touorette riip 
pinnattan, On naulittu ristille luo» 
Icmafmn, §än fii§ tneriplfämme tnal= 
latua on, 3a juur, fiten meille §än 
fai fotoinnon.

3. Se fruunu, mi niin §ältä f,aa= 
moitti pään, On panttina, että ■f?än
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lute elämään; 3a funnian f ruumin» 
pa pillittämän 9Jtun päätyäni fitte 
on painama §än.

4. 3« on täbet, on jalat, ttyllcn» 
jätin §aamoitcttu, mistäpä putybig» 
tamin $9 fnttityin mitta täty taitan» 
ben, SSapatyiaman moimanfa tuo mi» 
nutien.
2 5. Oi, fun mereg, 3eefitS, fe 
mutt’ elon tuo, <Se termetyben, ja» 
Ion moimanti juo; 3a paratyin 
lääfe fe fielutle on, SSirmoittama 
moibe fe loppumaton.

6. Sen moimagta poistunut on 
tiroug, Sen mtyötii on tätybellincn 
mapaug, $og maan mereg anfio 
mult’ olig poig, 2lutuuteni toimoa 
mutia ei oig.

7. SBapatytafa fattig, fun armofi 
juo, ©tt’ aina mä rientäifin rigtifi 
luo! 3a fun mereg tyffin fe pegtä 
mutt moi, 3a fiitäpä full’ ifi=tiitogfin 
foi.
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17.

1. fun mieltää tnurpe, pelto 
apbiätaa, Xuntiegfag fpnnin tooimaa 
taupeaa, ißupbigta fä atfunafi, otvef’ 
atoaja, jäästä ^eefuä fifälle.
Suoro: tjgääätä Qeefuä fifälle,

Slrtnon toalo fpbämeen, 
tßupbiäta fä atfunafi, otoeg 
atvaja, jäästä Seefuä fifälle.

2. Qoä on uätog peitto, 22oi= 
mag toäfpneet, fRufoutfet, Siitogtoir= 
ret tvaienneet, tjSupbigta fä atfunafi, 
otvef’ atoaja, tßäägtä Qeefuä fifdlie!

3. fä ilomielin tapbot tvaeU
taa, Onnefliäna toiimein taitoaan 
faatvuttaa, tßupbigta fä atfunafi, 
otvef’ atoaja, tjgääätä fifälle.

18.
1. Saatuihin tatuoin mä laulan 

Siitoäta kerrotte ainian. Sun öän 
on johtanut minut Stelle taitoapan, 
ilotta laulan mä aina tjßaupuigfa



mprSfpjeu, 3°ptaja QeefuS on aina, 
mie mun taimaafaan.

Kuoro: £>arppuin faifucSfa
Saimaan faupungiSfa 
geefutfellen npt lauluni foi 
riemuiten, ijparppuin; faifucSja 
Saimaan faupungigfa 
{Riemulauluni pelffpen foi 
Sotipin me menemme 
Sotipin Qeerufalemin 
{Riemuiten me {aamumme 
Suolfc Seefug armaamme.

2. SeuraSfa enteli jouffoin Sä= 
roelet faifuimat raiffapina, Säiliö’ 
on malfeat maatteet palmut hepun 
lemat. SuöoS oi, tuöog fä mutaan, 
SeuraoS SBapaptajaa. §än {inut 
mannaan joptaa Waapau raupaifaan.

3. Sun täällä päättpmi terran 
Soistetut mailman paupaileman, <3ih 
loin mä riemuiten riennän Reimaan 
-SBapaptajan, Siufaaja pän on jo 
jäänpt <?ouffoaau paltitfemaan, ©i



22

ääntä enää nätibä TOaagftt taitoa» 
ban.

4. Saitoaagfa Iitit faan oiia Sftäti 
feuragfa enfelten, Sidoin on tauon» 
nut taigtot, Hiitog ^eefuffen, Out»
fiban finäfin tiefi SSiefä fe taitona»
fceit, <sos ei, niin fiirutjba tjeti
SS eri täbteedcn.

19.
1. 3cefuS, rigtif’ juuretta Suo

mun OOfbtettä, OertoebStoirran ää»
retiä, ©toit täbtebedä. 9tigti toaan, 
Stigti ivaan, Ottoon lunniani. ftutt» 
neg taitoaan rannatta Siaitiin att» 
tuuttafi.

2. Qtjme! Siistin juuretta Strnto 
fontin’ tooitti. Sietubuni rigtittä 
9tatnutäf)ti foitti.

3. Siigtibiu, oi Haritfa, Siitä 
fatfebeni! ^eefug, ristii’ toarjogfa 
3ot,ba agfeteeni.

4. SSattoon ristin juuretta. 9®uo= 
tan Seefugtani, kunnes näen fotona 
itagtoot ^toitalani.
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20.

1. 91uori oon iloinen, (Seipäin 
maan rienteicn Suni lintunen toi» 
fertäen Sotiin pUjaifeljen fiuotfe au= 
tuaitten, SJtiäfä riemuitfen eegf’ i§= 
tuimen.

„ Suoro: piimällä totona
Nautin riemuja taituaifia

2. Stuori oon toapaa ivaan; Cr= 
k jaff’ en aiotaan SBerffoon faunin ja 

✓ bimojenfaan. Sälliä on fieluni; Qee»
fuffeäf’ onneni, (Siellä faitida turma 
on maan.

3. iUuori oon, ijäti Suutun §er= 
alleni, SBaitfa fjapfet ne (tanttaan» 
tuu, Cuöan paltta niin Juur' 2ar= 
jona tuulle juur’, Sunfian ijäijppä 
aloautuu.

21.
1. SBeriruäfeatfin fpntif’. Slnteetf’ 

tpllä jaat fä oi ©toatfoä ruu 
funlaifet äSitlatf’ fäötoät nuo
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$8eriruSfeatfin fijutif’ 9ln»
tccff’ fijilti jaat fä oi

2. Suille ääntä futjuiletuaa: Suot» 
fc Suojan fäp npt jo §än juuri 
on armoSfaan, gaupeubeSfaan 
Suule ääntä futfuiletnaa 
Suoffe SuojaS fätj npt jo

22.

1. 3eejuS otttetta folfuttaapi, 
Suule: hänelle autaije! ©ptoottiSta 
£än nt)t tarjoaapi ^itääljenfä oi 
fittuUe. ipStätoälleS autaije SPunai» 
jelle, loalfcelle, Vaste QeefuS fijätte, 
2lnna itfeS §äncHe!

2. £aah>oitettu on §änen pään» 
fä, SeipäStettpnä fplfenfä! Qalfanja 
tätenf’ on läloiStettp,1 2äpteiS tuo» 
lee £>än ristittä, ^jStäloälleS autaije 
j. n. e.

3. Suinfa fau’an fatlit fä luielä 
herran liitona obottaa? 9timeltäS 
juo pellästi puutain. §än jun tap» 
toifi pelastaa.



4. 38ot, jos turpaan §än obot» 
taapi, Solluttaa i)I}ä lärften, 3Soi 
— luot fielu, joS luotaft faapt iUen 
nä mielä &än Ulien.

23.

1. kaupaton ipmisfielu Maltojen 
ajolla, Siell’ on «taan paatfirillo, 
Siellä pulut fä. IjSpörtepet rieputn 
luopuu, kareja monta on. Sapbotfo 
fofeana fpölfpä turmiopon?

2. SSiimeinen turma porjuu, WJaa= 
ilma pettää maan. gjgtämät plfin 
jättää, Spaiptumi riemut maan. Suolo 
fun pian toptaa, Sammio eegfäf’ on, 
Suitettiin turma löptpp Sutte nmt 
futon.

3. Suoja loi luopuu leglen ‘¡jJe» 
lagtusfallion, Sitä ei muobet ¡'tina, 
^luinen fe on. H?elagtu§=laHio Qee« 
fuS Suja on, ppfpmä. Sille, niin 
fuolon mältät i<mt elon fä!

4. Sätenfä geefug tarjoo. 3Sie= 
läfö pplfäät fett? Splinf’ £»än aluaa

25
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tulle Siattaan, lämpöifen. Sinua fä 
tnbätiuiiefi £>änettc fotonaan, Saarnat 
ien eeStäf’ färfei, SJteni fuoletnaan.

5. Sitten et enää lanfee, Sän 
fun on tufefi. SRprgfpjen fautta fäpt 
toaan Siaupaan, fotiifi. Mustasta 
¡Siaiito §än on, horjua mi ei moi. 
Suolonfin pii moittain geefu§=nimi 
foi.

24.
1. Sun tugfa, murpe on poistm 

nut maan, Saimapan rannatta ma= 
paana faan. §errani raffaan luo 
iloitfemaan, Se ifiautuug on fielut= 
leni.
Suoro: gloni on mertaamaton

Sun fiellä faSmojaan taitetta 
taan, SJtutte fe autuus on 
mertaamaton.

2. Sun pän tuo fuuregfa armog= 
tanin SJJuttcfin afunnon taimaagfaiv 
ja, Siiloinpa taitelen faemojanfa Se 
ifiautuug on fielutteni.
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3. gjgtäluät ratfaat taa§ Serral» 
fa faan, Stiemujen roirrat ci tau- 
foafaan. £>untu jo päippi, näön 
Seefutfen ivaan Se ifiautuue on fic= 
IuHeni.

25.

1. SSeriläpPe fiunattu on, Sota 
maailmaHe aioattiin, Upri taflie, tuo 
iviaton, „Sonta paatooin nte parat» 
tiin.” ©ffpin lammaSpuoneeSta poie, 
Saalin tuetat fpömmetleni, SBaan 
fuu toeri puppisti mun, Stiin jäin 
lunta toalfeammaffi.
.fhtoro: Sunia loaifeammaff’

Suuta loaifeammaff’,
Oi fitn ScefuS pupPiStaa mun, 
Sliin fäpn lunta toalfeammaffi'.

2. kruunun tantoi piSteteivän,
Siistin, jolle pan naulittiin, SJlrtr» 
pccit färfi ioiiteleloän, — SSaan ci 
turpaan färfinpt niin. Oi, (un jaan 
tuon läptepen luo, RtupPiStun mä
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finneiltäni! ijJeeföön mua merenjä 
muo! tiliin töin lunta malteammaffi.

3. paljon 3fä, parpaelin, ©i» 
iän tutti effi§figfään, ©pntini on 
pirmittömin, mebenpaljouf’ ei pcfe= 
tään, <jeefu§ tulen luoffefi fun, 2u» 
pauffeeg luottaen toaan, tpefoji tun 
pnpbigtaa mun, tiliin, oi lumimal» 
fcaffi faan!

26.

1. Sun nuoruuben aita on ruu» 
{uinen, 3“ riemuinen on jota puoli, 
Ota tiegtäfi määri ja {uunnaeta {en, 
2tlä faifiäta ruufumia puoli!

2. Ota tieStäfi määri, fun muu» 
ien {e loie ©impiffipin, joigfa moi 
tuolla. 9fp, loaaroja täpnuä on maa» 
ilman tie, 3a tuttuja {en jota pnol» 
la.

3. Qlo mailmagf’ on Ipppt, pet» 
tämi tuo, t^ois foita {en miepätpS 
maiptun, Suin ruufu, min leptifet
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peniäpä hio, Suin tupla, mi hohti 
ja paiptuu.

4. 3i° §crraäfa on ijanfaiffincn 
ivaan, ©e runfu ei leptiä poista. 
30 nuorena riennä fe faaivuttamaan, 
ci ivertaista ruuina toista.

27.

1. ©liff’ Iveljeni iviitvpt fä tvie= 
lä? Oi rientäös ©lestarin luo! Spän 
fauan jo futfunut ompi, SBief ar= 
mönjä, raupanfa juo.
Suoro: Oi miff’ aitaa Xuptata,

©fiufä §än joi: Oi miff’ 
raupaaaS 9fpt et fä etfiä tvoi?

2. ©tiff’ iveljeni emmit fä toi« 
tä? 9tif’ armon, fe rientäivi pois. 
SBain $eefu3 fuo oitean onnen, ©ti 
tuiptiia, tuoda ei tvois.

3. ©un fielnfi eitä fe tunne jBPä 
faipoa, taipauSta? Gttö 'jännistä 
nousta ubt tapho Suu futfuivi 93 a= 
paptaja.
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4. OJliff’ tueljeni miilut,t fä mic= 

in s’lu(’ artnol)on portti (un on? 9tpt 
noufe fnn tutfunta fuuluu, Sillä 
terran fe mpöliäistä on.

28.

1. Oi tuinf’ autuaat’ on täpöä 
¿totiin 3fän jol,botla, Fiatit) anipa 
päättpt, matta Jaanaan ilorannatta. 
Silloin niinfuin tuetten pantin SSitu» 
tun ruoittotoirrcn tuotuna: ,,3uma= 
tan ja meripljän, ¿laritfan on fun= 
nia!”

2. Sieti’ ei pimcpttä taintaan, 
fppnclet’ ei polttamaa, Sitsfan tult’ 
ei fpnnin maimaa, ^erfetet’ ei tuo» 
lemaa, Siiloin mintuin tuetten pan» 
pu j. n. e.

3. Sääliä toifiSt’ eroo toinen; 
Sota, murpe, maitoa; maan ¿tulta 
faupungiSfa ollen Piaitp’ ei rifit fom 
fanaan.,

4. Sospa ei fii§ jäifi teiltään, 
tViailmapan pimeään, faifin maan
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fielt’ optpifimme, (Saatuamme mai
tan pään.

29.

1. Siirfaetufoou aamun foitto, 
3bän taimag rugfottaa, ©olgatatta 
meill’ au moitto, jogfa ioalmoiu ug® 
fogfa, siatfelemme ^eefusta aloa® 
tuiefa paatvotgfa.

2. ffßimepbet pajoaapi, Sßalo fit» 
fag paigtaapi, Sfogfa Sfcefug moi® 
ton faapi. fRaupaan meibät iagfeepi. 
£erra geefug merigfäött’. fRaupan 
moitti rigiin päält’.

3. 3eefug merifppneleitä, Qtfi fo® 
fo ruumiittaan, fRaffaubegta ogti mei® 
bät. Siinä fietu lemon faa. §engen 
lepo fuloifin, fßäägtä meripaamoi® 
pin.

4. fotonitta me fpnneittämme Sinnt® 
me §änen paatooipin, tunnemme me 
itfeämme fppffi meriioaimoipin. 9(n 
na fpbän tuta faa Sinun paatoaig 
armoa.
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5. Sotia £>erra SeejuS mietä 2ap» 
fenaan mun (autaapi, ^alfani on 
raupan tiettä, §än mull’ motion an» 
taapi, (Sttä ferta näpbä faan ijSeit» 
tämättä faSmojaau.

6. $lä fiitä fielufeni (Späile npt 
enfinfään, (Sttä Sinun ^secfuffefi. 
Saattaa fieltää itfeään. §än lunaS» 
tuSpinnaifi fpbänmerenf’ muobatti.

7. Sotta (attiS olin pätte, (oSf 
ei (nolon fatfentuS, SBoinut meri» 
pstämätte — V)timoitii raifauS, 9ta(= 
fauS lippu fobaSfa, SBerinen on 
moittaja.

8. 91urin(ona ristin päättä SSeri» 
manpin loiStaapi, Wturpeen pitmet 
furun fäättä, Slaiffi poijeS poistaa» 
pi; USion filmä plenee Siatfoo toti» 
rannalle.

9. itiinpä, uSlon filmä . (antaa, 
koitti maailman taipaleen, Statfel» 
leSfa raupan rantaa .§alaa penfi 
tpmeneen, Siopta tulee määrän pää, 
Silloin musta mailma jää.
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10. 3ecfuS on fun puolenafi, st o 
fo minun mattani. SSoittoni on tuo 
lemaji (Slännis on iloni, ,?sosta fop» 
ta laulaa jaan .^ätcttqä itämän maan.

30.

1. ätlun filmän’ täten’ nostan 
Üliit’ plöS mätipin; «Sielf atoun tie» 
bäit faaiuan’ 3a Ivalon (annit,in. 
spän ain’ on apunani, Shtin maan 
ja taitoaan loi; £än luulee puuton 
ui 3a auttaa tpllä tooi.

2. (Si fafli ¡alfan’ porjuit (Stt’ 
ain’ on malpas päu; (Si mtfu pan, 
ei torin, SBaan ppfpp tplönän’; tutua 
armiaasi’ fuojelcepi Qa tulee fättä» 
ni, öin poimin marjelcepi 3a fin» 
uaa tpötäni.

3. §än papat päältän’ poistaa 
ja fielun pelastaa, Suo armoni’ 
luulle loistaa 3 a päästää IvailvaSta; 
§än fätlce läpmifeni UloS ja fifäl 
ien, Sätleepi aSleleeni, Sinn turmaan 
pänepen.
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31.

1. Sun IjattuuS, raías Sfäni, tötä 
aina annan itfeni, tölun ftelnn run< 
miin lato aran, 9le ota, öerra loaS= 
taljan.

2. töllin fietun, ruumiin faitteni 
Sun oiuaf’ omat herrani;,Siis ontaS’ 
ola (juomat,af’; ©n pettää Sinun 
fuojaSfaf’.

3. Sinunpun ttjljttjlj fpbämeu’, 
Saa SinuSf’ ilon futoifen; töllin tjä= 
bäsfän’ ja tuSfaSfan’ Sä olet ainoa 
auttajan’.

4. Sen usfon, ratas Sfäni, SBaan 
lue tjciff outiani, Sääti’ auta taStaS 
maituaSfa ©tt’ ilon perin taimaaSfa.

32.

1. Qätläös §ieefutfelle Stfefi to
tonaan! Statfo niin tätjfin määrin 
Sarjoo £än armoaan, ^ättäpbp gec= 
fittfcllc, ©unen ei onnea oo, §errat= 
Ie tjaluifeSti Sietuf’ ja ruumiit’ fuo!
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2. QättäöS Sieefuffette itfefi fo=
fonaau! Sientään ei niin iuoi aut= 
taa, Harjata omiaan, Qee»
fuffelle, §iljaiSna £erran luo! <3pöm= 
utefi raffauS taitti ©ielufi Suipolle 
juo.

3. Sättäpop geefuffelle 9ipt, tnn 
loiel’ aita on! §än jua ei tosiaan 
peitä, Siittonf’ on loputon. ,$ättäöS 
3ccfiiffeite Qtfefi totonaan, Hatfo, 
niin täpfin määrin Sarjoo .£>än ar 
inoanu.

33.

1. iUJä aina taitti puoleni, £cr- 
ralten fertoelen, §än tuntee taitti 
puutteeni, ©oi auttaa parhaiten.
Hnoro: 9?pt SccfuS joptaa tultuni, 

£än opjaa elon purttani, 
Hautta maailman falafarien, 
©altainaan Sailuaafcit.

2. 3o3 tie tuin fpiiffä oififin, Qa 
folioit’ näyttänee, Suo QeefuS iva»
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loit fuioifen, Sun ■$>&» mun lälfes 
nce.

3. 3oS niyrSfyt fuinfn rnimoiä= 
iin, ©n pelfää pyörteitään, On fil- 
loin läsnä £$eefuffein, §än fan ne 
tyyntymään.

4. Sun epäityifen lainepet, fölun 
tnytoo ennättää, Suu foiuimmnt cm 
foetuffet, §än nluuff’ fiireptää.

5. $oS mitä muuta puuttuiSfin, 
on QeefuS narteni, SSaiff ’ fniffi muut 
mun jättäiSfin, On §än mun InnS» 
fani.

34.

1. SBiel’ on fiinn! Snritfnu tuota 
nuo Jparppujen toinnut Sntfun tulle 
tuo: Sijan, fiinn, Säy fifään joutui 
fnnn!

2. .s?ääfnliyiu nyt jupinan mnlfn- 
tnnu. Säy fifälieu, oi’ ylfäS luicrnS 
tunnu: Siian, fiinn, Säy fitään ¡on 
tuifanu!



3. Si oi,tn on tiit)f’ jo taimag film 
rcu fltur’! StiirilOtin joutuin, ‘■jtait 
tag faat nl)t jmtr’. Sijaa, fijaa, Siät, 
fifääu joutuifaan.

4. Qoutuoe nijt, tun auli armo 
jen SSiet’ omi on; miff’ miimtjt fie» 
Iitnen? Sijaa, fijaa, Siät, fifään joit 
tuifaan!

5. Saimat,an riemu futte tarjo* 
taan! (Sufetit tutfuu ruumin noubaiv 
taan. Sijaa, fijaa, Siat) fifääu joit 
tuifaan.

6. Siutfutoi mt,ög oi, armo 3u 
matan; Sie jätä poijeg finniin, maa* 
ilman! Sijaa, fijaa, Siät, fifääu jou* 
tuifaan!

7. fiiniin feutieg omi futjctaau, 
Siuuletpa: „Sijaa xet faa otteittaan!” 
Sijaa ei faa; — Oi tää on tail* 
f,eaa!

35.

I. Oi SecfuS, tunte (niutoain, Qa 
auta turjaa fietuain. Sä armogtafi
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minut Irtain, Of aituan tällaiSnaan! 
Oi, ota töKaisitaan! „OJtun, ^ee» 
fuS, tuolit täpteni”, <3itS ota täi» 
laiSuaan.

2. tota rifoilinen, atouton, OJtutf 
luere§ täi,tein juoSfut on. totun tel,» 
bä luoit, ntiff’ taptoö on: Oi ota 
tädaisuaan! Oi, ota tätlaignaan j. n. c.

3. STäef’ olen, £erra, tualíaSfaS, 
See tpöfi armo»tuoima(IaS 3« tir» 
faSta fun funniaS! Of atinan täi» 
laiSnaan.

4. (Su parantaa iuoi itfcäin, ©n 
pitää t,I,tä päätöStäiu: Oi, oman 
nimeS täpbcu näin Of aitoon täi 
laiSnaait.

36.

1. ÄoptaatföS uuta luona £>er» 
rau, rannat!’ unten ifänmaan? 2o( 
to elon Iät,teleltä, SläteeS tarttua 
mä faan. Soifet pStätoät (un fiettii 
Sertuctutlcclf’ laufuu mun ilultaparp1'
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puin Ijelinägfä faattto näpbä utt,ös= 
fin fun.
Siuoro: SBarmaau luona giceiuffctnmc 

fKannalt’ uuben Qorbauiit, 
©lähtien tocttcn luona, 
Stofitaat terran minuttin.

2. Siobtaatfog mun luona §cr= 
ran, Bouton fanSfa autuaan, Sota 
istuinten cbegfä Santaa tiitosnlv 
riaait? ©ulommin for laulu {illoin, 
Siuit oot ntpötä finätin, 2lutuaatnp’ 
on autuus luulla {Rtlfapatnpt taitoa§= 
iin.

3. SoptaattoS tnua luona £>er= 
rait? Sua ttältbä toitoou on; Siuit 
utua Jfeefug tcrtoetiillceff’ Sattfuu 
taitoaan iloton, ¡Hannalla l)än uuta 
oottaa, 2lut’ ou fpli rattapiu. air» 
mag autta tertoeptää mun taitoaan 
iloon fitafin.

37.
1. Scefuffciit mä fattgfain tap» 

bou, {I)tfin tun en ugfalla; §änet
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tapPon luottain pitää, tRintatjanfa 
nojata.
Stuoro: Siiloin mitään pettää . en, 

Seejuffcpen turtoaten 
¿apPon fäpPä nurfumatta, 
9tSfeteitaan feuraten.

2. $eefuffein mä fanSfain tap=
Pon tlSfoni fun peitto on; äöaaroig= 
fa \?äu ropfatfeepi. — SäittiSturtua 
tuoimaton.

3. ^eefuffein mä fangfain tap»
Pon, (Ston tie fe maiptetee; tj3äimä» 
paiste, rajuilma SSuoroin mua fop= 
tetee.

4. Qeefuffein mä taustoin top
Pott fioppituu faaffa joptamaau; £än 
mun tuoton mirratt poiffi kantaa 
taitoaan tuottamaan.

38.
J. 3otu täp taiiuapan portista, 

- Se ootfo fä? Se ootfo fä? 3o
tu mi feurafi genusta — Se ootfo 
fä? 5ofu jaa tuttaifen fruuunufiu,
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Sluniufaan luo pääfec riemuipintiu, 
sJtö(p tää palffa on (allipin. ©en 
faatto fä?

2. Sohi fua rannalla taitvapan 
Obottelee; Obottelee. Soin, (en le 
Ivon fai raupaifau 3uur’ rnfoili, 
©un eeStäfi. Jurpaanto rufouS me 
ntfi Slaiifi mpös raffauS Qmnalafi? 
Sien upt luo gecfuffeu rientäifi? ©e 
ootio fä?

3. Qodt potg fuljetaan taimaaSta 
— ©tnäfö oi! huutaa (itu mpöpä 
on rutoilla ©e oot(o fä? Ci fun fun 
petfeft poistuu nuo ©illoin fä puu» 
bat: ,,muH’ pelastus tuo!” WJnt ei
pä maStauSta fenfään fuo. ©ullcfo 
oi?

39.

1. ©n moi, en tapbo elää itfel» 
leni, ©n enää itfellcni (uuluffaan. 
©ullc, oi 3eefu3, annan fpbäment 
3a uprina fen (annan 9tpt ©ullc 
pffiu maan.
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Suoro: (Sieluni faipaa,
Suutalan fe tnipna 
Suu tuorepilte läpteiltc 
ijSeura palajaa!

2. Oi anteeff’ anna, että elämä’ 
ui Sanan on ollut Sutle lvieraSta. 
(Su enää tapbo fiirtää päätöstäni, 
SBaan iaiftineni tapbon Sua pffin 
palluctla!

3. ©n anfaitfe, Sä että puoleen’ 
fäännpt Suitenfin teet fen, §erra, 
armosta. Siipenfään toielä armofi ei 
jäänpt, SBanit paljon, paljon mun 
ta Suot mitlle lapjojaS.

4. Oi onneain! Saan fäpb.i lap= 
fen lailta Suu aSfeteitaS, §crra, 
fcuraamaan! ©n lapfenaf’ oo apua 
fi Ivailla SBaan §enfef’ mitlle annat 
Oon panen turtviSfaan.

5. tperra, Sä ivoit ja tapbot mua 
joptnn Vtiin että aina ppfpn tap= 
boSfaS. 9Jlun fieluSfain Sun rattain 
tef’ polttaa, Oi, täplä minut, See» 
fuS, Sun firffaubettai’!
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1. On loit jonne mpxSfpt maan 

(Si faaloit fottfaitnau, (Si finite aal
lot xailooillaan, Sai) xaupaa faax= 
tamaait, Ci toti jonne mattani 2aiS= 
toista maiben fiitätoi.

2. SB a an finite mielen xientämi, 
Siitit päitoä Iiintmenec. WtpoS finite 
fatfein fiitätoi, Stun aamu loalfcnee. 
Stun taistot feStää päiloittäin, № 
finite filmääu lietfittäin.

3. (Si finite puolet ennättäp, (Si 
ftiöncltoirtafaan. (Si fuolo ft,Intä ficl- 
lä fäp, Ctt lepo elo loaau. ©iell’ 
uupuuepet xaupait faa, ©iell’ taistot 
laitti iaufoaa.

41.
1. Wlaan paupuSta liitää muu 

aatteeni pois ^exufaletniitt, goutie 
(uit jätän itiä uiuxpectti, ©aan pääS= 
tä jo totiini.
Stuoxo: Ci toti, oi toti fä mie-to 

pexttainen oi,



44

Sieti’ luona yltäni Secfutjcn, 
©luu mirteni raiffaaSti foi.

2. Suoli’ elon mittojen marreila 
On herran faupunfi tuo. 9Jti futoi= 
fimmitta riemuilla, Vilun onnesta 
nauttia fuo.

3. On Inarinaan tjctfi je fitioi 
nen Qeefuffen omitten, Suu tuutuu 
futfunta herttainen: Säp totiifi tai= 
inaafeen.

4. ©¡un juptatnirteni fpömmeStä 
Säp ulos ilmoiliin. ©¡aan päättä 
tantan jo peltistä Sun pääfen mä 
fotipiu.

42.

1. SuormaS outo rastas eitä 
auttajaa, Siefi piitä eitä tuta luir= 
fistää? ©olifeutta aina ficlupufi faat, 
Suu main muistat, että $ecfuS l,iu 
märtää.
Suoro: ©iin, $ön pmmärtää.

Sienfä parpain on;



Slitulc Intfuittaa:
„Suonain lepo on.” 
huomenesta puoli 
heitä herralle,
Riemut f elä «turpeet 
SefuS pmntärtää.

2. SluormaS taptois QeefuS ot= 
taa lantaaifeen, SSaeltajan tuäfpne» 
pen poitaalfeen, Riitin elon tietä — 
ufein polttamaa — 3eefuS lulti, 
fitfi hän fua pmmärtää.

3. StiufauSten apjosfa hän map= 
luistaa, ©loit monet ongelmat ne 
fetmittää. ipalluele main panta, miiv 
ne läpettää, ©päilptfeS peitä — 
QeefuS pmmärtää.

43.
1. Stiin raimoifa joutfue rientää 

9tpt ©olgatan ristille jo, ^a QeefitS 
fen teStellä täppi, Stiiti palpana, pii» 
lattuna. hän fulfemi meristä tietä 
Stiiti tppnnä ja fpptönnä maan 3>a 
penteufä autaioi miebä, Siitti ecStäni 
fäp Iuolentaan.
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Muoto: Diäitt eestiini lärfiiui £än 

illäin eeStäni lärfiiui §>äu,
3a lemmestä fgömmeni fä Imllee.
Äint eeStäni färfiroi fjän.

2. ,,®tä janoon”, §ätt tuötiSja 
puutaa, Sun eeStäni fuotopon Iät), 
9tiin — peliitoä fpönrinenjä tärjii, 
Suu Icnipcljtt’ 3fäu ei näp. ©i 
muilta ,§än luotoa, tuhlaa, ©i piit 
tUtä truunuataan, SBaan latfoo §än 
mua — niin turjaa 3 a eeStäni fäp 
tuoleittaan.

3. Siitit foittatui ppPetjäS petti 
Pii in ^eefutfen painutut pää, „Pltuv 
anteeffi, Sfäni, peilte”, Soi tititen 
fin äänenfä tää. Di raffau§ popja» 
toit, fptvä, PJii fiunaapi nturpaajiaan!
— Seit fuojaSf’ on otta niin pptoä
— Se niuttetiu fuututui toaati.

4. Sun faatu of toit,Pointin tuoif 
to §än I,uutan: „Se täptettpi on!” 
Ptpt näppään taas auringon toitto 
lluf’ aita tun tultuna on, Se juuri 
oi’ fotuintopäituö. Sun uprinfa ePeg 
ipän toi. sJiiin päippi jo juorujen päi= 
toä. „Du täptettp” puuto tun joi.
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tväiittää Teille Ritvalla 
'æilliam Sotinen.

Of. SÇoura, Qßaafan raía.
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