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LAULU

TURKKILAIS-BALKANI- 
LAISESTA SODASTA.

MUKÄILLUT J. F—US.

Hinta 10 penniä.
---------------



1. v. Taas sodan melskeet raivoaa

Nyt mailla Balkanin!

Tuhannet vertaan vuodattaa 

Eess’ sodan molokin —

2. v. Vahvempi sortaa heikompaa

Se maailman tapa tää.

Valtiaat johtaa joukkojaan; 

Näin lapset orvoiks jää.

3. v. Noin Turkin tuumat hirmuiset

Kehittyi huipulleen 

Ja kansat pienet, sorretut 

Löi kättä toisilleen.
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4. v. Sorretut kansat Balkanin

Nous Turkkii vastahan. 

Ennemmin kuolla sotihin 

Kuin Osmannin orjana.

5. v. Edestä maan ja kuninkaan

Niin kasalhneuvotaan.

Oot onnellinen kuollessas: 

Maatas sait puolustaa.

6. v. Näin veljesvalan vannoen

He päätti tehdä niin 

Avulla tykkein, pommien 

Mars! Adrianopoliin.



— 4 —

y. Nyt verta vuotaa virtanaan 

Rutto raivoaa,

On kertoa se kauheaa 

Voi! ken siell’ on oltava.

8. v. Siell’ vaimot lapset armotta 

Myös jalkoin tallataan 

Ja kuitenkin vaan sanotaan 

Tää tuottaa onnea ■— -------

g. v. Oi väkivalta kauhea

Eiks oo jo huipullaan?

Ois tehtävää kyll’ sellaista 

Mist’ seurais parempaa.
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to. v. Viimeiset tiedot kertovat 

Ett’ kauhut laajenee, 

Suurvallat saaliin jaosta 

Viel’ ehkä tappelee.

n. v. Kansat kyll’kaikkialla 

Noita kauhuja vastustaa 

Ja rajaa valtiailla 

Sais hieman asettaa.

12. v. Pois joukkomurha julma 

On siinä aate uus 

Alas sota! murha, turma 

niin koittaa onnekkuus.
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13. v. Tää aate kaikkialla

Jo kansat innostaa,

Sen suuret vastalauseet 

Nyt meille todistaa.

14. v. Enskerran historia

Tään aatteen nähdä saa 

Näät päivät Baselissa 

On muistiin pantava.

13. v. Ja onkin aika kaatuu 

Tapojen hirmuisten,

Uus aika sijaan astuu 

Pois kauhut työntäen.
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16. v-. Siin diplomaatit hojjuu
Ja mieltän karvastapa

Kun kansoilt kiihko loppuu’ *«s $

Toisiaan teurastaa.

17. v. On onnen päivät nämä

Täytyy se tunnustaa 

Näyttää se ymmärrystä 

Ja aatet oikeaa.

18. v. Kuink suuret kyynelvirrat

Net kohta kuivuais?

Kuin sodan aatteet julmat 

Hälvetä poijes sais.

Kir ist



19- v. Me ’’maassa rauha“ laulamme 

Kanuunat paukkuaa 

On missä tällöin rauhamme 

Te siihen vastatkaa?

20. v. Me toivommekin sitä

Ett sopu sijan saiS'

Ja toinen toisens kaikki 

Veljiksi tunnustais.

21. v. Oi! mikä ihanampaa

Kuin rauha kautta maan 

Valistus kaikkialla 

Sais kansat valloittaa.
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. Suomalaisen Kansan kirjapaino 1913.


