ETEENPAIN!
Kirjoittanut

TOIVO A.

LEHTINEN.

NAISSOOIvO:
Mita on elama?
MIESSOOLO:
Onko se vain harhaa?
NAISSOOEO:
Onko se vain unta?
KUORO;
Katoaako kaikki se, mita me kosketamme,
kuin multakokkare, jonka me otimme maasta
j a joka kasissamme musertui tomuksi?
MIESAANET:

Elama on mittaamaton.
NAISAANET:

Se jatkuu rajattomuuteen.

KUORO:
Olevaisuus vain vaihtuu —
se muuttaa muotojaan.
MIESSOOLO:
Mutta sittenkin kaikesta jaa aina jotakin jaljelle.
KUORO:
T y o — luova tyo puhuu ihmisen menneisyydesta.
MIESSOOI.O:
Elama on suurin j a vaajaamattomin

totuus.

NAISAANET:
Sen takana j a sen edessa on miljoonia,
laskemattomia vuosia,
vuosituhansia, mittaamattomia aikakausia,
KUORO:
joilla ei ole aarta, ei rajaa.
MIESSOOLO:
Elama etsii alati uusia muotoja,
olevaisuus ei voi olla ikuinen.
KUORO:
Juuri tassa on syva j a arvaamaton lohtu jokaiselle,
ken arkisten huolien alle on naantymassa
ja kaipaa virkistavan lahteen luo.
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NAISAANET:
Elama on ikuisesti pulppuava lahde,
se poreilee kuin alati virtaava vesi,
joka joskus aikojen takana
on katketty uumeniin maan.
MIESSOOIvO:

Missa on sitten elaman lohtu?
KUORO:

Siina se on, etta mikaan ei sinansa ijati kesta,
kaikki muuttuu,
jatkuvasti syntyy uutta ja uutta,
jokainen hetki ja jokainen tuokio
on erilainen kuin ohitse elettJ^
NAISSOOUO:

Mita se tietaa?
KUORO:

Se tietaa, etta se, minka ihmiset joskus on luoneet,
ei pysy ijankaikkisesti,
vaan kaikki on vuorollansa saapa uudet kasvot.
MIESAANET:
Elama ei koskaan polje paikallaan!
KUORO:

Se rientaa alati eteenpain!
NAISSOOLO:

Elaman lakiin sisaltyy siis ikisailyva totuus:
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KUORO:
Eteenpain! Eteenpain!
Taukoamatta!
MIESSOOLO:
Mita elama sanoo meille?
KUORO:'
Se sanoo:
Ihminen, ala murehdi,
ala meneta toivoasi yon synkimmankaan sylissa!
Tahtaa katseesi aina eteenpain j a ylospain,
ja katso minuun!
Luo silmasi ymparillesi
ja naa, kuinka kaikki, koko luonto tekee samoin.
MIESAANET:
Elama itse on laulanut korkeimman, kauneimman laulun.
Kuulkaa, kuinka se soi:
KUORO:
Eteenpain! Eteenpain!
Vasymatta j a hellittamatta ken taistelee,
han on voittava kerran!
(Pieni tauko, sitten

voimakkaasti):

Eteenpain! Eteenpain!
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