TAISTELUTERVEfHE»S
Kirjoittanut

TOIVO A.

LEHTINEN.

NAISSOOIvO:

Veljet!
MIESSOOLO:

Siskot!
KUORO:

Hameen vankka tyolaisheimo!
Terve teille raatajat, te kansakourat!
NAISAANET:

Terve tyolaisaidit, neidot nuoret!
MIESAANET:

Terve uusi polvi, terve nuorukaiset!
KUORO:

Tervehdityt olkaa kaikki, jotka
maakunnan laajan aarilt' ootte tanne kayneet

NAISAANET:

taas tuntemaan kuin sykkii sydamenne samaan tahtiin
taan sinitaivaan, kesan kuulaan taivaan alia!
KUORO:

Toverit! — Tyolaiskansa!
MIESAANET:

Te, joiden harteille on pantu raskas taakka,
te, jotka tunnette tyon armottoman,
te, joiden ohimoille vesihelmet karvaat pusertuvat,
NAISAANET:
te kaikki, joille elo toi vain tuskaa,
karsimyksia ja sydansurun.
KUORO:

te tanaan selka koyrtynyt taas suoristakaa
ja mieli virittakaa suven sopusointuun,
uus usko sytyttakaa sydamiinne
ja tahystakaa tulevaisuuteenne rohkein mielin.
MIESAANET:

Me vainon, vihan, yon ja murheen alle
ikina emme noyrry,
emme nuole vihamiehen katta;
me emme taivu —
ennen taitummekin!
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KUORO:
On meilla tunnus, joka kestanyt on silloinkin,
kun vieras sortovalta solmuruoskin
uhkasi tata maata, tata kansaa.
MIESAANET:
Kuin muinoin halveksitut Rooman orjat
yltansa ikeen loivat
ja vapauteen pelkaamatta taistelivat,
KUORO:
kuin kevatmyrskyt pirstoavat talven kahleet,
kuin vaahtopaiset kuohut rientavat
jaakahleet murskaten
NAISAANET:
paamaaranansa uljas, aava, vakeva ja peloittava meri —
KUORO:
samaten mekin suistamme pois ikeen.
Me kerran viela naamme, suuren hetken,
kun koittaa tosivapaus ja tuskan kahleet kirpoo
ja yleva tyon hymni valtavana kiirii korkeuteen;
NAISSOOEO:
se kohoo taivahalle, missa pilvet
kuin valkeet purjelaivat kiitaa
sinista merta, taivaankantta hehkuvaa.
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NAISAANET:
Viel' auringossa kukkii suven maa
ja unelmat ihanimmat viihdyttaen ihmismielta
syntyvat sieluissamme, siella kirkkahasti soivat.
KUORO:
Tyon lapset!
MIESAANET:
Korven raatajat ja koneen orjat!
NAISAANET:
Taas tanaan uneksikaa suven suurta paivaa
ja sydamiinne katkekaa taa ylvas aatos:
KUORO:
Kun joka paiva kasissamme uutta syntyy,
maa muokkautuu ja luodaan kaikki se,
mik' ihmiselle pystyy paljon antamaan,
niin taytyy meilla myoskin olla oikeus
maan antimiin ja tyomme tuloksiin.
MIESAANET:
Tyokansa!
KUORO:
Oikeutes puolesta siis taistele!
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