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NOUSE, AURINKO!

Täällä on niin tunkkaista, 
täällä on niin ahdistavaa. . .

Maa kumisee routaisena askeltemme alla. 
Ilma, jota hengitämme, huokuu raakuutta 
ja vihamielisyyttä.
Ihmiset ovat tulleet hämäränsokeiksi: 
he eivät tunne toisiansa.

Yön kasvattamat varjot piirittävät meitä. 
Ne uhkaavat langeta päällemme 
ja tukahduttaa meidät.
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Nouse, aurinko!
Lannista tuhoa uhkaava pimeyden mahti 
ja sen sokeat puolustajat.
Pelasta meidät varjojen vallasta!

Nouse, aurinko!
Avaa sokeain silmät
näkemään maailma kauniina, 
ihmeellisen kirkkautesi valaisemana. 
Herätä heidät havaitsemaan 
pyyteittensä raakuus ja rumuus.

Sulata heidän jähmettyneet sielunsa 
vastaanottamaan ja omaksumaan ihmisyys!
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ME MUOVAAMME. . .

Me muovaamme meltoa rautaa — 
maailmankuvaa ihmisten sieluissa — 
haaveemme mukaan,
polttavan luomiskaipuumme mukaan

Kärsimysah j ossa
muovausvalmiiksi kiehunut rauta 
herkästi taipuu. . .

Katkoen tottumuskahleensa 
uusia uomia etsii
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kiusatun ihmisen ajatus.
Sille me annamme daidalos-siivet 
ja daidalos-tahdon
pyrkiä pois Minotauros-luolasta 
päivää kohti — 
elämän valkeuteen!

Me muovaamme meltoa rautaa —
maailmankuvaa ihmisten sieluissa —
haaveemme mukaan,
polttavan luomis-ja kauneuskaipuumme mukaan!
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ATLANTIS.

Ah, autuas suku
ajan aallokon helmasta nousi, 
tuhatmääräinen luku 
yömyrskyjen keskellä sousi 
päin Atlantista, 
missä onnenmaa 
satuloistossa silmiin väikkyi.

Veri taiottu suonissa läikkyi! 
Sydän löi niin kätkössä poven 
kuin kuoleman valtaoven 
olis pyrkinyt murskaamaan. . .
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Se luottanut ei jumalaan, 
ei Zeuksehen, ei Apolloon, 
ei Moiraan — yön kohtaloon, 
se innosta elämän syti — 
halu ihantolaan siellä kyti!

Kävi kuohunta aallokon öisen. . . 
Vesihiidet vaahtojen ratsuilla ravaten 
ympäri piiritti joukon,
suitsuten suistansa silmille sumua. 
Ailansa pohjaton kohtalo, avaten 
kitansa kauhean loukon, 
kaiutti korviin kuoleman kumua. 
Railoili taivas yön salamoista!
Kuin lieskaten helvetin onkaloista 
ne käryävin kielekkein alas löivät 
ja kuorossa kuolemanyöu säkenöivät.

Ah, autuas suku,
sun hetkesi tullutko oisi?
Tuhatmääräinen luku,
vömyrskyt sun voittaako voisi?

Sun elämäsi jäikö
yön helmaan ikuiseen,
mi sankkana sun saartoi
kuolemankauhuineen,
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kun onnenmaasi rantaa 
yritit saavuttaa? . . .
Ah, ainiaanko kantaa 
yön kärsimykset saa?

Ei, ei! Sun rintas tulta 
yö sammuttaa ei saa!
Niin kirkkaana kuin kulta 
silmiisi kangastaa 
vihannat, vehmaat rannat 
ihanan onnen maan. —
Kun taiston taakan kannat, 
sa saavut onnelaan!
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TYÖ.

Kun istutetut puistot huminoivat, 
kun vainioilla nuokkuu tähkäpäät, 
kun karjankellot kartanoilla soivat, 
kun temppeleiden jättiholvit näät,

niin muista, että taikavoimallansa 
työn täytynyt on kaikkeen koskettaa, 
kaikk' että olemassaolostansa 
vain työlle yksin kantaa kunniaa!
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TYÖTTÖMYYS.

Lapsuuteni kauhu-uni — putoaminen 
ammottavaan tyhjyyteen — 
on toteutunut.

Iäisyyden takaiselta tuntuu päivä, 
jolloin jäin ansiotyötä paitsi, — 
jolloin minut sysättiin kuilun reunalta alas 
yhteiskunnan ja elämän ulkopuolelle, 
säälin ja armon varaan.

Kuin unessa
näen itseni airottomassa ruuhessa 
myrskyn heiteltävänä.
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Ranta pakenee yhä
ja sen mukana pelastuksen mahdollisuus. 
Nauraen aukoo syväri ammottavaa kitaansa 
Se tietää saavansa aterian,
ellei ihmettä tapahdu. . .

Tänään samaa kuin eilen 
ja lukemattomina muina päivinä: 
Mistään ei tule mitään!
Kukaan ei tarvitse ketään!
Mitä sanon minä taas
rakkaille, odottaville omaisilleni?
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VELJEYSLAULU.

Veljeyden fenix-lintu toivon viesti vie 
turruttavan nälkäruoskan alla nääntyneille. 
Viitoita pois pimennosta johdattava tie, 
lunastuksen lohduttava laulu laula heille.

Kerro: turhaan Sampoansa Louhi paimentaa. — 
Oikeutta pilkata ei sentään ikuisesti!
Haastaa henki Kullervon, sen ääntä kuunnelkaa: 
kylliks kauan Apson suvun orjuuden yö kesti!

Pääsinpäivän valkeutta tietää aamun koi. - 
Miljoonien sydämet jo svkkää tahtiin samaan;
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veljen käteen liitä kätes, — sinullekin soi 
kutsu käydä elämässä paikka valloittamaan.

Meitä ennen uupuneiden veri velvoittaa 
heimoamme vainoavaa kohtaloa vastaan.
Toinen toistaan tukien vain oikeutta saa! — 
Menettää voi kamppailussa kahleet ainoastaan.

Kiiruhda, sua vuottaa siskot, veljet, yhteistyö, — 
tiimalasin kallis hiekka ei saa vuotaa hukkaan. 
Tultuasi moukarimme tarmokkaammin lyö, — 
ihmisyyden kylvö ehtii aikaisemmin kukkaan!
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UUSI PROMETHEVS.

Kuoro:

On vielä ihmiselon yllä yö. 
Taantumuksen julma Jupiter 
kauhusvleilyynsä kaiken sulkee. .

7 soolo:

Uinuuko ihminen?

2 soolo hiukan voimakkaammin:

Hän raataako ja rakastaa ja vihaa 
ja iloaa kuin eläin?

19



 

 

 
 

 
 

 

 

7 ja 2 soolo yhdessä:
Pedon pyytehetkö: raatelu ja ruoka 
ohjaa yhä ihmisaskeleita?
Faunin narrinseppelkö on vielä otsallamme?

Kuoro:
Ei, ei!
On syntynyt jo uusi Prometheus 
tään eläin-ihmiskunnan keskuuteen.

Pojat:
Hän, jok’ on jumalaista, suurta sukuperää, 
on tullut sekä tuonut päälle maan 
tulen, taivaan lahjan,
ihmisyyden ikikaipuun kirkastetun liekin, 
mi valaisee ja lämmittää ja sielut soimahan 
saa korkeamman elämän ja onnen ikävästä.

Koko kuoro:
Onnenkaipuun ihmeellinen liekki, 
eläimellisyyden kuonaa kuluttava kiirastuli!

Tytöt:
Sen kipinä on singahtanut miljoonien rintaan 
ja sytyttänyt siellä suuren palon,
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päivään-pyrkimisen pyhän vietin,
mi kannustaen käskee kamppailemaan 
elämän-vön kauhistavaa hirmuvaltaa vastaan,

Pojat:

mi käskee kaatamaan ja kammitsoimaan
taantumuksen julman Jupiterin,
tuon eläimellisyyden verenkarva-pedon!

Koko kuoro:

Kerran koittava on uuden ajan aamu. . . 
Silloin ihmisyyden päivä purppurallaan 
seppelöi yön hämärässä kilvoitelleen kansan 
vapauden voitonseppeleellä!
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HYMYILE, KEVÄT!

Hymyile, Kevät!

Anna auvosi lääkitsevän vihmeen 
hyväilevänä langeta 
okaisen ja ahdistavan elämänikeen 
hiertämiin ihmissieluihin.

Hymyile, Kevät!

Karkoita nuoren olemuksesi vapauttavalla 
kosketuksella
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kärsivien rinnoista
puutteen patoama, jähmettynyt toivottomuus. 
Lohduta heitä!
Innoita heitä!
Ojenna heidän käteensä
elämänuskon tuoksuava, tulipunainen kukka, 
että he saisivat herätyksen 
ja tulisivat pelastetuiksi!
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HERÄNNYT NUORUUS.

I.
Meidän Huoruutemme.

Tytöt:
Missä on se nuoruus, 
josta kerrotaan vanhoissa 
viidenkymmenenpen nin romaaneissa, 
jonka tunnusmerkkejä ovat: 
romantiikan kirjavat paperilyhdvt 
ja helisevä paimenromanssi 
kuutamoisilla käytävillä. . .

I soolo:
Missä on se »kultainen» nuoruus?
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11 soolo:
Onko sitä olemassakaan?

Kuoro:
Me ainakaan emme ole sitä milloinkaan nähneet.

Tytöt:
Kuin lentoon tottumattomat varpusen pojat, 
jotka korkean jyrkänteen reunalta sysätään alas, 
on meidät työnnetty elämään omien siipiemme

varassa.

Kuoro.
Jokaisen täytyy yrittää lentää 
välttääkseen putoamisen ja murskautumisen.

Pojat:
Sellainen on meidän Huoruutemme 1

Kuoro:
Se on kokoonpantu lukemattomista
arkipäiväisistä asioista,
joista tärkeimmät ovat työ ja leipä.

Aamusta iltaan täytyy meidän raataa 
keskenkasvuisin, natisevin jäsenin.
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Soolo:
Ja jos työtä ei ole, 
jäämme me avuttomiksi.

Pojat:
Hätääntynyt ajatuksemme pieksää tyhjyyden 

seinää
etsiessään ulospääsyä meitä piirittävästä vmpy 

rästä.

Kuoro:
Meillä on vain yksi tie — vain yksi mahdollisuus. 
Alaspäin emme saa painua, 
sillä silloin olisimme hukassa.
Meidän on pakko pyrkiä ylös 
elämän aurinkoisia rinteitä kohti.
Sieltä me lövdämme meille kuuluvan nuoruuden!

II.

Me kalpaamme laulua.

Pojat:
Heidän tuhkanharmaat laulunsa 
räpyttelevät väsyneitä siipiään 
vökapakoiden ja tanssisalien
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ummehtuneessa ilmakehässä 
humalluttavan viinin
ja ärsyttävästi notkahtelevien naispovieu 

innoittamina
kiimaisesti läähättäen.

Tytöt:
Kuin tyhjä porraskäytävä 
kajahtelevat ontot sanat, 
joiden lävitse kuultaa kalpeiden varjojen 
tarkoitukseton karnevaalityhjyys.

Kuoro:
Meidän elämänjanoinen henkemme 
ei paljoakaan rikastu noista lauluista.

Pojat:
Ne eivät valaise pimeätä tietämme.

Tytöt:
Ne eivät lämmitä vilussa värjöttäviä svdämiämme.

Kuoro:
Ne ovat vieraita ja mykkiä meidän maailmas

samme.
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Tytöt:
Me kaipaamille laulua meidän omalla kielellämme. 
Me kalpaamme nuorta ja voimakasta laulua,

Kuoro:
punaisella sydänverellämme kirjoitettua laulua, 
joka jyrähtäisi kuin ukkonen, 
joka iskisi ja valaisisi kuin kirkas salama, 
joka hehkullaan sulattaisi sfinksinkin kivisen

sydämen.

Pojat:
Me kaipaarnme laulua, joka kertoisi työstä 
ja ihmisen taistelusta luonnon ja elämän her

ruuteen.

Tytöt:
Me kalpaamme laulua, joka antaisi luottamusta 

ja voimaa
kamppailussamme kohti parempaa tulevaisuutta, 
laulua, jolla olisi rohkeutta lentää mielikuvituk

sen rajamaille
noutamaan tuoreen öljypuun lehden 
merkiksi unelmiemme kaukaisesta maasta.

Kuoro:
Sellaista laulua me kaipaamille!
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VALOTORNI.

Kuoro:
Kun myrskyinen, sysimusta syysyö 
saartanut haahtesi on, 
perin turhaan sa tuijotat pimeään — 
pelastuksen ei pilkettä näy!

Soolo:
Hätä kasvava sielussa suuntaasi haparoit — 
väylä on tuntematon. —

Kuoro:
Kohu kammottavin tuhoentein vain 
salariutoilta korviisi käy.
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Soolo:
Ah, ahdistusta ja kuolemankauhua 
tulvillansa on yö!

Kuoro:
Kuin raskaat möhkälepaadet
painavat päälläsi pilvien liepeet,
älläsi ahnaat aaltojen Syvärit
karjuvat, — kiukusta sähisten
lyö taajaan toinen toistansa seuraava
vaahtopää kuohu sun purttasi — tiedä et,
tiiman tai kaksiko vielä
se kuohujen painetta kestää. . .

Poiat:
Omin voimin et voi sysisynkässä yössä 
sun tuhosi tuloa estää. . .
Olet avuton keskellä aaltojen raivoa, 
kahleissa pimeyden. —
Hyvin tiedät sa sen!

Soolo:
Hädän kourissa värisevä sielusi 
tähyää pelastusta, 
vaan —

Kuoro:
turhaan —
mistään ei mitään näy,
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joka puolella vain kohu vimmattu käy; 
edessä ja takana on yön seinä musta!

Tytöt:
Silloin, toivottomuus kun on suurin, 
välkähtää valo yössä 
kerran, toisen, kolmannen — 
yhä jatkuen, 
ja joka kerta
sädekimppu kirkkaasti valaisee 
syvspimeää, myrskyistä merta.

Kuoro:
Pelastus!

Soolo:
Valotorni on työssä!

Kuoro:
Unen horteesta havahti vartija vihdoinkin siellä 
ulinaan yömyrskyn ja kiiruhti lyhdyn luo. — 
Pian alkoi se täyttää tehtävätään: 
sädekiiloja iskeä vöpimeään.

Soolo:
Pelastus!
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Kuoro:
Valotorni on työssä!

Heltisi kauhun ja kuoleman käsi
sun sielustasi. Sinä sait
yliotteen kamppailussasi raivoavan meren 

kanssa.
Salakarien lomitse, väikkeessä valon 
taas matkasi suunnan hait, 
jota purjehtien pian haahtesi 
sataman saavuttaa!
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sanomalehti.

Soolo:
Sanomalehti — luomisen ihme!

Tytöt:
Terävien aivojen, kätevien käsien työ. 
Todistuskappale ihmisen tahdon 
ja taidon suuruudesta.

Kuoro:
Kaikkeutta-syleilevän ihmishengen 
loistava voimannäyte.
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Soolo:
Kuolleet paperirullat, joissa ei ole ollut yhtään 

mitään,
ovat kuulleet ihmisen äänen:

Kuoro:
Tulkoon elämä!

Tytöt:
Ja paperi on alkanut puhua,
se on alkanut hymyillä, nauraa ja itkeä,
se on alkanut hengittää, se on alkanut elää!

Kuoro:
Väkevänä ja monikirjavaisena svkähtelee elämä 
ohuilla paperisivuilla,
joita ihmishenki on painomusteen välityksellä kos

kettanut.

Tuhannet ja taas tuhannet
juovat siitä elämänmaljasta janonsa sammuksiin. 

Pojat:
Toiset kuorivat vaahdon,

Tytöt:
toiset imevät mehun
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Kuoro:
ja toiset ammentavat pohjasakan, 
kukin makunsa ja tarpeensa mukaan. 
Ja kaikki tulevat tyydytetyiksi. 
Kaikki saavat sitä, mitä haluavat, 
ja lisäksi paljon muuta.

Tytöt:
Yhä korkeammalle, yhä täydellisempään pyrkivä 

ihmissielu
henkäilee kuin raikastuoksuinen kevättuuli 
noiden elämää kuohuvien paperisivujen yllä — 
hyvän sekä pahan,
kauniin sekä ruman elämänilmiön yllä — 
kuljettaen onnen ja täydellisyyden kaipuun sie

meniä
kirjavasta elämänmenosta hurmaantuneihin sisar- 

sieluihin.

Pojat:
Se on kaikkeutta-syleilevän ihmisen jatkuva 

luomistyö.

Tytöt:
Hän luo lakkaamatta itseään.
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Pojat:

Hän luo lakkaamatta muita 
oman kuvansa kaltaisiksi.

Kuoro:
Ikuisesti kumajaa ihmisen rinnassa: 
Tulkoon elämä! Tulkoon valkeus!
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SUURKAUPUNGIN YÖSSÄ.

Kuoro:
Kuin saalista vainuava jättiläiskorppi 
hyökkäsi musta pilvenmöhkäle alas 
kivimuurien kattojen tasalle 
piiskaamaan vesiraipoilla kiimassa läähättäviä

katuja.

Tytöt:
Syyskuista sunnuntaiyötä 
alastomuudessaan viettävä suurkaupunki 
säikähti yllätystä,
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saaden ikäänkuin lievän halvauksen: 
sen sydän lakkasi tykyttämästä 
ja verenkohina vaimeni. . .

Pojat:
Kuin nälkäiset sudet 
ahmaisivat kapakat tuotapikaa 
katujen ihmismassan 
ja vihaisen pilven vesiluuta 
lakaisi jälkien hajun asfaltilta.

Kuoro:
Outo äänettömyys ja tyhjyys 
— rankkasateen säestämä —.

Pojat:
Kaikkiallako?

Tytöt:
Ei!

Kuoro:
Kirkkopuiston syrjäisellä penkillä 
vanhan vaahteran suojaavien lehvien alla
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sykähtelee elämä — omalla ihmeellisellä taval
laan —

avokitaisen pilven ärhentelvstä huolimatta.

Pojat:
Kaksi köyhää, kohtalonsa murjomaa ihmistä 
toisiinsa kietoutuneina 
— toinen toistaan lämmittäen — 
jakamassa vähäisiä aarteitansa.

Tytöt:
Ei ole vilua,

Pojat:
ei ole nälkää,

Kuoro:
ympäristön ja elämän kieroon kasvattama,
mutta kahdelle kurjalle
autuuden portit aukaiseva rakkaus vain.

Kuin messukynttilä
tuikuttaa taustalla, kappelin portaiden juurella, 
tihrusilmäinen sähkölyhtv!
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HÄVITYKSEN ENTEITÄ.

Soolo:
Verenkarvainen ruskotus yltyy yhä. 

Tytöt:
Sen punaroihuiset liekkikielet 
nuoleskelevat taivaan lakea

Pojat:
ennustaen hävitystä ja kuolemaa,

Kuoro:
tieltänsä kaiken tuhoavan kulovalkean 
pikaista syttymistä.

43



 

 

 

 

Tytöt:
Hätääntyneenä tuijottaa ihmiskunta 
sodanjumalan saalistakarjuvaan kitaan.

Poiat:
Sähisteu luikertelee sieltä esille 
kähyjä sylkevä käärme. . .

Soolo:
— Eikö kukaan kykene sen päätä rikki polke

maan?

Kuoro:
Ahdistettuja sieluja jähmettää hyytävä väristys. 
On kuin kuoleman sormet kuristaisivat kur

kusta.

Soolo:
— Siis sittenkin-------—

Kuoro:
— Vain mittaamattomat kärsimyksetkö 
juoksuhaudoin ja piikkilanka-aidoin koristetuilla

ruumiskentillä
on miljoonien,
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työtä ja leipää
ja hitusen elämäniloa janoavien matkan pää

Tytöt:
Verenkarvainen ruskotus yltyy yhä.

Kuoro:
Sitä hehkuttavat he,
jotka kuvittelevat pedon irtipäästämisellä 
'ratkaisevansa ajankohtaisia pulmakysymyksiä

Soolo:
Narrit!

Kuoro:
He näkevät vain alun, mutta ei loppua, 
eikä sitä, mitä sitten seuraa!
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KIROTTU ELÄMÄ.

Huolien harmaus 
aamuin ja illoin, 
päivisin tappava työ. 
Sielun ja ruumiin 
voimia silloin 
saasta ja sairaus syö.

Köyhyyden kirous 
köyryyn painaa 
harteita onnettomain; 
varhain jo heidän 
on henkensä vainaa - 
ruumiin rutsana vain!
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ÄITI JA LAPSI.

Oli synnissä siinnyt ja syntynyt 
hän, elämän lapsipuoli.

Salarakkauden rikosnuoli
tylyn kohtalon jousesta singahti silloin
sieluun äidin, kun tuskalla tunsi
hän lähestyväksi sen kauhean, joka
hänen — köyhimysnaisen — joll' ei ole miestä,
saa satakertaista kärsimysiestä
laahaamaan läpi elämän, joka
on maailman silmissä häpeän oka.
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Miten peljätti ihmisten syytös ja pilkka 
häntä, mi laupea luontoa kohtaan 
olleensa tiesi, sen tajuaa vainen 
lempensä häpeämerkkiä kantava, 
kurjuutta kärsivä nainen.

- Mitä tein minä kurja, kun näin mua raipct 
Sallimus, Kohtalo, tai kuka liet?
Vereni ääntä vain kuuntelin kerran, 
ja siitäkö iäksi onneni viet?

Kärsimys antaa voimaa ja tahtoa 
kantaa kohtalon raskaita kuormia, 
nähdä niissäkin loistetta onnen, 
tuntea taakkansa rikkaus, jota 
ei maailman ryövärit ota.

Niin avas äitikin silmänsä silloin, 
kun lapsensa synnytti maailmaan, 
kuin unesta vaan.
Kestetty kärsimys, pilkka ja huoli 
ja henkensä haikeus, 
kaikki se kuoli

51



 
 

 

 

 
 

 

sielusta silloin ja valtavan riemun 
ja onnen lähteistä vuolaana virtaava 
äitiystunne paisutti povea — 
taannoin pilkan ja puutteen peitsillä 
haavoitettua povea.

— Oi oma armas! — Poikako. . . tyttökö. ..? 
Oi oma tyttöni, kukkani kallis!
Kuinka sua hellin, ei aavista vkskään. . .
En ikänäin sua maailman raitille 
päästäis — en taittaa, en tallata sallis!

— Sinä elämässäsi et likatahraa 
sieluusi päästä. . . ei, miten vois 
edes aatella sellaista. . . siunattu, sinähän 
saavuit lahjana taivaan tahdosta 
lohduksi mulle,
ja kerran — sen uskon olet elämälläsi 
äitisi erheet pyyhkivä pois!

Niin pyhän kultaisin uskoin
äitiysonnensa hurmassa haastaa 
lapselleen tämä sairas ja solvattu nainen. 
Kohtalo vierellä vartoo ja ääneti on. 
Tulevaisuudesta yksin se tietää vainen.
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LAPSUUS.

Kuoro:
Hyvän, pahan ulkopuolia 
lapsuudessa astellaan.:— 
Sielu on kuin kevätkukka, 
tuoksuton ja umpussaan. 
Älkää ennen aikojansa 
sormeilko sen silmuja, 
antakaa sen juurtua 
ja auringossa aueta!

Tyttö:
Ihmiselon vainiolla 
hento oras olen vain.
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Pieni aarrelipas äidin 
ihanteiden, nnelmain. 
Minuun kätköön talletti 
hän salaisimman toiveensa: 
vastaisuuteen kuvansa 
vien kenties kirkastettuna.

Poika:
Kuvitusten eksyttävää 
villiviidakkoa käyn.
Elän aikaa ihmeellisen, 
loputtoman unennäyn. 
Päivän kirkkaudessakin 
haastaa henget satumaan: 
yksi tahtoo oikealle, 
toinen viittoo vasempaan!

Kuoro:
Kuvitusten eksyttävää 
viidakkoa tiemme käy. — 
Virvatulten takaa-ajoon 
elämässä ennättäy 
ehkä meistä monetkin, 
jos eivät opastusta saa, 
tietoa mist' todellisuus 
alkaa, mistä satumaa.
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Ajan viljavainiolla
oraita me ollaan vain.
Vahaa eessä elon kouran;
sieluj emme muokkaajain
herkkä heijastin. — Siis suuren
Kaitselmus, suo rakkauden
uhota sen rinnasta,
ken viittoo tiemme vastaisen!
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LAPSUUSMUISTO.

Olit mulle sa unelma onnesta vain — 
vaellukseni valkeusaikaa; 
poven täydeltä silloin tuntea sain 
elonkylläistä kauneustaikaa.

Sadun siintoa päivän päilyssä näin, 
yö, ilta ja aamu ne lauloi 
lumohymnejä, joidenka taikaan jäin, — 
ikipäiviks ne henkeni pauloi!
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KERRAN VAIN . . .

Ikuisesti vihannoiva seppel nuoruuden!
Itsekukin kulmillaan sen kantaa kerran vain. 
Kerran vain on aika aatteen — suurten unelmain. 
Onneton, ken kevytmielin hukkaa hetken sen.

Helvetti tai taivaskuvat sielun herkkään vahaan 
piirtyy lähtemättömästi silloin, kutsuu työ. 
Hurmiossa maailmaa syleillen sydän lyö.
On ovi avoin elämässä hyvään taikka — pahaan.

Onnellinen, suuntansa ken silloin oivaltaa.
Hän ihmisyyden piennartuneen työmaan huokailun
kuulla voi, hän olemassaolon ratkaisun
kuin aarrelippaan avaimen tiellänsä löytää saa.
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VALVOVA SILMÄ. 

(V ankilatunnelma.)

Kuin Dovre-vuoren noitaämmän silmä 
tuo sellin oven reikä tuijottaa. 
Täys-unessa se kyll' on olevinaan, 
vaan koiran unta! tiedän: vainuaa

öin, päivin alati se askartelut, 
tään kopin kätkössä mä mitä teen, 
ja läppäkaihestansa huolimatta 
se kyllä näkee joka askeleen.

Ja armias, jos — uskoen sen uneen 
ma horjahtaisin, vaikka hiukankin, 
niin välkähtäispä valeen umpisilmä 
ja — syyttäjäni eessä seisoisin!
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NUORI KOTKA.

Kun kuulakkuuttaan värisevä auer vajottaa, 
kun vastus pakenee pois sairaan siivenlyönnin alta, 
vaikk' alkulennon lupaus niin tuntui ihanalta, 
ett' unhoittuivat pesä, emo, unhoon joutui maa,

niin mitä tuntee silloin nuori kotkan poikanen? 
Päämäärä: kirkas korkeus ja laajat näköalat, 
yökausin pitkin unelmoidut avaruuden salat, 
ne kaipaavasta sielustaanko kuolettaa vois ken.

3i ei! Vain rupisammakko maan mutarapakkoon 
voi tyytyä, ei esikoinen ilman kuninkaan,
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mi syntyessään määrättiin jo lentoon korkeaan, — 
se ei voi iäks alistua samaan kohtaloon.

Vaan pesän suulla suuren kaihon virttä joikuen 
se ammuttua siipeänsä sukii, siks kun kestää 
taas ylvään koekaarron, silloin nousemasta estää 
ei nuorta kotkaa voi, se vaikk' ois lento viimeinen.
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NIINKÖ?

Tiima tiimalta vain vuotaa ajan hiekka 
iärettömän menneisyyden pohjattomaan mereen; 
isku iskulta ain' uppoo vihan miekka 
syvemmälle ihmisien sydämiin ja vereen 
eläintämme kasvattavaa myrkkyänsä valaa.

Kivenheitoksiko jäikin hengen lentokaari, 
saavuttamattomiinko veljeyden taivas, 
lyijynraskaana kun sielumme vain maahan halaa?
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KOHTALON LEIKKIKALU.

Kylää kiertää hakateitse mies kuin metso siipirikko. 
Virsuparin alla taajaan kapsahtelee kanervikko.

Kujan suulta lasten kirku: hullu ukko, ruoti-Iiska . . .! 
onnetonta ajoi takaa sattuen kuin solmupiiska.

Harjasleuka vavahtaa: pian västingin kun valmiiks 
saisin,

koko kylän kakaroineen ruumeniksi pommittaisin!

Paholaisen taikapillit puhkesivat päässä soimaan 
maanitellen takamaille hulluntöitä paiskiloimaan.

*
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Kylä tietää: takamailla - miss' 011 viidakkoinen aho, 
äärellä sen asumaton, akkunaton tupa laho —

kerran vilja lainehti ja karja laitumella kulki.
Hovin torpan vaurauden pelto, kartano toi julki.

Iisakki, sen isäntä, sai maistaa mannaa onnen maisen: 
puutteetonta kodin rauhaa, rakkautta hyvän naisen.

Kolmekymment' ajast'aikaa menestyksen päivää kesti. 
Silloin suuttui kohtalo ja iski yhtämittaisesti:

Syksy-yönä ahdostäyden riihen poltti ukonnuoli; 
tulipalosanaa vaimo säikähti, sai taudin, kuoli.

Hovin vaari nurmeen painui, poika maat ja mannut peri. 
Vanhat välipuheet hukkui vaarin kanssa. Ahnas veri

perillisen rintaa poltti: pellot — muudan kapanala 
takamaiden siimeksessä — ahmaistiin kuin herkkupala.

Niinkuin hirmumyrskyn lyömä honka Iiskan varsi 
murtui,

mieli masentunut vitkaan lieväks hulluudeksi turtui.
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Ruotilaisen armoleipää mies syö nyt ja töissä hiipsii 
ollessansa hyvin mielin; närkästyy jos, salaa viipsii

takamaille muurin tekoon. Muinoin muokkaamansa 
ahon

kivet raahaa raunioon hän suojaks linnan — tuvan 
lahon.
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KEN SELVITTÄÄ VOIS. . .

Ken selvittää vois nuoren tytön 
sielun ailahtelut!
Häntä mies voi viehättää 
vain niinkuin lasta lelut.
Jaa, ei, jaa, ei, jaa, niin tinkii 
lapsi sekä nainen 
hänessä, ja lopputulos 
siks on sekalainen: 
omatunto, turhamaisuus 
käyvät kauppojansa, 
sydän seisoo syrjässä, 
se viel' on umpussansa.
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KEVÄTYÖ.

Kevätyön yli heitetty huntu on lemmettären. 
Kivimuurien akkunat raukeina tuijottavat. 
Haparoi käsi hervoton käytävän kätkössä 
saatetun kättä;
povi lemmestä laajennut huoaten
nousee ja laskee;
punahuulia kauan jo nääntänyt
jano on suudelmien,
tuhatkertaisin kiihkoin ne nyt
lymypaikkansa lähteellä juovat!
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ILTALAULU.

Aurinko kaukaisten metsien sylissä. 
Karjojen kellot kalkkavat kylissä, 
tummuvat vihreyskylläiset puistot; 
haikeus siittävi sieluun muistot — 
menneiden iltojen muistot!

Vuosia sitten, tuon veräjän pielessä 
löysin mä tyttö sun, yön tulo mielessä; 
katseeni kerjäsi katsetta kuumaa, 
janosi huuleni huultesi huumaa — 
kirsikkahuultesi huumaa.
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Katseen sa annoit, mi lemmestä palaen 
sytti mun, riemua rintaani valaen 
paljon se lupasi, paljon se antoi, 
rakkausunehen kanssasi kantoi — 
kesäyön unehen kantoi!
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YÖKULKIJAN KOHTAUS.

Yksin mä värjötin äärellä elämän aution erämaan, — 
ei edes viittonut luoksensa vieraan vilkkuva liesi. 
Nietosta maailman pilkan ja puutteen sieluni sai vaan 
kahlata, kunnes se kohtasi yössä sun kulkurintiesi.

Vaikersi routainen tanner sun öisien askeltes alla... 
Katseesi kaihessa äkkäsin kohtalon kirousmerkin. 
Sielusi nuoria silmuja suuteli syksyinen halla. — 
Ryöstetty suitakin oli siis kevätyö-hetkesi herkin!

Kohtalo! Ah, miten tunsin ma kohtaasi katkeran vihan. 
Elämän puhtaat päärlyt sa turmelet, tallaten lokaan.
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Sieluni, runneltu kamppailukenttänä hengen ja lihan, 
tunsi kun työnsit sa taas verihaavoihin ohdakeokaan!

Sinä siis vieläkin onnettomamp' olit. Tunsi mun tuntoni 
tarpeen tarjota lohduksi sulle se hellyys ja hyvyys, 
sieluni syvimpään soppeen min kätkin mä silloin kun

kuntoni,
kaikkeni uhkasi ahmata yötieni saastojen syvyys!
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KUIN AUTIO TAKO.

Minun sieluni oli kuin autio talo,
jonka nurkissa hiiviskelee kolkko yksinäisyys 
iljettäviä lukinseittejänsä kutoen.

Minun sieluni oli kuin autio talo,
jonka sokeat ikkunat tuijottavat yöhön
ilmeettöminä — kaihisen silmän tavoin,
jota naapurit pelkäävät ja varovat lähestymästä, 
sillä he uskovat siellä aaveiden asustavan.

Minun sieluni oli kuin autio talo, —
sitä kaikki kammoksivat, kaikki, paitsi et Sinä, 
minun lohduttajani, minun elämäni valkeus.
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Kauneuden aarrelipasta povessansa kantavan
satakielen lailla
lehahdit Sinä akkunani alle
ja lauloit sanattoman laulun elämän ihanuudesta.

Kuin avaruuden otsalta maahan vuotava auringonkulta 
valui helmeilevä laulu minun sieluuni 
puhdistaen sen, täyttäen sen kammottavan tyhjyyden 
hyvien ajatuksien ihmeellisellä elämällä, — 
sytyttäen sinne rakkauden lämmittävän tulen.

Kukaan ei tiedä, mistä Sinä tulit 
ja miten Sinä tulit.
Mutta minä tiedän,
että Sinun henkesi hallitsee sieluani, — 
että siellä on viihtyisää ja turvallista.

Nyt sitä ei kukaan kierrä, nyt sitä ei kukaan pelkää, 
sillä siellä vilkuttaa tuttavallisesti 
Sinun svtyttämäsi valo yössä kulkijalle.
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PETTYMYKSEN PÄIVÄ.

Aikaisaamun silmäys luo säihkeen ikkunaan. 
Sädekimppu kultainen valahtaa huoneeseen 
värjäellen välkyllään elävään purppuraan 
tuolit, pöydät, pielukset ja naisen vuoteelleen.

Hymyn henkäys kuin veden viri väräjää 
huulillansa, sydämellään käsi liikahtaa.
Nyt hän herää, tajuaa: on postipäivä tää! — 
Viime viestin mieheltään hän vankilasta saa.

Vielä viisi vuorokautta — sitten. . . ah, ei voi 
kylliks jälleennäkemisen hetken autuuteen
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uskaltaa. . . niin pyhältä se tuntuu, unelmoi 
odottava nainen onnenaavistuksineen.

*

Hiukenivat huhtikuisen illan hämärään
huomenhelon herättämät ilonaavisteet;
mustan linnun siivenlyönnit siuhuu päällä pään, 
silmiin pusertuvat kuumat kvynelpisareet.

— Kallis. . . kestä. . . kevättä ei meille tullutkaan... 
toinen tuomio — hän kertaa — katsoo kirjeeseen 
pettymyksen kouristava kauhu sielussaan, — 
siellä tuntuu viritetty kieli katkenneen.

Vapahduksen vihdoin vuolas kyyneltulva tuo.
— Täytyy kestää! Kerran toki portit aukeaa 
sullekin, ja silloin. . . rakas — kohtalo jos suo — 
saamme yhteiselämämme kevään saavuttaa.

Odottavan onnen kilo kuivaa kyyneleet. 
Naisen suuren rakkauden hehku väkevöi 
hartauden huoneessa: on muistot samonneet 
vankikoppiin — kalleimman ne siellä seppelöi.
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SAIPPUAKUPLIA. 

Markkinapuhujaa kuunnellessa.

Sanoja vain kuten saippuakuplia 
hönkäisi veijari kansan sekaan. 
Henkensä tuotteet ne killuivat kauniisti 
kiihtäen markkinarahvasta mekään.

Kuuntelin hetkisen: Henkinen huijaus 
eläköön! — Täydestä tyhjiä rakkoja 
kaupata. . . Ei olis uskonut, että on 
meilläkin miehiä kuin toriakkoja.

Niinhän se on tämän maailman meno: 
ne, joiden päinä on tyhjiä kalloja, 
hönkivät ilmaan — saippuapalloja!
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AH, AAVISTATKO...?

Ah, aavistatko, tyttökulta, 
minkä tempun teit? —
Sa tyhjyyden ja rauhan multa 
rinnastani veit.

No, tyhjyydestä. . . mitä tuosta, 
sait sa saada sen; 
vaan rauhatonna jälkees juosta.., 
Siitä kiitä en!
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VAPPUYÖNÄ.

Maan toivo matkalla Alppilasta.

- Ne eivät palaa jällehen 
nää osakunnan päivät ... ei. . . 
Voi persetti, se naikkonen 
kai viimeisenkin markan vei. 
Hän kaivaa lompsan taskustaan 
ja tutkistelee — tyhjää vaan.. . 
Jäi kaikki Alppilaan!

Jäi sinne impi armas tuo 
vain rakkauttaan tuhlaamaan 
kai kestävämmän lompsan luo, 
ma lainailemaan mennä saan. . .
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Niin kukkii naisen itsekkyys! —
On kevätyö kuin synkkä syys, 
kun pettää ystävyys.

Vaan sittenkään en surra saa,
on tulevaisuus eessä mun!
Oi, armas, kallis isänmaa,
sun turvaajakses antaudun. . .
Yö. . . hik. . . kun bolsu. . . hik. . . kun saa 
hän yössä yksin oksentaa, — 
saa uhrin isänmaa.

Ei korva kuule, silmä nää,
tiepuoleen toivo horjahtaa,
on jalka raskas, täynnä pää
ja helmahansa kutsuu maa.
Hän siihen tyystin tuupertuu.
— Niin persetisti kuivaa suu, —
unhoittuu kaikki muu.

— Kaikk' kaataa, tempaa kuolemaan. . . 
soi yössä harras raiku tuo.
Hän veisaa täyttä kurkkuaan, 
kun järjestysmies saapuu luo 
ja virkahtaa: nyt lähdetään. . .
Hän sortunehen synneissään 
vie — uuteen elämään!
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TAIDEARVOSTELIJA

Hän tuntee kauneussynnyt syvät; 
on kaivanut kuonasta kultajyvät.

*

On terniinsä tämä: ei »ismit» ja »kismit» 
ne kauneusarvoja koskaan kanna!
Ja uudemmat suunnat, ne »dismit» ja »lismit», 
ne nielee kriitikon kirouspanna.

*

Hän sieluja silpoo pylvään päässä.
Vaan kriitikon itsensä sielu on jäässä.
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IEEUSIOONEJA.

Me Arlekiiuilta tään viisauden kuulla saamme:
Kun ihmisiltä puuttuu onni, heille antakaamme 
onnen illusiooni.

No, hyvä on! Se armopala heille annettakoon.
Ja kenties jotain omaakin saa kylvää samaan vakoon, 
vaikka leikin vuoksi.

Kas näin! Tuon viisaan kehoituksen jatkon kuulla saatte: 
Kun ihmisiltä puuttuu leipää, heille antakaatte 
leivän illusiooni!

Ei sellaista, mi hyvinsyöneen tajuntaan vain loistaa, 
vaan sellainen, mi kouristavat nälän tuskat poistaa. 
Siinä illusiooni!
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ELON ONNI.

Ei elon onneen luottaa voi, 
niin huikentelevainen 
se on ja tyly, oikukas 
kuin kevvtkenkä nainen.

Se usein ihailijaltansa
silmäyksen eittää
ja — maantienojaan nukkuneelle 
aartehensa heittää!
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SUHTEEMME NAAPURIIN.

Älykäs naapuri useinkin helposti 
vikamme anteeksi antaa, 
vaan ansioistamme, 
jos olemme hänestä edellä, 
kaunaa kantaa!
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KESKITIE.

Kahden mielipiteen keskitie 
huokeasti meidät 
harhaan vie.

Ken totuuden ja valheen keskitietä 
elämässään etsii huolella, 
saa aina olla varma siitä, että 
tiensä kulkee — valheen puolella!
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KAUKONÄKÖINEN.

Hän naapurin nurkista näkee 
tomupilkut ja kärpästen liat 
ja aikeissa naapurin äkkää 
olemattomat erheet ja viat.

Vaan vapaasti tunkio kasvaa 
oman kynnyksen alla ja — maatuu: 
ei huomaa hän kai sitä ennen 
kuin siihen suullensa kaatuu!

88



 
 

 

 
 

 

TOHTORINHATTU.

Moni tohtorinhattua tuijottaa, 
kuin tähteä taivahalla. 
Aniharvat ja valitut hoksaavat, 
mitä milloinkin piilee sen alla.

Tulikärpästen väikettä, pörinää 
»pytyn» kätköistä nähty ja kuultu 
on usein, — Minervan lampusta 
valon vaikka on loistavan luultu.
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TUOKIO.

Enemmän kuin elinikä 
tuokio voi olla rikas.
Jos sen arvoa et huomaa, 
ihminen, on oma vikas.

Elämme vain nykyaikaa, 
sekunneista vuodet karttuu. 
Harvoin tekoansa katuu, 
tuokioon ken kiinni tarttuu!
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TÄNÄÄN HUOMENNA.

Tänä päivänä ken tulenpalavin innoin 
uskollisuuttansa vakuuttaa, 
hänet huomenna kai tylynjäätävin rinnoin 
uskottomuudesta kiinni saa.

Ken tänään kiihkosta sokein raivoin 
ikivanhoja jumalia vastaan töytää, 
hän huomenna kukaties kesyin aivoin 
lepopaikkansa niiden varjossa löytää!
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KILVOITUKSEN TULOS.

Tappioita tuottaneista nuoruustaisteluista 
sain sairaaks lyötyyn sieluuni 
vain iskuntunnon herkän.

Toukokuuni tuoksuvista lemmen seppelpuista 
vain tohdin taittaa rintaani 
laitimmaisen kerkän.

Kohtaloni kiroista jos milloin tahdoin päästä, 
löi irvistävä Iso Kiero 
lukkoon onnen uksen.
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Täytyi vihdoin tajuta: ei elo mua säästä — 
ma pakkohinnoin lunastaa 
saan joka kokemuksen.

Riistanajoon rampana kuin koira takkukarva 
nyt aavistan vain, että kaiken 
kilvoituksen tulos

sama on kuin koirankin: vanhaa sietää harva, 
pian isäntänsä pöydän alta 
potkitaan se ulos!
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