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l.

«KlJjtltä peritty, mutta wapaa ja
pakoton

Uskontosi
kehitä sydämesi svwvvdestä hedelmäl-
liseksi elämänpuuksi.

Llämän totuutta etsi





2.

«Sjltsimäify^s on wapautta;
on kaiken mapauben emäjuurt, kehi-
tyksesi latwaan asti ylettywä runko.

E^yntäös oma wakosi.
f3uta itse itseäsi.
I^ouse puuna pulskeana
Oman wartesi n?arassa.





I

Niinkuin metsän muuriainen,
yhteistä etua etsi,
yhteiskuntasi yknnå.

Joufoin soutele sowussa
<fjhteismenhettä wesillä —

CDiepi warmasti perille.

Ekittä tyhjän riidan wuoksi
Halman mielen on haluja.





4.

®ifeutta tehdä lotta,
ÖQenetä tai siitä woita.
Hjouse kuin jalo metalli
Oman arwosi tasalle.

lNieltä heikkojen hyttntä,
hohota kovaosaista.
lNies ylennä, nainen nosta —

Killoin ihminen yleni.





3.

ZMaki on oikeuden sormi,
Kitpistyfsen siltatvahti:
Kuosi Suomesi lakia,
Kuomen itse säätämätä.

E^ruunii suomen Yhteishengen,
j's^'hss kansamme elämän,

Dsuonien on ivalliorakemmx
Kilä warjele, ivarusta,
JSen fera kehity itfe.
ylin arwo sille anna,
<yhteis=onnemme talolle,





6.

Mait horjumat hywätkin,
jollei walwo wartiasto:
Omantuntos ohjausta
L)ouda notkoissa elämän.
Kiin' on porras poikki kuilun,
Kilta waarojen wälissä —

0i se katkea kamelien.





7.
Wlpin ahjoja sytytä,
«Naali kansasi maloa.

Kuomen taide ja runotar
IMästä niinkuin päimänpaiste,
Dotisi kurittajaksi.
Kumen, taltven tallatessa
Si ne kukkaset katoa.





Hillitä on ihmisen amuja,
kansalaisen kunttiata,
£)otöa kansasi hymäksi,

parasta pylmästöä
lalon temppelin tueksi.

Vidä puhtaus pyhänä.
Makastaos raittiutta.
Kiina on sukusi moima.
«QDiina heikot mierittääpi
Porraspuun alimman alle.





Midinkieltäst rakasta.

Kiin' on kansasi elämä,
Kinunfin sydämes kannel:
Kiitä uudistu, ylene,
Koita, kaitse kanneltasi.





8.

DjWallan mathto tuulen waihto.
QÖaltiot mahafttmina
kukistumat kukkuloilta.
lNutta muita sortamatta
Kuomalaisla itseäsi
Kina säilytä lujana

honkana hymäsufuisna:
Kiit' on hyöty ja hedelmä
ihmiskunnankin iloksi.





g.

Idolisi ja nutasi muista.
Kinne juuresi sitele,
Vyösi tähkät sinne siirrä.
lNikä on kutsu kansallasi,
Kiitä suliakin osasi.





10.

W»ydämesi päimä päästä
Nsekkyyden kytkyeistä
Ejymätt tahtosi tuleksi,

tvalona
Vahan mallan hirtttut poista,
intosi remotttulilla
Hiumet pohjolan lumoa.





DWaadi malta oikeudelle,
Dauha työn edistykselle.
(I)ihi weljeys, walistus
(V)apautehen mieretysten,
'sScmfa^aiPojVii tuloksi
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