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hulluuden Kaaos
j*

Sairauden lähde on raakuus;
tertvehden ihanteellisuus.

Onkohan maailmassa
muita kuin hulluja?

Soi: eri hulluutta hoippuu
kullakin portaalla.

Himokin, kiihko ja raimo
sairast' on hulluutta;

Kaikki mikä rantansa rikkoo,
purkaen kaaosta.

Juonien koukut ja konnuus,
wiekkaus, kawllllus

Eläimen wiisaus niiss' on,
ihmisen hullaannus.



4 p. Tammil. 1903.
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Werenjano, ahneus tooGon,
förränta heikomman

Sitähän laatua sairas
roilli on Afrikan.

Hulluinhuoneessa walwoo
eläimen kiihkot waan,

Jollei jo woimien lähde
ehtynyt juostessaan.

Raakuus, hulluuden kaaos,
imelä on Malloillaan;

Wiljelty mieli, oi milloin
tahtona ohjaat maan?

Pahuuden paisumus silloin
tulwana juoksis pois.

Kuka Main mielensairaat
termeiksi tehdä tooi§.



Mielen mats
j-

3

Oli ystäwä muHa terwe,
Oli muinen hän mielettä;
Kuin !)t))r>än wuoden sato,
Niin auli, lempeä.

Nyt raukka on mielisairas.
Eksynyt suunniltaan,
Ia ymmärryksen kato
SM sydämenkin maan.

Nyt ylpeä hän, on, karsas,
Käteinen kaikillen;
Pää Aartoa heinälato
Ia sydän hallainen.



Olen werrannut häntä muihin,
Wiisaihin muodoltaan,
Niin sama mielen mato
On heilläkin waiwanaan.

8 p. Tmnmik. 1903.
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Wiel' Mo ken järjestään?
&

Kun juhannus lunta tuopi
Ja halloja heinäkuu
Ja tammikuu wetta wihmoo
Jo luontokin hullaantuu.

©un lapsina wanhoiks tullaan,
Että sydämen woittaa pää,
Mut toonl)uS on hurjan teillä -
©iin' onkohan mielewää?

Kun kiroaa äiti lastaan
Ia lapsi lyö äitiään
Ia hallitus kansaa puijaa
Ken silloin on jäljessään?
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Jos eksyykin luonnonwoinm.
Se sokko ja tunnoton.
Waan missä on ihmisen järki,
Hytvä tahtokin missä on?

« p. Helmik, 1903.
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enempi tilaa
j»
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Te kourujen huoneita laittakaa
Ia wankilat wahwanlmset!
Jo joukkoja jyskii portilla
Ia matkalla riehuu toiset.

Kun irti on waltio saumoistaan
Lmnwanteita päämies katkoo.
Niin kansakin hulluna, raimoissaan
Jalot, oikeat ohjeet ratkoo.

Siis rohtoja kansalle keitelläan,
ostoja sitten rauta:

Jos miina ei tuutisi wiihtymään,
Niin eiköhän kahleet auta!
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He juowllt ja naimatkin lohdukseen
Mitä muut' olis harrastusta!
Mut onnetta riutuivat matkalleen
Ia sammumat yö on musta.

Tää waiwlliskoppihin korjataan.
Tuo puetaan maltion rautaan.
Nuo raukat teljetään hourulaan.
Muut kirkkomme siunaa hautaan.

Maan wllltiowiisaus nostaa Pään,
Mös kiimeten korkealle,
Ia sieltä se näyttää nyrkkiään
Väkijoukolle kirkuwalle.

22 p. Huhtil. 1903.

<&
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myrsky hullujen imoiteesfa
..<

Eilen ilma wiihtyi rauhassa,
Wähentyi holhoushuolet.
Monta Miisasta sanaa lausuiwat
Hullut ja mielipuolet.
Toiwottiin parempaa.

Mutta yölläpä jo waihtui sää
Myrsky lentäen pauhaa
Eikä hullujen huonekunnassa
Tunneta musaan rauhaa,
Lewoton pelko roaan!
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Tuonpa aiwot myrsky herpaisee
Hän on neuwoton, myöntää,
Kuinka holhoja tehdä tahtookin;
Äiwotyön itse hän työntää
Luotansa, loikoen.

Tuon taas aimot myrsky kiihottaa!
Hurja hän riehuu ja liehuu.
Itse yltyen, muihin hyökäten,
Tuskissa kuumeen kiehuu.
Myrskyten myrskyssä.

Suurin hulluus kohtaa holhojan:
Sairaita tyrmiin sulkee.
läänä kylmänä kuulee huutoja, -
lulmintll tehdä sulkee
Hullujen päämies tää.

£aitoa§ pilwess', uswa aiwoissa.
Mielissä myrsky pauhaa.
Taiwas seesty jo, paiwä paljastu,
Lahjoita, luonto, rauhaa
Hulluuden kurjuuteen!
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Luonto sairastaa kuin ihmiset.
Luonnon taudit on meidän.
Missä tahtomme, mielentarmomme?
Teidän on moitto, teidän
Mallassa myrskyt myös!

«£



NaudmslM
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Koirat raiwohon sairaswiwat
Sep' oli kamalata!
Puriwat eläintä, ihmistä monta,
Ainakin liki sata.

Mutta kun ihmiset raimostuimat
Houraantuiwllt mieleltään
Puriwat, tappoiwat tuhansia
Ihmisiä, weljiään.
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Myrlyttiwät jopamiljontet
Niinkuin ei peto tee yksikään,
Raukat ne potewat onnettomasti.
Tuskia kärsien kuoloon asti.

Milloin, oi, parantuu tää raiwo?
Missä on Pasteurin lääkekaiwo?

81 p. Tmnmik. 1903.
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J»
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Tuli matkustaja kerran kaupunkiin,
Uus, outo siksi sille juhlittiin.
Hän kuunteli muita lailla oppilaan,
Mut ilmi toi tuskin mitään omiaan.

Hän miellytti—se wasta kunnon mies !

Ia oudosta main hywää kaikki ties.
Hän kunniapöytiin wietiin wierahaks
Ia wiisaat etsiwät häntä tuttawaks.

Toki matkustajan poltti aiwoja
Ia aatos kuuma syti rinnassa:
Hän, hillitön, päästi irti totuuden!
©e lensikin läpi ihmissydäntenI



11 p. Helmi!. 1903.
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©tit' asti wierasta ei suosittu.
Hän kllupungist' on ulos laahattu.
Ei anneta yötä joskus torppihin
On rohkea sentään Päässyt yöksikin.

Ia totuuden ken Pääsi paikallen?
Se juoru ilkeä on, walhemen.
Se kyyn on kylwäjä; häijy häwäistys
Sen jälkiä juokselee kuin ilkimys.

<&



cerwaalat
J*
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Kynttilät
Pilkkiwät
£aitoaf)alla
Korkealla
Taiwaan tähtikynttilät

Walkeat
Loistiwat
Alahalla
Maailmalla:
Maamme kotiwalkeat.
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Warkaat ja
Noswotpa
Kuun ja tähdet terwata
Tahtoiwat et ylttyneet.
©tit' on julmat suuttuneet

Ilkeät
Päättiwät
Walot maan
Sammumaan
Nyt se kestää kehno työ
Joka yö, joka yö.

Nouse jo,
Aurinko,
Warjele
Kotimme,
Herra meitä Varjele!

«s§»
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Ennen meillä miehet tohti
Käydä wihollistll kohti.
Awomielin, awosuulla
Untoiwat sen totta tuulla.

Tuli masiaan mitä mahtoi
Miehestä mies käydä tahtoi.
Harwa suoraa miestä moitti,
Joka oikeutta soitti.

Jos ken moitti mies sen kuuli.
Syytön moite sen mei tuuli.
Mutta miehen ortoo, mahti
Oli oikeuden Mahti.
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Nyt on jäniksiä miehet,
Niinkuin kääpiöt, niin pienet.
Naalin taitaa käyttää kieltä.
Mutta halpaa orjamieltä.

Nuoleksiwat kielellänsä
Jalkaa herran, käskijänsä.
Potkijansa, polkijansa
Sellainen nyt altis kansa!

Slllll-ampujoit' on toiset,
Weljenmyöjät, kurjat loiset.
Joku mustetolpon takaa
Tähtää weljeään ja makaa,

Siinä meidän sankarfarja.
Sortajalle altis karja.
Maailma, oi, nähkös näitä
Synkän Mallan syöttiläitä!
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Totuus, oikeus heili' on suussa.
Kukkuessa leipäpuussa:
Totuuden he watfaan syöwät,
Vääryydelle työnsä myöwät.

Eksyttäjät, tehkää luku!
Huutaa kerran uusi suku.
Täynnä tuskaa, häpeätä
Muistelee se aikaa tätä.

Ia jos kansa hukkuu teihin,
Eksyy teidän askeleihin.
Kiroaa se kiukussansa
Perintöään, kahleitansa.

Uusi poltoi, anteeks' anna.
Kehnot Rittet hautaan kanna!
Olkoon oman rintas usko
Sulle toiwon aamurusko!

29 p. Lokal. 1903.



Pieni
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„Olen pieni, oi, liian pieni,
Ketä puoltaa Moisin tai wastustaa?
Owllt pieniä polkuja tieni!"
Wiheliainen raukka näin ruikuttaa.

Olet pieni, halpa ia pieni.
Et Daawidin uskoa tunnekaan:
Sina waiwainen tottisieni.
Joka maailman jalkoihin tallataan

Olet pienisieluinen raiska.
Suurt' itseäs, kansaasi, hyljeM,
Oman onnesi onkija laiska,
Joka maasi mainetta syljeksit.
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Sin' et näe kuin itses aina.
Omat hetkiset toiwos ja nautintoa,
Sua maasi murheet ei paina
©iin' on sun pienuutes, turmios.

Mene, kurja! Meillä on muuri:
On turtaamme kansain oikeus.
Kun Jumala on pienissä suuri.
On hänestä meidänkin rohkeus.

17 p. Helmil. 1903.

«H^
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Oanctou heikkous
J*

Olit rauha lempeä luonnoltasi,
Kuin Wuoksen niskakin uomassaan,
Mutt' edistykselle taistowalmis.
Kuin koski kuohuma matkallaan.

Kuin Piimi, tllynnänsä salamoita,
On tyyni, kunne se laukeaa,
Niin wapausrientoinen, myrskyrinta
©m' olit, hlllweksit kuolemaa.

Sun toimentult' oli rinnassasi
Ia woimlluksien malkeaa,
Wllan miksi käänsit sen wastahast,
Oi, miks'et etsinyt sortajaa!



11 p. Kesät. 1903.
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Ei, hätälaukaus suita pääsi,
Kuin etuwartion waroitus:
Sun uskos kansasi kuntoon horjui,
Kuin Katon onneton heikkous!

«^
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Suuttunut
j*

Hän oli suuttunut, miel' oli palja,
Kielikin purewa kuin mesisaha.
Ketä tuli wastaan, leikkasi niitä,
Mut oli muutamat kowaa kuin Piitä
Purasiwat toa§taan, särkiwät kielen,
Werille rikkoiwat wihaisen mielen.

Miel'pllhll laajeni, taaseni, juurtui,
Pitkäksi aikaa joukkohon juurtui,
Suuttunut tuskansa tuimia suri:
MikZ oli hillitön, ensiksi Puri?
Elin-ilo karkasi minne? ei tietty,
Waikka so kauan on neuwoja Pietty



mennyt

J-

1899.
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Weti arpansa nuorukainen,
Sotilaaksi hän kutsuttiin:
©tit' on asti nyt hurjanlainen,
luopi itsensä juowukstin.

Surumielin hän nauru suussa
Kylän raitilla rallattaa.
Eikä wiihdy hän työssä muussa,
Senkuin tyttöjä petkuttaa.



Ulla riepu
>
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Ei saarnan loimia, kuteita
Ulla parka kuullut kirkossa;
Waan kuulisiä hän säweleitä
Ia näki ympärillään meitä.

Hän yhtyi meisumme hyrinään,
Waikk'ei hän warfystä tiennytkään
Hänt' ääni wei ja tunne johti.
Yks kaikki sitten mitä kohti.
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Kun missä näki hän kyyneltä.
Alkoi hänkin raukka tyrskiä.
Niin taudin laajemmas hän johti.
©t tiennyt miksi, mitä kohti.

Kun tultiin kirkosta maailmaan,
Ulla nouti joka tunnettaan:
Sen armaan, jota tänään lätti.
Hän waihtoi huomenna ja jätti.

16 p. Tammik. 1903.

«£
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tunnelman walta
j»

luweliseppia maailmassa
Nuor' Ulla eniten rakastaa,
Ia kellä suuri on kultakassa.
Hän sille kaikkensa lahjoittaa.

Niin Ulla Riepu, kun ikkunassa
Hän näki kiiltäroän koristeen.
Hän syttyi, leimusi walkeassa.
Möi itsensä, osti sen omakseen.

21 p. Tammil. 1903.
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€l ratilla faa
Jf

Kuukauden paikassa Ulla toavn
On tyyni ja työssä tentitit),
Sitten ei ryhtiä, rauhaa saa,
Waan kiehuu, kuohuu ja kiihtyy.

Työ orjuutt' on, koti orjala
Ia ihmiset ilkimykset.
Muu maailma kullan kultain.
Jossa heilut ja helkytykset.
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Maat liian tuttuja täällä on
Ia ilma on aina paha;
Ei muuta tääll' ole kelpaawaa
Kuin raha jaraha jaraha.

Waan rahasta kaikista waaditaan
Tääll' aina työtä ja työtä;
Ei hutinakaan edes ilman saa.
Ei särwintä lettoon myötä.

Niin pääsikin Ulla Riepu pois
Kuukauden Paikassa wiihtyy.
Sitten ei ryhtiä, rauhaa saa,
Waan kiehuu, kuohuu ja kiihtyy.

2 p. Helmik. 1903.

*£
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Hän miehensä kanss' aina Pllhllst' eli.
Ei rakastanut sen kuin tukisteli.
Mies raukka siitäkuihtui kuihtumistaan.
Pää paljaaksi käwi haiwenistaan.

Niin suri mies, ett' otti luollaksensa
Ia wmmowllllan jätti talollensa.
Kun tapaus tuo ftaikkueella kuultiin.
Niin leskeä nyt onnelliseks luultiin.
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Ei aikaakaan,niin miehenhauoanpäallä
Kukoisti mit' on kukkasia täällä.
Ne waimo armas istutti ja sääsi,
Hynnlläan ehkä miehestään kun Pääsi.

Niin uskottiin. Mut joka sunnuntaina
Muut kirkkohon käy, haudalle hän aina.
Siell' itkee nyyhkyttää hän polkusillaan.
On kalpea kuin hanhi puhtaimmillaan.

Hän katuu entist' ilkeyttään siellä.
Niin tietää toiset säaliwällä miellä.
Mut toiset tuumii: itkee pahempata:
Kun ei woi löytää tukisteltamata.

«g



Uhri
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Niin hoikka hän oli warreltacm
Ia hento kuin oljenkorsi.
Ett' elämä häntä painosti
Ia Vastoinkäymiset sorsi.

Muut mitä lantoiroat hilpeään,
Se tuskia hälle tuotti
Ia tunto soimasi yhtenään,
Waikk' aina hän Luojaan luotti.



35

Oli talonpoika hän syntyjään,
Ei hennoksi häntä luultu,
Waan kourin karkein kohdeltiin,
Ei walituswirttään kuultu.

Ei sotinut toaStoin yhtäkään,
Muut mustasi häntä ja tuhri.
Kuin karitsa kärsi hän tuskiaan.
Tämä nälkäfeutusen uhri.

*ål*
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ruojan linnulle
■J*

3Kif§ ei rintani anna rauhaa?
Polttaa päiwin ja polttaa öin.
Luojan lintu, oi, missä lennät
Riennä luokseni hytvin töin!

Sydän riistä mun rinnastani,
Että hetkenkin hoiwaa saan;
Luojan lääkitä wie se sinne,
Miss' et haawoita kiihkot maan!
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Luojan kämmenen päälle laske
Sydän partani uutumaan,
Luojan puhtaaksi puserrella
Sitten mulle tuo uudestaan.

Minä rouoksena tooimalH§na

Sitten kansani kirkastan,
Täältä Indus» ja Oxuswirrat
Johdankorpihin maailman.

Luojan lintu, oi, missä toitotit?
Sydän kärsiwä kanna pois,
Että woimill lähtehestä
Ikitertoeyden se sois!

15 p. Marrast. 1903.

<£
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Kapinoihan jokainen
Kewäimessä nuoruuden;
Maan ken hylkää kotonaan
Keskustansa sammuuhan
Semmoinen!

Koti, perhe lahtosilla.
Joka woimat synnyttää;
Wonnaft kun raukeaa.
Koti taas ne uudistaa;

,

Muista tää!
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Tunne luonto-emomme.
Sim on otimme!
Fos sun keinomaailma
Pirstoaa, taas palaja
Luonnolle!

Hedelmäin kantaen
Puu on keskus oksien.
Meidän ketkus kansamme,
©tik työmme kannamme
Jokainen.

taitoaan tähdet keskustaa
Muistawat; niin myöskin maa
Kiertää ympär' auringon.
Meidän keskus maamme on,
Isänmaa.

Kaiken keskus, mi!' on fe?
lumalllks sen sanomme.
©tit' on alku, siihen Päin
loukottain ja yksittäin
Tähtäämme.
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Kalaisetko maailmaa?
Siitä kiitä keskustaa!
Hiiltä, tvoimaa, liekkiä
Saitko? niinpä lämmitä!
Se welwoittaa.

*&
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Manalainen loitsu

Hilpeä karjalainen,
Lempeä niinkuin nainen,
ToiwokllZ niinkuin nuoruus,
Awoinen niinkuin suoruus.
Notkea niinkuin nöyryys,
Tuhlari niinkuin köyhyys,
Hetken lapsi kuin perho
Poista nyt silmies werho,
Auttele loitommaksi
Aikojen ankaruutta,
Päimäffi raskahaksi
Kokoa pontewuutta.
Näe mitä waatii aikas!



Wanhat ja uudet taikas
Ilmarin taidolla liitä.
Miehenä laittele niitä
SBafatoin wiisain mielin,
Väinämöisesi kielin;
Kansasi kontiopeuraa,
Snellman°Wäinöä, seuraa!
Slin' ole kestäwäinen.
Jota ei surmat suista.
Rohkea Lemminkäinen
Wartijawirkas muista.
Samftoas suojele hengin
Ennenkuin orjarengin
Antaut alhaistöille.
Eksyen pitkille öille,
Kaalkollln jalkojen alle
Ilkuksi sortajalle.
Tempaa tenhosa loihtu,
Walkeus, sielusi soihtu.
Karjala, Suomen wahti,
Sankaritehtäwäs täytä.
Sulla on laulun mahti,
Nyt jlllotöitäst näytä.
Säilytä sielusi soitto.
Uusien pätenen woitto!

15 p. Lokal. 1900.
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fie ja me

Taas ratsuja millejä kengitetään
Sun nuoria wiljojas polkemaan,
Ia wainonwoimia yllytetään
©un kirkkosi, koulusi kaadantaan.
Sinä lempeä, lauhkea suomalainen
Wain kynnät ja kylwät ja kirkkoa käyt.
Kuin ystätvä sortajallesi näyt.
Kuin laps' olet luottama, uskowainen.

Sun yhteis-onnesi pohjalta jo
Pois paasia, parsia riistetään,
Lain turtaa, sun kattosi mainio.
Se kelwottomaksi nyt kiistetään.
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Sinä lempeä, laupias suomalainen
Näet untasi, nukkuen rauhassa yöt
Ia tyynesti toimitat päimäsi työt,
Olet ihmisten oikeutt' omainen.

Sun kielesi, joka sun sieluas soi
%a jok' on sun elamäs hengitys.
Sen wieras suustasi kiskoa moi
Sitä räiskyy ratsujen kengitys!
Sinä huoleton, rauhainen suomalainen
Nain nauttien lauloit, leikit ja joit
Ia huomisftäiwille meltoja toit
Kuin lammaslaum' olit hajanainen.

Kun luonasi Kaakkolan kartanomies
Käy perintö-onneas arpomaan,
Sinä neuloista kiistelet, weljesi ies
Ia oikeus - niitä et huomaakaan.
Nyt lohdutat itieäs Euroopalla,
Mut rakkaus sulle on tunnetta maan,
Teon mieheksi milloin kaswanetkllan,
Kun Mioista itiömme on kaikkialla?
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He meidän keskellä keksiwät kyyn,
Sen auttawat uusia poikimaan:
Me toistamme syytämme, Maan oman syyn
Sen milloin riennämme korjaamaan?
Meit' auta ei maailman waltain kunto.
Jos lahkot kansamme juuria syö:
Meit' auttaa weljekäs toimi ja työ,
lalouhrinen, Voimakas yhteistunto.

sr»



Kaikkialla
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Taiwas tuolla näyttää
maahan laskewan.

Kerran tuonkin kohdan
warmaan saawutan.

Saawun sinne, siellä
taiwas loitolla.

Matkasi' ei se kiellä,
tie on tarjona.
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Jatkan, jatkan matkaa
suurta nähdä aan!

Taiwas unhottuupi
kauneudessa maan.

Taiwas, joka näyttää
loitos laskeman.

Kaikkialla maassa
sen nyt jaatoutan.

*g
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Suistele, suffi, notkojen pohjaa,
Wuorenkin päältä wiiltele tie!
Tarmo se työntää, tahto se ohjaa,
Wasta kuin myötämatkoja wie.
Tuuletko meitä tuiskella sais?
Nuoretko matkan seisauttais?
Päätä ja niskaa
Kennistä wiskaa
Vauhdilla kulkulls maalikin pain!
Tieltäsi wastukset wäistywät näin.

Ponnahda, suksi, joustele jalka,
Rohkea rinta, ilmoja juo!

Mieli, kuin linnun lentäwa sulka,
Liitele tooiman lähtehen luo!



1901
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Suontesi aallot kuule kuin soi!
Riemujen ruuhet soudella woi.
Rientomme riehu.
Rinnassa liehu,
Hilpeä hiihtomme innoksi tee
Aatos jo ilmoja leisaelee.

Woima ja walppaus oisko ne unta?
Untansa näköön taitoinen maa!
Meissä on tulta, maassa on lunta,
Liekkimme maankin wapauttaa.
Karkaise luontoa, wartoohan työ!
Rentous arka helposta mt)ö!
Nyt tahi huomen
Sampoa Suomen
Wllhwana rientäös Valloittamaan,
Sen murut liittele onneksi maan!

<£
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Lastulla orawa laskee
Salmen selkää.
Siipipurjein lintu liitää
Eikä pelkää.
Ihminenkö raukka rannalla
Kuihtuis orjana?

Suuri lastu kaarilaita
Eikö kantats?
Sen kun sukkulaksi laittais,
Siiwet antllis
Eikö halki ulapan se toeté,
Kun pf ohjaileis?
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Kaksi nuorta lastun laittaa
Sukkulaksi;
Työntäwät sen lainehiille
Kulkijaksi:
Uskaltamat sillä awaraan.
Outoon maailmaan.

Kahta nuorta aalto kantaa
Hyftpii hyrsky.
Ei näy ystäwää, ei rantaa.
Soittaa myrsky.
Wenhewäki käyttää Voimiaan,
Mitä tulkoonkaan.

Tuntewat ne tuulta, tuskaa
Nuoret kaksi.
Wenhe wuotaa, laidat ruskaa.
Auttajaksi
Rakkaus on mahti tenhokas.
Käytä woimias!

Lastulla oratoa laskee
Salmen selkää.
Siipipurjein lintu liitää
Eikä pelkää.
Ihminenkö raukka rannalla
Kuihtuis orjana?



Amerikkaan liiftassss

Maamies:
Minne nyt matka?

Matkustaja :

Amerikkaan.

Maamies :

Mitähän sieltäkin haeksimaan?

Matkustaja:

Waftautta ja turmaa lain.
Joita jo turhaan kotona hain.

52
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Maamies :

Olisit taistellut puolesta fen,
Mikä on kalleus kaikkien.
Ilmaisiksi et ykskään maa
Wapllutt', oikeuksia saa.

Matkustaja :

Taistellut! Ahkera rauhan työ
Lännessä mastukset maahan lyö.
Meill' on satojen miljoonain maa
Nastassa fen sitä wastustaa!
Pienikö kansa? Minkö näin?
Aartottaan nyrkit nyrkkiä Päin.
Kultaa ja nyrkkiä kokoamaan
Läntehen lähden, Amerikkaan.

Maamies :

Tääll' omat sotilasmiljonat, Maan
Amerikka sortaa dollarillaan.
Uusikin f aitoa walkenee:
Ihmisyys kansoja tuomitsee.

Heikko kuin wahwa oikeutta saa,
Wapauden wiljoja kaswaa maa.
Ehjä kun kansalliskontumme on,
On koko kansakin woittamaton.
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Itsensä hylkijä hyljätty on,
Kansansa karkulas ansioton:
Maailman aattoyön uppoaa,
Missä on jälki? Tunne ei maa,

Matkustaja :

Neuwoton nurkassa ratkottaa
Silloin kun kahletta kantaa maa.
Minäpä maailman aallossa uin,
Woimia nostan, myrskynä puin.

Lähetän tuulia lännestä päin,
Mllllnikin kerran wapautan näin.
Noustuhan täytyy, liikkua töin
Puuhata ulkona peritöin ja öin.

Maamies jäi kotirannoilleen.
Toinen laiwllllll kaukaiseen
Läntehen lähti. Puoleltaan
Heillä on kansansa murheenaan.

17 p. Lolal. 1902.
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Wäki rauhaton kodin jättää.
Mi wanhus on ihmeissään.
Ia hän nurkassa nuorimmaltaan
Käypi uusia tietämään.

Kysy, poikani, welseltäsi,
Mille maille hän matkustaa?

Amerikkahan kullat kutsui,
©tett' on dollarin kotimaa.
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Kysy nuorelta siskoltasi,
Miksi roaatteensa kokoaa?

Ruotsin ritkahat häntä hempii,
Tanska pestiä tarjoaa.

Kenen seuroja serkkus etsii,
Ne kun jättiwät kotimaan?

Ehkä Islanti kaikki rannat
Meille laskewat werkkojaan.

Mille ilmoille itse eksyt.
Minne poikani wietellään?

Siperiassa on wielä waljää.
Minä wierinnen Wmäjään.

Kotimaatasi kuka kyntää?
Wäkiwllltll sen wiljelee.
Kuka wanhempas täällä waalii?
Hauta heikkoja korjannee.
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Jätät maasiko mierahalle?
Kansas tuulihin kylwetään!
Sitte lehdosta orja nousee
Isäin peltoja kyntämään.

Orja nouseeko ! @it* en faHi§ !

Siunaa, äitini, lapsias.
Että maamme ois meille kallis.
Kansa napaa ja kunnokas!

4—5 p. Marras!. 1903.
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Syysmyrsky löi lehdet puista
Ia kukkaset maahan taas;
Wei elämöit' ihanan kruunun
Mutta palajaa kukka taas.

Döhallat ja kaakon kylmät
Ne taito meidän maan,
Ia kotipihan pääskyset poistui
Ne palajllwat aikanaan.



1903.
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Suur kurkien Aartot kertyi
lii kaupungin kirkumaan.
Ne pakenemat, neumoen toistaan,
Waan pallljawllt aikanaan.

Koko maatani myrsky riisti,
SBet wiattomat lapsetkin,
Wei taimissa wastaisen wiljan.
Heissä toiwoa rakastin.

Syys julmuri! Kansani Igpset
Noin kylmätkö maailmaan?
Tai auringon kanssako kerran
Ne maahansa kutsutaan?

«i£
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Waikk' olisit wapaa kuin taiwaan lintu,
Kuin indiaanikin metsissään.
Mut tiedotonna jos tietäs kuljet.
Niin eksyt, harhailet yhtenään.

Waikk' olisit wapaa kuin pohjatuuli.
Kuin halla hämitysretlillaän,
Mut hywää tahtoa toatHa waellat
Et parempi roswoa ensinkään.
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Waikk' olisit toogaa kuin Pimeys maassa,
got' yö ja jäätikkö walloittaa,
Niin mailla lämmintä, walteutta.
Elämäsi maan olis kuolemaa.

Ia mapllutesi ivaiW olis suuri
Kuin meren oikkuisten aaltojen.
Niin elämän aatetta suurta Mailla
Sm' olisit mieletön lastunen.

Mut maikka raskaissa kahleiss' oisit,
Kun totuuden tiedät ja oikein teet.
Niin lohdutusta ja woimaa tunnet,
Waikk' uhkaa aallot ja pauanteet.

Oi toogana kaunis ja wapaus suuri!
Sun hywä tahto wllin ansaitsee;
Sun ansaitseepi, ken oikeudesta
Ia ihmisarwosta taistelee.

«^5
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«ansan mansi
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Mäkimaita pois maasta ja turma!
Alas weljien waino ja surma!
Pois miekkawalta! sana soimaan!
Walo, oikeus, wapaus moimaan!
Pois ilkeä sorto ja itsekkyys!
Ruma, kunniaton
Loka, kuona se on,
Jota Hämein saa
Koko kansa ja maa.
Suur' ihmisyys, suur' ihmisyys
Kas siinä kansojen kestäwyys.

Alas ryömijä, kerjäläishoukko !

Zlös työmiehet, kunnian joukko!
Pajat aukaiskaamme, palsat soimaan!
Kansan arwo ja ansio woimaan!
Pois tyhmyys, kunnoton typeryys !
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Käsi taitamaton
Pula ainainen on.
Siitä kärsiä saa
Koko kansa ja maa.
Suur' ihmisyys, suur' ihmisyys,
Kas siinä kansojen kestäwyys.

Wihamiehemme, luottaen rautaan.
Pani oikeuskirjamme hautaan.
Meiss' eläköön, oi, Jumal' auta!
Laki moimallisempi tuin rauta!
Tulihehkuinen, työjalo henkewyys!
Käy soihdulla ties,
Käy pajaan Enin mies,
Tee soihdulla työs
Dn loppuina yös!
Suur' ihmisyys, suur' ihmisyys.
Kas siinä kansojen kestäwyys.

Ole suomalais-ihminen aina.
Oma leimasi töihisi paina.
Jalo, puhdas, kirkas - sehän woittaa,
Kewätluontomme toiwoa soittaa.
Walll uusihin muotoihin entisyys!
Sinä päimin ja öin
Lainjohtoisin töin
les päältäsi luo.
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Uus' aika taas tuo!
Suur ihmisyys, suur ihmisyys.
Kas siinä kansojen kestäwyys.

Alas roswojen urkkijawalta!
Ilös nousemme sorronkin alta.
Meit' uhkaa waino! omatunto!
Kun walwonet, kestäähän kunto.
Tuhat tuskaakin ennenkuin kelmiys.
Mikä kehnoa on,
Pois lohjetkohon
Mikä tertoettä jää.
Sen Pystyssä Pää!
Suur ihmisyys, suur ihmisyys.
Kas siinä kansojen kestätvyys.

Mekö loisimme waltion färjan,
Melo teuraswalmihin sarjan?
Me työmieskansll! Työmme juuri
Maan onnen on ponsi ja muuri.
Pois rauhamme sorto ja lemmettyys!
Miss' oikeus on
Pyhä, lahjomaton,
Se Suomen on maa,
Se työn kotimaa.
©tett' ihmisyys, suur' ihmisyys
On kansan woima ja kestäwyys.

28 p. Huhttk, 1903.
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„Työmieslehti totia penniä ostakaa!"
Miinan winkuen, purren pakkasen.
Klltupielessa huutaa tyttönen:
„Työmieslehti ostakaa!"

Kansa wirtaa waan, patina ostaakaan.
Eila wmkeroi tyttö kodistaan.
& hän hiisku äidistään.
Kuinka jäi se kärsimään
Kuuden pienen lapsen luo
Huwittaisko keitään tuo!
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„Työmieslehti wiis penniä ostakaa!"
Tyttörieftunen seisten huutaa sen,
Silmät himmeät kansaan ääntäen:
„Työmieslehti ostakaa!"

Joku rientäen wiskaa wiitosen,
Joukko kulkee Pois, tuskin huomaten.
Tyttö hän ei taatostaan
Kerro, kuinka maailmaan.
Lakon tehden, läksi se.
Jätti tyhjän perheelle.

„Työsmieslehti wiis penniä ostakaa!"
Tyttö klllwlls sen huutaa maristen.
Koti, läksytkin johtuu mielehen.
„Työmieslehti ostakaa!"

Souti' yön synkeän kotiin kiitää hän.
„Ehkä waaratta sinne ennätän."
Saapuu kylmä, kostea
Huone, Pienin sairaana.
Missä äiti? Pyykillä.
Joukko alkaa itkeä.
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„TyömieZlehti wiis penniä ostakaa!"
Tuota huutoa kuulen ulkoa
Enkä rauhaa saa pienten itkulta.
„Työmieslehti ostakaa!"

-1 p. &kW- 1801.
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„Kylmä kuin kristillinen rakkaus."
Suoma!, puheenparsi.

„On nähty kuinka Jumala
Hänt' ankarasti tuonut,
Kuristaa taudin kourilla
Ia nllltllmitsoin suomii.
Pois häitä otti omaiset
Ia ajalliset hellyydet."

„Nyt Herran wihan wirrassa
Hän uipi ken wois auttaa?
Ken hälle tohtii tarjota
Nyt pelastuksen lauttaa?
Kun tuon on tehnyt sallimus.
On turha tässä wastustus!"
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Niin lausuu hurskas Palturi
Ia silmää ruotulaista.
„Tua uskoton", hän jatkami,
„Ei koske uskomaista."
Waan lapset raahaa raihnaisen
Pois synkän pirtin soppehen.

©en jälkeen hurskas linnassaan
Niin menestyy kuin aina.
Hän kirkon miesnä siunataan
Ia murhe hänt' ei paina.
Waan seurakunnan parhaimmat
Hänt ihannellen huomaamat.

Mut Merta itkee ruotilas
Ia sydamess' on kanne.
„£)i, Herra, onko lapsias
Nuo kurjat mainoojamme?"
Mut kirkonmies on rauhassaan
On Herra hänen puolellaan.

*£



Odottacsfa
J*

70

Suur kaikkisuus!
Sun käskyäs noutaa wanhus kuu.
Kun wäistyy se Pois tai palautuu,
@ua palwellessaan.
@ua auringon tahto tottelee.
Kun pimenee se tai malkenee,
Sua seuratessaan.

Suur kaikkisuus!
Sinä tähtiä käsket leiristään
%a ne lähtemät noutain mielellään
Sun ymmärrystäs.
Kun soihtuja ihmismaailmaan
Sinä syttelet, käymät ne matkoillaan
Sun järjestystäs.
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Suur kaikkisuus!
Sun elämä tottelee ja työ,
Sun tahdissasi ajan juonet lyö
Ia aalto hakkaa.
Sun tahdostasi lumi waltaa maan,
Kun lämmintä lainaat uudestaan,
Niin taitot lakkaa.

(gum laillisuus!
Nyt pimeätä on ja odotetaan;
Tuo malkeusmiehesi päälle maan,
Sen auringoksi!
Moni sydän on synkkä ja eksynyt.
Tuo lynttilälruunusi edes nyt
löwartiolsi!

Suur laillisuus!
Sinä ihmisen kunkin aikanaan
Myös heität rannalle oudon maan.
Hän sammuu täällä.
Sinä kansamme joulupuuksi tee,
Jok' itse on kirkas ja malaisee
Myös muut maan päällä!
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Suur laillisuus!
Me odotamme suita suurempaa.
Joka maamme ja kansan kirkastaa
Sa liekkiin luofti.
Se suur on takana taimen, yön
Ia takana raskaan päitvätyön
Suur woiton tuopi.

Suur walon Mallan laillisuus.
Luo meille ihmissydän uus!
Se moiman suosii.

11 p. Joulu!. 1903.

<&
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Swcitnn «heinillä
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Sinä Reinin rannan wiinirinta impi,
Terwe kuin äidiksi syntynyt;
Sinä toimentyttö, woimakas kuin Rheinwuo,
Napaa kuin Rheinfall tahleeton.
Sinä tohdit nostaa paasi korkealle,
Wiehätyslaulujas kuunnellaan;
Europan kansoja sun wapautes hurmaa.
Sorretut onneas kaipaamat.
Kaipaawat kuin alppiwuoren raikast' ilmaa,
Terweinä paitansa nostaakseen:
Rinnalleni riennä, suori, tyttö. Suomeen
Wapauden lapsia synnyttämään!
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Metsän rinnassa
Wanhassa linnassa
Kaswoi Prinsessa nuori.
Taiwas kun korjasi immen taaton.
Hoiti hänt' äiti muori.

Kultakutrina
Auringonruusuna
Kaunis Prinsessa loisti.
Sulhot suuretkin impeä kosjoi
Hän ne rukkasin poisti.
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Miksei kelpaa maan
Mallat, ei rikkaatkaan?
Hän kun urhotkin hylkää!
Namusta iltaan askaroipi
Eikä aattele ylkää.

Halla on rinnassaan
Suursurut synnyinmaan,
Hälle on kansansa kallis.
„Los olis sankari Suomenmaassa,
Ei se orjuutta sallisi"

Huokas prinsessa
Sydämen tuskissa.
Että kansakin kuuli.
Silloin rinnasta linnan metsän
Puhui puhtaampi tuuli.

Köyhä kantelen
Soittaja laulaen
Linnanpuistohon astui:
Hänpä soitti ja lauloi, että
Silmät kuulijan kastui.
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„Astu, impyein.
Luokseni, rinnallein.
Hehku nuoruutta mulle!
Niin minä urhoiksi kansan laulan,
SBannon lempeni juHe."

Jalo prinsessa
Hehkuikin nuoruutta:
Syttyi laulajan mieli.
Laulut liekeihin kansan nostaa.
Kannel soi palokieli.

Kannel tasmata
Suomelle urhoja,
Joitarakkaus johtaa,
Joihin prinsessan into syttyy.
Konsa taistelu kohtaa!

24 p. SWBk. 1901.
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Ruusu toalfeo, puhdas ruusu,
Kosken pienen partahalla,
Kewllän warhaisen wieno tukka.
Sinua muistelen maailmalla.

Ihmisrinnalle mif on kallis.
Kaiken parhaani sulle soisin.
Mut on fanikin puhdas ruusu
Mitä fulle siis antaa moisin?

%*
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nuorelle weljyelle
J*

Dt, weli autuas nuor', joka marhain saawutit wmmon!
Elämän wiisaus suur' sun sydämessäsi lie.
Wiisain Päin moni poikana hulluelee alas hautaan,
(SiV ole päällä täti maan oppinut onneas sun.
Tien jalon wiittoo hän, joka noutaa tuntonsa ääntä.
Jollei wiitottu Maan ollut jo ennen sun ties.

<£
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Ei ne kysyneet toisiltansa:
Rakastatkos? Rakastlltkos?
Ensi silmäyksestä heti
Toinen toistansa luokseen weti.
Missä liNuiwat, siellä heillä
Linnut Illuloimat kukkateillä.
Missä toisensa toinen näki.
Siellä fetoät, siellä käki.

Ei ne kysyneet toisiltansa :

Näitkös minut? Saankos sinut?
Syli aukeni, toinen täytti,
Rakkauttansa työssä näytti.
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Missa toitotit, siellä koti.
Toinen toisensa tähden soti.
Nainehiksi ne tiettiin mistä?
Hedelmistä, hedelmistä.

19 p. Helmik. 1902.

*£



Päivän iMuzlil
j-

81

Metsäjärwen rannalla
Istuin, surin, surin:
Miks' on musta maailma,
Nurja, nurin kurin?

Päiwä yöhön pakenee,
Waistyi immyt multa.
Kuka tyttö kestänee
Sydämeni tulta.
työ jo läheneekin, yö.
Synkkä sydämeni lyö.
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Mutta yöstä kuulenko?
Rastas, rastas soittaa!
Laulun woiman tunnen jo,
Siina walkeus woittaa.
Minä jollen woittaiskaan,
Kunhan walkeus woittaa waan!

«g
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Jo kerran päätin, en roannonut:
Wllst'edes lemmest' en laula,
Maan sydän parka on järjellen
Ain' ollut ansa ja paula.

Jos sydän toatt' olis tuskissaan,
Jos onnen ääneti kantais,
Ei kannel laulajan kajahtais.
©i kielet sointuja antms.
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Jos kerran rakkaus kuoltuaan
Ei haudastaan kohoaisi,
Sen kanssa kuolisi laulukin,
& kannelkaan kajahtaisi.

Waan lemmen haudalla tuskat oi;
Kun lempi kuoleman woittaa,
Taas kannel riemua kaiuttaa
Ia onnen aurinko koittaa.

Niin kirkastettuna rakkaus
Myös laulajan ylentääpi
Ain' ylle totoahan yhdeksän -

Mut tuskin sinne hän jääpi.

«£
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On aamu rauhaa hiljaista,
Mut ilma mallan walkea:
Lumi astuu maahan taiwaasta
Kuin impi willawerho.
©' on fetoät talwiwllipllssaan,
Se lämmintä tuo rinnassaan,
Suu tuulosen sen huulilta
Juo mettä niinkuin perho.

Immyt walkeawaippmnen
Hiipii lepoonrannallen.
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Ei lunta mettä wihmoo nyt
%a ilman immet willityt
Ne metsää taltioimat.
Wiu wau, wiu wau!
Ja hlllki taitoaan, halki maun
Nuor' henki huokuu woimiaan.
Sen luomiZlaulut soiwat.
Wiu wau, toiu wau!

Mut aalto armii rantojaan
Ja ourut maita kastaa.
Solisten, kolisten.
Ja luonto runsas rinnastaan
Taas wihreen toiwon nostaa,
Nhkuen, puhkuen.
Nostaa, nostaa, nostaa!

*

On hiljaista, taas hiljaista,
Ei lunta näy nyt oksilla,
Waan taitoaan helmihohtoa
Ia kaikuu linnun soitto.
11l kewät tlllwiwaipastalln
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On paljastunut wellomaan.
Kas kirkkaassa toeen kalwossa
Jo päilyy Paiwän woitto!

Immyt wihreäwaippainen
Nousee kylwystä aaltojen.

16 p. Huhtik. 1903.
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Aamu soi, aurinko
taiwaalta hohtaa;

3liittysä, järwiä
silmä sen kohtaa.

„Kukkuu! kukkuu!"
ttititt' ilma kaikuu.

Metsissä, pelloilla
työnkolke raikuu.

Kukkuu!

Tiukuttaa, piipattaa
lintusten kielet.

Murheistaan laukeaa
raskaatkin mielet.



1901,
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»Kukkuu! kukkuu!"
metsä soi wastaan.

Luonto näin lohduttaa
murheista lastaan.

Kukkuu!

Wapaiksi lentäwät
suonet ja wirrat,

Helkkywat kirjawain
kangasten pirrat.

Vapaaksi kontio
luolastaan Pääsi.

Kansakin, särje sun
kahlees ja jääsi!

Kukkuu!

LiikkeeZs' on rohkea luomistyö.
Maan joka suoni jo sykkii, lyö.

Kukkuu!

Mutta, oi ! Kuuluuko ultvontaa?

Vartijat, nouskaa ja walwokaa!
Kukkuu!
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Kewätkirjc lleliipMMi»
J*

En näe minä täällä kaunista
SSain karkean sammalmaan.
Ia kanerwan, Ivaan en kukkia
Ia missä lie linnutkaan.

On mustia kannot honkien.
Talon taatto möi Puut ja joi.
Nyt auki on tie suohalloillen
Ia tuimina tuulet soi.
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Maan nousema metsä nuorta on
Ia tuoreita pihka fen;
Se hentona horjuu, toiwohou
Toki lattoanja tähdäten!

Kalakariakin huutaa järwellä.
Kun saalista sielt' ei nää.
Waan kalamies kutsuu wenheessä
„Tule, täällä on kiiskin Pääl"

On kiiskiä tviel' ja krapuja.
Ia rannassa lasiset ui.
loZ taatto toet taakse nuoretpa
Taas eistymiswiljaa pui.

Jos pystymät jottei luontoa
Ne wainoa roswoten
Kun woisiwat muistaa huomista
Ia heissä ois ihminen!
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Kun kukko läiskytti supiansa,
Min lentäwänsä se luuli:
Se huomas aidalle pääsewänsä,
Kun sattui myötäinen tuuli.

Nyt kukko laukesi laulajaksi
Ia taiteheksi sen keksi,
Niin kukon laulua ihanaksi
Sai kana kiittäneheksi.



5 p. Maalisk. 1901.
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Jo kukon äänikin halkeZ ottofltt
Ia sortui surkean lailla,
Mut kanan kiitokset maksoi waiwan
Hän niit' ei wiel' ole toaiHa.

Se oikein totta on tämä taulu:
On taideastetta monta,
Waan kanan mielestä kukon laulu
On suurta, wertaamatonta.

'.^z
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Hän, jonka et jalka woi ylttyä maahan,
Hän ilmojen linnoista laulaa,
Tai korkeill' oksilla istuen kaukaa
Hän maalaa kultansa kaulaa.

Mut, jonka on elämä tempaissut maahan,
Sen töihin ja murhetten luolaan.
Hän rintansa ahjossa laulunsa paahtaa
Ia kastaa ne elämän suolaan.

Hän laulunsa nuolet sinnepäin tähtää.
Miss' ihmisen on wihamiest,
Hän itse on sotamies ihmismyyden.
Hänen rintansa nuolien liesi.
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Viipurin Kaupungin soo-
wuottlelle muistolle

j>

Minä kammon ristiä, kammon uskoa.
Jos kansalle se kaswaa orjuutta,
Tai miekkawllllan se maahan tuo
©e oppi murhaajan on.

Minä kammon kultturikaapun kantajaa.
Jos töissään wääryyttä hän harjoittaa
Ia sentään lunniasi' ylmas on.
Kuin sokea silmistään.



1903.

96

En ylistä minä Torkkel Voittajaa,
En Ruotsin miekkawallan kunniaa.
Jos kyntömiehen lyö rautamies
Tai lampaan susi jos syö.

Waan oikeuswallan tuojaa ylistän.
Lain turtoaajaEe wirren wiserrän,
Ia ihmisarwolle len suojan joi
Eläköön muistossa hän!

«£
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Wsndan emännän
mentyä

j>

Mika on ihmisen elämä
Maailman matomäellä?
Se on waaroissa toaeEu§,
Kulku käärmekankahilla ;

Surunlaatson Illuluretki
Kyyneliä kylwäessä;
Kyntö kylmien ahojen
Hallan käyden kantapäillä;
Niitto mustan murhewiljan
Toimontoukojen aloilta;
Purjehdus kariwesillä
Myrskyilman mylwiessä.
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©e on maailman elämä,
Jonka päätit, waimo wanha;
Pääsit markkinameluista,
Tuskista tukalan matkan,
Päiwätyösi pälkähistä.
Kiusauksista, kiwuista,
Pääsit päiwille fotoille,
Kewätlehtojen kisoihin,
Uusille suwisaloille.
Joita kauan kaip astikin
Syksysi sydänsuruissa.

Mit' oli elämä sulle?
Uhri uhrien jälestä
Pienten parkojen hywäksi.
Työtä, toaitooja, wilua,
Kaswllwien kaitsennaksi.
Muiden onnea awustit,
Muille riemujen pilarin
Suistit huultesi siwutse.
Siihen suoritit sulosi.
Kukat kultapäiwiest.

Miniä terwettä mehua
Suontesi joet solisi,
Sen käytit kodin hywäksi,
Nostllnnllksi nuoren polroen.
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Nuorten onnesta iloitsit,
Nuorten woihkit wastuffista,
Kunnes woimasi wasähti.
Pysähtyi sydämes' pursi
Rauhan roienoille toefille,
Armon auringon sylihin.
Meille muistosi walahti,
Kuin mesille lämmin hohto
Päiwän heltehen perästä.

Lahti. 16 p. Maalisk. 1901.

«5
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Opettaja nestor Iswistn
muistolle

zwoll. 19 p. Lllkak. 1901

J*

©rt muista lauseitas, en neuwojasi,
Et luonut mulle tietä nimista,
Waan rakkautta uhkui rinnastasi.
Se innostutti, kaski: Ponnista
Ties itse auki!

SKua muistikaawoilla et kiusaellut,
Waan tunnon työlle laskit painoa.
On monta tietä koomaan johdatellut,
Waikk' onkin Rooma maassa ainoa.
Niin toarmaan luotit.
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Totuuden woimaan uskoit jokaisessa,
Kun tahdon löysit wilpittömän waan; ,
©t kiinni kimpuroinut kirjaimessa,
Wlllln hengen Päästit luomaan muotojaan
Näin neuwos tuntui:

El' usko sokeasti: Kaikk' on hymä.
Kun jywän löydät, sitä punnitse,
Se onko tertoe toatlo torajywä,
Se itse tutki, hywä nielaise,
Waan hylkää femtio.

Niin miehen luonne arwokas sun täytti,
luur itse miehen eikä matkijan;
Mit' itse tunsit, sitä toimes näytti,
Et kuulostellut mieltä maailman.
Mies meilt' on mennyt.

Waikk' olit aina itsemiehesi,
Niin rakkaus sun muihin yhdisti.

>Jg
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3aaKko MM muistellen
Kuoll, 28 p. Toukok, 1902

j-

Sinut, ystäwä, tapasin nuorena
@ieH' ihanassa Karjalan maassa;
Olit wllpauden ilmassa leijaillut
Kuin toarfalin wäljässä haassa.

Ilon nuorukaishengessä Suomea
Sinä näit kuin toiwojen saarta;
Sinä uskalsit lähteä astumaan,
Waikk' ylhäistä taitoaljan kaarta.
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%a nuorukaismieli, fe lentäwä,
Sun tiellesi kukkia kylwi;
Piti sydämesi herkkänä, lämminnä,
slun myrskykin telmi ja mylwi.

Sinä herkkä kuin laps olit uskomaan
Mitä toiwoit kullaksi wuorta.
Jos uskosi pettikin toisinaan.
Et kadottanut intoa nuorta.

Sinä aatteita linkostt ilmoillen,
Niin ilotulin walkasit tiesi;
Moni aatekin sammahti kylmeten.
Ei sammunut sydämesi liesi.

Mitä kultia moittanut lienetkin.
On kuollutta kultien loiste,
Mut ilos oli eläwä ja lämpöisin
Sun sydämesi päimänpaiste.

Komin kaipaillaan, lotoin tarrois on
Walon kirkasta heijastusta:
Suru maassa on haikea, neuwoton
Ia auringon silmä on musta.
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cv. Reinin
Erotessa yliopiston sijaiskanslerin

wirasta

*

Hän tammi muodoltaan on toalatoa
Ia yhtä Mankka oikeudessa.
Ei suutaan soita. Maan kun lausahtaa.
Niin kultaa lausuu paljon painattaa.
Kun Miestä aattelen, niin innostun
Ia kyyneleihin asti liikutun!
On onnellinen kansa, joka ties.
©ti' oma poika sill' on moinen mies;
Wiel' onnellisempi, jos seuraamaan
Se walmis on tät' uskollisintaan.

Mit' olet meille, mitä tulemille.
©i kerrota nyt näille kuulemille.
Se siemen, jota folioit, Miljoina
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Se nousee nousemissa poltoissa.
Ia taas, kun tässä maassa harhaus
On selwinnyt, kun woittaa oikeus.
Niin tahtos woittaa, nimes uudestaan,
Kuin johtotähti, tayfti paistamaan.
Ia Suomen kansan kunniasta fe
Ori sammu y ässäkään, ei himmene.

*£
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Kaarlo Bergbom bo-wmjgana
Proloogi juhlllnllytännössll

2 p. lolci. 1903.

J»

Suomi fyatoåiiti; ia nuorukainen
Unenhärmän silmästänsä hieroi.
Päänsä nosti, katse kauas lensi,
Kemätkirkklludessll kiiri silmä.
Sydän sywän hurmauksen tunsi,
Elämä tempasi tuin tenhowirta.
Luonto hurmasi kuin luomistuume,
Toimi pyörre, huima touhukoski
Maltasi walitun nuorukaisen.
Ihmetyksin itsensä hän tunsi
Asan aallokossa temmehtiwän,
Sydämessä suuret intokiihkot,
Lewottomat luomisliekit päässä.
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Tmkasauwanll kädessä taide.
Kun etehen kansansa hän astui,
Suomen kansa odotti kuin lapsi
Ensi joulua tai juhannusta.

Elämä on laaja, luonto suuri.
Meri rannaton laillisuus.
Mutta urhopa elämän merta
Tunsi leikeltyinä leillaleiffi.
Tunsi toimitaiteen siiweklään.

Taide, innostuksen taikalintu,
Kehylsihin kutsui maailmoita.
Elämän lirjokangllstll aroasi,
Osatöihin otti luonnonpiirit.
Kutsui luin elämän Päämies itse
Elämäsi' esille annoksia,
Pienoisftiirihin lumosi suurta.
Ehjän, täyden toimimaailman.
Jossa itseänsä ihmisluokat
Kaikki peittymättä peilasteli.

Silloin hurmattuna huusi kansa.
Niinkuin huutaa joukko, joka linnan
SBaltatouorelta on walloittanut
Suomen kansan wastaisuuden turma,
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Suomenkielen linna walloitettiin.
Kansain helmiwirta wäylän löysi
Suomen fanfan hengen sisäjärween.
Taidekin löys' itsellensä kansan.

Missä urho? Tuokaa kansan nähdä
Kuka woittasa on maltawuoren!
Tunnetaanhan ukko kuuruniska.
Sielusilmäinen ja hehkuposki.
Kera liikkuwa sa liekkiwäinen,
Näkymätön, joka kaikki näyttää.

Hän fe kaiken nuoruutensa palon
Suunnannut on Suomen näyttämölle.
Miehen tahdon, kunnon, tiedonwalon
Uhrannut on (suomen näyttämölle.
Kiskonut on tälle ainoalleen
Noponsa, rauhansa ja sydämensä.
Miksi? Että nostais elämätä,
Suomen kansan fjenft=elämätä,
Itseluowaks', elinwoimaiseksi,
Uutta uhkuwaksi kaswannaksi,
Kotiorsien kukittajaksi.
Helmenhohtlljllksi maailmalle!
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Siksi saumaansa on heilutellut,
Kutsunut on Suomen kunnioita,
Sananmiestä, laulunsankaria,
Walon kankahalle kiehtojoita,
Tlllttamiehiä ja takojoita.
Soiton suorijoita, tanssijoita
Ennen muita toimitaiteen henget,
Tenhomiehet, tenhottaret naiset,
Kaikki kansa, leirit laasimmatkin,
Kaarlo Bergbomin tulesta syttyi
Ihteistyöhön, temppelin tekohon,
Jonka huippu hiipoo korkeutta:
Suomen kansan kuolemattomuutta.

*£
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eräisfä ftopeaWzsa
J»

Hopea mikä on hopea?
Loisto kylmä ja kopea.
Lumen kiilto ja kimallus
Tlllmiauringon umlossa.
Wasta, kun kewät sulatti
Lumen maasta, jään mesistä,
Wuoti siunaus suwelle.

Kuuwaloa kalpeata
On hopean kylmä hohto.
Nasta, kun syleili kaksi
Kaihomieltä kuuwlllossll.
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Kuiskaten kodin suloa:
Kuu kumotti aurinkona,
Muuttui kullaksi hopea.

Mitä on hiuksien hopea
Maikka wanhalla iällä?
Pelkkä ruttna kuusen naawa
Talwituutamon walossa.
WllZta taistelun, tekojen
Kunniallisten kulusta
Hapset hohti kunniata.
Pääkin arwossa yleni.

Onni kahden kaihomielen.
Jotka kerran kuutamossa
Sormet sormihin limitti!
Osasitte, oiwalsitte
Rakkautenne tulessa
Tehdä kullaksi hopean.

Mikä on kulta? Ruokamulta,
Johon rakkaus ripotti
Allttehensa armahimmat.
Että wilja wersostuisi
Kansan kaswawan Maraksi.
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Kansa siinä on sukunne.
Siinä lapset, laaja perhe!
Sitä kannattaa syleillä.
Sille uhrata elämä.
Siinä uudesti eläen.

24 p. Helmit. 1903.

<£
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Kööri:
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Se ihme wanha aina uusi
On joulukynttilät ja kuusi
Ia nuorten raikas rakkaus.
Oi kulta, kunnia ja maine.
Ne jäähtyivät kuin syksylaine,
Mut ain' on lämmin rakkaus.

Maan suuret seppeleitä kantaa.
Työt kauniit kiitoksia antaa,
Mut kaikki woittaa rakkaus.
Maan linnat loistamina hohtaa,
Tiet kohden korkeutta johtaa
Ne woittaa koti, rakkaus.
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Se taiteen luo ja tieteen kaimaa.
Se yhteisonnen tietä ratinaa,
Suur', uhrialtis rakkaus.
Se juurtaa synnyinmaahan juuret,
Se teot maailmaan luo suuret.
Suur' rakkaus, suur' rakkaus.

Soolo (myöhemmin kööri):

Herra suojaa, siunaa näitä
yhtyneitä lemmekkäitä.
Rakkaus, luo maailmaa!
Auta heidän onneansa
Niin, ett' onnistuu myös kansa,
Toiwo taiwaat kirkastaa!

Kööri:

Soinnu taimas, soinnu maa!

«s§w
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Kotoa lähtiessään
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Täält' eikö kultaa löydy (Suomelta

Ia timantteja meidän Muorista?
Ei kultaa, joka kuiwaa sydämet
Ia sotkee tunnon hellät ettet)et,
Ei timantteja, jotka kiillollaan
Saa ihmisyyden tunteet kuolemaan.

Mut Sinä tunnet kultllkaiwoksen,
Sun oman äitis fotoon sydämen,
Timanttimuoii, helmiwirta se
On Suomen äiti tälle Suomelle.
Sun äitis sydämestään, sielustaan
On hionut sun suureen maailmaan,
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Kun taiteen jalokiwet loistaman
Me nällmme näyttelyissä maailman,
Me muistammeko, että kuumasta
Ne kehittywät äitirinnasta?
Sun laulus loisto, sielus kaunonen,
On nelin kultaa Suomen sydämen.

Ia taiteet helmiä on, helmillään
Ne silmämme saa ihmissydäntään.
Ne walloittawllt, niitä Voitetaan,
Ne kohottamat kansat kunniaan,
Ia ystäwinä toistaan hellimään
Ne wiewät wieraita kuin toeljiään.

Sun äitisi on suruharsossa
Ia suru Suomen soipi kaukana.
Maan Suomen yllä, harson poimussa,
©teit' Aino Ackto loistaa kirkasna.
Hän minkä woittaa,hurmaa maailmaa.
Sen meille woittaa, meitä innostaa.

Sua joskus harwa täällä kuulla saa,
Sua sentään kaikki täällä rakastaa:
Kun saawut, waikka keskitalwella.
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Niin ilmassa fät) kemättuulelma;
Kun lähdet pois, niin meitä lohduttaa:
Ett' ääntä Suomen mailma kuulla saa.

Käy usein Suomessasi, uudista
Sun säweltesi äidinluontoa.
Ia sitte Suomen toiwon laululla
Suurkllnsllin sortamalta taltuta!
Niin onnenwirran johdat Suomehen,
Kun kansoille luot uuden sydämen!

19 p. Helmik. 1901.

«£
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Yhteiskieli.
Ei suumme yksin sieluamme tuiki,
Sen luonnetta ja mieltä lausu julki.
Se kauan tietty, tietty kastvojen
Ia silmien ja muiden elinten,
Jos tahtowat tai eiwät, haasteleman
Ia koko olentomme ilmaiseman.
Niin joka piirre, elki, toiminta
Ia ryhti, seisonta tai astunta
Pään päältä aikain alle jalkojen.
Ne ilmaisemat mielen, luonteen.
Kun tunteen hermosilmä tarkalleen
Käy muodon tietä sielun ytimeen.
Niin kaunis ihmisyys kuin kehno juoni
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©filte aallehtii kuin awosuoni.
Elämän wirtaaja ja tautisuo
©e kullat, kuonat tuomiolle tuo.

Suu usein turmata mot tvalheesen,
Tää yhteiskieli kielii totuuden.

Ahtaissa oloissa.

Karsikossa pörriäinen
yritteli lentoa,

Mutta warwut waiweroiset
tielle toiwat wastusta.

Työnsin sille femman pään:
Nousi läksi lentämään!

Keskeltä tuon törkyjoukon
onkin nousu hankalaa:

Mös ahdingosta koittaa
silloin alas tupsahtaa.

Waiwoin, waikka siiwet on,
Siitä Pääsee lentohan.



Selin.

Rakastat kaikkea oikeutta.
Ihmisyyttä ja puhtautta
Sittekin ilkeät kielet ja huulet
Maineesi maahan polkeman kuulet.

Waikk' oisit enkeli niitä joS ois
Parjauksilta et säilyä tooi§.

Perkeleitä on maassa sen merran.
Että ne tahriwat taiwaankin Herran,

Kuinka siis kuljen, kuinka ma elän?
Tuntosi mukaan, kuntosi mukaan.

Kääntäen Parjaushulluille selän -
Paremmin ei woisi elää kukaan.

S
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