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I.

«Wsiltä peritty, mutta wapaa ja
pakoton

Uskontosi
kehitä sydämesi sywyydestä hedelmäl-
liseksi elämänpuuksi.

Elämän totuutta etsi





2.

on wapautta;
on kaiken wapauden emäjuuri, kehi-
tiksesi latwaan asti ylettywä runko.

I3syntHös oma wakosi.
filuta itse itseäsi.
Hjouse puuna pulskeana
Oman wartesi warassa.





Z

M»iinkuin metsän muuriainen,
yhteistä etua etsi,
yhteiskuntasi ylennä.

joukoin soutele sowussa
wesillä —

(N)iepi warmasti perille.

tfhjän riidan wuoksi
mielen on haluja.





4

Wikeutta tehdä koita,
lNenetä tai siitä woita.
Hjouse kuin jalo metalli
Oman arwosi tasalle.
lNieltä heikkojen hywitä,
hohota kowaosaista.
lNies ylennä, nainen nosta —
Killoin ihminen yleni.





5.
I^laki on oikeuden sormi,
jViwistyksen siltawahti:
jOuosi öuomesi lakia,
jVuomen itse säätämätä.
Kruunu luomen yhteishengen,
IHehys kansamme elämän,
jVuomen on waltiorakennus: -
jVitä warjele, warusta,
Den kera kehity itse.
l^slin arwo sille anna,
<Ihteis-onnemme talolle.





6

Mait horjuwat hywätkin,
walwo wartiasto:

Omantuntos ohjausta
Lljouda notkoissa elämän.
Mun' on porras poikki kuilun,
Miltä waarojen wälissä —
Sli se katkea käwellen.





7
WDpin ahjoja s^tä,
(Kaali kansasi waloa.

Vuomen taide ja runotar .jäästäuunkuin päiwänpmste,
sotisi kukittajaksi.
Auwen, talwen tallatessa
W ne kukkaset katoa.





WW?itä on ihmisen awuja,
Kansalaisen kunniata,

kansasi hywäksi,
parasta pslwästöä
temppelin tueksi.

Mdä puhtaus pyhänä,
raittiutta.

Miina on sukusi woima.
(Diina heikot wierittääpi
Vorraspuun alimman alle.





Midinkieltäsi rakasta.
Mim' on kansasi elämä,
Minunkin ftdämes kannel:
Miitä uudistu, ylene,
Moita, kaitse kanneltasi.





8.

DWallan waihto tuulen waihto.
(Daltiot wahakuwina

kukkuloilta.
lNutta muita sortamatta
Duomalaista itseäsi
Dinä säilytä lujana,
honkana hywäsukuisna:
Diit' on hyötf ja hedelmä
ihmiskunnankin iloksi.





9-

ja maasi muista.
jMnne juuresi sitele,
Dyösi tähkät sinne siirrä.
lNikä on kutsu kansallasi,
Mitä suliakin osasi.





10.

Mydämesi päiwa päästä
itsekkyyden kytkyeistä

tahtosi tuleksi,
walona

Wahan wallan hirmut poista.
Ilntosi rewontulilla
Hlumet pohjolan lumoa.





WWaadi walta oikeudelle,
työn edistykselle.

(Dihi weljeys, walistus
(Dapautehen wieretysten,
jZankar'aikojen tuloksi.
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