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ElämäniBväHervehdys!
huomaatkin niin kevään idvlli
tekee sielusi vain kipeämmäksi
sillä sen kautta sinä vasta oi-

kein käsität kuinka suuri juopa
eroirtaa sinut onnellisesta elä-

mästä Ki luonto voi sellaisia
sairaita parantaa joiden onnen

ryöstojärjostdiHä on pirstonut
Kikä krikilla järjestelmiin mur-

jotuilla ole koskaan tilaisuutta

heittäytyä vapaan luonnon hel-

maan edes raiti-t- a ilmaa hen-

gittämään
Muistelet mennyttä elämääsi

Se mi harmaan yksitoikkoinen
kuin syksyinen päivä Ajattelet
nykyisyyttä Yhtä lolidtiion
kuin menneisyyskin Mutta tu

levaisuus? Voiko ihminen
katsella tulevaisuutta silmiin ih-

minen jonka elämä on ollut täyn
uä pettymyksiä Ki hän jaksa
sitä ajatella ei hän tahdo tahal-

lisesti uusiin pettymyksiin heit-

täytyä sillä mitäpä elämä tule-

vaisuudessakaan antaisi kun se

ei ole tähänkään asti mitään au-

tti itu Ki elämä yleensä mitään
a mi M utta niloin" onnellisek-
si "itsensä tuntee kun jotakin
suurta toivoit jaksaa Vaan kun
toivo pettävä niin onneton on ih-

minen sanomattoman onneton

Kuljet Kt lieriä niitti tehdä

(Jatkoa toisella sivulla)
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Kirj A X Koskela

Ikuinen taistelu juka vallitsee
luonnossa ci ole aina ylitti

Kiihkeän taistelun

jälkeen koittaa viiliin levonhet-k- i
suuri vapauttava onnel-

linen hetki kuin ilon aatnufmt-lahdu- s

Taistelu ei myöskään käy aina
samassa muodossa eikä samojen
voimien välillä Kikä voittokaan
ole aina yhdelle kuuluvaa kaik-

kien täytyy vuoro-taa- hävitä ia

voittaa voittaa ja hävitä Syk-

sy kellastuttaa kesän lehdet tal-

vi peittää ne lumivaipallaan
Mutta kevätaurinko sulattaa tal-

visen lumen panee lukemattomat

purot ia ojat tuh imaan kasv at-

taa uusia lehtiä — vapailtaa kaik
ki talven alla
Talven täytyy väistyä kevään

tieltä sen täytyy
Suuri on kevään voitto — suu-

ri ja lohdullinen Se on kuin

ijankaikkineti ilo talven surkas-

tuttamalle elämälle Kaikki saa

uutta voimaa ia uskal!u-t- a Iim
mit visertäen alkavat rakenta-

maan pesää metsä vihertää ja

'leudosti tuuli liikuttelee puiden
kasvavia lehtiä Kukatkin kas-

vavat I'ian niiden terälchdet
aukenevat valon ja lämmön vai-

kutuksesta Puhtaina kuin viat-

tomuus ne katselekat rumaa li-

kasta maailmaa katselevat

ja tuoksuvat
Aalto leppeästi aa ran-

taa vasten kevätauringon
iltaloisleessa Le-

ivolle käy päivän elämä Aurinko
laskee Kaikki nukahtaa
Hiljaisuus syvä suuri ja pyhä
hetken vallitsee Mutta

ryskyen pauhaavat le-

vähtämättä pyrkien vapauteen:
valtamereen
Huomenna aurinko nousee

taas" kirkkaana1 ja lämpimänä
Klänvä herää lyhyestä unestaan
Tuuli leuto puhaltelee linnut
laulavat kukat tuoksuvat
Ah oi tätä kevään sereuaadia !

Ihminen kulkee murheellise-
na allapäin pahoilla mielin

Mikä sinun on? Itketkö sinä?
Miksikä sinä et iloitse kun

kevät ja elämä hymyilee ympä-
rilläsi? Olethan eroit:amaton o--

luonnosta 1'itäisihän sinun
voida iloita kun on kevät
kun on luonnon suuri juhla
Alutta el voi et näy voivan-

Yksinäsi vain kuljeskelet mieli

lyijyn rakaaia Tuhannet huo-

let painavat hartioillasi rintaa
ahdistaa sydäntä polttaa ja kir-

velee kirvelee niin että se
on pakahtua surun alle Tus-

kin kevättä huomaatkaan ja jos

fsein Uiuilcc valitrtliiviin elämän

jokiaiviiiHvvllii jn vksiteiltoinMiit-tr- t

Ja ciDhaii se niinliin että MyYA

)hä -- valittamista' meidtin tyrtlitiston
'liiKiil?ä tiii tyylifn Yari-tnhii- i' nusl-dii- ri

miislen jii'oeritiklnliiii perlirit1-äitte- n

fläfiiii tuutuu Useinlda niin

painosta vhm jlisilolJiiiciiseltH ja

päivä )iiiivin jiiTiiiin et-l- ä

nikfin srn jiiitKuj iille millin)
nää n fy ii

Milliä Minulaaii ettei Ie iiii"

synkkää pilveä elM sillä Ie va-

loisakin puolensa Sn trioin on Iiiila

meidän fvöläislen elämässä Ja se

valoisa puoli nieiiliin elämässämme

on tiimit : me teemme lyötä ilimlti-kunm-

pelastamiseksi jierikiKlosla
lii sen lisäksi me kaiken vön

leemme in valkkn liuilnmi-scmin- t'

t ii m ii päivänä ei meille —

kti keri hyvän Tuojille — nykypäi-

vänä yli ii Kylti! isyyttä ja kunnista Ii)
niin me VH'rninn tiellämme ett
vielä sekin Irornmi' kniimntaan —

ja se kniiinntnrui meiiliin Iienkiseii

ja yhteiskimmiliiKeri lomnie kinit-t- n

Kritiiä er fiiniä olisi Ofrnaiiii eläliyi-läiuää- n

s yi! k im mii k f m pilven pnimu'?
sa Mikäpii muu voisi enemmän reli
keuttii antiin elämän luistelulla

Jn se juuri ulUiu meitii
kevi ntäniiiin toistemme kurumna ss
a nila meitä ytUiusv inmii irVkseen ja
keskinäiseen a mliai-iuutee- Se

nieiiläl kiisihäilessä tyiiski
ylireisen suuren nsiHinme Iiy--

se Iiii lii ii meiiläl yhiieksi lil-

jaksi suureksi vnioamatioimiksi voi-

nniksi siksi joukoksi joka ihmis-

kunnan pelastukselle nolijan luo
Me työläiset yhloisioiminnassnmmH

yleisen valistuksen eteen tiellämme
että se perustu joi nikennamme
tulee kslätriiiän kovimmat kln myrs-
kyt ja me imolisol ja vanhemmat
kolleissamme tiedämme eitä se ope-

tus jonka nnnaimne lapslllennne elit-ini-

toilellisuurlen ymmiirtämisessä
tulee antamaan satakertaisen Iieile)-Tnä- n

tiedämme eitä meidän mi
ijä isyyden majoille tynm-lo- e

ylin elää ja erlisiyy
Me teemme suurta (yötä ja sunni- -

me nauttia työmme edistyksestä Ja
tämäkin on sen tulee olla elämiini-m-

jokapäiväisyyttä - lämiin va-

loisa tn iiiitn puolen
Koko maailman työväestön yhtei-

nen juhla Vappu on kuin virstapaalil '

tässii työssämme Jokaisena Vappuna
m uistelemme menneen vuoden saa-

vutuksia ja suunnittelemme ja pää-

tämme vastaisesta työstämme 11

siksipä tämä päivä onkin niin suni'1
'ja niin merkillinen päivä

Terve siis sinä Vappujuhlamme
taaskin! Terve luhansin kerroin Tä
nä päivänä mc ikäänkuin puristam-
me toveriemme kättä yli koko maa-

ilman Tänä päivänä me yhdymme
yhteiseen surun ja riemun juhlaan
Tänä päivänä me uudistamme va-

lan joka meidät yhteistyössä yhteen
liittää Kautta elämämme me e

yhteisen valan kantta koko
ttia liiman me sen vannomme eflä
me kukistumme liiinän järjestelmiin
tr ka umrhaa ja mädättää ihmiskun-
nan sielun ja ruumiin ja Itiömme

tilalle järjestelmän joka ihmiskun-

nat) loasta kunniaansa ja täyteen
kukoistukseensa nostaa!
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TYÖN JÄTTILÄINEN HEHÄÄ

HUOMENKELLOT

Kuulkaa! Laakson sopukoissa huomenkellot kajaa
uudenajan airuet nyt vaahtivarsoin ajaa
Vapauden tuulahdus jo viehtää orjan mieltä

pois nyt esteet katki salvat joukon nousun tieltä!

Eipä kaunis laakson kansa valheyössä nuku
eikä rikkaan sorrantahan toimetoinna huku!

Vapiskaa jo vuoren väki laakso herää — herää

punalippu juurellensa sorrorilapset kerää!

Pois jo kirkon harhaopit edistyksen tieltä !

Uudet aatteet ihanteet nyt viehättävät mieltä

Jopa hyvän aamunauer sydämissä palaa
vapauden sunnuntaita kärsivät jo halaa!

Yhteisvallankumousta kuiskaa kuiva rinta

nyt jo kuuhun rauhatoinna pohja sekä pinta
Sania yhteisturco täyttää tehtahat ja pellot
uudenajan sara tusta kertoo huomenkellot!
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