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(lm Fin1and~ son Atolt kan sitt bufvud bara
Och visa folken att han ar sig lik,
Att än de kunna utaf honom lära,
Der han förtöjt sig i den lugna vik;
(lm an han tryggt kan mot en framtid skåda,
If an stär i skuld derför till Edrr båda,
~ .

"

Finland, Finland! kilrt fi ir s\"l'nska hjertan
Du varit ;tnda
•

•

S" n

, K.1ft vaf du Oss i

•

var fnrnti<b natt,
~tidj(' n

En ;idelsten i S"'T!.(l"

o('h i . . m~irtan,

kro)na satt;

"i ha oss lårt alt Finlands qvinna skatta,
Det är ett tycke icke från i går,
\'i hC'nn<'s tillitsfulla väsen fatta,
Som skaldC'ns lIanna, skiin filr oss hon stär

•

Ditt blod med ,'art sa ofta f,irr det 'pil<!C's

Och öppnar än <!C't stängda Edens reglar,

()m ock re'n liinge fri\n IHcarann \.j ... kildl's.

Der hon sin Ijuf,'a bild i källan speglar,

Du gripit in uti ,'ilrt lands historia,

Yi vörda dig, du Finlands väna q,'inna!

~fed oss en verld du ljus och frilwt gett,

Som dotter, systpr, maka dler mor;

()ch ej den bl"knar btt <lin vunna gl"ria,

Du liknar 1,år uch vpt att hjprtan vinna,

Du, som har faran stint i ('g-at S0lt,

.. \r öm som hon och uti sorgPil stor,

Xu rader frid kring "ara Iwrg och dabr,

Som hon du tror pil i,kalets "'ger,

Och Xordbon annat sprak an s<'ilrdds talar,

Som hon en himmel i din famn du eger,

(~ud vare 1of atl andra band oss ena

Och här i blida Djurgårdslundars gömma,

An millllrfs blott! var helsa,1 ;idla sång,

II varest den finska sång sin hyllning filr,

(kh du, Sunmis q\'inna, hi)g-a, fena,
Du
som v'tr
d Jvrk an re
l
•
•
..
I<l t Sa mang-C'n gång-,
Sum af Var cgC'll ;in h~ir s)'~k()ndrag-('n,

Vi skulle dig, du Finlands qvinna, glömma,
O nej. för dig och för de finska tjällen

En spegelbild af skönhPl "ch behag"n!

Vårt

,

,

Du sångens perla, våren i dcss vår!

1,/,,, ljude högt i sommarqvällen!
•

DN ljud" högt, dit nu din ,kål Yi dricka,
Fa,t fjerran, fjcrran från vitr syn du är',
Yi dig vär helsning öf"cr hafvct .kicka
Bort till den strand, som dig med g lädje bär:
Fi,rsma den ej, du Finlands hulda qvinna,
Lat den ett gens,'ar i ditt hjcrta finna!
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