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Mlavix 1888.

•Biimbulvinter står i Nord,
s\j)e)

Pepprar luft och sockrar jord, 
Gnistrar hög i stjerneprakt,
Står vid fruset haf på vakt.

På dess bro 
Sammangro

Sveriges berg och Finlands mo. 
Spänn din skridsko på vid strand; 
Der, der är ditt brödraland!

Om Kimtussen, som så hård 
Nu regerar Odins gård,
Visste hur hans tid är kort,
Smälte snart hans krona bort.

Röd om hyn,
Står i skyn

Liten pilt vid himlens bryn, 
Sömnig än och morgontung; — 
Det är vårens unge kung.
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Snart sitt öga upp han slår,
Kammar rimfrost ur sitt hår,
Tvättar sig i morgondagg,
Tar sin gröna blus från knagg. 

Silkeslen,
Går han sen

Ut att borsta skogen ren.
Löser fri den bundna sjön 
Och sår tusen, tusen frön.

Men Rimtussen rymmer, han.
Hvarfor var han en tyrann?
Yet han ej, att fria haf 
Stolta kasta bojan af?

Våld förgår,
Rätt består,

Kärlek vattnar lifvets vår.
Jorden hör de gode till:
Vill du vara god?... Du vill!

Z. Topelius.
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