
Ranskan vallankumous 

(San. & säv: Aapo Jussila) 

 

Kaksisataa vuotta sitten Ranskan maalla,                 

kansa oli elänyt jo kauan ikeen alla. 

Katovuodet, kruununverot, kirkon kymmenykset, 

osansa vei rahoista myös laiskat aateliset. 

Ei ahkerakaan talonpoika työllään elää voi, 

nälkään kuoli lapsensa ja suruvirsi soi. 

Joutilas on aatelinen, kahvia vaan juo, 

ei maksa veroja eikä lanttia köyhälle suo. 

 

Porvarit tahtoivat murtaa aatelin virkamonopolin, 

joka oli ärsyttänyt heitä pitkän tovin. 

Kuningas tahtoi saada rahaa tyhjään valtionkassaan, 

mutt’ aateliset olivat syvästi verotusta vastaan. 

Niinpä Ludvig kutsui kokoon valtiopäivät, 

jotka ihmiskunnan historian muistiin jäivät. 

Sillä kolmas sääty otti itsellensä vallan, 

he lakkauttivat maaorjuuden ja oikeusmielivallan. 

 

Vapaus- on kaikkien oikeus Ranskan vallan alla. 

Veljeys- kaikkien paitsi englantilaisten kanssa. 

Tasa-arvo- joka ei koske monarkisteja. 

Kun ihmiskunta viimein järjen valon löysi, 

käyttöä sai giljotiini, kirves sekä köysi. 

Vaikka oikeusmielivalta tuntui pahalta, 

niin hieno uskonto oli järjen palvonta. 

 

 



Perustuslaillinen monarkia saatettiin voimaan, 

mutta Preussi ja Itävalta lähtivät Ranskaa vastaan sotaan. 

Kuningasperhe pakeni, mutta kiinni jäivät, 

pian oli luetut Ludvig-paran päivät. 

Uusi tasavalta oli valmis perikatoon, 

kun suuri liittokunta ryhtyi sitä vastaan taistoon. 

Yleinen asevelvollisuus nosti Ranskan joukot voittoon 

ja julmat jakobiinit nousivat maansa johtoon. 

 

”Oi pyhä Järki, sua ylistän ja palvon. 

Tahdon kieltää Jumalan ja hylkään armon. 

Ken tahtoo olla kristitty saa päästään pitää kiinni, 

ei auta häntä rukoukset kun laulaa giljotiini. ” 

 

Vapaus- on kaikkien oikeus Ranskan vallan alla. 

Veljeys- kaikkien paitsi englantilaisten kanssa. 

Tasa-arvo- joka ei koske monarkisteja. 

Kun ihmiskunta viimein järjen valon löysi, 

käyttöä sai giljotiini, kirves sekä köysi. 

Vaikka oikeusmielivalta tuntui pahalta, 

niin hieno uskonto oli järjen palvonta. 

 

Sitten muodostettiin jälleen uusi salaliitto, 

jakobiinit kaadettiin, lopetettiin ihmisniitto. 

Niin saatiin loppumaan teloitusten kierre, 

kun mestauslavalle saateltiin julma Robespierre. 

Jälkeen jakobiinien jäi kannatusta vaille, 

uusi hallinto, joka tahtoi vallan varakkaille. 

Ranskan saapui pelastamaan mies Korsikasta, 

hän kaatoi tasavallan ja nautti tyranniasta. 

 



 

NAPOLEON: 

”Vallankumous olen minä,  

Napoleon Bonaparte. 

Ensin valtaan Egyptin ja kaappaan Italian. 

Loppuun saatan Saksan keisarikunnan historian. 

Illyrian provinssit mä otan alusmaiksi, 

mutt’ britit ampuivat laivastoni murskaksi. 

Venäläiset odottavat mua Moskovassa, 

josta pakenen pakkasessa paukkuvassa. 

Sillä niin olen Ranskaa rakastanut, 

etten tahdo yhdenkään sen pojista, 

joka uskoo minuun, joutuvan hukkaan, 

vaan ansaitsevan sankarikuoleman 

levittäessämme rajojamme kaikkiin ilmansuuntiin. ” 

 

Vapaus- on kaikkien oikeus Ranskan vallan alla. 

Veljeys- kaikkien paitsi englantilaisten kanssa. 

Tasa-arvo- joka ei koske monarkisteja. 

Kun ihmiskunta viimein järjen valon löysi, 

käyttöä sai giljotiini, kirves sekä köysi. 

Vaikka oikeusmielivalta tuntui pahalta, 

niin hieno uskonto oli järjen palvonta. 

Leipzig, Waterloo päättivät Ranskan herruuden 

ja Napoleon kokea sai Saint Helenan ankeuden. 

 

 

 


