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ZeitSemHstoista Nuno.

Lemminkäinen kuulee mäen Pohjolan pilohin jou-
tuman. Pani komin pahaksi, kun itse kutsumatta
oli. Lähtee kotia ja alkaa kuitenki walmistellate.
Kieltää lähtemästä äiti, monta surmaa matkalla,
monta perillä pojallensa pelkäämä. Ensiksi häntä
tulisen kokon mahtoaman, jos siitä selmittäisthen,
tuliseen hautaan saaman. Siitaki päässeen käär-
mejoukolta Pohjolan kujilla elikkä susilta ja kar-
huilta pihalla surmattaman, pääkallon seipähän
nenään pantawan. Wähän näistä huolima lähtee
aiottuansa Lemminkäinen monta neuoa ja marotus-
ta, miten oletellate, emolta saanut. Waeltaa,
pääsee surmista, tulee Pohjolaan. Sano Pohjo-
lan emäntä pahoin sattuneen, kun jälempätä ei
tullut, juomien mielä panematta, ruokien keit-
tämättä oleman. Kysyy Lemminkäinen mintäpa
häntä ei häihin kutsuttu ja maatii ruokaa ja juo«
maa. Tuoaan manhaa pilautunutta juomaa, jon-
ka Lemminkäinen rikoista ja elämistä puhistanut
juopi. Pyytää parempata. Pohjolan isäntä ei e-
nämmin suatsema Lemminkäisen ylpeyttä alkaa
häntä laulamalla surmata. Kun mitänä ei sillä
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moittanut, niin maati häntä miekoille. Käyään
ulos, aletaan miekkain miteltyä tapella, jossa Lem-
minkäinen ensikamahuksella laskee pään toiselta.
Laulaa siitä koko Pohjan pereen hajalle, paitsi e-
mätmän, joka häntäki ylemämpi laulo uutta kansaa
Lemminkäisen kostoksi.

3lfhti saarella asumi,
Kauko niemen kainalossa;
Dli pellon kyntämässä,
Wainion makoamassa,

6. Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen;
Dli kormalta koria,
Komin tarkka kuulennalta.

Kuuli kutsut kulkemaksi,
10. Ratsut joukon juoksemaksi;

luohtu juoni mielehettsä,
Toinen aimohon osasi:
Nyt on Pohjola pioissa,
Salajoukko juomingissa.

15. Murti suuta, waänti päätä,
Murti mustoa hameitta,
Heti heitti kynnöksensä,
Waon keskimainiolle;
Nousi maasta ratsahille,

20. Kohta lähtemi kotia,
Luoksi ainosen emonsa,
Tykö maltamanhempansa.



Sano tuonne saatuansa,
Sano emolle esinnä:

25. "Oi emoni maimo manha!
Pane ruoka ruttosesti
Syöä miehen nälkäisen,
Haukata halunalasen.
Lämmitä saloa sauna/

30. Pian piltti riumuttele,
Jossa mies puhasteleksen,
Sueksen urosten sulho."

Tuop' on äiti Lemminkäisen
Pani ruoan rutiosesti

35. Syöä miehen nälkäisen,
Haukata halunalasen,
Vhen pirtin lämmitessä,
Vben saunan saapuessa.

. Siitä lieto Lemminkäinen
40. Dtti ruokoa rutosti,

Meni saunahan saloa,
Käwi kylpihuonehesen;
Siellä mies puhasteleksen,
Sueksen urosten sulho.

45. Sano tuolta tultuansa:
"Oi emoni maimo manha!
Tuo tänne sotisopani,

' Kanna mainomaatteheni,
loill' ennen kämin soissa,

50. Hätähäissä häilähtelin."
Emo ennätti kysyä:

"Kunne lähet poikueni?
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Metsällenkö mai merelle,
Wai on hirmen hiihantohon,

55. Waiko suurehen sotahan,
Tasapäähän tappelohon?"

Sano lieto Lemminkäinen:
"Di emoni kantajani!
En metsälle, en merelle,

60. Enkä hirmen hiihantohon,
Enkä suurehen sotahan,
Tasapaähän tappelohon;
Lähen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominkihin.

65. Tuo mulle sotisopani,
Wanhat mainomaattel-eni,
Häissä häilyteltäwäni,
Pioissa picltämäni."

Emo kielti poikoansa,
70. Nainen miestänsä epäsi,

Epäsi katvetta kaksi,
Kielti kolme Luonnotarta,
Lähtemästä Lemminkäistä,
Hymän Pohjolan pitohin:

75. "Ei sua kutsuttu sinne,
Ei tarkon tahotakkana."

Niin sanomi Lemminkäinen:
"Koira kutsuen menemi,
Hymä ilman lykkclekse;

80. Tuoss' on kutsut kuunikuiset
Terässä tulisen miekan,
Wyöllä kalpani käressä.
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Tuo tänne sotisopani,
Warsin mainomaattchcni."

85. Tuop' on äiti Lemminkäisen
Yhä kielteä kakemi:
"Ellös lähkö poikueni
Pimiähän Pohjolahan,
Monet on kummat matkallasi,

90. Isot tielläsi imehet;
Kolm' on surmoa kominta,
Kolme miehen kuolemata."

Niin sanomi Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

95. Sano surma ensimmäinen,
Ensimmäinen miimmenenki."

Sano äiti Lemminkäisen:
"Se on surma ensimmäinen:
Menet mattoa »vähäsen,

100. Pääset tietä päimäyksen,
Tulemi tulinen koski,
Koskessa tulinen luoto,
Luomossa tulinen loimu,
Koimussa tulinen kokko ,

105. Kokolla tuliset kynnet;
Sillä suu tulin palawi,
Kita kiiran lämpiämi,
Höyhenet tulin malumi;
Vöt se hammasta hiomi,

110. Päimät kynttä kitkuttawi,
Tulialle wierahalle,
Saamalle käkeawälle.
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Sano lieto Lemminkäinen:
"Kyllämä sihen keinon keksin,

116. Mutkan muistan tien osoan,
Laulan leppäsen hemosen,
Laulan leppäsen urohon,
Simutseni siirtymähän,
Wieretsi macltamahan;

120. Itse sorsana sukellan,
Elikk' allina alennan,
Koprista kokon kynimen ,

Vaakalinnun marpahista.
Sano surma keskimmäinen."

125. Sano äiti Lemminkäisen:
'Se on surma toinen surma:
Menet matkoa mähäsen,
Toki tietä päimäykscn,
Tulewi tulinen järwi,

130. lätmessä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna ,

Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia kimiä,
Palamoita Paateroja.

135. Sinne on saanut sa'an miestä,
Hukkunut tuhat hemosta."

Se on lieto Lemminkäinen
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Kyllämä sihen keinon keksin,

140. Mulkan muistan, tien osoan,
Teen minä lepästä miehen,
Uron hongasta hotasen,
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Kylpiäksi kuuman saunan,
Kuuman saunan rautalanan,

145. Nastan rautasen keralla.
Itse lienen löylyn lyöjä,
Alla lautojen asunen;
Sano surma jälkimmäinen."

Sano äiti Lemminkäisen :

150. "Se on surma kolmas surma
Menet mieläki mähäsen,
Pääset siitä päimäykscn,
Näkymille Pohjan portin,
Naulausten ulmomille;

155. Aita on lautanen rakettu,

Teräksinen tarha tehty,
Maasta asti taimosehen^
Taimosesta maahan asti.
Keihäillä seimästetty,

160. Witsastettu maan maoilla,
Käätty kirjokäärmehillä,
Sisiliskoilla sielty,
Heitty hännät häilymähän,
Pääkehät kähäjämähän,

165. Päät ulos, sisähän hännät.
Maass' on toisia matoja,

Pino pitkiä matoja,
Ylös kielin kiehumassa,

' Alas hännin häilymässä.
170. Msi on matonen maassa,

Eessa portin poikkipuolin,
Pitempi pisintä hirttä,
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Paksumpi patsasta piltin,
Ylös kielin kiehahtami

175. Pään Maralle Lemminkäisen."
Sano lieto Lemminkäinen:

"Nasta kynnin kyisen pellon,
Näköelin maan matosen,
Käälmehisen käännättelin,

180. Aiwan paljahin kätösin;
Ei ole siinä miehen surma,
Eikä kuolema urohon.

Otan kyiset kintahani,
Maan matoset manttuseni,

185. Joilla konnat kopristelen,
Ilkiät iki puserran;
Kytken kyitä kymmenkunnan,
Valjastan sa'an matoja,
Tuo tänne sotisopani,

190. Kanna mainomaatteheni;
Lahen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominkihin."

Se on äiti Lemminkäisen
Aina kielteä käkemi:

195. "Ellös mainen poikuein
Lähkö Pohjolan pitohin,
Mont' oli surmoa matkalla ,

Isot tielläsi imehet,
Monta matkasi perillä,

200. Paikalla pahimmat surmat,
Kolme surmoa kominta,
Kaksi kaikkein kauheinta :
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Kulet Pohjolan kujatse,
Astut tietä tanhuatse,

205. Susi on suitsirenkahissa,
Karhu rautakahlehissa,
Suulla Pohjolan meräjän,
Ahin aian kääntimessä.
Susi päälle suimastaksen,

210. Karhu päälle kaimistaksen,
Syönyt on sa'anki miestä,
Tuhonut tuhan urosta,
Saattami sinunki syöä,
Suuren surmata sukuni."

215. Sano lieto Lemminkäinen:
"Uuhi uunna syötäöhön,
Rieskana remittäöhön,
Waan ei mies pahempikana,
Uros untelompikana.

220. Minua on myötty miesten myöllä,
Pantu miesten palkimilla,
Solmittu uron solilla,
Jotten matsin jouakkana
Suuhun Pohjolan susien.

225. Kitahan kirokametten.
Suet panen suitset suuhun,
Karhut rautakahlehisin,
Sillä sen pahan maellan."

Aina kieltämi emonsa:
230. "Ellos lähkö poikueni;

Tulet Pohjolan tupahan,
Sanotan salmoksihin,



10

Siell' on miehet miekka »vyöllä,
Urohot sota-iseissa ,

235. Humalassa hullut kaikki,
Pahit Paljo juotuansa.
Laulamat sinun polosen
Omal)asi mickkahast,
Tckemähäsi terähän ,

240. Kantamahan kalpahasi.
Jo on laulettu hymäiki,
lalommatki jaksettuna,
Woituna wäkewammatki,
Saati sie maraton marpu,

245. Emon tyhjän tuumittama,
Varattoman maapottama,
Niclä mirrasta mipttma,
Koskesta kokoelema.

Sat' on seimästa mäellä,
250. Tuhat pvlmästa pihalla,

Joka seimäs päätä täynnä,
Yks »n ilman päätä jäänyt;
Sinä sihen pantanehet
Senki seipähän nenähän."

255. Sillon lielo Lemminkäinen
Otti miekkansa omansa,
Päin siltahan snlasi,
Terin työnti lattiahan;
Itse kääntymi käessä

26U. Ktmi tuore tuomen latma,
Tabi kaswawa kataja.
Sano lieto Lemminkäinen:
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"Ei ole miikan mitlajoa.
Eikä kalman katsfioa,

265. Noissa Pohjolan tumissa,
Sariolan salwokstssa."

Otti jousen jouahutti,
Käsin jousen käännällytti,
Sanomi sanalla tuolla,

270. Lausu tuolla lausehella:
"Sen mä mieheksi sanoisin,
Urohoksi armelcisin,
Joka jouseni metäisi,
Kimeräni kiinnittäisi,

275. Noilla Pohjolan tumilla,
Saliolan salmoksilla."

Siitä lieto Lemminkäisen
Luku lähteä tulcmi,
Käsi käski, toinen kielti,

280. Suonet sormiset pakotti.
Jo saapi sotisopansa,
Wanhat wainowaattchensa.

Emo neuo poikoansa ,

Nanhin lastansa wakusti,
285. Owen suussa, orren alla,

Kattilan kalastoilla :

"Poikuein nuorempani,
Lapseni makamampani!

Jos sie jouwut juominkihin
,

290. Tapahut mihcn tahansa,
Juo puoli pikariasi,
Anna toisen loinen puoli,



12

Pahemman pahempi puoli,
Niin sinusta mies tulemi,

296. Uros selmä selkiämi,
Miesten seurojen sekahan."

W>elä neuo poikoansa,
Narsin lastansa warotti,
Pellolla perimmäisellä,

300. Wcrajilla miimmcstllä:
"Jos sie joumut juominkihin,
Tapahut mihin tahansa,
Istu puolella sioa,
Astu puolella asetta,

305. Anna toisen toinen puoli,
Pahemman pahempi puoli ,

Niin sinusta mies tulemi,
Uros selmä felkiämi,
Urohoisehen mäkehen,

310. Miehisehen jouttiohon."
Siitä lieto Lemminkäinen

Kohta lähtemi koista.
Astu päimän ensimmäisen,
Tulemi tulinen koski,

315. Koskessa tulinen korko,
Korossa tulinen koimu,
Koimussa tulinen kokko ,

Kokolla tuliset kynnet,
Silla suu tulin palami,

320. Kita kierän lämpiämi,
Yöt se hammasta hiomi ,

Päimät kynttä kitkuttami ,
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Tulialle mierahalle.
Saamalle käkeämälle.

325. Mitä huoli Lemminkäinen;
Tapasi on tasku hunsa,
Löihen kukkaroisehensa ,

Otti tetren sulkasia,
Hieroa hitustelcmi

330. Kahen kämmenen kescssa,
Sormen kymmenen somussa,
Siitä synty tetrikarja.
Pemahutti lcntämähän,
Niin tetret leholle lenti,

335. Koppeloiset koimukolle.
Tempo tetrensä lehosta,

Koppelonsa koimukosta,
Sukasi kokolle suuhun,
Anto appajan kitahan,

340. Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Kokkoseni, lintuseni!
Käännä pääsi toisappain,
Silmät luppahan lukitse,
Päästä eille matkamiestä,

345. Lemminkäistä liiatenki."
Silla sen maaran maelsi,
Sillä pääsi päimäyksen.

Meni matkoa mähäsen,
Kulki tietä pikkaraisen

350. Matkall' on tulinen järwi,
lärmessä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna,
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Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia kimia,

356. Palamoita Paateroja,
Tulialle micrahalle,
Saamalle käkeämälle:

Mitä huoli Leminkäinen,
Ukkoa rukoelemi:

360. "Oi Ukko ylijumala,

Tahi laatta taimahinen!
Nosta pilwi luotehelta,
Toinen lännestä lähetä,
Kolmas iätä iästä,

365. Kohottele koilliselta;
Syrjin yhtehen syseä,
Lomatusten loukahuta,
Sa'a lunta sauan marsi,
Kiehittele keihäsmarsi,

370. Noille kuumille kimille,
Palamoille Paateroille."

Sato Ukko uutta lunta,
Herra hienoista mitiä;
Sato lunta fauan marren,

375. Kiehitteli keihäsmarrcn,
Noille kuumille kimille,
Palamoille Paateroille.
Itse lieto Lemminkäinen
Laulo rautasen korennon,

380. Poikitse tulisen hauan,
Äprähästä äprähäsen.
Silla sen romin maelti ,
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Sillä pääsi päimäyksen.
Meni matkoa mähäsen,

385. Pääsi tietä väimäyksen;
Jo näkymät Pohjan portit,
Paistamat pahat saranat.
Aita on rautanen rakettu,
Teräksinen tarha tehty,

390. Maasta asti taimoschen,
Taimosesta maahan asti;
Keihäillä seimästetty,
Nltsastettu maan maoilla ,

Käätty kirjokäärmehillä,
396. Sisiliskoilla siclty;

Hännät heitty häilymähän,
Pääkehät kähajämähän,
Päät ulos, sisähän hännät.

Maass' on toista matoja,
400. Pino pitkiä matoja,

Alas hännin häilymässä,
Ylös kielin kiehumassa.
Yksi on matonen maassa,
Eessa portin poikkipuolin,

405. Pitempi pisintä hirttä,
Paksumpi patsasta pirtin,
Ylös kielin kiehahtami,
Pään maialle Lemminkäiseni

Mitä huoli Lemminkäinen,
410. Otti meitsen mielestänsä,

Tupestansa tuiman rauan,
Sillä aitoa simalti,
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Käärmetarhoa tapasi.
Kahen puolen aita kaatu,

415. Niicltä mitsasmaliltä,
Seitsemältä seipahältä.

Niin fanomi Lemminkäinen,
Toru toisia matoja:
"Mato musta maan alanen,

420. Toukka Tuonen karmallinen,
Kulkia kulon alanen,
Lehen lemmen juurehinen,
Puun juuren pujottelia,
Lahokannon kaimelia.

425. Kuka sun kulosta nosti,
Heinän juuresta herätti,
Tiellä teukallehtamahan,
Maan päällä matelemahan?
Isosiko, mai emosi,

430. Naiko manhin meljiäsi,
Nai nuolin sisaliasi,
Naiko muu sukusi suuri?
Tulpehessa sun tupasi,
Alla kannon kartanosi,

435. Asuntosi alla aian,
Alla mättähän majasi.

Sule suusi, peitä pääsi,
Kätke kielesi käpiä;
Nilla suusi, millä pääsi,

440. Nilla miisi hammastasi,
Nilla kielesi käpiä,
Nillancn otus itsekki.
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Weäte willaleppehenä,
Pawun palkona kuleksi,

445. Sykerräte sykkyrähän,
Kaperräte käppyrähän,
Tunge pääsi turpehesen,
Mätä pääsi mättähäsen.
Jospa tuolta pääsi nostat,

460. Ukko pääsi särkiami
Pilmilla pisaroilla,
Rakehilla rautasilla."

Sillä lieto Lemminkäinen
Pääsi, senki päimäyksen,

455. Meni mattoa mähäsen,
Tuli Pohjolan pihalle.
Susi on suitsircnkahissa,
Karhu rautakahlchissa,
Suulla Pohjolan meräjän.

460. Jo oli syönyt sa'an miestä,
Tuhonut tuhan urosta,
Tahto syöä Lemminkäisen.

Sillon lieto Lemminkäinen
Tamotteli taskuhunsa ,

465. Löihen kukkatoischensa,
Otti Milloja hitusen.
Hieroa utustelemi
Kahen kämmenen kesessä,
Sormen kymmenen somussa,

470. Siitä läksi lammaskarja,
Synty lauma lampahia,
Kehä kieramillasia,
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Suuhun Pohjolan susien,
Kitahan kilokamettcn.

475. siitä lieto Lemminkäinen
Itse tungeksen tupahan,
Alle kattojen ajaksen.
Owen suussa seisotaksen,
Owen suussa orren alla,

480. Kattilan katasioilla,
Latin päästä laskemilla,
Kintahan kirwottimilla.
Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:

485. "Koria on kutsuttu wieras,
Koriampi kutsumaton."

Sillon Pihjolan emäntä
Sanan wirtko, noin nimesi:
"Ohoh poika Lemminkäisen!

490. Mi sinusta mierahasta;
Tulet pääni polkemahan,
Aimoni alentamahan;
Ohrina oluet mielä,
Makujuomat maliahina,

495. Leipomatta mehnäleimät,
Lihakeitot keittämättä.
Oisit yötä ennen tullut,
Eli päimea jälestä."

Siinä lieto Lemminkäinen
200. Murli suuta, määnti päätä,

Multi mustua hamenta,
Itse tuon saneiksi mirtti:
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"lop' on täällä syömät syöty,
Syömät syöty, juotu juomat,

605. Oluet osin jaeltu,
Kaljat kannuin mittaeltu,
Pikarit pinohin luotu,
Tuopit loukkohin rowittu.

Panit kutsut kulkemahan,
610. Sait ratsut samoamahan,

Kutsuit kansan kaikenlaisen,
Sokiatti, waiwasetki,
Rammatki, rekirujotti,
Minun heitit kutsumatta.

515. Mintävä tämä minulle
Omistani otristani,
Kvlmamistäni jymistä?
Muut ne kanto kauhasilla ,

Muut ne titskinä tiputti,
520. Minä määlin mätkäelin,

Minä pulnotn putkaelin
Omiani ohriani ,

Kylmämiäni jymia.
Emmä mieras lienekkänä,

525. Kun ei tehä teoksia,
Eikä oinasta isetä,
Tuoa härkeä tupahan,
Sarkasäärtä huonchesen;
Uuellen olutta panna

630. Syöä miehen lyömättömän,
luoa juossehen urohon."

Sano Pohjolan emäntä:
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"Ohoh piika pikkarainen,
Orjani alinomancn!

535. Pane keittoa patahan,
Tuo olutta mierahalle."

Tyttö pieni, tyhjä lapsi,
Pahin astiain pestä,
Lusikkain luutustaja,

640. Kapustain taamislaja,
Pani keittoa patahan,
Luut lihoista, päät taloista,
Naatit mnnhat naurihista ,

Kuoret lcimistä komista.
545. Toi olutta tuoppisclla,

Kanto kaksitolwasella,
Hiima alla, mesi päällä,
Kyyt tä ärm eHet tesellä,
Maot laialla mateli,

560. Sisiliskot liuahteli.
Sano lieto Lemminkäinen:

"Oh sinä olut punancn!
Jo nyt joumuit joutamihin,
loumuit joutaman jälille;

655. Ruoka suuhun syötäöhön,
Ruhka maahan luotaohon,
Nasemella peukalolla,
Sormella nimettömällä."

Tapasi on taskuhunsa,
660. Löihen kukkaroischensa;

Otti ongen kukkarosta ,

Taskustansa taklarauan,
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Sen laski olmen sekahan.
Mato puuttu onkehensa,

665. Kyy mihanen rautahansa,
Sata nosti sammakoita,
Tuhat mustia matoja.
Jo juoa tarahuttami,
Sanan mirtto, noin nimesi:

570. "Emmä liene lempi mieras,
Kun ei tuotane olutta,
Parempata juotamata,
Naramammalla käellä,
Suuremmalla astialla.

675. Kuule poika Pohjolaisen,
Itse Pohjolan isäntä!
Anna ostoa olutta,
luomoa rahanalaista."

Siitä Pohjolan isäntä
580. Pian suuttu ja mihastu,

Laulo lammin lattialle
Urosta upottamahan.

Lemminkäinen lieto poika
Laulo härän lattialle

585. We'en lammin lakkimahan.
Itse Pohjolan isäntä

Suen laulo lattialle
Senki härän pään Maralle.

Lemminkäinen lieto poika
590. Laulo malkian jäniksen

Sen sutosen suun märäksi.
Itse Pohjolan isäntä
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Laulo koiran koukkuleuan
Sen jäniksen pään waralle.

595. Lemminkäinen lieto poika
Laulo orrelle oraman,
Orren päätä juoksemahan,
Koiran tuota haukkumahan.

Sillon Pohjolan isäntä
600. Sanan mirtko, noin nimesi:

"Ei tässä piot palane,

Jos ei wierahat mähene;
Talo työlle, mieras tielle,
Hymistäki juomingista."

605. Otti miekkansa omansa.
Tempasi tuliteräsen,
Sanomi sanalla tuolla:
"Kuule poika Lemminkäisen!
Mitelkäme miekkojamme,

610. Katselkame kalpojamme."
x Sano lieto Lemminkäinen:

"Mitä minun on miekastani,
Kun on luista lohkiellut,
Pääkasuissa katkiellut.

616. Naan tuitenti kaikitenki,
Jos täss' ei piot parane,
Mitelkäme, katselkame,
Kilmpllsen pitempi miekka,
Kenen kalpa kauhiampi,

620. Sen eellä simaltaminen."
Miteltihin »metkojansa,

Katseltihin kalpojansa,
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Jo oli pikkuista pitempi
Miekka Pohjolan isännän,

625. Yhtä ohrasen jywcä,
Yhtä kynnen mustutuista.

Sillon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Sinunpa pitempi miekka.

630. Sinun eellä iskeminen."
Siitä Pohjolan isäntä

Jo lyöä alottelewi,
Kerran ortehen osasi,
Kamanahan kapsahutti.

635. Sano lieto Lemminkäinen:
' Tukela tora tumassa,
Neren seikka salmoksessa,
Tuman uuen turmelemina,
Lattiat likaelemma,

640. Pestyt penkit hicrelemmä.
Lähtäme ulos pihalle,
Pihalla meret paremmat,
Kartanolla taunihimmat,
Luontemaisemmat lumella.

645. Mentihin ulos pihalle;
Lehmän talja löyettihin,
Pihalle lcwttcttihin,
Senpä päällä seisottihin.

Niin sanowi Lemminkäinen:
650. "Kuulesta sa Pohjan poika!

Sinunpa pitempi miekka,
Sinun kalpa kauhiampi;
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Toki taiat tarwitatti,
Ennen kun ero tulemi,

655. Tahi päiwä päätynewi.
Lyöppä poika Pohjolaisen."

Iski päältä Pohjan poika.
Iski kerran, iski toisen,
Kohta kolmasti rapasi;

660. Ei Uhoakin lipasnut,
Nienyt merinirhametta,
Ottant ormastettuana.

Tuli lyönti Lemminkäisen,
Nuoro meitikän meremän.

665. Löipä lieto Lemminkäinen,
Laski mcitittä meremä,
Iski miestä miekallansa,
Kawahutti kalmallansa.
Löi on kerran leimahutti,

670. Pään on lasti olkapäältä,
Kallon kaialta sialta,
Nei kun naatin naulihista,
Emän kaikesta kalasta.
Löi on toisen leimahutti,

675. Silpo kun sian lihoa,
Miehen kolmeksi palaksi.

Mäki oli täynnä seipähiä,
Piha täynnä pylmähiä,
Kaikki täynnä miehen päitä,

680. Yksi feiwäs ilman päätä;
Pani pään pojan pätösen
Senti seipähän nenähän.
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Siitä lieto Lemminkäinen
Laulo Pohjolan perehen

685. Kultihin kulajamihin,
Hopeihin hclkkämihin.
Yhen heitti laulamatta,
Itse Pohjolan emännän,
Pirtin pienen pyyhtiäksi,

690. Lattian lakasiaksi,
Olutkannun kantajaksi,
Ruokien rakentajaksi.

Louhi Pohjolan emäntä
Komin suuttu ja mihastu;

695. Laulo Louhi longottcli,
Pataruuhi paukutteli,
Laulo miestä miekallista,
Urosta ase'ellista,
Pään matalle Lemminkäisen.

700. Kaukomielen kaulan päälle.
Jo kumu kujasta kuulu,

Tomu toisesta talosta;
, Jopa tuskiksi tulemi,

Läylemmäksi lankiami ,

705. luoa häitä Pohjolassa,
Pitoja Pimentolassa.
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UiaheKsaZtoista Nuno.
Lemminkäinen Pohjolasta tulee kotia. Kysyn

äiti mitä oli huolellisna, oisiko sarkoin maarrettu,
eli naisin naurettu eli heposinko herjattu. Käskee
äitinsä Lemminkäinen emästä katsomaan, »ääniä
matalle miekkoja himottaman. Miksi himottaman,
tysäsi äiti. Nastaa miehen Pohjolassa Lemmin-
käinen tapvaneensa ja kysyy ncnoa, missä piiltä.
Nuhtelee poikoansa emo, marsin olemanki, jos mis-
sä, määrällisen piiltä, kaikissa surman löytämän.
Kuitenki wiimmen wannonutta, ei enää sotia täyä,
neuoo poikoansa yhcksän meren poikki saarelle pake-
nemaan. Lähtee, pur ehtii, Lemminkäinen, pääsee
pelille, kysyy lupaa wenettänsä maalle wetää. Lu-
man saanut metääki, lähtee saalen kylihin ja elää
siellä hymin lohkiisti tyttöjen kanssa. Mnutamena
huomeneni taasenki tyttöjä katselemaan lthtemä jo
näki miehet aseita häntä surmataksensa m^lmistelc-
man. Lähtisi poies maan mencrannalle tullut näkee
purtensaki poltetuksi. Laatii uuen meneen ja lähtee
saarelta, jota neiet kylläki murehtimat. Ulom-
maksi purjehtinut laskee lttomolle menchcn joka
siinä itkeä tihuttclemi, kun sotaan ei mictänekkä-
nä. Kieltää itkemästä Lemminkäinen, lupaa suo-
rastaan sotaan lähteä. Saapi Teurin toiseksensa
ja lähtee?»'. Pohjan merelle tulleelta kylmää pak-
kanen Pohjan akan toimella meneen Lemminkäisel-
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ta. Oli ' kylmää itsenki waan kuitenki hänen
Leinminkäinen lukemalla saapi poistetuksi ja läh-
tee, »veneensä heittämä, maalle. Muistelee siellä
itämissään, miten oliki kauas kotosista erinnyt.

>2litä lieto Lemminkäinen
Nousi maasta ratsahille,
Kohta lähtemi kotia,
Luoksi entisen emonsa,

5. Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin.

Emo mustahan tulemi,
Emo ennätti kysyä:
Poikueni nuorempani,

10. Lapseni matamampani!
Mit' olet pahoilla mielin
Pohjolasta tullessasi?
Onko salkoin maarrettuna;
Jos on sarkoin maarrettuna,

15. Mie annan paremman sarkan,
Taattosi soasta saaman,
Tamottaman tappelosta."

Sano lieio Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

2U. Ken mun sarkoin maartelcisi,
Itse maalta isin isännät;
Naartaisin sata urosta,
Tuhat miestä tunnustaisin."

Sano äiti Lemminkäisen:
25. Mit' olet pahalla mielin
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Pohjolasta tullessasi?
Ootko naisin naurettuna;
Jos oot naisin naurettuna,
Sie naios parempi nainen,

30. Ncremä Nenäeheltä,
Kaunis Karjalan kylistä."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Di emoni kantajani!
Ken mun naisin nauranemi,

36. Itse nauraisin isännät;
Nauraisin satai naista,
Tuhat muuta tunnustaisin."

Sano äiti Lemminkäisen:
"Mit' olet pahoilla mielin?

40. Ootko herjattu heposin;
Jos oot herjattu heposin,
Sie osta ori parempi ,

Ison saamilla eloilla.
Nanhemman marustamilla."

45. Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!
Ken mun herjaisi heposin,
Itse herjaisin isännät;
Herjaisin sata hemoista,

60. Tuhat muuta tunnustaisin.
Oi emoni kantajani!

Säästä satkihin emästä,
Pane jauhot palttinahan,
Wuole woita maktasehcn.

55. Nuole moita muosi syöä,
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Toiseksi sian lihoa;
Lahcn töitäni pakohon,
Piilojani piilemähän,
Miehet miekkoja hiomat,

60. Kärestämät keihäiä."
Emo ennätti kysyä,

Naimo manha tutkaella:
"Miksi miekkoja hiomat,
Kärestämät keihäiä?"

65. Sano lieto Lemminkäinen:
"Tuli työ, satu tapahtu,

Noissa Pohjolan pioissa,
Sariolan juomingissa.
Tapon miehen kun urohon,

70. Itse Pohjolan isännän,
Omallani miekallani.
Siksi miekkoja hiomat,
Kärestämät keihäiä;
En tieä sitä stoa

75. Kussa piiltä pillomuksen,
Paeta pahan lapasen.
Oi emoni kantajani!
Kunne käsket piilemähän?"

Emo tuon sanoiksi mirkki,
80. Lausu manhin lapsellensa:

"Jo sanoinki poikuein.
Jo marsin marottelinki,
Yhä kielteä täkesin,
Lähtemästä Pohjolahan.

85. Mahoit olla oitiassa,
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Eleä emon tumilla,
Oman manhemman Marassa,
Kantajasi kartanoilla.

Mene nyt tuonne piilemähän,
90. Mene männyksi mäellä,

Katajaksi tantahalla,
Tuho sielläti tulemi;
Usein mäkinen mänty
Pärepuiksi leikatahan,

95. Usein katajakangas
Scipähitsi karsitahan/

Nouse loimuksi norolle,
Tuho sielläki tulemi;
Usein noronen koimu

100. Pinopuiksi pilkotahan,
Hakatahan halkopuiksi.

Menet marjaksi aholle,
Puolukaksi kankahalle,
Mansikaksi näille maille,

105. Mustikaksi muille maille,
Tuho sielläki tulemi;
Neiet nuoret poimitahan,
Tinarinnat riimitähän.

Menet hauiksi merehen,
110. Maksahan merimatehen,

Lohen purstoksi punasen,
Tuho sielläki tulemi;
Mies musta meren nätönen
Ain' on ongella olia,

115. Aina nuotalla asuja,
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Käestämässä kawiä.
Ia menet tuonne piilemähän

Kontion kimikoloille.
Karhun louhikartanoille,

120. Tuho sielläki tulemi;
Mies nuori noentolaincn
Kirwestänsä kitkuttami,
Keihästä karcstelemi.
Kontio kohataksensa,

125. Metsän karhu laataksensa."
Sillon lieto Lemminkäinen

Sanan mirtto, noin nimesi:
"Itse tieän ilteimmät,
Paikat armoan pahimmat;

130. Oi emoni kantajani.
Entinen elättäjäni!
Kunne tästet piilemähän,
Kunne käsket ja kehotat,
Ettei pää pahoin menisi,

135. Hiwus hieno lankiaisi,
Tukka turhiin tulisi,
Narsin kaula katkiaist.
Yks' on päimä miehen päätä,
Tunti tukkoa urohon,

140. Miehet miekkoja hiomat,
Keihoja kärcstclemät."

Sano äiti Lemminkäisen:
"Tieän mä mähäsen maata,
Tieän paikkoa palasen,

145. Syömätöntä, lyömätöntä,
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Miekan miehen käymätöntä;
Sie manno malat ikuiset
Eneä ei sotia kayä
Kuuna kymmennä kesänä,

150. Hopiankana halulla,
Kullankana tarpehella."

Siinä lieto Lemminkäinen
Jo manno malat ikuiset
Eneä ei sotia käyä

155. Kuuna kymmennä kesänä ,

Hopiankana halulla,
Kullankana tarpehella.

Sano äiti Lemminkäisen:
"Mene nyt tuonne piilemähän

160. Yheksän meren ylitse.
Meri puolen kymmenettä ,

Niemelle nimettömälle,
Saarelle sanattomalle.
Siell' ennen isosi piili,

165. Sekä piili, jotta säily,
Suurina sotakesinä,
Wainowuonna matkiana.
Siell' oli meret metenä,
Juoksi olmena jokoset,

170. Nuoret kaikki moita muoti,
Kalliot sian liboa;
Siell' on hymä ollaksesi.
Armas aikaellakscsi."

Siitä lieto Lemminkäinen
175. Sekä läksi, jotta joutu,
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Läksi töitänsä pakohon,
Pillojansa piilemähän,
Lykkäsi wenon mesille,
Työnti laiman lainehille,

180. Maskisilta malkamoilta,
Teräksisiltä teloilta.
Nosti päälle purjehia,
Kuni männikön mäellä,
Itse istumi perähän,

185. Laaittihen laskemahan,
Kokan koimusen nojassa.
Melan maskisen marassa.
Tuuli tuumitti menoista,
Aalto laimoa ajeli,

190. Niemelle nimettömälle,
Saarelle sanattomalle,
Ylitse meren vheksän,
Meripuolen kymmenettä.

Siinä lieto Lemminkäinen
195. Itse tuon sanoiksi mirkki:

"Onko saarella sioa,
Maata saaren manterella,
Neteä menettä maalle,
Purrta kulmalle kumota,

200. Taaton saamille teloille,
Vanhempani walkamoille?"

Saaren impyet sanomi,
Niemen neiet mastoami:
"Ompa saarella stoa,

205. Maata saaren manterella,
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Jos meät saan wenettä,
Tuhat purtta puujaelet."

Siitä lieto Lemminkäinen
Netämi menosen maalle,

210. Purren tuimalle kumosi,
Itse tuon sanoiksi mirkti:
"Onko saarella sioa,
Onko maata saaren maalla,
Piiltä miehen pillomuksen,

215. Paeta mäbämäkisen?"
Saaren impyet sanomi,

Niemen neiet mastoami:
"Ompa saarella stoa,
Maata saaren manterella,

220. Piiltä miehen pillomuksen,
Paeta mähämäkisen."

Siitä lieto Lemminkäinen
Sanan mirkto, noin nimesi:
"Onko saarella sioa,

226. Maata saaren manterella,
Yhtä selkäni sioa,
Maata talpion aloa ,

Minun leikki lyöakseni,
Tanner tanssaellakseni ,

230. Saaren impien ilossa,
Kassapäien kauti-euessa?"

Saaren impyet sanomi,
Niemen neiet mastoami:
"Lapset laihat saaren maalla,

235. Lihawat hewoftn warsat."
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Mitä huoli Lemminkäinen;
Kämi kylitse kylihin,
Saaren impien ilohon,
Kassapäien kauneuhun.

240. Ei ollut sitä kyleä,
Kuss' ei kymmenen taloa;
Ei ollut sitä taloa,
Kuss' ei kymmenen tytärtä ;

Ei ollut sitä tytärtä,
245. Ei sitä emosen lasta,

lonk' on ei maloa maannut,

Käsiwartta waiwutellut.
Tuhat tunsi morsianta,

Sa'an leskiä lepäsi,
250. Sa'an naista miehellistä,

Yhtenä kesäissä yönä,
Sykysyissä mietintinä.
Yksi löyty kymmenistä,
Kaksi kaiketi saoista,

255. Tuhannesta löyty kolme,
Jok' oli piitucn pitänyt,
Neien armossa asunut.

Sillä lieto Lemminkäinen
Lepytteli niemen neiet,

260. Ihastutti saaren immet;
Jäi yksi lepyttämättä.

Ei kuullut kukotta nosta,
Kanan lapsetta lamata;
Niin päimänä muutamena,

265. Iltana monilahana,
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Laati liiton nostaksensa
' Kuunti, päimänti keralla.

Nousi ennen liittoansa ,

Ennen ehtoaitoansa,
270. Kämi kylitse kylihin,

Senki impyen ilohon.
Sillon lieto Lemminkäinen

Ei nähnyt sitä taloa,
Kuss' ei kolmea kotoa;

276. Ei nähnyt sitä kotoa,
Kuss' ei kolmea urosta;
Ei nähnyt sitä urosta,
Ku ei miekkoa hionut,
Kirmestansä kitkuttanut.

280. Sillon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Woi päimyinen päimyt nousi,
Armas aurinko kohosi,
Mun polosen pojan päälle,

235. Päälle'kaulani,katalan."
Jäi neiet syliämättä,

Sylityt maksamatta,
Läksi luoksi laimoscnsa,
Luotsi purtensa polonen;

290. Jo oli poltettu poroksi,
Kypeniksi tyyätelty.

Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpäimän päälle saaman,
Laatiwi menettä uutta,

295. Uutta purtta puuhoami.
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Puita puuttu purtten seppä,
Lautoja menon tekiä;
Saapi puuta pikkuruisen,
Lautoa ani mähäsen,

300. Nanhan märttinän muruista,
Nanhan tainnan taittumista.

Siitä meistämi menetta,
Puista purtta puuhoami,
Siitä laati laitapuuta,

306. Puuta kaari kapsutteli,
Siitä teljoja tekemi,
Kanssa airoja asetti.

Sai mcnonen malmihiksi,
Laatineeksi puinen pursi;

310. Lykkäsi menon Mesille,
Laski purren lainehiille,
Mäntysiltä järkälöiltä,
Kuorikiskoilta teloilta.

Siitä läksi Lemminkäinen,
315. Alla päin, pahoilla mielin,

Kun ei saanut yötä olla,
Eikä päimeä elea,
Saaren impien ilossa,
Kassapäien kauneussa.

320. Itse istumi perähän,
Sanan mirtko, noin nimesit
"Kupliksi meno mesille «

Lumpehiksi lainehille !"

Tuli tuuli, tuon puhalsi,
325. Tuli aalto, tuon ajeli



38

Selälle meren sinisen,
Ulapoille aukioille.

Siinä itki saaren immet,
Niemen neiet moiterrehti,

330. Kun ei purjepuu näkynnä,
Rautahanka haimentanna.
Ei he itke purjepuuta,
Rautahankoa halaja,
Itkit purjepuun alaista,

335. Rautahangan haltioa.
Itse itki Lemminkäinen,

Itse maimanen maketti,
Kun ei saaren maat näkynnä,
Samiharjut haimentanna.

340. Ei hän itke saaren maita,
Samiharjuja halaja,
Itki saaren impyhiä,
Nenän niemen neitosia.

Siitä lieto Lemminkäinen
245. Laskemi sinistä merta;

Laski päiman, laski toisen,
Päimälläpä kolmannella,
Luotti purren luotoselle,
Nenehen mesikarille.

350. Siinä itki puinen pursi,
Hankarauta haihatteli:
"Mi minusta laatimasta,
Kurjasta kumoamasta;
Ei Ahti sotia soua

355. Kuunna kymmennä kesänä,
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Hopiankana halulla,
Kullankana tarpehella.

Pääty Ahti kuulemahan,
Kauko luota katsomahan;

360. Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Elä huoli hongan pinta,
Nene marpanen malita,
Nielä saat sotia lätjä,

365. Tappeloita tallustella."
Ahti suorihen sotahan',

Nastoin maimanen maloa,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Mistä saanen miehen toisen,

370. Sekä miehen, jotta miekan,
Ahille soan amuksi?"

Ompa Tiera lieossansa,
Kuuro kuulcmoisissansa;
Siitä saapi miehen toisen,

375. Sekä miehen, jotta miekan.
Kämi kylitse kylähän,

Teitse Tieran kartanohon,
Miehen toisen tarpehella
Ahille soan amuksi.

380. Isä pääty ikkunassa
Kilweswartta »vuolemassa,
Emo aitan kynnyksellä
Kirnua kolistamassa,
Ncljekset meräjan suulla

385. Korjia kohentamassa,
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Sisarekset sillan paäss»
Naattehia sotkemassa.

Nirkko isä ikkunalta,
Emo aitan portahalta,

390. Neljekset meiajän suulta,
Sisarekset sillan päästä:
"Ei Tiera sotahan joua;
Nast' on nainut nuoren naisen,
Ottanut oman emännän,

396. Niel' on nännit näppimätta,
Rinnat riuahuttamatta,
Kupehet kutkuttamatta."

Tiera pääty kiukahalla.
Jalan kenki kiukahalla,

400. Toisen kenki lattialla^,
Nerajtllä myötteleksen,
Ulkona solitteletsen.
Otti Tiera keihäänsä,
Ei ole leiho suuren suuri,

405. Eikä keiho pienen pieni,
Keiho keskikertahinen;
Susi seiso suowerolla,
Narfa juoksi martta myöten,
Kasi nauku naulan tiessä.

410. Tuonti Tiera keihäänsä
Ahin teihojen keselle.

Niin läksi Ahin menonen
Kasimarsin maalimatta,
Läksi luoen luotosesta :

416. Tuolle Pohjolan merelle.
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Silloin Pohjolan emäntä
Pahan pakkasen lähetti
Tuolle Pohjolan merelle.
Itse ncuo poikoansa,

420. Kun lukin sukimojansa,
Itse ilmoin luomiansa:
"Pakko pienin poikiani,
Kaunis kasmateltujani!
Lähes tuonne, kunne käsken,

425. Kunne käsken ja kehotan,
Meren rutjan partahalle,
Äärettömän äprähälle.
Kylmä soita, kylmä maita,
Kylmä selmiä mesiä,

430. Kurimuksen kulkun suuta,
Kinahmia ilkiöitä;
Kylmä meitikän menonen,
Pursi lieto Lemminkäisen,
Selmälle meren selälle,

435. Ulapalle aukialle,
lott' ei pääse päiminänsä,
Selmiä sinä ikänä,
Jon' en joumu päästämähän,
Käy itse kehittämähän."

440. Pakko pienin poikiansa,
Kaunis kasmateltujansa,
Seka läksi, jotta joutu,
Tuonne Pohjolan merelle;
Niin Ahin merellä lylmi,

445. Kylmi meitikän mesillä.
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Jopa yönä ensimmäisnä
Puuttu kyllin lyllitella,
Puuttu kyllä päätä kyynäs,
Kättä Miljalta mihaista.

450. Niinpä kylmi täyen kylmän,
W«ki pakkasen paleli,
Yhtenä kesäissä yönä,
Sylysyissä mietinkinä;
.Kylmi jäätä kyynäräisen,

465. Sato lunta sauan marren.
Aito kylmeä jumalan,

Itse Veitikan werewän.
Sillon lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli ,

460. Keritsi kiweltä millat,
Takut talmen maannehelta,
Suoritteli sukkasiksi,
Kääritteli kintahiksi,
Käsin pakkasen piteli,

465. Koman ilman kopristeli,
Tunki pakkasen tulehen,
Rautasehen rauniohon,
Sanomi sanalla tuolla ,

Lausu tuolla lausehella:
470. "Pakkanen pajuilla synty,

Risuilla mähäripancn,
Iki turmasta isosta,
Emosla epattomasta.
Käärme pakkasen imetti,

475. Mato -maiolla piteli,
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Nännistä nisittömistä ,

Utarista uuttomista.
Pantihin nimi pahalle,
Pantihinpa pakkaseksi.

480. Kesät aloilla ajeli ,

Talmet heilu hettehissä,
Kylmi soita, kylmi maita,
Paleli mesipajuja,
Pani haaman pakkuloita,

485. Koimun juuria kolotti.
Panihen pahat pahaksi,

Heittihen hämyttömätsi;
Kylmi kattilan tulella,
Hiilet uunin lietosella,

490. Käen naisen taikinahan,
Natsahan hewosen marfan.

Läksi maita kylmämähän,
Aaltoja asettamahan;
Lahet kylmi, lammit kylmi,

495. läip' on meri kylmämätiä,
läipälpeipponen selällä,
Nästäräkki lainehilla,
Senki kynnet kylmamätta,
Pää pieni palelematta.

600. Joko nyt suureksi sukesit,
Joko lasmoit lauhialsi?
Tahot kylmeä minua,
Kohotella törmiäni,
Alta jalkoja anella,

505. Päältä kynsiä kysellä. !
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Pakkanen Puhurin poika,

Koman ilman höyhelöinen!
Ellös nyt minua kylmä,
Ellös päätäni palele,
Ellös maima marpahia,
Elä kormia koseta ;

Kyll' on sulla kylmämistä,
Paljoki palelemista.
Mene tuonne, kunne käsken,

815. Pohjan pitkähän perähän,
Siell' on soita kylmamättä,
Pajuja palelematta,
Kimiä timistämättä,
Tannerta tasottamatta.

720. Jos ei tuosta kyllä liene,
Tuonne ma sinun manoan
Htten hiilien sekahan,
Lemmon liesikiulahille ;

Siellä maimut mattiahan,
Z25. Tunkeut tulen sekahan,

lost' et kuulu luuna panä,
Selmiä sinä ikänä.
Tulen tungen sukkahan»,
Kekälehet kenkähäni,

Z3O. Pakkasen palelematta,
Koman ilman koskematta."

Sillä lieto Lemminkäinen
Pahan pakkasen lumomi,
Heitti laimansa lähelle,

-335. Uuen purren puutokfehen.
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Itse metsähän menemi,
Ylös korpehen kohosi,
Matkoille majattomille,
Teille tietämättömille.

Z4o. Siinä lieto Lemminkäinen
Itse noin sanoiksi mirkki:
"Noi minä polonen poika,
Jo minä johonki joumuin,
Kuuksi päimätsi kululle,

545. läkseni ilman alle.
Itkemi emo koissa,

Nalittami manhcmpani:
Tuoll' on poikani polosen,
Tuolla laiton lapsueni,

650. Tuonen toukoja panemi,
Kalman maita kyntelewi.
Saapi nyt minun polosen,
Mun polosen pojaltani,
Saapi pyyt pyhän piteä,

655. Lintuset hymin lihota.
Saapi kärppäset kämellä,
Dramaiset jouten juosta.

Niin on niin minun emoni,
Niin on kaunis kantajani,

660. Kasmatit kanoja paljon,
Koko joukon jouhtenia;
Tuli tuuli niin hajotti,
Tuli lempo niin lemitti,
Sisarilta sillan taitto,

666. Nelloilla menon hamitti.
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Dli meitä kun oliki ,

Dli ennen aikoinansa,
Sisaria suuri silla ,

Neikkoja meno punanen,
670. Naan ei nyt nykysin aioin,

Ei kelle sanan sanoa ;

Joka mies sotaurosna,
Kaikki miehet miekka myöllä.

Aina muistan muinosetki,
675. Armoan ajat paremmat;

Kulin kukkana kylissä,
Hersuin heinän karmasena,
Moni katso muotohoni,
Narteheni malkotteli.

680. Nyt ma mustuin mustikoilla,
Painuin marjoilla pahoilla.

Sian tieän, kussa synnyin,
Paikan kaiken, kussa kasmoin,
En tieä sitä sioa,

585. Kussa kuollo kohtanemi.
Dlen kun jäniksen poika
Suolla soiterrehtamassa,
Palolla papahtamassa,
Meren rannat juoksemassa,

590. Someret sirottamassa,
Pohjat kengistä kulumi,
Pois perotat pehmiämi,
Kengän marret manhanemi."
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UheKsästoista Nuno.
Synty poika Kalcmalassa, Kullermo nimeltä,

joka heti pienenä myöään Ilmariselle orjaksi. Pan-
naan jos mille työlle, raataa kaikki erikummasesti j»
talon hämiksi. Lasta soutama tapatti lapsen ja
poltti kätkyenki; kaskea leikkoama, loihti maan,
ettei ikänä uuelleen metsistyä eikä halmeen jymää
saaha; aitaa panema rakenti aian, ettei yksikänä
päässyt ylitse; soutamassa souti meneen hajalle;
nuottaa tarpomassa, tarpo nuotan ja kalat yheksi
liimaksi. Pannaan miimmen karjaa paimentamaan.
Panee emästä paimenelle emäntä, laskee ulos kar-
jansa ja lukee tawalliset luwut karjan eistymiseksi,
maion karttumiseksi, ohtoa masten j. n. e. Ulom-
maksi tullut paimen ewästä katsoma näkee kehnoksi
kimen leimässä oleman. Armelee sen pilkalla e-
männän tehneen ja ajattelee, millä kostaisi. Niin
leivittää metsään lehmät ja ajaa illalla kontioita
kotia. Soittaa tormea, lähenee kotia. Käypi ar-
mostansa lypsämään emäntä ja ensin loitompata
katsellen ihastuu hymästiki karjansa kauneutta.
Saapi likemmä, niin käymät käsiksi karhut ja repi-
wät haamoille. Rukoilee ukkoa emäntä Kaleman
poikaa soassa menettämään, maan Kaleman poikaki
puolestansa rukoilee ukkoa, emäntä tauilla tappa-
maan. Niin eriämi Ilmarisesta Kullermo ja an-
natsen sotaan.



48

kullermo Kaleman poika.
Kun esinnä emästä synty,
Heti kohta kolmioissa
Katkasi kapalomyönsä,

5. Pääsi päälle peittehensä.
Nähtihin hymä tuleman,

Keksittihin kelpoawan;
Nietihin Nenächelle,
Karjalahan kaupittihin,

10. Ilmariselle sepolle.
Minpä seppo tuosta anto?

Hiän seppo tuosta anto;
Kaksi kattilarania.
Kolme pa'an kuolioa,

15. Niisi miikate kulua,
Kuusi kuokan ruopioa.

Se kaunis Kaleman poika
Heti tuonne tultuansa,
Jo päimänä ensimmäisnä,

20. Kysy työtä iltasella;
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Kull' on työlle uusi orja,
Raaolle rahan alanen?"

25. Pantu on lapsen katsantohon,
Sormipicnen fouantahan.
Katso lasta, kaimo silmät,
Syötti lasta, söi itsekki,
Lapsen tauilla tapatti,

30. Kätkyen tulella poltti.
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Jo päiwänä toisentena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:

35. "Kull' on työlle uusi orja,
Raaolle rahan alanen?"

Pantu on lasken kaahantahan,
Solkikoimun sorrantahan.
Sorti puuta kaksi kolme,

40. Kamahutti kannon päähän,
Niin huhuta huiahutti,
Vihellytti, mierehytti:
"Sini kaski laatuohon,
Koimu solki sortuohon,

45. Kuni ääni kuuluohon,
Kuni mierrehe mihellyZ.
Elköhön mesa menyö, ,

Kanto kasmao itänä,
Kaskessa Kaleman pojan,

20. Solen kullan sorrannassa.
Hymän ottaoon orahan,
Elköhön tereä tehkö."

Jo päimanä kolmantena
Kysy työtä iltasella,

25. Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Kulle työlle uusi orja,
Raaolle rahan alanen?"

Pantu on aian panentahan.
60. Jopa aitoa panemi,
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Kohastansa kokkahongat
Aiaksiks' asettelemi,
Kokonansa korpikuuset
Seipähitsi pistelemi,

65. Viisasteli maan maoilla.
Vyötti kyillä käärmehillä,
Sisiliskoilla siteli,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Ku ei lintuna kohonne,

70. Kahen siimen siuotclle,
Elköhön ylitse saako
Alasta Kaleman pojan."

Jo päimänä neljäntenä
Kysy työtä iltasella,

75. Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nimettäöhön,
Nimi työlle pantaohon."

Pantu on nuotan souantahan.
80. Se kaunis Kaleman poika

Jo on nuotan soitannassa,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Souanko mäen mukahan,
Vai souan asun mukahan?"

85. Perimies Petosen poika
Se on marsin mastaeli,
Sanan mirtto, noin nimesi:
"Jos souat mäen mutahan,
Veät miehuen nojassa,'

90. Wäh' on orjalla mäkeä."
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Se kaunis Kaleman poika
Jo souti mäen mukahan,
Veti miehuen nojassa;
Nenon Haapasen hajotti,

95. Katajaiset kaaret katko,
Katajahan kaiten kaato.

Jo päimänä miientenä
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,

109. Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nimettäöhön,
Nimi työlle pantaohon. '

Pantu on nuotan tarmontahan;
Jo on nuotan tarmonnassa,

105. Sanan mirtto, noin nimesi:
"Tarmonko mäen mukahan,
Panen miehuen nojassa,
Vai tarmon asun mukahan?"

Vetäjä Venarin poika
110. Se on marsin mastaeli,

Sanan mirtto, noin nimesi:
"Jos tarmot mäen mutahan,
Panet miehuen nojassa,
Väh' on orjalla mäkeä."

115. Se kaunis Kaleman poika
Kopvasi mäeltä männyn,
Kimen kirstoksi rakenti,
Paaen paino tarpnmeksi,
Hongan marreksi hotasi.

120. Tarpomi mäen mukahan,
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Pani miehuen nojassa,
Tarpo nuotan tappuroiksi,
Veen melliksi seotti,
Kalat liimaksi lttsotti.

125. Niin päimänä tuueniena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nimettäöhön,

130. Nimi työlle pantaohon."
Pantu on karjan paimenehen,

Saatu lehmkn ajohon.
Mit' on orjalle osaksi,

Emähätsi paimenelle?
135. Seppo Ilmarin emäntä

Leiwän lcipomi lemiän,
Alle kaurasen asetti,
Päälle mehnäsen menytti,
Kimen kuorien keselle.

140. Pani orjalle osaksi,
Emahäksi paimenelle,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Ellös tätä ennen syökö,
Karjan mentyä metsälle."

146. Siitä Ilmarin emäntä
Laski karjan laitumelle,
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Työnnän lehmäni teholle,

150. Hajasarmet haamitolle;
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Suwetar waliwo waimo,
Etelätar luonnon eukko!
Käy sä karja katsomassa,
Wiitsimäss' emännän wilja.

155. Kun katsoit katoksen alla,
Niin katso katottomassa,
Kuni hoijit huonehessa,
Nini hoia hongikossa,
Jotta karja kaunistuisi,

160. Eistyisi emännän milja,
Ennen käymistä emännän,
Katsomista karjan piian,
Emännän epäpätösen,
Ylen kainun karjan piian.

165. Suwetar waliwo maimo,
Etelätär luonnon eukko!
Syöttele metisin syömin,
Juottele metisin juomin;
Syötä lullaista kuloa,

170. Hopiaista heinän päätä,
Nurmelta mesinukalta,
Metiseltä mättähältä.
Dta tormi tuolta maalta,
Tuolta tuomiklopurolta,

175. Puhu tuohon tormehesi,
Kumahuta kuuluhusi.
Puhu kummut tuttahatsi,
Ahomieret armahatsi,
Suomieret sulaksi mecksi,

180. Hctemieret mierteheksi.
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Tuoppa tänne tuorehesi,
Kulettele kultiasi,
Koskilta lohisemilta,
Kanarman lukattarilta,

185. Heinän helpehettäriltä,
Taimahan namattarilta.

Kaimo kultanen kumoa
Kahen puolin karjan maita,
Josta karja mettä joisi,

190. Simoa siletteleisi,
Utarihin uhkumihin,
Nisihin pakottamihin.

Paa nisät pakottamahan,
Utarehet uhkumahan,

195. Puhumahan maitoputket,
Maitohurstit huokomahan.

Paljo on niitä ja pahoja,
Kut maion Manalle miemät,
Lehmän tuoman Tuonelahan;

200. Väh' on niitä ja hymiä,
Kut maion Manalta saamat,
Lehmän tuoman Tuonelasta-

En minä kysy kylästä,
Taho toisesta talosta,

205. Saan minä Manalta maion,
Lehmän tuoman Tuonelasta.

Suwetar waliwo maimo,
Etelatär luonnon eukko!
Heruttele Hermikkiä,

210. Tuorustele Tuorikkia,
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Herasesta hettehestä,
Metiseltä mättähältä;
Tuoa maltoset maruet,
Tuoa uhkumat utaret,

215. Turpehista tuorehista,
Marehista maemmista.
Tänä suurena sumena,
Luojan hellennä kesänä.

Mielikki metsän emäntä,
220. Tellermo Tapion neiti!

Utu paita helma hieno,
Himus kultanen koria;
Sie olet karjan kaitselia,
Viitsiä emännän miljan,

225. Mielosassa metsolassa,
Tarkassa Tapiolassa.
Kaitse kaunosin kätösin,
Somin sormin suoritellos,
Tuomos illalla kotihin,

230. Nisillä pakottamilla,
Tuntumilla tummelilla,
Utarilla uhkumilla,
Emännälle etsiwälle,
Muorille murehtimalle.

235. Kuippana metsän kuningas,
Metsän hippa halliparta!
Dta piiska pihlajainen,
Katajainen karjan ruoska,
Takoa Taplomaaran,

240. Llnnamaaran liepehilta,
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Aja karja kartanolle,
Saunan lämmitä panolle;
Kotihin lotoncn karja,

Metsän karja Metsolahan.
245. Ohtonen metsän omena,

Metsän käyjä källeröinen!
Tehkäme sulat sominnot,
Kesärauhat ratkoome,
läksemme, ilmaksemme,

250. Polmeksemme, Palmiksemme^
Emmä kiellä kiertämästä,

Karjoani katsomasta,
Enkä käymästä epeä.
Kiellän kielin koskemasta,

855. Hammasten hajottamasta,
Lihan keski liikkumasta.

Veliseni, meitoseni,
Mesikämmen kaunoscni!
Elä sorra sontareittä,

260.^Kaaha maion kantajoa.
Kun sa kuulet karjan kellon,
Helkkämän hellän kellon,
Ruostcrauan roittauman;
Toti korpehen kokeos,

265. Saaos sammalhuonehesen.
Käyös kaiten karjan maita,
Pillien piimäkankahia,
Klertcn kellojen remua.
Karjan käyessä mäkeä,

270. Astu sie mäen^alatse;
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Karjan kayessa alatfe,
Mene sie mäkeä myöten;
Kule siikana simutse,
Vetelete meen kalana,

275. lott' ei karja koipahtulsi,
Vikoisi emännän milja,
Pieni milja pillastuisi.

Anna suot sopusin olla,
Salot kaikki kaunihina;

280. Anna käyä käyräsarmen,
Sontareien sorkutella ,

Käyä soita, käyä maita,
Käyä kormen kankahia,
Ettet koske konnanana,

285. Liikuta lipeänäni
Jos sulle halu tulisi ,

Hampahat haluttclisi;
Halkoa lahoa puuta,
Murra muurahaiskekoa.

290. Metsolan metinen amme
Hapata hihittelemi
Kultasella kunnahalla,
Hopeaisella mäellä,
Alla kuusen lukkalatman,"

295. Alla pehkoman petäjän.
Siin' on syöä syölähänki,
Juoa miehen juolahanki,
Eikä syöen syömät puutu,
luoen juomiset mahene.

300. Niin teemmä iti sominnot.
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Iti rauhat rattoamme;
Yhet maat, eri emahät,
Somun kullaki sioa.

Vaan jos tahtonet tapella,
305. Soifitse soan eleä,

Niin tapellos talmikauet,
Lumiajat luskaellos.
Kesän tullen, suon sutaten,
Lätäköien lämmitessä,

310. Ellös tullo näille maille,
Näille karjan kaytämille.

Omp' on maata muuallaki,
Tarhoa taempanaki,
Juosta miehen joutilahan.

315. Kun ma ohtona olisin,
Mesttämmennä kämisin,
Emma noissa noin olisi
Aina akkojen jaloissa;
Käpy on kangas käyäksesi,

320. Sormin sorkutellaksesi.
Ota juoni juostaksesi,
Pottu poimetellaksesi
Tuonne Manalan metsälle,
Tahi Kalman kankahalle,

325. Siell' on Kirjos, siellä Karjos,
Rautasissa rahkehissa,
Kymmenissä kytkyissä.
Siellä laihatki lihomat,
Lihamaksi tuutti saamat.

330. Kimiksi minun omani,
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Kannon päiksi kaunihim,
Kuusiaisen kulkiessa,
Matkatessa Mausiaisen!

losp' on tullet näille maille,
335. Sattunet saloille näille ,

Tääll' ompi osamat «aimot,
Emännät alinomaset,
Jotka tiesi turmelemi.
Mattasi pahoin panemi,

340. Ettet koske konnanana,
Rupia rumanakana,
Ylitse tahon jumalan,
Päitse aumon autuahan.

Lepy nyt lehto, kostu korpi,
345. Lempiä salo sininen,

Anna rauha raamahille,
Sontareisille sominto,
Tänä suurena sumena,
Herran hellennä kesänä.

350. Kuippana metsän kuningas,
Hongatar salon emäntä!
Korjaele koiriasi,
Naima ele rakkiasi;
Kätke koirasi lolohon,

365. Rallisi rapaja kiinni,
Kultasihin lytkyihin,
Hihnohin hopeisihin.
Kätke kynnet karwohinsa,
Hampahat ikenihinfä,

360. Syökse kultanen korento
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Läpi luisten leukaluien, -

Ettei liiku luiset leuat,
Eikä hampahat hajoa.
Pane panta pihlajainen

365. Ympäri nenän nykeran;
Kun ei pihlaja pitäne, -

Niin sä maskesta malaos;
Jos ei maski mahma liene,
Sitte rauasta rakenna;

370. Vaan jos rauan ratkassehe,
Vielä mennehe Mioille,
Suuhunsa tulinen tulppa,
Lemmon lukko leuoillensa,
Ettei leukaluut lemiä,

Z7Z. Eikä hampahat hajoa."
Sillä Ilmarin emänt»

Laski karjan laitumelle,
Hajasarmet haamikolle,
Pani paimenen perähän.

380. Kullermo Kaleman poika
Ajo lehmät suota myöten,
Itse kangasta laputti.
Istu mäelle mättähälle,
Pääty päimän rintchesen.

385. Siinä laulo, noin saneli:
"Kule päiwä kuusikolle,
Wiere wehnäwiiakolle,
Karkoa katajikolle,
Päästä paimenta kotia."

'390. Jo emäntä koista huuhu,
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Sanan wtrkki, noin nimesi:
"Aik' on syöä uuen orjan,
Ramita rahan alasen."

Se kaunis Kaleman poika
395. Otti leipänsä pomesta,

Veitsen wyöltänsä metämi
Leipä leikkaellaksensa.

Veti meitsensä kimehen,
Karahutti kalliohon;

400. Murti suuta, murti päätä,
Murti mustoa hamenta,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Millä maksan naisen naurun,
Naisen naurun, piian pilkan,

405. Emmännän pahan piännän?
Millä jaksan, sillä maksan:
Lehmät metsähän lemitän,
Ajan suolle sontareiet,
Maion antajat aholle,

410. Työnnän kontiot kotihin,
Suet kytken kartanolle."

Kulki päimä kuusikolle,
Vieri mehnamiiakolle,
Karkasi katajikolle;

415. Lehmät metsähän lemittl,
Ajo suolle sontareiet,
Maion antajat aholle,
Työnli kontiot kotihin,
Kirjokarjan kartanolle.

420. Niin hän neuo karhujansa,
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Susiansa suin puheli:
"Repäse emännän reisi,
Pure puoli pohtiota."

Teki luikun lehmän lu'sta,
425. Härän sarmesta helinän,

Soiton sotkasta masikan.
Tuolla soitteli somasti,
Kalahutti kaunihisti,
Kolmasti kotimäellä,

430. Kuuesti kujan perällä.
Sano Ilmarin emäntä:

"Ole kiitetty Jumala!
Tormi soipi, karja saapi,
Mist' on orja farmen saanut,

435. Rautio tasasen tormen?
Puhki lormani puhumi,
Läpi pääni läylentämi."

Se kaunis Kaleman poika
Itse tuon sanoiksi mirkki:

440. "Suolt' on orja sarmen saanut,
Tormen tuonut tuomikolta;
Mää emäntä lypsämähän,
Raamahat ramitsemahan."

Siitä Ilmarin emäntä
445. Käski muorin lypsämähän:

"Käyppä muori lypsämähän,
Raamahat ramitsemahan."

Muori tuon sanoiksi mirkki:
"Ainapa hymä emäntä

450. Itse ennen lehmät lypsi,
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Itse raamahat rakenti."
Siitä Ilmarin emäntä

Kämi lehmät lypsämähän,
Raamahat ramitsemahan:

455. "Voipa lehmäni suloset,
Kaikk' on ilmeksen iholla,
Karmalla metsän kapehen,
Metsän uuhen untumalla,
Utarilla uhkumilla,

460. Nisillä pakottamilla."
Lyhmistihen lypsämähän,

Kallistihen katsomahan;
Tarttu karhu kantapäähän,
Susi suin remittelemi,

466. Repäsi emännen reien,
Katko kaikki kantasuonet.

Kullermo Kaleman poika
Sillä kosti piian pilkan,
Piian pilkan, naisen naurun,

470. Pahan maimon palkan makso;
Pisti pillit Mihinsä,
Läksi soitellen sotahan,
Kiillotellen mainotielle.

Siitä Ilmarin emäntä
475. Ukkoa rukoelemi:

"Oi Ukko yli jumala !

Tapa sie Kaleman poika
Rakehilla lautasilla,
Nickloilla teräsnenillä,

480. Suurilla sotakeoilla,
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Vainoteillä waikehilla."
Tuo kaunis Kaleman poika

Itse pääty kuulemahan,
Ukkoa rukoelcmi:

486.. "Oi Ukko yli jumala!
Tapa Ilmarin emäntä
Rakehilla rautasilla,
Niekloilla teräsnenillä,
Kapchilla kartanoilla,

490. Oman pirttinsä pihalla."
Läksi soitellen sotahan;

Soitti soilla mennessänsä,
Patatoitteli palolla,
Kullermoitti kankahalla.

495. Suo järähti, maa tärähti,
» Kangas mastahan kalahti.

Sana saatihin jälestä:
"Maammosi kotona kuoli;
Käyppäs tuota katsomahan,

500. Kuten kuollut hauatahan."
Se kaunis Kaleman poika

Hänpä marsin mastaeli:
"losp' on kuoli maammoscni,
Dmpi han kotona tamma,

605. Millä maahan mietäöhö,
Hautahan hakattaoho."

Soitti suolla käyessansä,
Kalahutti kankahalla;
Saatihin sana jälestä:

510. "Kuoli taattosi kotona;
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Käyppä tuota katsomahan,
Miten maahan mietänehe."

Se kaunis Kaleman poika
Hänpä marsin mastaeli:

515. "losp' on kuoli taattoseni,
Ompi han kotona ruunÄ,
Millä maahan mietäöhö,
Hautahan hakattaoho."

SoiUi suolla mennessänsä,
620. Kankahalla käyessänsä;

Saatihin sana jälestä:
"Kuoli naisesi kotona;
Käyppä tuota katsomahan,
Miten maahan pantanehe."

625. Se kaunis Kaleman poika
Hänpä tuon sanoiksi mirkki:
"Jos kuoli kotona nainen,
On orit kotona ollut.
Millä maahan mietäöhö,

630. Kalmahan katettaoho/'
Meni soitellen sotahan,

Kiillotellen mainoloihin,
PtttakoitlMn palolla,
Kullermoiten kankahalla.
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NaKsiKznnmenes Nuno.
Ilmarinen aikansa kuollutta naista surrut

wiimmen alottaa toista kullasta ja hopeasta la-
toa. Työ ci tahtonut »varsin menestyä, sillä nei-
en siasta tuli esinnä miekka ja toisen kerran orlt
tulesta. Wasta kolmannella yrittämällä sai neien,
senki suuta, silmiä ja muita taipeita »vajalla. Ne
jälestä päin tehtyä, pani yöksi wierehensä, waan
tunsi pian kelpaamattomaksi. Niin työnsi sen Väi-
nämöiselle, joka yön »vieressä lewättyä »vilustunee-
na aamulla »varottaa kenenkänä kullaista eli ho-
piaista naista huolittelemasta. Waan Ilmarinen
itse läksi nuorempata Pohjolan tytärtä, jota kui-
tentana ei saanut. Mielipahoissa kotiin saaneelta
kysyy Wäinämöinen Pohjolan elämästä. Hywin
ja huoletonna elämän sanoo sammon «aralla Poh-
jolan Ilmarinen.

Viitä seppo Ilmarinen
Naista itki illat kaiket,
Itki yöhyet enemmän,
Huomeniset huokaeli,

5. Kun oli kaunis kaatununna,
Kanssa Kalmahan katettu.
Eipä kääntynyt käessä



67

Vaskinen wasaran warsi,
Päiwän päästä, ollenkana,

10. Eikä päiwän, eikä toisen.
Sano seppo Ilmarinen:

"En tieä potottett poika,
Miten olla, kuin eleä;
Walwon yön ell makoan,

15. Hiä on yötä, tunti tuhma,
Vaimoja matala mahti."

Poimi kultia merestä,
Hopehia lainehilla,
Keräsi kekosen puita,

20. Kolmekymmentä rekeä.
Puut on poltti hiilitöiksi,
Hiilet ahjohon ajeli.

Tunki kultia tulehen,
Hopehia hliloksehen,

25. Sykysyisen uuhen merran,
Verran talmisen jäniksen,
Otti orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietso löyhytteli,
30. Palnaeli palkkalaiset,

Kintahllttomin kätösin,
Hatuttoman hartioisen,
Talmisella taimahalla.
Itse seppo Ilmarinen

35. Naista kultaista kyhäsi,
Hopiaista huolitteli.

Ei orjat hymasti lietso,
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Eikä paina palkkalaiset.
Itse löihen lietsomahan,

40. Lietso kerran löyhäytti,
Lietso toisen löyhäytti;
Niin kerralla kolmannella
Katso ahjonsa alusta,
Lietsimensä liepehiä.

45. Miekka tungetsen tulesta,
Terä tulta kuumotscsta;
On miekka hymän nätönen,
Vaan miekka pahan lapanen,
Joka päimä miehen tappo,

50. Parahana kaksi miestä.
Sen orjat hymtn hymästy,
Muu miero pahoin pahastu.

Itse seppo Ilmarinen
Tunki miekkansa tulehen,

55. Terän kulta kuumoksehen,
Liitti kultia lisäksi;
Kultia kypärin täyen,
Hopehia huoman täyen.
Otti orjat lietsomahan,

60. Palkkalaiset painamahan.
Orjat lietso löyhytteli,
Painaeli palkkalaiset,
Kintahattomin kätösin,
Hatuttoman hartioisen,

65. Talmifella taimahalla.
Itse seppo Ilmarinen
Tako kultaista kumoa, ,
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Hopiaista morsianta.'
Ci orjat hymästi lietso,

70. Eikä paina palkkalaiset.
Itse löihen lietsomahan,
Lietso kerran löyhäytti,
Lietso loisen löyhäytti;
Niin kerralla kolmannella

75. Katso alle ahjoksensa,
Lictsimensä liepehelle.

Ori tungeksen tulesta,
Harja kulta kuumoksesta;
On oro hymän näkönen,

80. Vaan syän pahan tapanen.
Joka päimä tamman tappo,
Pa rahana kaksi tappo.
Sen orjat hymin hymästy,
Muu miero pahoin pahastu.

85. Se on seppo Ilmarinen
Jo oron tulehen tunki,
Harjan kulta kuumoksehen,
Liitti kultia lisäksi;
Kultia kypärin täven,

90. Hopehia huoman täyen.
Otti orjat lietsomahan,

Palkkalaiset painamahan.
Orjat lietso löyhytteli,
Palnaeli palkkalaiset,

95. Kintahattomin kätösin,
Hatuttoman hartioisen/
Talmisella taimahalla.
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Itse seppo Ilmarinen
Tako tuliaista kumoa,

100. Hopiaista morsianta.
Orjat lietso löyhytteli,

Päimät lietso, yöt lepäsi;
Ei saa tuliaista kumoa,
Hopiaista morsianta.

105. Siitä seppo Ilmarinen
Itse löihen lietsomahan,
Lietso päimät päättämättä,
Lietso yöt lepäämättä.
Päiwän lietso, lietso toisen;

110. Niin päiwänä kolmantena
Katso ahjonsa alusta,
Lietsimensä liepehiä.

Neiti tungeksen tulesta,
Kassa kulta kuumokscsta.

115. Sen seppo hywin hywästy,
Muu miero pahoin pahastu.

Katselewi, kääntclcwi;
Ei ollut suuta, eikä muuta,
Eitä naisen tarpehia.

120. Tako suut, takowi si^nät,
Muutti tarpehet mokomat,
Ei saanut sanalliseksi.

On neiti hyw-än näkönen,
Ei tieä tapoja neien;

125. Se on seppo Ilmarinen
Pani yöksi wierehensä,
Kylmän kulta kuumottami,
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Wilun huobtawi' hopia.
Sano seppo Ilmarinen:

130. "Kellen tulla kelvoawi?
Neiti manhan Väinämöisen
Ikusetsi puolisoksi."

Sillon manha Väinämöinen,
Heti öiZsä ensimmäisna,

135. Jo tuozsa lepäelemi
Pätömillä piäaloilla,
Perinnöillä pehmeillä,
Nuoren neitosen keralla,
Ku oli kullasta kuivailtu,

140. Hoplasta siunaeltu.
Siinä manha Väinämöinen

Varoaksen maippahinsa,
Turmoatsen hinsa.
Pani päälle peittehiä,

145. Kahet kolmet karhun taljat,
Wiiet kuuet willtwaipat.

Se oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli masten maippoansa,
Nästen maatetriepujansa;

150. Ku oli nuorta neittä masten,
Se oli kylki kylmämässä,
Oli hyytsi hyytymässä,
Meren jääksi jäätymässä,
Kimeksi komoamassa.

155. Sillon manha Näinämöinen,
Yön yhen lemättyänsä
Neicn kultasen keralla,
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Hopiaifen morsiamen,
Sanomi sanalla tuolla,

160. Lausu tuolla lausehella:
"Ellös sie nykynen nuori,
Ettööte lapsen lapsi!
Sinä ilmoissa ikänä,
Kuuna lullan walkiana,

166. Naista kullasta kumailko,
Hoplasta huolitelko;
Kylmän kulta kuumottami,'
Vilun huohtawi hopia.
Se oli kylki kyllä lämmin,

170. Kn oli wanhan waipan alla;
Se oli jääksi jähtymässä,
Ku oli nuorta neittä wasten."

Itse seppo Ilmarinen
Alla päin, pahoilla mielin,

1?5. Kaiken kallella kypärin,
Läksi poies Pohjolahan.
Tytön toifey toimiossa,
Neien innossa ihanan.

Tuli Pohjolan tupahan,
180. Sanan wirkko, noin nimesi;

"Anna atta tyttöäsi,
Mulle mointa morsianta,
Tyttöäsi nuorcmpata,
Lastasi matamimpata."

185. Louhi Pohjolan emäntä
Sanan mirtto, noin nimesi?
"Ei oo tyttö tuumiteltu,
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Kanawarsi kaswatcttu
Sinun rehwanan rekehen,

190. Wierehen meren imiän,
Luun syöjän, lihan purian,
Veren unelta wetäjän.
Ennen annan tyttäreni, /

Työnnän surman suupalaksi,
195. Suuhun juokseman sutosen,

Karhun kiljuman kitahan."
Ei sieltä tytärtä saanut,

Eikä nuorta morsianta.
Murti suuta, määnti päätä,

200. Murti mustoa hamentn,
Läksi poies Pohjolasta,
Matkasi omille maille.

Vaka manha Väinämöinen
Tiellä mastahan tulemi ,

305. Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Veli seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!
Kun olet pahoilla mielin,
Kahta kallella kypärin,

310. Pohjolasta tullessasi!
Miten Pohjola elämi?"

Sano seppo Ilmarinen:
"Mi on Pohjolan eleä,
Kun on sampo jauhamassa,

215. Kirjokansi kallumassa;
Päiwän jauho syötämiä,
Päiwän toisen myötämlä,
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Kolmannen kotipitoja.
Jotta sanon, kun sanonki,

220. Mi on Pohjolan eleä,
Kun on sampo Pohjolassa.
Siin' on kyntö, siinä kylmö,

Siinä kasmo kaikenlainen,
Siinäpä ikuinen onni."
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MiesKolmatta Nuno.
Väinämöinen kehottaa Ilmarista kerallansa

sampoa Pohjolasta noutamaan. Penkoo Ilmari-
nen sammon paremmin Pohjolassa marjeltaman,
kun että olisi nouettamana. Myöntyy kuit-enki
lähtemään. Miekan esinnä Väinämöiselle taottua
jo onki malmis matkalle. Kulkisi mielestänsä mai-
sin Ilmarinen, Väinämöinen »venehellä. Kulusta
tuumatessa kuullaan mene itkemässä. Kysyttclee
Väinämöinen, mitä oli itkemä? Lahomanla mastaami
yhä teloilla makaama. Saapi mesille Väinämöinen
meneen ja mäkeä meneefen. Soutaan moniahan
niemen nenätse ja äkätään Lemminkäiseltä. Huu-
toa mäikähyttää maalta Lemminkäinen ja anoo yh-
teen matkaan päästä. Niin otetaan mies meneesen.

manha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Ohoh seppo Ilmarinen!
Läktööme Pohjolahan

5. Hymän sammon saahantahan,
Kirjokannen tatsantahan."

Sano seppo Ilmarinen:
"Ei ole sampo saatamana,
Kirjokansi tuotamana

10. Pimiästä Pohjolasta.
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Siell' on sampo saatettuna,"
Kirjokansi kannettuna
Pohjolan kimimäkehen,
Vaaran maskisen sisähän,

15. Yheksän lukun ta'aksi.
Sihen juuret juuruteltu
Yheksän sylen symähän,
Juuri juurttu maaemähän,
Toinen mesimiertehesen,

20. Kolmansi kotimäkehen.
Sano manha Väinämöinen:

"Läkkös sammon saahantahan,
Kirjokannen tuoantahan
Pohjolan kimimäestä,

25. Vaaran maskisen sisästä,
Yheksän lukun takoa.

Tao mulle uusi miekka,
Tee miekka tuliteranen,
Jolla hurttia hutelen,

30. Pohjan kansan karkottelen,
Saahessa otolle sammon,
Tuonne kylmähän kylähän,
Pimiähan Pohjolahan,
Summahan Sariolahan."

35. Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Tunki rautoja tulehen.
Teräksiä hiiloksehen.
Otti orjat lietsomahan,

40. Palkkalaiset painamahan;
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Orjat lietso löyhytteli,
Hymin paino palkkalaiset,
Rauta mellinä mcnähti,
Kuonana teräs kohelsi.

45. Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Katso alle ahjoksensa,
Lietsimensä liepehelle,
Miekka tungeksen tulesta,

60. Terä marsin mattiasta.
Siitä seppo Ilmarinen,

Takoja iänikuinen,
Päätä kullasta tumasi,
Hopiasta huolitteli.

65. Kulta taipu taikinana,'
Vecn maahtcna hopia",
Ahjolla alasimilla,
Vasarilla maltkamilla.

Jo on miekka malmihina.
60. Itse manha Väinämöinen

Sai mictan tuliteräsen
Kätehensä oikiahan;
Sanan mirko, noin nimesi:
"Onko miekka miestä myöten,

65. Kalpa kantajan mukahan?"
Olipa miekka miestä myöten,

Kalpa kantajan mukahan,
Jonka kuu kärestä paisto,
Päimä mästistä mälötti,

70. Heponen terällä hirnu,
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Kasi nauku naulan tiessä,
Pentu putkessa makasi.

Siitä seppo Ilmarinen
Hyötteteksen, myötteleksen,

75. Rautapaitohin paneksen,
Teräsmöihin telkitäksen.
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Mies on lustuissa lujempi,
Rautapatassa parempi,

80. Teräsmöissä tenhosampi."
Lähteä luku tulemi,

Liitto käyä kerkiämi;
Yks on manha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,

85. Läksimät hcmon hakuhun,
Sumikunnan kuuntelohon,
SumikuNttan suitset myöllä,
Varsan maljahat olalla.
Käymät tietä astelemat

90. Ympäri salon sinisen,
Kuulit purren itkewänsä,
Venehen »alittamansa.

Vaka manha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:

95. "Siell' on pursi itkemässä,
Venonen malittamassa;
Joko mennemmä meriä,
Venehellä mettä myöten,
Vaiko maisin mattoamma,

100. Ratsastamina rantamaisin?"
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Sano seppo Ilmarinen:
"Wakawampi maisin matka;
Surma menköhön merelle,
Siellä tuuli turjuttaisi,

105. Siellä wiskaisi roihun.
Saisi sormet soutimeksi,
Kämmenet käsimeloiksi."

Sano wanha Väinämöinen:
"Wakawampi maisin matka,

110. Wakawampi, waikiampt,
Vielä muuten muttasempi.
Lysti on wenon wesillä,
Purren juosta jolkutella,
Veet mäliät mälkytellä,

115. Selät selmät seurustella;
Tuuli purtta tuumittami,
Länsituuli läikyttämi,
Etelä eille wiepi.''
Heitti maahan marhaminnan,

120. Sumikunnan suitset suolle,
Varsan »aljahat aholle,
Läksi tuoksi puisen purren,
Luoksi itkemän menehen.

Kysytteli, lausutteli:
125. "Mitä itket puinen pursi,

Vene hankama malitat?
Itketkö sä puisuuttasi,
Hankauttasi haluat?"

Pursi puinen mastoami,
130. Vene hankama sanomi:
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"Wcsill' on wenosen mieli
. Terwasiltaki teloilta,

Mieli neion mieholahan
Korkiastaki koista.

135. Enkä itke puisuuttani,
Hankauttani halua;
Sitä itken puinen pursi,
Vene mäntynen walitan;
Sanottihin tehtäessä

140. Saatawan sotiwenettä,
Sotipurtta puuhattawan,
Tuoman täyteni eloa,
Alukseni aartehia.
En sotahan saanukkana,

146. Entä wietynä wesille.
Muut purret, pahimmat purret,

Päästähän sotia käymät,
Tappeloita tallustamat;
Enemmän eloa saamat,

l6v. Kun kuningas kuunna muonna,
Seppä seitsennä kesänä.
Minä mestämä menonen,
Nalmistama Näinämoisen,
Aina lahon lastuillani,

165. Wenyn westämöisilläni.
Pahimmatti maan matoset
Alla kaarieni asuwat,
Linnut ilman itteimmät
Pesän päälläni pitäwat;

160. Disi kahta kaunihimpi,
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Kahta kolmia parempi,
Olla mäntynä mäellä,
Petäjänä kankahalla,
Oksilla orawan juosta,

165. Hawulinnun haihatella."
Sano manha Väinämöinen:

"Lienet mene Väinämöisen,
Niin mennet teloilta näiltä,
Ilman kourin koskematta,

170. Käsimarsin maalimatta."
Pursi taiten mastoami,

Vene hankama sanomi:
''Eipä mun sukuni muukan,
Eikä »veljeni menoset

175, Mennä kourin koskematta,
Käsimarsin maalimatta."

Sano manha Wäinämöinen:
"Jos ma sun mesille työnnän,
Joko juokset soutamatta,

180. Airoilla amittamatta,
Huoparilla huopimatta,
Puhumatta purjchcscn?"

Pursi taiten mastoami,
Vene hankama sanomi :

185. "Eipä mun sukuni muutan,
Eikä toinen joukkioni
Juokse sormin soutamatta,
Airoilla amittamatta,
Huoparilla huopimatta,

190. Puhumatta purjehesen."
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Sano wanha Väinämöinen:
"Joko juokset soutamalla,
Airoilla amittamalla,
Huoparilla huovimalla,

195. Puhumalla purjehesen?"
Pursi taiten mastoami,

Wene hankama sanomi:
"Jopa mun sukuni muukin,
Kaikki meljeni menoset,

200, Juoksi sormin soutamalla,
Airoilla amittamalla,
Huoparilla huopimalla.
Puhumalla purjehesen."

Vaka manha Väinämöinen
205. Nyöntämi menon mesille,

Laulo purren lainehille;
Laulo laian neitosia,
Tinapäitä neitosia,
Tinapäitä, waskiwöita,

210. Sormuskäsiä somia;
Laian toisen sulhosta,
Sukapäitä sulhosta,
Sukapäitä, piipimoja,
Kannusjalkoja jaloja.

215. Vielä laulo Väinämöinen
Teljot täyttyen mäkeä,
Teljot manhoa mäkeä,
län kaiken istunutta,
Kuss' oli mähän sioa,

220. Nuorukaisilta csinna.
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Itse istumi perähän,
Laatiumi laskemahan,
Kokan koimusen kumulle.
Melan koukkupään nojalle.

225. Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Juokse pursi puittomia,
Vene mäljiä mesiä,
Kule kuplina mesillä,

230. Lumpehina lainehilla."
Pani manhat soutamahan,

Vanhat souti, pää mapisi,
Ei ilo ilolle käynyt,
Että soutu souannalle.

235. Pani nouret soutamahan,
Veremät metelcmähän,
Nuoret souti, sormet notku,
Ei ilo ilolle tullut,
Eikä soutu souannalle.

240. Siitä seppo Ilmarinen
Itse istu soutamahan,
Asettautu airolsille;
Jo tuli ilo ilolle,
Pääsi soutu souannalle.

245. Souti seppo Ilmarinen,
Souti sormilla komilla,
Pyörähteli puinen pursi,
Vene Honkanen mapisi,
Teljot rytky, airot notku,

250. Airon pyyryt pyinä minku,
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Terät tetrinä kukerti,
Nokka jolu joutsenena.
Perä ktaakku kaarnehcna,
Hangat hanhina hatsahti.

255. Itse »vanha Väinämöinen
Laskea karehtelcmi,
Nenätse utusen niemen,
Paitse saaren terhenisen.

Ahti saarella asumi,
260. Kauko niemen kainalossa;

Kataluutta Kauko itki,
Veitikka osan »vähyyttä,
Ahti aitan pieneyttä.

Loi silmänsä luotehelle,
265. Käänsi päätä päiwän alle;

Kaunis laukoa nakemi,
Veremä mesien poikki,
Pitkä pilwien tatoa.

Näki pilwen pienemmäisen,
270. Pilwessä mesipisaran,

Pisarassa pienen lammin,
Lammissa menomähäfen,
Venossa mähän mäkeä;
Mies puhas perässä purren,

275. Uros toinen airoksissa.
Sano lieto Lemminkäinen:

"En ma tunne tuota purtta,
Keksi kelmoista mcnettä,
Souten Suomesta tulemi,

280. Airoin iskein iästä,
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Melan luoen luotehesen."
Jo huhuta huiahutti,

Huutami nenästä niemen,
Mäikasi mäen takoa:

286. "Kenen on mene mesillä,
Kenen laima lainehilla?"

Miehet purresta puhumat,
Vaimot »vastaten sanomat:
"Mi olet mies mäen takanen,

290. Uros kormen ulkomainen?
Kun et tunne luojan purtta,
Keksi Väinölän menettä,
Et tunne perän pitäätä,
Airollista armacle."

295. Sano lieto Lemminkäinen:
"Jo tunnen perän pitäjän,
Jo älyän airollisen:
Vaka manha Väinämöinen
Itse on perän piossa,

300. Ilmarinen airollisna.
Minnekkä menettä miehet,
Kunne urohot tuletta?"

Sano manha Väinämöinen:
"Kohti pohjaista kulemma,

305. Kohti kuohuja komia,
Lakkipäitä lainehia.
Sampoa tapoamahan.
Kirjokantta katsomahan
Pohjolan kimimäestä,

310. Vaaran maskisen sisästä."
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Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi sie manha Väinämöinen!
Ota mieki matkohtsi,
Olen mieki miessä siellä,

-316. Urohona kolmantena,
Kun saat sammon nostantahan,
Kirjokannen kannantahan
Pohjolan kimimäestä,
Vaaran maskisen sisästä."

320. Vaka manha Väinämöinen
Otti miehen matkohinsa,
Vereman menosehensa.
Se on lieto Lemminkäinen
Jo tulla tuhuttelemi,

325. Käyä luiterrettelemi,
Tuopi laian tullessansa,
Venehesen Väinämöisen.

Sano manha Väinämöinen:
"Oisi puuta purressani,

330. Laitoa wenofessani,
Parahiksi painoaki;
Miksi sie kannat metsästä
Puuta purtchen lisäksi?"

Sano lieto Lemminkäinen:
335. "Ei mara menettä kaaha,

Tuki suomoa tuhoa;
Useinpa merellä Pohjan
Tuuli laitoa kysymi,
Vastatuuli warpehia."
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340. Sano manha Wainämöinen:
"Sen tähen sepon »venosen
Laiat rautohin rakettu,
Joit' ei tuulen tuiki mieä,
Tahi ottoa ahaman.
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RahesKslmatta Nuns.
Väinämöinen laskee niemestä eille, tulee kos-

kelle, menet puuttuu hauin hartioille. Vetää
hauin miekallansa menehesen, pahkoo sen halki ja
alkaa kanteletta luista laatia. Valmiiksi saatua kut-
suu lässä olemaiset matkalaisensa soittamaan. Kun
iloa ei syntynyt heiän soitosta, niin käyttää ulom-
panaki kanteleen. Ei ollut soittajata ulompanakan.
Siitä ukko Väinämöinen itse alko soittaa. Vasta-
ko ilo nousi. Ei ollut elämatä metsässä, ei lintua
ilmassa, ei kaloa meessa, jo?' ei rientänyt kuule-
maan. Itse haltiatkin meessä, ilmassa ja metsäs-
sä kuuntelimat ilomielinkantelen soittoa. Viimmen
puhkesimat kaikki lässä olemat itkuun ja itse Väi-
nämöinenki itki, jotta suuret »vesipisarat wieriwat
silmistä maahan. Maalta merehen juosseet kas-
woiwat siellä kyynelet kauniiksi simpsukoiksi.

välitä manha Väinämöinen
Laskea karehtelemi,
Nenästä utusen niemen,
Päästä saaren terhcnisen;

5. Laski päiwän maamesiä,
Päiwän toisen suomesta,
Kolmannen kosken mesiä.
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Tuossa manha Väinämöinen
Itse noin sanoiksi mirkki

10. Kermalla kosken tulisen,
Pyhän mirran pyörtehessä:
"Neiti kosken kormallinen,
Impi mirran mielellinen!
Veäppä lankoa we'elle,

15. Sinermätä lainehelle,
Tullessa punasen purren,
Termarinnan teuotessa.
Kiwi on keskellä jokia,

Paasi kuohun kukkuralla ,

20. Eessä on punasen purren,
Tiellä terwasen wenehen.
Väännä reikä määntiällä,
Puhkase purasimella,
Jotta juosta puisen purren,

25. Termarinnan teuotella.
Rauaksi wenehen rinta,
Kimen kylki sammaliksi,
Kuohuja kulettaissa,
Mäkipäitä mäntäissä'.

30. Koprin kouhuja kokoa,
Kasin käännä käppyröitä,
Sylin aaltoja syseä,
lott' ei riusko rinnoilleni,
Eikä päälleni päräjä.

35. Ukko taimahan jumala!
Jok' olet ainoincn apuni,
Piä miekalla pereä,
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Tuiota tupettomalla,
Jotta juosta puisen purren,

40. Mennä mantysen wenehen."
Siinä puuttu puinen pursi,

Wene Väinölän mäsähty;
Pursi puuttumi lujahan,
Takistu mene punanen.

4H. Waka manha Wäinamöinen
Armelee, ajattclemi:
"Mihin puuttu puinen pursi,
Piätty wene punanen?
Kimellenkö, mai haolle,

' 20. Naiko maskirauniolle?"
Kallistihen katsomahan:

"Ei kimellen, ei haolle,
Eikä maskirauniolle,
Suuren on hauin hartioilla,

L5. We'en koiran koukkuluilla."
Se on lieto Lemminkäinen

Pisti miekkansa merehen»
Lapionsa alle laiman,
Ei ota wenonen juosta,

Lv. Pääse pursi puutoksesta;
Miekka murskaksi mureni.
Kala pääsi termeheksi.

Siitä seppo Ilmarinen
Pisti miekkansa merehen,

V5. Lapionsa alle laiman,
Ei ota wenonen juosta.
Pääse pursi puutoksesta; ,



91

Miekka murskahti muruksi,
Kala pääsi termeheksi.

?0. Sillon manha Wäinämöinen
Wyöltä miekkansa metämi,
Tupestansa tuiman rauan.
Pisti hauin hartioihin,
We'en koiran koukkuluihin.

75. Nostatti kalan merestä,
Pään meti menosehensa,
Purston pohjahan puotti.
Katselemi, kääntelemi,
Itse tuon sanoiksi rcilkki:

80. "lotaki joessa ompi
Hakojaki, haukiaki;
Ku olle wanhin sulholoista
Hauki halki puhkomahan .

Kala wiploin Viiltämähän."
85. Miehet purresta puhuiwat,

Lausu «aimot laitasilta:
"Saajan on käet sulimmat,
Sormet pyytäjän pyhimmät."

Jo otti wenonen juosta,
90. Pääsi pursi puutoksesta;

Vaka wanha Väinämöinen
Luotti purren luotoselle,
Otti »veitsen huotrastansa,
Vasemelta puoleltansa,

85. Jolla hauin halkasewi,
Pahkowi kalan kaheksi.
Synan wirlko, noin nimesi:
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"Mika tuosta ei tulisi
Hauin suuren hampahista,

100. We'en koiran koukkuluista,
Jos oisi sepon pajassa.
Luona taitaman takojan,

Miehen mahtaman käsissä?"
Sano seppo Ilmarinen:

105. "Mipä turhasta tulisi,
Työksi tyhjästä olisi,
Kalan ruomosta kaluksi,
Jos oisi sepon pajassa,
Luona taitaman takojan,'

110. Miehen mahtaman käsissä!"
Sano manha Väinämöinen:

"Tuo ois alku kanteletta,
Kun oisi osaajan luona,
Miehen mahtaman käsissä!"

115. Ei ollut osoajata,
Eikä miestä mahtajata,
Harpun luisen laatiata;
Vaka manha Väinämöinen
Itse löihen laatiaksi,

120. Tekiäksi teentelihen.
Kusta sai kopan komian?
Tuolta tuomikkopurolta,
Kuusesta kumisemasta.
Mist' on naulat kanteletta?

125. Hauin suuren hampahista,
Orasista Tuonen orjan.

Vielä uupumi mahäsen,
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Kaipoawi kanteloinen,
Yhtä kieltä, kahta jouhta;

130. Mist' on kielet kanteletta?
Hiwuksista Hiien ruunan,
Lemmon marsån maattehista.

Jo on soitto walmihina,
Soitto suuri hauinluinen,

135. Kantelo kalanewänen.
Vaka manha Väinämöinen

Kutsu manhat soittamahan,
Vanhat soitti, päät »vapisi,
Ei ilo ilolle tullut,

140. Soitto soitolle tajunut.
Kutsu nuoret soittamahan,

Nuoret soitti, sormet notku;
Eipä ääni ääni ollut,
110 käynynnä ilosta.

145. Soitti lieto Lemminkäinen,
Soitti seppo Ilmarinen;
Ei ilo ilolle käynyt,
Soitto soitolle ylennyt.

Vaka wanha Väinämöinen
150. Käytti soiton Pohjolassa,

Kantelon Kalewalassa;
Soitti Pohjolan emäntä,
Soitti pojat Pohjolassa,
Soitti pojat, soitti neiot,

155. Soitti pikku piikaletki,
Soitti miehet naimattomat,
Soitti nainehet urohot,
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Tuota käänsit, tuota «äänsit,
Tuota kynsin kiinnittiwät,

160. Toki ei oikehin osattu,
Kielet kierohon tuliwat,
Koska kansa kahtalainen
Niitä soitti sormillansa.
Jouhet parkuiroat pahasti,

165. Ääni laikku karkiasti,
Soitto julmasti sorisi.

Ukko uunilta herännyt,
Kiukahalla litsahtanut
Sanowi sanalla tuolla.

170. Lausu tuolla lausehella:
'Heretlääte, heittälääte,
Kaikki käypi karmoilleni,
Puhki kormani puhumi,
Läpi pääni läylentämi,

"175. Viepi miikoksi uneni.
Jos ei soitto Suomen kansan
Vasta maikuta paremmin,
Cli uumuta unehen.
Niin metehen miskoote,

180. Aalloille upottoote;
Tahi saattoote takasin
Miehen tchnehcn käsihin,
Sormille somittelian."

Soitto kielin tcitiärvi,
185. Kantelwo sanoin kajahu:

"En minä jokehcn joua,
Enkä aalloille «jau;
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Vielä soitan suorialla,
Wangun waiwan nähnehellä."

190. Jopa wietihin wifusti,
Kannettihin taunihisti
Miehen laatian tätehen,
Sormille sowittelian.

Wata wanha Väinämöinen
195. Peukaloitansa pefewi,

Sormiansa suorittawi.
Istuwi ilokiwelle,
Raito rantakalliolle,
Hopeaiselle mäelle,

200. Kultaselle kunnahallc.
Otti soiton sormillensa,
Käänti käyrän polwillensa,
Kantelen kätensä alle.
Sanowi sanalla tuolla,

205. Lausu tuolla lausehella:
"Ku ei liene ennen kuullut
Iloa ikirunojen,
Kajahusta kanteloisen,
Se on tulko kuulemahan."

210. Soitti wanha Väinämöinen,
Sekä soitti, jotta laulo,
Sormet nousi notkiasti,
Sormet pienet pyörähteli,
Peukalo ylös keweni;

215. Jo käwi ilo ilolle,
Soitto soitolle yleni.
Hymin soitti hauin hammas,
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Kalan pursto pyörähteli,
Ulmosi upean jouhet,

220. Ratsun jouhet raikkahumat.
Ei ollut sitä metsässä

Jalan neljän juoksemata,
Kolmin koikkelehtamata ,

Ku ei tullut kuulemahan,
225. Iloa imehtimähän.

Heräsi suitti suolta,
Nousi karhu kankahalla,
Petäjäisestä pesästä,
Kutiskosta kuusisesta.

230. Karhu aiallen kamahti,
Veräjällen mieretäksen,
Aita kaatu kalliolle,
Veräjä aholle »vieri.
Siitä kuusehen kujahti,

235. Petäjähän pöyrrahytti,
Tehessä isän iloa,
Soitellessa Väinämöisen.

Metsän ukko halliparta,
Melsän kuulusa kuningas,

240. Kanssa muu Tapion kansa,
Kämit kaikki kuulemahan.
Itsekki metsän emäntä,
Tapiolan tarkka «aimo,
Sinisukkahan siroksen,

245. Punapauloihin paneksen,
Nousi loimun konkelolle,
Lepän lengolle lemahti,
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Kantermoa kuulemahan,
Soittoa tajuamahan.

250. Ei sitä metsässä ollut
Nelijalkoa jaloa,
Eikä ilmassa oloa
Kahen siimen siukomata,
Lintuparmea parasta,

255. Ku ei tullut tuiskutellen,
Kiiätellen kiirehtinyt,
Kunnioa kuulemahan,
Iloa imehtimähan.
Lenti kokko korkialta,

260. Halki pilmicn ha»vukka,
Alli aalloilta symiltä,
Sotka soien »vieremmiltä,
Joutsenet sulilta soilta.
Pieniäki peipposia,

265. Leimoja liki tuhatta,
Sirkkuja sitäi enemmän
Haasto ukon hartioilla.

Itse kaunis ilman impi,
Päimätär patömä neiti,

270. Neito Kuutar koria,
Yks' on ilman mempelellä,
Taimon kaarella kajotti,
Toinen pitkän pilmen päällä,
Pilmen reunalla rehotti,

275. Pitelimät pirtojansa,
Niisiänsä nostelitvat,
Kultasukkula käessä,
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Piwossa hopiapirta,
Kultakangasta kutomat,

280. Hopiaista yettyttiwät.
Vaan kun kuulit ouon äänen,
Soitannon sulosen sulhon,
Jo pirta piwosta pääsi,
Kirpo sukkula käestä,

285. Kattesimat kultarihmat.
Helähti hopialangat.

Eik' ollut sitä meessä
Emän kuuen kulkemata,
Kaheksan karehtiata ,

290. Kalaparmea parasta,
Ku ei tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.
Lohet uipi, uipi siiat,
Uipi hauit hangotellcn,

295. Vcen koirat mcngotellen,
Muiehetki, muut kalatki,
Rinnoin ruohoon ajaksen,
Emin eille ehtelcksen,
Virttä Väinön kuulemahan,

300. Iloa imehtimähän.
Ahto aaltojen kuningas,

Veen ukko ruohoparta,
Veen kalmolle «eäksen,
Lulkahaksen lumpehelle.

305. Itsekki meen emäntä ,

Veen «iljasa emäntä,
Hiipowi hiwuksianfa,
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Hapsiansa harjoawi,
Kammallansa kultasella,

310. Harjalla hopeisella;
Vaan kun kuuli ouon äänen,
Suomen soitannon sulosen,
Jo suka käestä kirpo,
Harja sormista solahti.

315. Itse siirtihcn polonen,
Paneutti toisen paikan,
Rinnoin ruowosta riwahti,
Wetihen wesikiwelle,
Watsallehen waiwausi,

320. Tuota ääntä kuulemahan,
Soitteloa Väinämöisen ,

Soittcloa, lauleloa,
Kun oli ääni kummanlainen,
Varsin soitanto sulonen.

325. Ei ollut sitä urosta,
Eikä miestä urhiata,
Eikä miestä, eikä naista,
Eikä «aimoa «aketi,
Kullen ei ituksi käynyt.

330. Itkit nuoret, itkit wanhat,
Itkit miehet naimattomat,
Itkit nainehet urohot,
Itkit pojat puolikäset,
Sekä pojat, jotta neiot,

335. Itkit pienet piikasetki,
Kun oli ääni kummanlainen,
Suomen soitanto sulonen.
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Ilsensäti Väinämöisen
Kyynelmicri kyykähteli.

340. Veet mieri silmistänsä
Kaasiammat karpaloita,
Pyylähämmät pyyn »uunia,
Häriämmät päitä päästyn,
Lemeille leuoillensa;

345. Lemeiltä leuoiltansa
Reheille rinnoillensa;
Reheiltä rinnoiltansa
Pätömille polmillensa;
Pätömiltä polmiltansa

350. lalkapöyille jaloille;
lalkapöyiltä jaloilta
Maahan alle jattoinsa;
Vierimät «esipifarat
Läpi wiien willawaipan,

365. Läpi kuucn kultavyönsä,
Seitsemän sinihamosen,
Sarkakauhtanan kaheksan.

Niin «eet jokena juoksi
Luota «anhan Väinämöisen

360. Rannalle »neren sinisen;
Rannalta meren sinisen
Alle selmien mesien.
Päälle mustien murien.

Siellä kaswoit launihikfi,
365. Simpsukaisiksi sikesi,

Kuningasten kunnioiksi ,

Valtojen iki iloksi.
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Sano wanha Väinämöinen:
"Onko tässä nuorisossa,

370. Nuorisossa kaunosessa,
Tässä suuressa su'ussa,
Isossa isän alassa,
Kyynelteni poimiata
Alta selwien «esten,

375. Päältä mustien murien?"
Sekä nuoremmat sanowi,

Jotta «anhat mastoami:
"Ei ole tässä nuorisossa,
Nuorisossa kaunosessa ,

380. Eli suuressa stt'ussa,
Isossa isän alassa,
Kyyneltesi poimiata.
Alta felmien mesien,
Päältä mustien murien."

385. Niin tuli sininen sotto,
Useinpa sininen sotto
Suullansa sukeltcletse,
Vilussa milotteletse.
Sep' on poimi simpsukoita,

390. Väinämöisen kyyneleitä.
Alta selmicn mesien,
Päältä mustien murien.
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Kolmaskolmatta Nuno.
Tulemat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lem-

minkäinen Pohjolaan. Kysäsee Pohjan akka,
millä asialla? Sammon jaolle lähteneensä »vas-
taa Näinamöinen. Sano Pohjan akka ei oleman
jakaamista sammossa. Saapi unineulat Väinämöi-
nen ja nukuttaa Pohjolan wäen. Lähtewät sampoa
kiwimäesta. Laulaa Väinämöinen liikkeelle linnan
portit ja Ilmarinen aukasee owct. Lemminkäinen
kyntää juuriltansa irti sammon, joka sitte kolmin
miehin kannetaan wencesen. Sampo weneessä las-
kee rannalta Väinämöinen ja alkaa wiimmen Lem-
minkäisen kehottamalla matkan päässä laulella. Kur-
ki laulua säikähtänyt parkasi pahalla äänellä ja he-
rätti Pohjolan nukkumasta. Pohjan akka sampoa
katsomaan jo näkee saauksi. Nostaa heti ison tuu-
len Väinämöistä hukuttamaan j» oliki hukkua
«enet, ellei Lemminkäinen olisi laitoja kohottanut.
Niin Lemminkäinen purjepuusta katsellen näkee Poh-
jan weneen ajaman ja saamuttaman. Häässä Väi-
nämöinen tuluksistansa luopi karin Pohjan meneen
«teen. Siinä menet kyllä särky, maan itse Poh-
jan akka läksi lintuna Näinämöiseinmeneesen ja
otti kaikki miehensä kanssa. Siinä sitte tapahtu
tappelo, jos^a Väinämöinen melalla simalteli sii-
piä ja kynsiä Pohjan akalta. Yksi ainoa sakari-
sormi jäi jätille ja sillaki nosti Pohjan akka fam-
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min ja kaato «esille, jossa se särky. Sammon
muruja sitte tuuli ajeli mitä minkin paikan rik-
taueksi. Riman sai Pohjan akka jätillePohjolaan.

Viitä wanha Wäinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,
Kolmas lieto Lemminkäinen,
Tulit Pohjolan tumille.

5. Sano Pohjolan emäntä:
"Mi on miehillä sanoma,
Urohilla uusi tieto?"

Tuopa wiisas Wäinämöinen
Sanan mirkko, noin nimesi:

10. "Sammosta sanomat miesten,
Kirjokannesta pakinat;
Saimma sampuen jaolle,
Kirjokannen katsantohon."

Sano Pohjolan emäntä:
15. "Ei oo kärpästä kahelle,

Oramass' osoa kolmen." .

Waka wanha Wäinämöinen
Sormin soitti kanteletta,
Kielin kantermo pakasi;

20. Väsytti mäen mokoman,
Uuwutti unelliseksi.
Niin tapasi taskuhunsa,
Löihen kukkaroisehensa ,

Ottawi uniset neulat,
25. Nukutteli nuiwan kansan,
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Paineli »väen pakanan,
Pilniässa Pohjolassa,
Summassa Sariolassa.
Meni sammon saahantahan,

30. Kirjokannen katsanlahan.
Pohjolan kimimäestä,
Vaaran maskisen sisältä,
Yheksän lukon takoa.

Tuossa »vanha Väinämöinen
35. Lauloa hyrahteltwi,

Jopa liiktu linnan portit,
Järkky rautaset saranat.
Siitä seppo Ilmarinen
Noilla lukot liutahutti,

40. Liuwutti sian lihalla;
Lukot sormin loksutteli,
Kimet kuokalla kohotti.

Sano manha Väinämöinen:
"Oi sie lieto Lemmin poika,

45. Ylimmäinen ystämäni!
Mene sampo ottamahan,
Kirjokansi kantamahan."

Tuopa lieto Lemminkäinen,
Hymä kielas kästiätki,

50. Kepiä kehut toaki,
Meni sammon otantahan,
Kirjokannen kannantahan.
Sylin sampoa piteli,
Poimin maassa puujacli,

65. Eipä sampo liikukkana,
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Kirjokansi tallukkana.
Hyw' on härkä Pohjolassa,

Sarmipää Sariolassa,
Jok' on sittiä simulta,

60. Varsin mahtva »vartalolta,
Suonilta kotvin soria.

Se on lieto Lemminkäinen
Otti härän heinikosta,
Auran pellon pientaresta,

65. Silla kynti sammon juuret,
Kirjokannen kiinnittimet.
Satasarmella härällä,
Tuhatpäallä tursahalla,
Vaarnahilla maskisilla,

70. Atralla tuliterällä,
Saipa sampo liikkumahan,
Kirjokansi kallumahan.

Siitä manha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,

75. Kolmas lieto Lemminkäinen,
Sylin sampoa syleltt,
Käsimarsin käännyttelit,
Niin meimät «enosehensa,
Purtehensa puuhasimat.

80. Kysy seppo Ilmarinen:
"Minne sampo saatetahan,
Kunnekta kulctetahan,
Venehesfä Väinämöisen?"

Sano wanha Väinämöinen:
86. "Tieän mä »vähäsen maata,
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Tieän paikkoa palasen,
Syömätönta, lyömätöntä,
Miekan miehen käymätöntä
Nenässä utusen niemen,

90. Päässä saaren terhenisen.
Sinne sampo saatetahan,
Kirjokansi kaimatahan."

Siitä wanha Väinämöinen
Laskea karehtelewi

95. Selkeä meren sinisen,
Laski poikki Pohjan merta.

Sano lieto Lemminkäinen:
"Miks' et laula Väinämöinen,
Hyrehi hywäsukunen,

100. Hywän sammon saatuasi ,

Tien hywän käweltyäsi?"
Vaka wanha Väinämöinen

Varman kyllä wastaeli:
"Warahainen laulannaksi,

105. Alkanen ilon teoksi,
Kun näkywi Pohjan portit,
Paistawi pahat saranat.
Äsken laulanta sopisi,
Ilon teentä kelpoaisi,

110. Kun omat owet näkyisi,
Omat ukset ulwoaisi,
Sa'an taipalen takana,
Päässä wiien päiwäyksen."

Siitä wanha Väinämöinen
115. Laskewi sinistä merta,
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Laski päiwän, laski toisen,
Laski kohta kolmannenki,
Jo omat owet näkywi,
Omat ukset ulwottawi,

120. Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen.

Sillon wanha Väinämöinen
Lauloa hyrähtelewi;
Suu liikku, järisi parta, '

125. Vaan ei leuat lonkaillut.
Kurki istu kannon päässä,

Vetisellä mättähällä,
Pimeässä Pohjolassa,
Summassa Sariolassa,

130. Sormiluitansa lukewi,
Varpahiansa »valitti.
, Kurki kuuli kumman äänen

Väinämöisen laulellessa,
Kurki laski suuren tullun,

135. Parkasi pahan säwclen;
Kaikki Pohjola heräsi .

Paha walta walpaustu.
Louhi Pohjolan emäntä.

Pohjan akka harwahammas,
140. Sampoa tapoamahan,

Kirjokantta katsomahan,
Pohjolan tiwimakehen,
Vaaran »vaskisen sisähän.
Sano tuonne saatuansa:

145. Woi polonen paitviäni!
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Kenpä lukot lonkaillut,
Kaikki särkenyt saranat.
Kaikki owet auassunna,
Liikutellut linnan portit?

150. Jok' oisi täältä sampo saatu,
Kirjokansi kannettuna?"

"Jo on täältä sampo saatu,
Kirjokansi kannettuna,
Pohjolan kiwimäestä,

165. Waaran »vaskisen sisästä,
Yheksän lukon takoa."

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harwahammas,
Ukkoa rukoelcwi,

160. Pauannetta palwoawi:
"Nosta Ukko suuri tuuli,
Sään mänöä määritöntä,
Nosta mustia muria,
Päälle selwien wesien,

165. lott' ei päästä Väinämöisen,
Kulkea uroantolaisen."

Se Ukko ylijumala
Virkki tuulet tuulemahan,
Ilman rannat riehkimähän;

170. Nousi tuulet tuulemahan,
Ilman rannat riehkimähän.
Kowin läitky länsituuli,
Luoetuuli tuikutteli,
Enemmän etelä tuuli,

175. Itä inku ilkiasti,
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Pohjanen kowin porotti.
Tuuli puut hawuttomaksi,
Kanarwat kukattomaksi,
Heinät helpehettöinäksi ,

180. Viepi harpun hauinluisen,
Kantelon kalanewäsen»
Venehestä Väinämöisen.
Ahto aalloilta hawannut
Pian korjasi kotihin,

185. Kalasehen kartanohon.
Sano seppo Ilmarinen:

"Jo on tukka tuulta nähnyt,
Parta päiwiä pahoja,
Nähnyt näilläki selillä;

190. Harwon on hawata tainnut
Tuulta ennen tuon näöstä.
Voi polonen päiwiäni!

Kun läksin meren selälle,
Ulapalle aukialle,

195. Polin puulle pyöriroälle,
Varmalle wapisewalle,
Vet on tuuli turmanani,
Meren aalto armonani."

Sillon wanha Väinämöinen
200. Itse tuon sanoiksi wirkti:

"Ci menossa roicremista,
Purressa parahtamista;
Itku ei häästä päästä.
Parku päiroistä pahoista."

205. Se «n lieto Lemminkäinen
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Eikä itkent, ei iloissut,
Muisti muinoset tilansa,
Asiansa arroaeli;
Lati laitoja lisäksi,

210. Warpehia walmisteli,
Svlen kolmen korkeutta.
Saipa tuuli turjutella,
Aallot welloa wenettä,
Oli laitoa wenossa,

215. Warpehet hytvin warawat.
Itse Pohjolan emäntä

Rakenteli Pohjan purren,
Suoritti sotawenosen;
Lato miestä laiwahansa

220. Kuni sotka poikiansa,
Tawi luopi lapsiansa;
Sata miestä sauomchen,
Tuhat airohin urosta,
Sata miestä miekatonta,

225. Tuhat miestä miekallista.
Päälle purjehen wetäwi
Kuni pitkän pilwen lonkan;
Siitä läksi, jotta joutu,
Ajamahan Väinämöistä.

230. Vaka «anha Väinämöinen
Laskewi sinistä merta,
Itse tuon sanoiksi ronkki,
Puhu purtensa perästä:
"Oi sie lieto Lemmin poika,

235. Ylimmäinen ystäwäni!
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Nouse purjepuun nenähän,
Waatewarpaan rapa'a,
Katso itä, katso länsi,
Katso poikki Pohjan ranta."

240. Se on lieto Lemminkäinen
Hywä kielas käskeakki,
Kepiä kehuttoaki,
Nousi purjepuun nenähän,
Waatewarpahan rapasi;

245. Katso iät, katso lännet,
Katso poikki Pohjan rannat,
Niin sano sanalla tuolla:
"Hawukkoit' on haawat täynnä,
Kolwut kirjototkoloita."

250. Sano wanha Väinämöinen:
"Jo »vainen «alehtelitki;
Ei ne olla hawuttoita,
Eitä kirjokokkoloita,

- Ne on Pohjan poikasia.
255. Katso toiste, katso tarkon."

Katso toiste, katso tarkon,
Sanowi sanalla tuolla:
"Pilwi Pohjasta lohowi,
Pilwen lonkka luotehesta."

260. Sano wanha Väinämöinen:
"Jo wainen walehtelitti;
Ei se pilwi ollekkana,
Pilwen lonkka lienettänä,
Se on pursi purjehinen.

265. Katso tarkon kolmannesti."
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Katso kerran kolmannenki,
Sanowi sanalla tuolla:
"Oi sie wanha Väinämöinen!
Jo tulemi Pohjan pursi,

2?0. Satahanka hatkoami;
Sat' on miestä sauomessa,
Tuhat airon pyyrymillä.
Sata miestä miekatonta,
Tuhat miestä miekallista."

275. Sillon »vanha Väinämöinen
Jo tunsi toet totiset,
Valehettomat »vakaiset;
Itse mirtto, noin nimesi:
"Soua seppo Ilmarinen!

280. Soua lieto Lemminkäinen!
Soua kansa kaikenlainen!"

Souti seppo Ilmarinen.
Souti lieto Lemminkäinen,
Souti kansa kaikenlainen,

285. Eipä juokse puinen pursi,
Veno Väinölän meäte.

Sillon manha Väinämöinen
Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpäiwän päälle saaman.

290. Arwelee, ajattelemi,
Miten olla, kuin elea.
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Vieläma tuohon keinon keksin,
Mutkan muistan, tien osoan."

295. Tawottihen taulohinsa,
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Tungeksen tuluksihinfa,
Otti piitä pikkuruisen,
Toki tauloa mahäscn,
Neli mestasi merehen

300. Oikiasta olkapäästä,
Kautta kainalon masemen,
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Tulkohon tulinen korko,

305. Salasaari kasmaohon,
Johon juosko Pohjan pursi,
Satahanka halkeutoho!"

Luotihin tulinen luoto,
Salasaari siunattihin,

310. Itähän ikäti pitkä,
Luotehelle loppumaton,
Polmeksehen Pohjolahan,
Johon juoksi Pohjan pursi,
Satahanka halki lenti.

315. Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harmahammas.
Tohti toisiksi rumeta,
Ruohti muuksi muutellate/
Airot siimiksi simalti,

320. Peräpuikon purstotsensa,
Siitä loihen lentämähän;
Kokkona ylös kohosi.

Lenteä lekuttelemi
Selmälla »neren selällä,

325. Ulapalla aukialla,



114

Sata miestä filmen alla ,

Tuhat purston tutkamessa,
Sata miestä miekatonta,
Tuhat miestä miekallista,

330. Liiteleksen. laateleksen,
Kokkona kohenteleksen ,

Lenti purjepuun nenähän,
Vaatemarpahan rämähti,
Venehescn Näinämöisen.

335. Tahto pursi päin puota,
Laima laion mieretellä.

Sano manha Väinämöinen:
"Ohoh Pohjolan emäntä;
Joko saat jaolle sammon,

340. Nenähän Utusen niemen,
Päähän saaren tcrhenisen?"

Sano Pohjolan emäntä:
"En lähe jaolle sammon,
Sinun kanssasi katala,

345. Kerallasi Wäinämöinen!"
Itse sampoa tamotti
Nenehesta Näinämöisen.

Se on seppo Ilmarinen
Otti miekkansa omansa,

350. Käellänsä oikialla,
Nasemelta reieltänsa;
Kokon koprille simalti,
Naatalinnun marpahille.
Iski kerran, iski toisen,

355. Kohta kolmasti rapasi,
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Naan ei wuolent wermentänä,
Ottant orwaskettuana.

Siitä lieto Lemminkäinen
Miekan wvöltänsä wetäsi,

360. Tupestansa tuiman rauan.
Niin sanomi Pohjan akka,
Puhu purjepuun nenästä:
"Voi fi« lieto Lemmin poika!
Pettelit oman emosi,

365. Valehtelit manhempasi;
Sanoit et käyäsi sotoa
Kuunna kymmennä kesänä,
Kullankana tarpehella,
Hopiankana halulla."

370. Itse manha Väinämöinen
Ei hän miettoa metänyt,
Temponut tulitereä;
Nostatti melan merestä.
Lastun tammen lainchesta,

375. Sillä siipiä simalti,
Sillä kynttä katkaeli ,

lot' ei jäänynnä jätille,
Kun yksi sakartsormi.

Miehet melskahti merehen,
380. Pojat silmiltä putosi;

Sata miestä filmen alta,
Tuhat purston tuttamesta,
Kymmenen joka kynästä.
Itse Pohjolan emäntä

386. Puusta purtehen putosi,
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Kuni nuolen ammuttua,
Kohti käytyä wasaman,
Puusta koppelo putosi,
Kuusen oksalta oraroa.

390. Siitä sampoa tamotti
Sormella nimettömällä;
Sammon wnoatti metehen,
Kirjokannen lainehille,
Selmälle meren selälle,

395. Ulapalle autialle.
Siina sai muruksi sampo,
Kirjokansi kappaleiksi.

Noita tuuli tuuwitteli,
Ilma lieto liikutteli,

400. Selällä meren sinisen.
Mi sai sampuen muruja
Alle selmien mesien,
Päälle mustien murien,
Ne kaikki «cen mäeksi ,

405. Ahin lasten aartehitsi.
Ei mesi mäkeä puutu,
Veen Ahti aartehia.

Mi sai muutama murunen
Rannalle mcryttä masten,

410. Vasten merta hyyännettä;
Siitä kyntö, siitä kylmö,
Siitä kasmo kaikenlainen,
Siitäpä ikuinen onni,
Nenähän utuscn niemen,

415. Päähän saaren tcrhenisen.
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Itse Pohjolan emäntä
Kanto kannen Pohjolahan,
Sai riwän Sariolahan,
Sormella nimettömällä.

420. Ei saanut murua muuta,
Siit' on polo Pohjolassa,
Elo leimätön Lapissa.
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AeljäsKolmatta Nuno.
Sammon muruja rannalta löynnyt Väinä»

möinen työntää Sampsa Pellerwoiselle, käskee mai-
ta kylwämään. Lähtee Sampsa, kylmää maan ja
kyntää. Nousee kynnökseltä monenlaista puuta,
«aan tammi ei ota nostaksensa. Kasmo «lim-
men tammipuuki ja lemesi oksineen taimaalle, jot-
ta päiweätänä ei enää näkynyt. Niin piti jällen
hakata «asla ylennyt tammi, waan oli työläs
hattajata saaha. Niin nousi tuiki pikkuinen mies
merestä, joka otti työksensä jakaatoki. Siitä Väi-
nämöinen kylmi Utusia siemeniä maalle ja toimotti
kasmulle onnea. Pohjolan emäntä tuossa uhkaa
kaiken onnensa hämittää, monenlaisia turmioita
Väinämöisen tiloille saatella. Väinämöinen puol-
tansa ylittää uhkaamista tehottomaksi ja toimottaa
«ielä kerran Suomeansa onnelliseksi.

manha Väinämöinen
Löysi sampuen muruja,
Kirjokannen kappaleita,
Rannalta merelliseltä,

5. Kiwen kirjawan kylestä,
Paaen paksun palliosta;
Ne kanto nenähän niemen,
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Päähän saaren terhenisen.
Siitä manha Väinämöinen

10. Itse tuon sanoiksi mirkki
Pellermoiselle pojalle:
"Sampsa poika Pellermoinen!
Lähkös maita kylmämähän,
Toukoja tihittämähän;

15. Kylmä kuusilla jymillä,
Seitsemillä siemenillä,
Rahasttsi rantojani,
Viljasiksi »vieriäni."

Sampsa poika Pellermoinen
20. Otti kuusia jymtä,

Seitsemiä siemeniä,
Yhen näähän nahkasehen,
Koipehen kesäoraman. .

Läksi maita kylmämähän,
26. Toukoja tihittämähän,

Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Minä kylmän kyyhättelen
Luojan sormien lomatse,
Käen kautta kaiktimallan.

30. Akka manteren alanen,
Poika pellon pohjimmainen,
Mannun eukko, maan isäntä!
Pane turme tunkemahan,
Maa mäkemä »vääntämähän.

35. Tuhansin neniä nosta,
Saoin haaroja hajota,
Kylmöstäni, kynnöstäni,
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Varsin waiwani näöstä.
Nostele oras okinen,

40. Kannon karmanen ylennä,
Työstä pellon pehmiästä,
Maasta maksan kqrmasesta.

Ei se ryaa mäkiä puutu
Sinä ilmoissa ikänä,

46. Kun olle armo antajista,
Lupa luonnon tyttäristä.

Oi ukko ylijumala,
Tahi taatto taimahinen,
Ukko pilwien pitäjä,

60. Hattarojen hallitsia!
Piä pilwissä keräjät,
Säkehissä neuot selwät,7
Nosta lonkka luotehesta,
Toimn lännestä lähetä,

56. Kolmas iätä iästä,
Etelästä ennättele.
losp' on mettä waaitahan,
Pirota wettä pilwistäsi,
Orahille nousemille,

SO. Touoille tomifemille."
Sillä Sampsa Pellermoinen

Kylmi maita kyyhätteli;
Kylmi kummut kuusikoiksi,
Kankahat kanarmikoiksi.

65. Koimuja norolle kylmi,
Kylmi mäntyjä mäelle.
Tuomet kylmi tuorehille,
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Pajut maille paisumille,
Pihlajat pyhille maille,

70. Raiat maille raittahille,
Katajat karankoille ,

Tammen mirran micremmille.
Sai atran tuliteräsen,

Vaskimaarnahat malitsi,
75. Otti härän uljamoisen,

Väinön mullin määräsäären,
Jok' on sittiä simulta,
Varsin mahma martalolta,
Särmiltä komin soria.

80. Sillä kynti kylmämiä,
Salot meteli »vaolle,
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Minä kynnän kyyhättelen
Atralla tuliterällä,

85. Vaskisilla maarna hilla."
Kynti kaikki maat katalat,

Muhiiksi mullosteli;
Suot kylmi, kanarmat kasmo,
Norot kynti, nousi loimut,

90. Mäet kynti, kasmo männyt,
Kynti kummut, kuuset kasmo,
Kasmo tuomet tuorehilla,
Pajut mailla paisumilla,
Pihlajat pyhillä mailla,

96. Raiat mailla raikkahilla,
Katajat karankoilla.
Eipä tammi kasmattana,
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luurruttana puu jumalan.
Heitti herjan malloillensa,

100. Olemille onnillensa.
Kulu yötä kaksi kolme,
Saman merran päimiäki,
Kämi siitä katsomahan:
"Onko tammi kasmanunna,

105. luurtununna puu jumalan?"
Ei oo tammi kasmanunna,
luurtununna puu jumalan.

Heitti herjan malloillensa,
Olemille onnillensa.

110. Vuotti mielä yötä kolme,
Saman merran päimiäki,
Kämi siitä katsomahan,
Viikon päästä miimmestäki:
"Onko tammi kasmanunna,

115. luurtununna puu jumalan?"
Jo oli tammi kasmanunna,

luurtununna puu jumalan;
Olomahk' on oksiltansa,
Lemiähkä lehmiltänsä,

120. Latma täytti taimahalle,
Lehmät ilmoille lemesi,
Piätti pilmet juoksemasta,
Hattarat hasertamasta ,

- Peitti päiwän paistamasta,
125. Kuun kätki kumottamasta.

Sillon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirki:
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"Itämä imehnosiUa,
Kun ei päimyt paistattana,

130. Kuu armas kumotattana.
Onko tässä nuorisossa,
Nuorisossa kaunosessa,
Tämän tammen taittajata,
Puun sorian sortajata?"

135. Etsittihin leikkajata,
Katsottihin kaatajata,
Suomesta, Venäjän maasta,
Kahen Karjalan mälilta,
Kolmen riikin riitamaalta.

140. Ei ollut sitä urosta,
Eikä miestä urhiata,
Joka taisi tammen kaata,
Hakata rytimoraian.

Nousi pikku mies merestä,
145. Uros umpi lainehista,

Vähän kuollutta parempi,
Kaonnutta kaunihimpi,
Eikä uros suurempia,
Eikä uros pienempiä;

150. Miehen kortelin pituinen,
Vaimon »vaaksan korkeuinen.
Vaskihattu hartioilla,
Vaskisaappahat jaloissa,
Vaskikintahat käsissä,

155. Vaskikirjat kintahissa,
Vaskimyöhyt myöllä myötty,
Waskikirwes myön takana,
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Waskiwarsi kirwehessä,
Hopiata ponnen päässä,

160. Varsi kyynärän pituinen,
Terä maaksan korkeuinen.

Himelemi kirmestänsä,
Tähkäsi tasatereä,
Viitehcn Viron kimehen,

165. Kuutehen komasimehen,
Päähän sieran seitsemähän.

Sai kirwes himellehNsi,
Varsin malmistelleheksi ;

Niin uros urosta läksi,
170. Mies on miehestä pätömi:

Jalka maassa teutaroimi,
Pää se pilmiä pitämi,
Part' on polmilla eessä,
Himus kannoilla takana.

175. Sylt' on suusta housun lahe,
Puolta toista polwen päästä,
Kaksi kaation rajasta.

Astua lykyttelewi,
Käyä kulleroittelewi.

180. Astu yhen jalkojansa
Hienoselle hietikolle,
Astu toisen jalkojansa
Maalle maksan karwaselle,
Astu kerran kolmannenki

185. Juurelle rytimoraian,
Ison tammen tasman tuoksi.

Laski puuta kirwehella,
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Tarpasi tasaterällä.
Iski kerran, iski kaksi,

190. Lastut puusta pyörähteli,
Panu tammesta pakeni,
Tuli tuiski kirwehestä.

Niin kerralla kolmannella
Jopa taisi tammen kaata,

195. Puun roiriän wieretellä,
Puun sorian sorratella.
Latwon iskewi itähän,
Tywen työnti luotehescn.
Kenpä siitä oksan otti,

200. Se otti ikuisen onnen;
Kenpä siitä latman taitto,
Se taitto ikuisen taian;
Kenpä lehmän leikkaeli,
Se leitto ikuisen onnen;

205. Ku on lastuja porosi,
Selmalle meren selälle'.
Siitä noita nuolet saapi,
Ampuja pahat asehet,
Pirulainen pistoneuot.

210. Vaka manha Väinämöinen
Sillä taisi tammen kaata,
Puun wihannan wieretellä.
Puun sorian sorratella;
Päästi päiwän paistamahan,

215. Kuun laski kumottamahan.
Siitä manha Väinämöinen

Seulo seulalla utuja,
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Terheniä tepsutteli;
Niin seula satoja kasmo,

220. Kylwinwatta kymmeniä,
Nenässä utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen.

Sano wanha Väinämöinen:
"Tänne kyntö, tänne kylwö,

226. Tänne kaswo kaikenlainen,
Pölösille Pohjan maille,
Suomen suurille tiloille;
Tänne kuut kumottamahan.
Tänne päimät paistamahan,

230. Tänne armas aurinkoinen!"
Sano Pohjolan emäntä:

"Wielämä tuohon mutkan muistan,
Keksin kummoa »vähäsen,
Sinun kylwön, kynnön päälle,

235. Päälle kaiken kasmantosi;
Tuonne tungen kuuhuesi
Kirjarintahan kimehen,
Paaen paksun palliohon;
Tuonne auringot asetan,

240. Panen päimät paistamahan,
Vuorehen teräksisehen,
Rautasehen kalliohon,
lott' ei pääse kuuna pänä,
Selmiä sinä ikänä.

245. Annan pakkasen palella,
Vilun ilman miimytellä,
Kyntöjäsi, kylmöjäsi,
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Varsin maiman nähtyjäsi;
Sa'an rautasen rakehen,

250. Teräksisen tellittelen,
Halmehiasi hakkaamahan,
Pieksämähän peltojasi.

Nostan karhun kankahalta,
Wiiasta wihasen kissan,

255. Korwesta kowerakouran,
Harwahampahan hawuilta,
Ruuniasi ruhtomahan,
Tammojasi tappamahan,
Karjoasi kaatamahan,

260. Lehmiä lemittämähän;
Tahikka tauilla tapatan,
Kaahan karjan kaikenlaisen,
Yksin kaahan imehisetti,
Surmajan sukusi suuren."

265. Sillon manha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Ei minua laula Lappi,
Eikä tunge Turjalainen;
Itselläin on ilman mutta,

270. Luonani lykyn amaimet,
Ei katehen kainalossa,
Vihan suoman sormen päässä."

Siitä manha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:

275. "Varjele »vakainen luoja,
Kaitse kaunonen jumala!
Miesten mielijuohtehista,
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Akkojen ajatuksista.
Kaaha maalliset katehct,

230. Veclliset mclhot moita.
Ole puolla poikajcsi,
Aina lastesi apuna,
Vihoin päiwän paistamatta ,

Vihoin kuun kumottamatta,
285. Vihoin tuulen tuulematta,

Pakkasen palelematta,
Koman ilman koskematta.

Aita rautancn rakenna,
Kimilinna liitättele,

290. Ympäri minun eloni,
Kahen puolin kartanoni,
Maasta lähin taimosehett,
Taimosesta maahan asti;
Teräksillä seimästellös,

295. Maan maoilla mitsastellos,
Käärmehillä käännätellös ,

Sisiliskoilla siellös,
lott' ei liika liion söisi,
Vastus Miljalta mitaisi.

300. Min on noiat noituncmi,
Noituoot oman mätensä.

Nyt sie Pohjolan emäntä!
Tunge turmia kimchen,
Pahat paina kalliohon,

305. Valmat »vuorehen »valitse;
Elä kuuta kullonkana.,
Aurinkoa ollenkana.
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Anna pallas" palella,
Vilun ilman wiiwytellä,

310. Omiasi otriasi,
Kylwämiäsi jymia.
Sa'a rauaista raetta,
Teräksistä tettytellös,
Pohjolan kujan perille,

316. Pohjan tarhan tanhuille.
Nosta karhu kankahalla,

Viiasta mihanen kissa,
Kormesta komera koura,
Hamun alta harmahammas,

320. Pohjan peltojen perille,
Pohjan karjan käytämille."

Siitä manha Väinämöinen
Sanan mirtto, noin nimesi:
"Anna nyt sulonen Suomi!

325. Anna maasi altihiksi,
Ilmasi imanteheksi;
Laksot laulaellakseni ,

Lehot leikki lyöäkseni,
Tanner tanssaellakseni."
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TNiiesKolmatta Nuno.
Pohjolan emäntä panekscn tuuleen ja tulee ko-

hulliseksi. Lämmittää ajan lähetessä saunan, lukee
akkain lu'ut ja synnyttää yheksän poikoa, kaikki
pahoja, surmalaisia. Ne sitte työntää Väinä-
möisen tiloille tauilla ihmisiä waiwoamaan. Koh-
ta potee koko Väinölä, waan kuitenki itse Väinä-
möinen tawaUisilla parannuskeinoilla poistaa tur-
miot, manaa Kipuwuorelle kiwut ja wiimmen woi-
etten awulla saapi potewan wäkensä jällen ter-
weheksi.

«aimo wanha,
Portto Pohjolan emäntä,
Teki tielle wuotehensa,
Pahnansa pahalle maalle;

5. Selin tuulehen makasi,
Kallon säähän kattiahan,
Perin »vihmahan wiluhun,
Hohln päiwän koittehesen.

Tuli suuri tuulen puuska,
10. Ijästä wihanen ilma,

Nosti tuuli turkin helmat,
Ahawa hamehen helmat.
Hywin tuuli pohjatuuli,
Läpi länsi läikytteli,

16. Läpi luun, läpi jäsenen.
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Läpi liittuwain lihojen,
Läpi suonten soljuwitten.
Tuosta tyyty, tuosta täyty,
Tuosta paksuksi panihen,

20. Lihawaksi liittelihen.
Kanto kohtua kowua,
Vatsan täyttä waikiata.
Kanto kuuta kaksi, kolme,
Kolme kuuta, neljä kuuta,

25. Neljä kuuta, »viisi kuuta,
Niisi kuuta, kuusi kuuta.
Seitsemän, kaheksan, kuuta,
Ympäri yheksän kuuta
Vaimon »vanhaan lukuhun,

30. Kuuta puolen kymmenettä.
Niin kuulla kymmenennellä

Painuwi pakolliseksi,
Vatsan täysi waikiaksi.
Lyöähän kawon kipua,

35. Immin tulta tuikatahan.
Vyölapan siansa siirti,

Paneutti toisen paikan,
Sanowi sanalla tuolla:
"Ohoh pieni piikaseni,

40. Paras palkkalaisiani!
Lämmitä wälehen sauna,
Pian pirtti riuwuttele,
Kyläkunnan kuulematta,
Sanan saamatta kylähän.

45. Oluella ukset «oia,
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Kasta kaljalla saranat,
lott' ei ukset ulwoaisi,
Eikä «ankuisi saranat."

Lämmitti malehen saunan,
60. Pian pirtin riumutteli,

Kyläkunnan kuulematta,
Sanan saamatta kylähän.
Oluella ukset moiti,
Kasti kaljalla saranat,

65. lott' ei ukset ulmottana,
Eikä mankase saranat.

Siitä Pohjolan emäntä
Suojihin somitteleksen,
Pimeihin pisteleksen,

60. Ukkoa rukoelemi:
"Oi Ukko ylijumala!
Tule luota katsomahan,
Likeltä tähyämähän,
Tule saunahan saloa,

65. Piilten pittuhuonehesen,
Ilman uksen ulmomatta,
Saranan narahtamatta.
Oluella ukset moian,
Kastan kaljalla saranat,

70. lott' ei ukset ulwoaisi,
Eikä mankuisi saranat.

Käy pian, wälehen jouwu,
Tässä tuskassa lomassa,
Vatsan mäessä maikiassa.

75. Aukoa lihanen arkku,
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Luinen lukko lonkahuta,
Mennä suuren, mennä pienen,
Kultia mähämäkisen;
Päästä piika pintehistä,

80. Vaimo matsan määntehist».
Kame eukko Luonnotar,

Kame kultanen toria!
Jok' olet »vanhin maimoloita,
Ensin emä itselöitä,

86. Juokse polmesta merehen,
Nyölapasta lainehesen,
Ota kiiskiltä kinoa,
Matchelta nuljaskoa,
Jolla moiat luun lomia,

80. Jolla simuja simelet,
Perämieriä metelet;
Päästät piian pintehistä,
Vaimon matsan määntehistä,
Tässä tuskassa lomassa,

95. Vatsan työssä maikiassa.
Klmutar lipunen eullo!

Käy tänne läpein kengin,
Helmoin hienoin helmottele,
Sukin mustin muikottele,

100. Sukin maltein maella,
Kimut kiinni ottamahan,
Vammat «aitahuttamahan,
Tahi kuolema tulemi,
Lähenewi hengen lähtö,

105. Tässä työssä työlähässä.
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Vatsan wäessä waitiassa."
Louhiatar «aimo wanha,

Portto Pohjolan emäntä.
Teki poikoa yheksän,

110. Lato lasta kymmenenki,
Yhen löylyn lyöpymilla,
Yhen saunan saapumilla,

Yhestä matsan mäestä,
Yhtenä kesäissä yönä.

115. Nimitteli poikiansa,
Laaitteli lapsiansa.
Kun kukin sukimojansa,
Itse ilmoin luomiansa.
Minkä pisti pistokseksi,

120. Kunka laati luun maloksi,
Minkä änkäsi ähyksi,
Kunta riietsi risasi,
Minkä loi rumen rikoksi,
Kunka rutasi rutoksi,

125. Minkä »velhoksi mesillä,
Kctteheksi kaikin paikoin,
Kunka noiaksi noroille.

Itse neuo poikiansa,
Laaitteli lapsiansa,

130. Mennä tuonne toisialle,
Nenähän Utusen niemen,
Päähän saaren terhenisen.

Sillä Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harmahammas,

135. Syyti surmat suunnattomat
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Tawattomat tauit nosti,
Nenähän utusen niemen,
Päähän saaren terhenisen.

Poiat Väinölän potemi,
140. Lapset Luotolan lahomi ,

Tauissa tamattomassa,
Nimen tietämättömässä;
Alta lattiat lahomi,
Päältä peite mälkänemi.

145. Silloin manha Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen,
Kuuli Luotolan läsimän,
Poiat Väinölän poteman,
Tauissa tamattomassa,

150. Nimen tietämättömässä.
Lämmitti mälehen saunan,

Pian pirtin riumutteli.
Otti mastan »valiossansa,
Simasiimen suojassansa,

156. Niin hauto simasen mastan,
Satalatman lauhutteli.
Pyhki pois pyhät kipunat,
Pyhät solsat sammutteli,
Siltasella siimellänsä,

160. Metisellä mastallansa.
Sanomi sanalla tuolla:
"Onko tauti luojan luoma,
Surma säätämä jumalan,
Vai on pantu palkan eestä

165. Rakettu rahan nenästä?
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Nouse tauti taimahalle,
Tuska tuulelle ylene,
Ilman alle auer mennös;
Tuonne tuulen tuumitella,

170. Pahan ilman paiskaella,
Pohjan pitkähän perähän,
Kuss' ei kuuta, aurinkoa,
Ilmoa ihoamata.

Klmut ma manoan kanssa
175. Kimisihin kellarihin,

Rautasihin raunioihin.
Kipiä on kimuissa olla,
Valma mammoissa asua.

Kimutar lipuen eukko
180. Kipuja keräelemi

Kirjasehen kippasehen,
Vaskisehen makkasehen;
Kipukintahat käessä,
Jaloissa tipuset kengät.

186. Tule tänne tarmitessa,
Käy tänne kutsuttaessa,
Tee limut limuttomaksi,
Vaimat märjymättömäksi,
Jotta saisi sairas maata,

190. Utra untansa meteä,
Voisi moikkaki lemäta,
Tuskahinen tunnin olla.
Ota limut kippasehen,
Vaimat maskimattasehcn ;

195. Itse keittäös kipuja,
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Pitkäsessä kattilassa,
Kolmen sormen «.entämässä,
Peukalon mahuttamassa,
Keskellä kipumäkeä,

200. Kipumuoren kuttuloa.
Kiwi on keskellä mäkeä,

Reikä keskellä kiweä;
Reikä wäätty wääntiällä,
Puhkaistu purasimella,

205. Yheksän sylen sywyinen,
Kyynäräisen kymmenettä,
Johon tuskat tungetahan,
Pahat waiwat wankatahan.
Ei kiwi kipuja itke,

210. Paasi »vaimoja malita,
losk' on paljo pantaisi,
Määrättä mätettäisi,
Hijin äyskäeltäisi.

Oi Ukko ylijumala,
215. Mies on manha taimahinen!

Tule tänne tarmitessa,
Käy tänne kutsuttaessa,
Tekemähän termeyttä,
Rauhoa rakentamahan.

220. Puhu suulla puhtahalla,
Lässä luoja lämpösellä,
Ettei poika pois tulisi,
Emon lapsi lankiaisi,
Luojan luomalta lu'ulta,

225. Jumalan sukeamalta."
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Siitä manha Väinämöinen
Panewi pa'an tulelle,
Laitto keiton kiehumahan,
Täynnä heiniä hywiä,

230. Me'en maahan »vuotajia,
Simatilkun tippujia.

Pata kiehu paukutteli
Kolme päiweä kesäistä,
Kokonaista kolme yötä.

235. Siitä wanha Väinämöinen
Katselewi woitehia:
"Onko woitehet »vakaiset,
Katsehet alinomaset?"

Ei ole woitehet »vakaiset,
240. Katsehet alinomaset.

Niin pani pa'an tulelle,
Laitto keiton kiehumahan,
Vielä heiniä lisäksi,
Ruohoa monen näöstä.

245. Pata kiehu paukutteli
Kokonaista kolme yötä,
Kolme päiweä kesäistä.
Siltä wanha Väinämöinen
Nostawi pa'an tulelta,

250. Katselewi woitehia:
"Onko woitehet »vakaiset,
Katsehet alinomaset?"

Ei ole woitehet »vakaiset»
Katsehet alinomaset.

255. Niin pani pa'an tulelle,
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Laitto keiton kiehumahan,
Vielä heiniä lisäksi,
Ruohoa monen näöstä,
Kut oli tuotu toisialta,

260. Siitä kylmästä kylästä,
Yheksältä woitialta,
Kaheksalta katsojalta.

Pata kiehu paukutteli
Kokonaista kolme yötä,

265. Kolme päiweä kesäistä.
Kolme poikoa sukesi
Yhen pannun paistimia;
Salo puita poltettihin,
Salo puita, saari maita,

270. Yhen pannu paistimilla.
Niin kiwi kiwehen tarttu,
Paasi paatehen rupesi.

Siitä wanha Väinämöinen
Nostawi pa'an tulelta,

276. Katselewi woitehia:
"Onko woitehet »vakaiset,'
Katsehet alinomaset?"

Jo oli woitehet «alaiset,
Katsehet alinomaset.

280. Voiti niillä woitehilla,
Niillä raswoilla rapasi;
Voiti alta, woiti päältä,
Voiti leskeä keralla,
Sanowi sanalla tuolla,

286. Lausu tuolla lausehella:
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"Awun herra antaohon,
Awun tuokohon jumala,
Käytyä minun käteni.
Saatua minun sanani.

290. Kuhun ei käteni käyne,
Käyköhöt käet jumalan;
Kuhun ei sormeni sopine,
Sopikohot luojan sormet;
Kuhun ei sanani saane,

295. Saakohot sanat jumalan.
Oi Ukko ylijumala,
Mies on wanha taiwahinen!
Tee nyt yöllä terweheksi,
Päiwällä imanteheksi ,

300. lott' ei tuska päälle tunnu,
Kipu leskeä kirvistä,
Pakko syämehen pakene
lott' ei tunnu Mustana,
Vaimoa wäheätänä,

305. Sinä ilmoissa itänä,
Kuuna tullan walkiana."

Vaka wanha Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen,
Sillä poisti potten luoman,

310. Paransi panentatauin.
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RuuesKolmatta Nuno.
Pohjolan emäntä kätkee kuun ja auringon tai-

waalta. Nähäksensä, mikä esteenä, etteimat paista,
nousemat taimaalle Väinämöinen ja Ilmarinen.
Iskemät tulta maleksi, niin tuli taiwaalta kirposi
alas. Lähtemät itsekki jälestä etsimään tulta. Saa-
mat tietä jo tulen paljonki wahinkoita tehtyä men-
neen Aluejärween, siellä kalalta niellyksi. Val-
mistetaan nuotta, lähetään jarmelle kalan pyyn-
tiin. Suurella työllä ja paljolla maimalla saa-
han miimmen tulen niellyt kala. Viiltään halki,
pääsee irralleen tuli, polttaa paljo maita ja wa«
hinkoitsee seppo Ilmaristaki. Pääsee kuitenki ta-
wallisilla tulen sanoilla seppo paranemaan.

Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harwahammas,
Laulo kuun kumottamasta,
Kirjarintahan kiwehen,

5. Laulo päiwän paistamasta
Vuorehen teräksisehen,
Rautasehen kalliohon.

Jo oli yö alinomanen,
Pitkä pilttosen pimiä,

10. Nenässä utusen niemen,
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Päässä saaren terhenisen.
Oli yötä »viisi wuotta',
Vuotta kuusi päiwätöntä.
Kuutonta kaheksan wuotta,

15. Otawatonta yheksän,
Täysi kymmenen tähettä.

Sano wanha Väinämöinen:
"Veli seppo Ilmarinen!
Lättäm kuuta katsomahan,

20. Päiweä tähyämähän,
Otawaista oppimahan,
Mi on kumma kuun eessä,
Mikä terhen päiwän tiessä,
Kun ei kuu kumotattana,

25. Eikä päiwyt paistattana,
Vaston meitä waiwasia,
Kohti koitopäiwäsiä."

Vaka wanha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,

30. Nousit kuuta katsomahan,
Päiweä tähyämähän,
Otawaista oppimahan,
Ylähäksi taiwahalle,
Päälle kuuen kirjokannen,

35. Päälle taiwahan yheksän.
Iski tulta Ilmarinen,

Välähytti Väinämöinen,
Sakarilla maskisella,
Miekalla tuliterällä,

40. Päällä kuuen kirjokannen,
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Päällä taiwosen yheksän.
Neiti pitkän pilmen päällä,

Kapo kaaren partahalla,
Tuo on tulta tuumitteli,

46. Valtiaista maapotteli,
Kultasessa kätkyessä,
Hihnoissa hopeisissa.
Hopiaiset hihnat siutu,
Kätkyt kultanen kulisi,

60. Tulta tuumiteltaessa,
Varsin maapoteltaessa.
Tuli tuhmalta putosi.
Mattia »varattomalta;
Kirposi tulikipuna,

65. Suikahti punasoronen,
Läpi taiwahan yheksän,
Läpi kuuen kirjokannen.

Vaka wanha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,

60. Läksit tulta tietämähän,
Valtiaista maalimahan.

Veistit »vuorella menettä,
Alla korwm toltuttimat,
Kolmitaarista menettä.

66. Sampsa poika Pellermoisen
Veisti kuusesta meloja,
Petäjästä järkäleitä.

Niin meimät menon mesille;
Soutelemat, joutelemat,

70. Ympäri Neroan jokia
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Neman nientä kiertelewät.
Vaimo wastahan tulemi

Puhutellen, lausutellen:
"Mistä te oletta miehet?"

75. Sano manha Väinämöinen:
"Keskillmalta olemma,
Keskitaimahan namalta."
"Minne te menettä miehet,
Kunne kuletta katalat?"

80. "Menemmä tulta tietämähän,
Valtiaista maalimahan;
Mistäs olet maimo parta?"
"Mistä olen maimo parta!
Minä olen manhin maimoloista,

85. Ensin emä itselöista,
loll' on mihti miien maimon,
Kihlat kuuen morsiamen.

Menettä tulta tietämähän,
Valtiaista maalimahan;

90. Tuli on tuima tieettämä,
Valtiainen maaittama,
Jo on tuli tuimat tehnyt,
Valtia mahingot saanut.
Tuikahti tulikipuna,

95. Putosi punakeränen,
Ylähältä taimosesta,
Päältä kuuen kirjokannen,
Läpitse ihalat ilmat,
Läpi reppänän retusen,

100. Läpi lemmen wuotehisen,
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Tuurin uutehen tupahan,
Palwosen laettomahan.

HM^lastansa imetti
Kätkyessä waiwasessa,

105. Tuurin uuessa tuwassa,
Palwosen laettomassa.

Niin tuli tulisoronen,
Poltti polmet poikuetta,
Poltti paarmahat emolta,

110. Rikko rinnatineitoselta.
Se lapsi meni Manalle,
Toki poika Tuonelahan,
Ku oli luotu kuolemahan,
Katsottu katoamahan.

115. Niin emo enemmän tiesi,
Ei emo Manalle mennyt.
Se tunsi tulen luontoa,
Vattiaisen maimutella,
Tuonne tuimahan metehen,

120. Aaltohin Aluejärmen.
Tuo ange Aluenjärmi

Kolmasti kesäissä yönä,
, Yheksästi syksyyönä,

Kuohu kuusten tasalle,
125. Atjy päälle äprähien,

Tuskassa tulen punasen,
Vaikioissa malkiaisen.
Kuohu kulmille kalansa,
Arinoille ahmenensa.

130. Kalat tuossa katselemat,
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Ahwenet ajattelemat,
Miten olla, kuin eleä,
Noissa tuskissa tulosen.
Valtioissa maltiaisen.

136. Tuli ahmen tylmyniska,
Tamotti tulisoroista;
Eipä ahmen saanukkana.
Niin tuli sinermä siika,
Nieli tuon tulisorosen.

140. Oli aikoa mähänen,
Tuli tuska nieliälle,
Vaikia »vajottajalle,
Pakko paljon syönehelle.
Uiksenteli . käyksenteli

145. Niemi nientä, saari saarta.
Joka niemi neuon pisti,
Joka saari sai sanoman:
"Eule »vienossa meessä,
Alasessa ankehessa,

160. Minun kurjan kuultoa,
Katalan kaottajoa,
Näissä tuskissa tulosen,
Valtioissa mattiaisen."

Niin tuli lohi punanen,
166. Nieli tuon sinermän siian.

Oli aikoa «ähänen,
Tuli tuska nieliälle,
Vaikia »vajottajalle,
Pakko paljon syönehelle.

160. Uiksenteli, käyksenteli,
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Niemi nientä, saari saarta.
Joka niemi neuott pisti,
Joka saari sai sanoman:
"Eule »vienossa »veessä,

166. Alasessa ankehessa,
Minun kurjan kuutioa,
Katalan kaottajoa,
Näissä tuskissa tulosen,
Waikioissa walkiaisen."

170. Niin tuli halia hauki ,

Nieli tuon lohi punasen.
Oli aikoa «ähänen,
Tuli tuska nieliälle,
Vaikia »vajottajalle,

175. Pakko paljon syönehelle.
Uiksenteli, käyksenteli,

Niemi nientä, saari saarta.
Joka niemi neuon pisti ,

Joka saari sai sanoman:
180. "Eule »vienossa «eessä,

Alasessa ankehessa,
Minun kurjan kuulioa,
Katalan kaottajoa,
Nälssä tuskissa tulosen,

185. Waikioissa walkiaisen."
Sillon wanha Väinämöinen

Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Onko liinan kylmäjeä,
Kylmäjeä, kyntäjeä,

190. Yhtenä kesäissä yönä,
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Kahen päiwyen kesellä,
Verkko malmistellakseni,
Satasilmä saahakseni,
Kalan kurjan tappajaksi,

196. Katalan kaottajaksi?"
Pursi puinen poltetahan,

Venonen hämitetähän,
Kormalla tulisen kosken,
Pyhän mirran pyörtehellä.

200. Tuli tuhkia mähänen,
Kypeniä pikkuruinen,
Sihen liina kylmettihin,
Kylmettihin, kynnettihin,
Tuohon kasmo kaunis touko,

205. Nousi pellamas peritön,
Liina liitoton yleni,
Kahen päiwyen kesellä,
Yhtenä kesäissä yönä.

Pian liina lointahan,
210. Nyhetähän, riiwitähan,

Pian wieähän wetehen,
Pian weestä nostetahan,
Nostetahan, kuiwetahan,
Pian luista luistetahan,

216. Kahen päiwyen kesellä,
Yhtenä kesäissä yönä.

Sen sisaret keträäwät,
Kälykset kapyelewat,
Veljet merlolsi kutomat,

220. Apet ainolle panewat,
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Kahen päiwyen kesellä,
Yhtenä kesäissä yönä.

Saipa wertto walmihikfi,
Lankapaula laaittttsi;

225. Weiwat weljekset wesille,
Kaimakset kalahan lähti.
Yksi siula heitetä hän
Saarehen selällisehen,
Manterehen puuttomahan;

230. Siula toinen heitetähän
Tuonne Tuonelan jokehen,
Pyhän wirran pyörtehesen;
Nostin tuonne laattahan
Kalewan kiwikarille,

235. Vanhan Väinön walkamehen.
Pohetahan, pottetahan,

Weetähän, wennotahan;
Nurin nuotta pottetahan,
Väärin weetähän apaja.

240. Saahan kalkkia kaloja,
Ei saaha sitä kaloa,
Kut' on wasten nuotta tehty,
Lankapakla laaittuna.

Vaka wanha Wäinämöinen
245. Toki toisesti kokewi.

Yksi reisi heitetähän "

Sariolan salmen suuhun,
Lohiluotojen nenätse;
Toinen reisi heitetähän

250. Laajalle Lapin lähelle,
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Siikasaarien siwutse;
Nostin tuonne laattahan
Kalemalan kannakselle,
Niittukannan niemekselle.

255. Pohetahan, potketahan,
Weetähän, mennotahan;
Weetähän myötä mettä,
Wasta mettä tarmotahan,
Saahaan kaikkia kaloja,

260. Ei saaha sitä kaloa,
Kut' on masten nuotta tehty,
Lankapaula laaittunc».

Sillon wanha Wäinämöinen
Wielä merktoja lisäsi,

265. Jatko siuloja simulta
Wiiellä sylisa'alla,
Jatko köyttä kymmenellä.
Itse tuon sanoiksi mirkki:
Wiekääme symille merkot,

270. Ennättäöme etemmä,
Wetäöme mettä mielä,
Kohta kolmansi apajas."

Werkot mietihin symille,
Ennätettihin etemmä,

275. Weettihin kerta mielä,
Kohta kolmansi apajas.

Kenpä tuossa soutajana,
Kenpä airoilla asuma?
Itse seppo Ilmarinen

230. Se on saanut soutajaksi,
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Se on airoilla asuma.
Kenpä nuotan nostajana,
Lankapaulan lappajana?
Waka manha Väinämöinen

285. Se on nuotan nostajana,
Lankapaulan lappajana.

Sano manha Väinämöinen,
"Vellamo meen emäntä,
Veen eukko ruokorinta!

290. Tule paian muuttelohon,
Vaattehen majehtelohon.
Sinull' on rytinen paita,
Sinun maahttmaippa päällä;
Minä annan liinapaian,

295. Panen palan pellamaisen,
Se on Kuuttaren kutoma,
Päimättären keträämä.

Vellamo meen emäntä,
Veen eukko ruokorinta!

300. Lyöte lyttywaattehisin,
Antipaitoihin panete,
Sinun antiattoinasi,
Minun pyytöpaiminäni.
Anna mulle antimesi,

305. Veä Miljasi mälehen;
Nosta ruotonen romina,
Kajota kalanen karja,
Taan on nuotan nostimille,
Satalauan laskimille,

310. Alta aamojen symien,
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Päältä mustien murien."
Niin pätöwä päiwän poika

Hyppäsi mäen nisältä,
Sanan mirtto, noin niinesi:

315. "Oisko tarmes tarpojoa,
Puun pitkän pitelieä?"

Sano manha Väinämöinen:
"Oispa tarmes tarpojoa,
Puun pitkän pitelieä."

320. Tuo pätöwä päiwän poika
Koppasi mäeltä männyn,
Hongan »varreksi hotasi,
Pani paaen tarpomeksi,
Kiwen kirstoksi rakenti,

325. Sanan wirkko, noin nimesi:
"Tarmonko wäen mukahan,
Panen miehuen nojassa,
Vai tarmon asun mukahan?"

Tuop' on miisas Väinämöinen
330. Sanan mirtto, noin nimesi:

"Jos tarmot asun mukahan.
Äiä on siinä tarpomista."

Tuo pätöwä päiwän poika
Jo on tuossa tarpojana;

335. Tarpowi asun mukahan,
Tarpo kalan kaikenlaisen
Tuon on nuotan nostimille,
Satalauan laskimille.

Sano wanha Väinämöinen:
240. "Nyt siin' on kalanen karhi,
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Warsin"ruotonen romina,
Taan on nuotan nostimilla,
Satalauan laskimilla.

Weetähän, wennotahan,
346. Siitä nuotta nostetahan,

Puretahan, siimotahan,
Nenehesen Väinämöisen.
Saatihin halia hauki,
Kul' oli »vasten nuotta tehty,

350. Lankapaula laaittuna.
Sillon wanha Väinämöinen

Ei ruohi käsin rumeta,
Ilman kirjoklntahitta,
Rautasitta rukkasitta,

365. Vaskisitta manttusitta.
Niin pätöwä päiwän poika

Heti syöksihen syliksi,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Wiens »veitsi taiwosesta,

360. Puukko pilwistä putoa,
Pää kulta, terä hopia,
Jolla hauin halkasisin,
Villtäsin kalan kaheksi."

Vieri weitsi taiwosesta,
365. Puukko Silmistä putosi,

Pää kulta, terä hopia,
Vierehen hallan hauin.

Niin pätöwä päiwän poika
Heti pään käsin tamotti:

370. "Pysy pää minun käessä,
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Kärki luojan kukkarossa."
Silla hauin halkasemi,

Suu lewän lewittelewi;
Vatsassa hallan hauin

3?5. Löytähän lohi punanen.
Halkasi lohen punasen,
Vatsassa lohen punasen
Siell' oli sinerwä siika.

Hallasi sinerwän siian,
380. Vatsassa sinerwän siian

Siell' oli sinikeränen,
Siian suolen soukerossa,
Kolmannessa koukerossa.

Niin purki sinikeräsen,
385. Syämestä sinikeräsen

Putosi punakeränen.

Purkawi punakeräsen,
Keskeltä punakeräsen
Tuikahti tulisoronen,

390. Jok' oli tullut taiwosesta,
Puhki pilwien puonnut,
Päältä taiwosen kaheksan,
Ilmalta yheksännältä.
Suikahti tulisoronen,

395. Pääsi käestä päiwän pojan,
Meni mattoa »vähäsen
Päällitse Aluejärwen,
Siikasaarien siwutse.
Lohiluotojen lomatse.

400. Karkasi ka taitolle,
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Niin palo katajakangas;
Ylös kuusehen kohosi ,

Poltti kohta kuiwan kuusen;
Siitä lemmoksi lewesi,

405. Ylen kaswo kauhiatsi,
Poltti puolen Pohjan maata,
Sakaran sywän Sawoa,
Kahen puolin Karjaloa.

Itse seppo Ilmarinen
410. Oli airoilla asuwa,

Tuli poltti poskipäitä,
Kuumotti kuwetlihoja;
Tuosta tuskaksi tulemi,
Painumi pakolliseksi.

415. Juoksi pottvesta wetehen,
Sukkarihmasta sulahan,
Vyölapasta lainehesen.
Siinä tulta tummenteli,
Valtiaista warwenteli;

420. Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Tulonen jumalan luoma,
Luoma luojan walkiainen!
Porohisi peittelete,

425. Kättele kypenihisi,
Päiwällä pieltäwäksi,
Yöllä piilleteltäwäksi,
Hiilisessä hiertimessä,
Liejessä tuhan seassa.

430. Kun ei tuosta kyllä liene,
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Panu poika aurinkoisen,
Armas auringon sikiä!
Tuli nosta taimosehen,
Kehän kultasen keselle,

436. Vahan maskisen sisälle,
Kun kuki emonsa tuoksi,
Luoksi maltamanhempansa.
Pane päimät paistamahan,
Yöt laita lepeämähän,

440. Aamulla ylenemähän,
Illalla alenemahan.

Millä nyt tulta tummentelen,
Valtiaista marmentelen?
Ompa poika Pohjolassa,

445. Uros kylmässä kylässä.
Mies pitkä Pimentolassa ,

Korpikuusien kokonen,
Suopetäjän suuruinen;
lonk' on syltä housun lahe,

450. Puolen toista polmen päästä,
Kahta kaation rajasta.
Hyiset on kintahat käessä.
Hyiset saappahat jalassa,
Hyinen hattu hartioilla,

466. Hyinen myöhyt myöllä «yötty.
Tuomos hyytä Pohjolasta,

Jäätä kylmästä kylästä;
Paljo on hyytä Pohjolassa,
Paljo hyytä, paljo jäätä.

460. Hyss' on «irrat, jäässä jarwet,
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Maat on kaikki kaljamassa,
Ilma marsin iljaneessa.

Hyiset hyppimät jänikset,
läiset karhut kattelemat,

466. Keskellä lumimäkeä,
Lumilinnan liepehillä;
Hyiset lentämät hamukat,
läiset sorsat soittelemat,
Keskellä lumijokia,

470. Lumitosten kermakolla.
Tule poika Pohjolasta,

Poika Pohjolan takoa,
Hyytä kelkalla metäös,
Jäätä reellä reutoellos,

475. Tuiman tunturin laelta,
Vaaran mankan liepeheltä,
Lävitse lumisen linnan,
Läpi jäisen linnan portin,

. Hyinen kattila reessä,
480. läinen kauha kattilassa.

Sitte tänne tultuasi,
Matkan päähän päästyäsi,
Wisko'os milua mettä,
Kannu hyhmän karmallista,

485. Paikoille palanehille ,

Tulen tuiki polttamille.
Millä tulta tummentelen,

Valtiaista marmentelen?
Ompa neiti Pohjolassa,

490. Impi kylmässä kylässä,
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lonk' on huntu huutehessa,
Iholiimi iljaneessa,
Hyyssä sukka, jäässä kenkä,
Hallassa hamehen helmat,

496. Paian kaulus kalttarassa.
Nouse neiti Pohjolasta,

Lapsi täyestä Lapista!
Vuotehelta hyisen poian,
läisen lapsen lappeasta.

600. Veä miittasi milusta,
Hamehesi hallan alta;
Sitte länne tultuasi,
Matkan päähän päästyäsi,
Heitä polmille poteman,

605. Katsmalle katteheksi ,

Tulen suuta sulkemahan,
Panun päätä painamahan.
Tuli kääri kertohisi,
Valkia ripasimisi,

810. Ptttemihin puhtahisin,
Valkeihin maattehisin.
Jos ei tuosta kyllä liene,
Ukko kultanen kuningas,
Utto pilwien pitäjä,

615. Hattarojen hallitsia!
Ijätä iästä pilwi,
läntä lännestä lähetä.
Sylin pilwiä syseä,
Limitysten niitä liitä,

620. Lomatusten loutahuta.
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Sa'a hyytä, sa'a jäätä,
Sa'a woietta hywea,
Paikoille palanehille,
Panun nihki paistamille;

625. Tee tuli tehottomaksi,
Vallia »varattomaksi,
Panu miehuettomaksi."

Sillä seppo Ilmarinen
Tuota tulta tummenteli,

530. Valtiaista «arroenteli.
Sai tulen tehottomaksi,
Valkian »varattomaksi,
Panun miehuettomaksi.
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Seitsemäskolmatta Nuno.
Yhä kuun ja auringon peitteessä ollen käskee

Ilmarista Väinämöinen uusia takomaan. Taot-
tua nostetaan kehät taiwaalle. Ei saaha »valolle.
Jo armelee Pohjolaan lähteäksensä Wäinämöinen.
Nullut kysäsee missä kuu, missä pälmä? Wuores<
sa oleman, ei sieltä saaman. Niin maatii miek-
kamittuuseen Pohjan Poikia Wäinämöinen. Kaikki
«oittanut kämi muoren luotsi, ei saanut lukkoja
auki. Lähtee jälelle, pyytää Ilmarisen amaimia
takomaan. Astuu pajaan Ilmarinen ja alkaa
taoksella. Pohjolan emäntä pajan ikkunalle lintuna:
"mitä tako?"— "kaularengasta Pohjolan akalle."
Lentää kotiin Pohjan akka, ei malta, millä kau-
lansa päästäisi. Jo piti kuu ja päimä »vuoresta
laskea. Lentää unelleen Ilmariselle sanaa saatta-
maan jo kuun ja päiwän »vuoresta päässeen. Nä-
kee toeksi Ilmarinen ja käskee Näinämölstäki kat-
somaan. Wäinämöinen nähtyä kuun ja auringon
entisillä sioillansa termehtelee syämcllisesti »vanho-
ja tuttujansa.

Häwä imehnosilla,
Tuiki linnuilla tukela,
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Waikia meen kaloilla,
Metsän karjalla kamala,

6. Kun ei konsa päimyt paista,
Eikä kuuhuet kumota.

Hauki tiesi hauan pohjat,
Kokko lintujen samonnan.
Tuuli hanhen paimäyksen;

10. Ei tietä pojat poloset.
Millon aamu alkanemi,
Yö tulla yrittänemi,
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen.

16. Nuoret neuoa pitämät,
Ikäpuolet armelemat,
Kuinka kuutta lietänehe,
Päimätä elettanehe,
Otamatta oltanehe.

20. Waka manha Väinämöinen
Meni sepponsa pajahan,
Astuwi omen alatse,
Sanomi sanalla tuolla:
"Nouse seppo seinän alta,

26. Takoja kimen takoa,
Takomahan uutta kuuta,
Uutta päymyen keheä;
Tukela on tuletta olla,
Paha kuun kumottamatta,

30. Paha päiwän paistamatta."
Nousi seppo seinän alta,

Takoja kiwen takoa,
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Takomahan uutta kuuta,
Uutta päiwyen keheä.

35. Kuun on kullasta takowi,
Hoplasta uuen päiwän.
Saipa kuu kuwanneheksi,
Toki päimä mälmihiksi;
Noita nostimat halulla,

40. Kaunihisti kannattiwat,

Ylähäksi taiwahalle,
Päälle kuuen kirjokannen,
Päälle taiwahan yheksän.

Hiki läksi luojan päästä,
45. Kaste kaswoista jumalan,

Varsin työssä työlähässä,
Nostannassa wattiassa, -

Päiweä kulettaissa.
Kuun kehyttä kantaessa,

60. Tuonne taiwahan namalle,
Ilmalle yheksännelle.

Saimat kuun kuletetuksi,
Auringon asetetuksi,
Ilmalle yhätsannelle,

65. Kestitaimahan namalle.
Ei kumota kulta kuuna,
Paista päimänä hopia.

Sillon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:

60. "Jos ma nyt lähen Pohjolahan,
Pohjan poikien sekahan,
Saan ma kuun kumottamahan,
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Paiwätullan paistamahan."
Seta läksi, jotta joutu,

65. Pimiähän Pohjolahan;
Astu päiwän, astu toisen,
Päiwänä jo kolmantena
Portit Pohjolan näkywät,
Pohjan ukset ulwottawat,

70. Paistamat pahat saranat.
Niin huhuta huiahutti

Tuolla Pohjolan joella:
"Tuo menettä Pohjan poika,
Joen poikki päästäkseni."

75. Niin sanomi Pohjan poika:
"Ei täältä menehet joua;
Tule sormin soutimina,
Kämmenin käsimeloina,
Poltti Pohjolan joesta."

80. Sillon wanha Wäinämöinen
Sormin sortumi metehen,
Käsin loihen lainehesen;
Wetihen mesihaolle,
Petäjäisen pölkyn päälle,

85. Niin mihelti miuahutti,
Tuli tuuli tuon puhalsi,
Poikki Pohjolan joesta.

Pohjan poikaset sanomi,
Paha parmi pauhoami:

90. "Astu jalka ensimmäinen.
Tälle rannalle rapa'a."
Astu jalan, astu toisen,
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Pohjan rannalle rapasi.
Niin sanomi Pohjan poiat,

95. Paha parmi pauhoami:
"Käyppä Pohjolan pihalle."
Meni Pohjolan pihalle.

Pohjan poikaset sanomi,
Paha parmi pauhoami:

100. "Tuleppa Pohjolan tupahan."
Meni Pohjolan tupahan.

Siell' on miehet mettä juomat,
Simoa sirettelemät,
Miehet kaikki miekka »vyöllä,

105. Urohot sotaaseissa,
Pään maralla Näinämöisen,
Surmaksi sumantolaisen,
Sanoimat sanalla tuolla:
"Ku sanoma turjan miehen,

110. Mitkä tieot tienkämiän?"
Waka wanha Wäinämöinen

Sanan mirto, noin nimesi:
"Minnes meiltä päimä pääty,
Kunne meiltä kuu katosi?"

115. Pohjan poikaset sanomi,
Paha parmi lausucli:
"Tuonne teiltä päimä pääty,
Tuonne teiltä kuu katosi:
Päimä pääty kalliohon,

120. Wuorehen teräksisehen ,

Kuuhut kimchcn katosi,
Kirjarintahan kimehen,
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lost' ei pääse päiminänsä,
Selmiä sinä ikänä."

126. Sillon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Mitettääme mietojamme,
Katseltaame kalpojamme;
Eikö kuu limestä päässe,

130. Päässe päimä kalliosta."
Kenen lie pitempi miekka,

Kenen kalpa kaunihimpi,
Sen ois iskeä eellä.

Mittelimät miekkojansa,
135. Katsclimat kalpojansa;

Jo oli pikkuista pitempi
Miekka wanhan Näinämöisen,
Yhtä ohrasen jymea,
Olen kortta korkiampi.

140. Senpä kuu kärestä paisto,
Päimä mästistä mälötti ,

Heponen terällä hirnu,
Kasi nauku naulan päässä,
Pentu Putkessa makasi.

145. Mentihin ulos pihalle,
Vastatusten mainiolle.
Siltä wanha Wäinämöinen
Löi on terran leimahutti,
Löip' on kerran, löipä toisen,

150. Listi kun naurihin napoja,
Päitä Pohjan poikasien.

Kämi kuuta katsomahan',
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Päiweä kerittämähän,
Otawaista ottamahan,

155. Kirjarinnasta limestä,
Vuoresta teräksisestä,
Rautasesta kalliosta.

Yheksin omia ompi,
Kolmin lukkoja lukittu

160. Itsekullaki omella;
Ei sinne sisälle päässyt.

Vaka manha Väinämöinen
Itse astumi kotia.
Meni sepponsa pajahan,

165. Sanan mirtto, noin nimesi:
"Oi sie seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!
Tao kuokka kolmihaara,
Tao tuuria tusina,

170. Amaimia aita timppn,
Jolla kuun limestä päästän,
Päästän päiwän kalliosta.

Se on seppo Ilmarinen
Tako miehen tarpehla,

175. Tako päiwän, tako toisen,
Tako kohta kolmannenki.

Päiwälläpä kolmannella
Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harwahammas,

180. Nousi aamulla warahln,
Itse loihen lentämähän.
Nousi leiwon lentimille,
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Sirkun siiwille yleni,
Lenti Ilmarin pajahan,

185. Istu pajan ikkunalle.
Se on seppo Ilmarinen

Itse tuon sanoiksi roirtti:
"Mit' olet lintu ikkunalla
Aiwan aamulla marahin?"

190. Lintu kielelle paneksen,
Sirkkunen simertefekfen:
"Oi sie seppo Ilmarinen,
Takoja alinomanen!
Kun olet komin osaama,

195. Varsin taitama takoja."
Se on seppo Ilmarinen

Sanan mirtto, noin nimesi,
"Sits' olen komin osaama,
Varsin taitama takoja,

200. Kauan katsoin luojan suuhun,
Partahan jalon jumalan,
Ennen taimoa takoissa,
Ilman kantta kalkuttaista."

Lintu kielellen paneksen,
205. Leimonen limerteletsen:

"Mit' on rautio takoma,
Kuta seppo kalkuttama?"

Se on seppo Ilmarinen
Sanan »vastaten sanowi:

210. "Taon kultaretttahaista
Tuolle Pohjolan akalle."

Siitä Pohjolan emäntä
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Sekä läksi, jotta joutu,
Sepon Ilmarin pajasta,

215. Lenti leimona kotihin.
Armelee, ajattclemi,

Plttin päätänsä pitämi,
Millä kaulansa katala,
Paha maimo »varjeleisi.

220. Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpaiman päälle saaman;
Nousi aamulla marahin,
Alman aika huomenessa,
Lenti Ilmarin pajahan,

225. Kyyhkysenä kynnykselle.
Se on seppo Ilmarinen

Sanan mirtto, noin nimesi:
"Mit' olet kyyhky kynnyksellä
Aiman aamulla marahin?"

230. Kyyhky kielellen paneksen,
Varsin »vastaten sanomi:
"Tuota lienen kynnyksellä
Sanomata. saattamassa;
Jopa kuu limestä nousi,

235. Päimä pääsi kalliosta."
Siitä seppo Ilmarinen

Astumi pajan omelle,
Katso tarkon taimahalle,
Katso kuun kumattomaksi,

240. Näki päiwän paistamaksi.
Meni luotsi Väinämöisen,
Sanan miltto, noin nimesi:
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"Sinä manha Väinämöinen,
Laulaja iänikuinen!

245. Käyppä kuuta katsomahan,
Päiweä tähyämähän,
Kut on nostu talwahalle,
Entisillensä sioille.

Vaka wanha Väinämöinen
250. Itse pistihen pihalle,

Varsin päätänsä kohotti,
Katsahtawl talwahalle;
Kuu oli nossut, päiwä päässyt,
Taiwon aurinko tawannut.

265. Sillon wanha Wäinämöinen
Sai itse sanelemahan;
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Terme kuu kumottamasta,

260. Terme kasmot näyttämästä,
Päimä kulta koittamasta,
Aurinko ylenemästä!

Kuu kulta kimesta nousit,
Päimä kaunis kalliosta;

265. Nousit kullaissa, käkenä,
Hopiaisfa kyyhkyläisnä.
Nouse aina aamusilla
Tämän paimänti perästä;
Aina tänne tulessasi.

270. Tuomos täyttä telweyttä;
Siillä saama saatawihin,
Onni onkemme nenähän,
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Pyytö päähän peukalomme.
Käy nyt tiesi telwehenä,

276. Matkasi imantehena
Kaaruesi kaunihina;
Pääse illalla ilohon."



171

RaheKsasKolmatta Nuno.
Valmistaksen Väinämöinen karhun tappoon.

Tulee luoffi, kaataa kontion. Viepi soitellen ko-
tia, Kotimäki kuulee soiton ja rientää saalista
pihalla mastaan ottamaan. Siitä ohtopoila lule-
tetaan kujalta pihalle, pihalta huoneesen ja laske-
taan rahille lattialla. Pannaan nahan otettua pa-
taan ja keitetään lihat peiahiksi. Nostetaan sitte
pa'asta kuppiloihin ja kaikki Tapion kansa kutsu-
taan mierahiksi. Peiaita pitäessä kertoo Väinä-
nöinen, miten onnistu karhun tappo. Syötyä,
juotua, laulettua ja muien temppujen tehtyä mieään
kallo puuhun ja lopuksi loimottaa Väinämöinen
«vastastksiki yhenlaisia iloja paikalle.

Ävaka wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Nyt ois ohto otettawana,

Rahatarwa taattawana,
5. Mielusasta Metsolasta,

Tarkasta Tapiolasta;
Ruuniani ruhtomasta,
Tammojani tappamasta,
Karjoani kaatamasta,

10. Lehmiä lewittämästä.



172

Olin mieki miessä ennen,
Olin miessä miesten luona,
Mieslukuja tehtaissa,
Jakoja jaettaissa,

15. Osin päitä pantaissa.
Olin ma ohon omilla,
Tasakärsän tanhuilla,
Naan ei nyt nykysin aion.
Joko mie polonen poika

20. Nanhatsi maroelemma,
Epälyksin ennen muita!
Naan kuitenki, kaikitcnti,
Mieleni minun tekemi ,

Aimoni ajattelemi;
25. Mieli käyä metsolassa,

Metsän mettä junakseni.

Lähen nyt miehistä metsälle,
Urohista ulkotöille;
Mielikki metsän emäntä,

30, Tcllermo Tapion maimo!
Kytte kiinni koiriasi,
Rakentele rattiasi,
Kuusamisehen kujahan,

. Talasehen tammisehen.
36. Silmät silkillä sitcle,

Päätä kääri palmikoilla,
Hampahat mcellä hauo,
Suumieret sulalla moilla;
Jottei haise miehen henki,

40. Tuuhua urohon tunti,
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Tullessani tanhuille,
Jalon ohtosen omille.

Ohtonen metsän omena,
Metsän kaunis tälleröinen!

45. Kun kuulet minun tuleman,
Miehen aimo asteleman,
Kytke kynnet karwohisi,
Hampahat ikenihisi,
lotet koste konnanana,

60. Liikuta lipcänänä.
Niin sie ohto pyörtelete,

Mesikämmen tääntelete,
Kuni pyy pesänsä päällä,
Hanti hautomaisillansa."

65. Sillon wanha Wäinämöinen
Jo tuossa ohon tapasi,
Säteriset sängyt kaasi,
Siat kultaset kumosi;
Sanomi sanalla tuolla,

60. Lausu tuolla lausehella:
"Ole kiitetty jumala,
Ylistetty luoja yksin.
Kun annoit ohon osaksi,
Salon kullan saalihitsi.

65. Jos lähen ohon omille,
Tasakärsän tanhuille,
Pittusilmäsen pihalle,
Katsellani kultoani;
Lyhyt on jalka, lysmä polmi

70. Tasakärsä talleroinen.
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Ohtoseni ainoseni,
Mesikämmen taunoseni!
Elä suutu suottakana.
En minä sinua taannut.

75. Itse »vierit »vempeleltä,
Hairahit hamun selältä,
Puhti puiset taattosi,
Halki paitasi hamusen;
Sykysyiset säät liptät,

80. Päimät talmiset pimiät.
Ohtoseni ainoseni ,

Mesikämmen kaunoseni!
Wiel'on maata käyätsesi,
Kangasta tamutatsesi;

85. Lähes nyt kuulu kulkemahan,
Metsän aumo astumahan,
Sinisukka sipsomahan,
Käymähän käpiä kenkä,
Näiltä pieniltä pihoilta,

90. Kapeilta käytämiltä,
Urohisehen mäkehen,
Miehtschen jouttiohon.
Siell' on aitta, ammon tehty
Hopeaisille jaloille,

95. Kultasille patsahille,
Jonne miemme mierahamme,
Kuletamme kultasemme.
Ei siellä pahoin pietä;
Sima siellä syötetähän,

100. Mesi nuori juotetahan.
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Lähe nyt tästä kun lähetti,
Tästä pienestä pesästä,
Risusilta pääaloilta,
Hamusilta muotehilta,

105. Punasille polstartlle,
Sängylle säteriselle,
Alla kuulun kurkihirren,
Alla kaunihin katoksen.
Niin sä luittahos lumella,

110. Kuni lumme lammikolla;
Niin sä haihaos hamulla,
Kuni otsalla orama."

Siitä manha Väinämöinen
Astu soitellen ahoja,

115. Kangasta kajahutellen,
Jalon ohtosen keralla.
Itse soitteli somasti,
Kajahutti kaunihisti,
Niiesti meräjän suulla,

120. Kolmasti kotimäellä.
Jo soitto tupahan kuulu,

Kajahus katoksen alle.
Niin mäki tumassa mirkki,

Kansa kaunis mieretteli:
125. "Kuuttootes tätä kumua,

Salon soittajan sanoja,
Käpylinnun läikytystä.
Metsän piian pillin ääntä."

Väki pistihen pihalle,
130. Kansa kaunis kartanolle:
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' "Mesiänkö metsä anto,
Ilmeksenkö maan isäntä,
Koska laulaen tuletta,
Hyreksien hiihtelettä?"

135. Waka wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Sanomiks' on saukko saatu,
Wirsttsi jumalan milja,
Sillä laulaen tulemma,

140. Hyreksien hiihtelemmä.
Eikä saukko säätutkana,

Eikä saukko, eitä ilmes,
Itse on kuulu kulkemassa,
Salon auo astumassa,

145. Maatumassa metsän maahti,
Verkahousu »vieremässä.
Termetän jumala tänne,
Näille pienille pihoille»,
Kapehille kartanoille,

150. Piikojen pitämämaille,
Vaimojen »vanuttamille.

Kun lienee mihattu mieras,
Omi kiinni otto'ote;
Vaan kun lienee suotu mieras,

165. Omi amoinna pitööte."
Väki »vastaten sanomi,

Kansa kaunis mieretteli:
"Ole kiitetty jumala,
Ylistetty luoja yksin,

160. Kun annoit ohon osaksi,
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Salon kullan saatamaksi.
Terme nyt tänne tultuasi,

Mesikämmen käytyäsi,
Näille pienille pihoille,

165. Kapehille käytämille!
Tuota toimoin tuon ikäni,

Katsoin kaiken kasminaian,
Saamaksi salon hopian,
Metsän kullan kulkemaksi,

170. Näille pienille pihoille,
Kapehille käytämille;
Soimaksi Tapion tormen.
Metsän pillin piukomaksi.

Toimoin kun hyweä wuotta,
176. Katsoin kun kaunista kesea,

Niinkun suksi uutta lunta,
lanhus hankea jaloa,
Neiti miestä mieluhista,
Punaposki puolisoa.

180. Illat istuin ikkunassa,
Aamut aitan portahalla,
Kuukauet kujaisten suussa,
Talwttauet tanhuilla.
Lumet seisoin tanteriksi;

185. Tanteret suliksi maiksi.
Sulat maat somerikoiksi,
Somerikot hiesukoitsi,
Hiesukot wihottawiksi."

Siitä wanha Wäinämöinen
190. Itse tuon sanoiksi wirtti:



178

"Onko miestä ottamahan,
Urosta utelemahan,
Metsolasta saahessani,
Tultua Tapiolasta?"

195. Wäki »vastaten sanowi,
Kansa kaunis wieretteli:
"Ompa miestä ottamassa,
Urosta utelemassa,
Metsolasta saatuasi,

200. Tultua Tapiolasta;
Jo on »viikon juomat pantu,
Saatu oträset oluet,
Tulemalle mierahalle,
Saamalle käkeämälle."

206. Siitä wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Minne nyt miemmä mierahamme,
Kuletamma kultasemme,
Näiltä pieniltä pihoilta,

210. Kapehilta kartanoilta?"
Wäki »vastaten sanomi,

Kansa kaunis wieretteli:
"Tuonne wiettä wlerahanne,
Kuletatta kultasenne,

215. Petäjäisehen pesähän,
Honkasehen huonehesen,
Alle kuulun kuttihillen,
Alle kaunihin katoksen."

Siitä wanha Wäinämöinen
220. Itse wirtti, noin saneli:
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"Ohtoseni ainoseni,
Mesikämmen kaunoseni!
Wiel' on maata käyäksesi,
Astuaksesi ahoa.

225. Lähes nyt kulta kulkemahan,
Hopia »vaeltamahan,
Kullaista kujoa myöten,
Hopiaista tietä myöten,
Petäjäisehen pesähän,

230. Huonehesen honkasehen,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle kaunihin katoksen.

Waro'ote waimo rukat,
Kun ei karja kammostuisi,

235. Pieni wilja wimmastuisi,
Wikoisi emännän wilja,
Tullessa ohon turville,
Karwaturwan tungetessa ,

Käyessä nenän nykerän.
240. Pois nyt poiat porstuasta,

Piiat pihtipuolisista,
Uron tullessa tupahan,
Astuessa aimo miehen.

Ellös nyt piikoja pelätkö,
245. Ellös waimoja warotko,

Sylttysuttia suretto,
Peittopäitä peljästykö;
Mi on akkoja tumassa,
Ne on kaikki karsinahan,

250. Miehen tullessa tupahan,
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Astuessa aika poian.
Terme tännetti jumala,

Tänne pienehen pesähän,
Matalaisehen majahan,

255. Alle kuulun kurkihirren,
Alle kaunihin katoksen;
Mihen nyt liitän lintuseni,
Kulettelen kultaseni?"

Wäki »vastaten sanomi,
260. Kansa kaunis wieretteli:

"Terwe tänne tultuasi,
Mesikämmen käytyäsi,
Tänne pienehen pesähän,
Matalaisehen majahan,

266. Alle kuulun kurkihirren,
Alle kaunihin katoksen!

Tuohon liitä lintusesi,
Kuletttle kultasesi,
Petäjäisen pienan päähän,

270. Rahin rautasen nenähän."
"Ohtoseni ainoseni,

Mesikämmen kaunoseni!
Jo nyt on tullut turkin tunti,
Karwasi katsantoaika.

275. El' oo ohto milläkänä;
Ei sua pahoin pietä,
Ei anneta karmojasi
Herjojen hetalettsi,
Wallatonten maattehiksi."

230. Siitä manha Väinämöinen
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Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Minne nyt miemmä mlerahamme,
Kämiämme kayttelemmä,
Rahin rautasen nenästä,

286. Päästä pitkän pintalauan?"
Väki »vastaten sanomi,

Kansa kaunis wieretteli,

"Tuohon »vienet wierahasi,
Kulettanet kultasesi,

290. Kuparihin kullittuhun,
Vaskipohjahan patahan.

Jo on paat tulelle pantu,
Waskilaiat walkialle;
Wiikon on wetoset tuotu,

295. Tuotu weet tuonnempata,
Herasesta hettehestä,
Läikkymästä lähtehestä;
Suolat taukoa katsottu
Saksan salmilta symiltä,

300. Souttu suolasalmen kautta,
Laiman päältä laskettuna.

Puut on puituna salosta,
Ammon aikana hakattu,
Tuotu tuomimaaran päältä,

3115. Kuletettu kumpuloilta;
Tuli tullut taiwosesta,
Tullut taiwahan namalta,
Päältä taiwahan kaheksan,
Ilmalta yheksänneltä."

310. Sillon wanha Wäinämöinen
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Itse tuon sanoiksi rontti:
"Ohtoseni ainoseni,
Mesikämmen kaunoseni!
Wicl' on maata käyäksesi,

315. Polku poimetellaksesi.
Lähes nvt kuulu kulkemahan,

Mies wanha »vaeltamahan,
Päästä pitkän pintalauan,
Rahin rautasen nenästä,

320. Kuparihin kullittuhun,
Naskipojahan patahan."

Patq kiehu paukutteli
Täynnä uusia lihoja,
Kokonaista kolme yötä,

325. Saman »verran päiwiäki.
Siitä wanha Wäinämöinen,

Kun oli keitto keitettynä,
Saatu kattilat tulelta,
Waskilaiat wattialta,

330. Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Minne nyt liitän lintuseni,
Kulettelen kultaseni,
Kuparista kullitusta,

335. Vaskipohjasta paasta?"
Näki »vastaten sanowi,

Kansa kaunis wieretteli:
"Tuohon liitä lintusesi ,

Kulettele kultasesi,
340. Kupin kultasen tuwulle,
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Vain wastisen waralle,
Petäjäisen pöyän päähän.

Petäjäiset tääll' on pöyat,
Wait pöyällä wasesta,

345. Kupit kullasta siwulla,
Lusikkaiset hopiasta.
Sihen liitä lintusesi,
Kulettele kultasesi,
Simoa sirettämähän,

350. Olofia ottamahan."
Siitä wanha Väinämöinen

Itse wittli, noin nimesi:
"Ohtoseni lintuseni,
Mesikämmen käälöseni!

356. Wiel' on matta läpäksesi,
Retki reiahellaksesi.

Lähes nyt kulta kulkemahan.
Rahan armas astumahan,
Kuparista kullitusta,

360. Wastipohjasta paasta,
Wain maskisen waralle,
Kupin kultasen kuwulle.
Petäjäisen pöyän päähän."

Siitä wanha Wäinämöinen,
365. Kun oli kupit kukkusilla,

Wait warpalaitehilla,
Itse wittki, noin nimesi:
"Metsolan metinen muori,
Metsän kultanen kuningas,

370. Tcllerwo Tapion neiti,
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Metsän piika pikkarainen!
Tule nyt häihin Härkösesi,
Pitkäwillasi pitohin.
Nyt on kystä kystä kyllin syöä,

375. Kyllin syöä, kyllin juoa,
Kyllin itsessä piteä,
Kyllin antoa kylälle."

Wäki tuossa noin sanowi,
Kansa kaunis wirteteli: '-«M^77

380. "Miss' on ohto syntynynnä,
Harwakarwa kaswanunna,
Mista käyty tälleröinen,
Saatuna sinisaparo?
Lietkö saanut saunatieltä,

385. Katwotieltä kaatanunna?"
Sillon wanha Wäinämöinen

Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Ei ohto olilla synny,
Eitä riihiruumenilla;

390. Tuoli' on ohto syntynynnä,
Harwakarwa kaswanunna,
Luona kuun, tykönä päiwän,
Otawaisen olkapäillä,
Seitsentähtisen selällä.

395. Ukko kultanen kuningas,
Mies on wanha taiwahinen,
Wisko »Villasen «esille,
Laski kalwan lainehille.
Tuota tuuli tuumitteli,

400. Ilma lieto liikutteli,
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Ween henki heilutteli,
Aalto rannalle ajeli,
Rannalle salon simasen,
Nenähän metisen niemen.

406. Mielikki metsän emäntä,
Tapiolan tarkka waimo,
Juoksi polwesta merehen,
Wyölapasta lainehesen,
Koppo kuontalon wesilta,

410. Willat hienot lainehilla.
Liinoissansa liikutteli,

Helmoissansa heilutteli;
Siitä liitti lintusensa,
Kuletteli kultasensa,

415. Hopiaisehen wasuhun,
Kultasehen kätkyehen;
Nostatti kapalonuorat,
Lapsen korkian kapalon,
Oksalle olowimmalle,

420. Lehwälle leweimmälle.
Tuumitteli tuttuansa,

Liikutteli lempiänsä,
Kätkyessä kultasessa ,

Hihnoissa hopeisissa,
425. Alla kuusen kuttalatman,

Kuttalatman, kultalehmän.
Siinä ohtosen sukesi,
Harwakarwa» kaswatteli,
Juuressa nyrynärien,

430. Luona karkian karahkan,
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Wieressä metisen wiian,
Syamessä salon sinisen.

Wiel' on hampahat haussa,
Kynnet kaikki kaimotsessa;

435. Mielikki metsän emäntä,
Ta nolan tarkka maimo,
Läksi hammasta hakuhun,
Kynsiä kyselemähän,
lukasilta juurikoilta,

440. Kaskikannoilta komilta,
Mäen keltaköykämiltä,
Kanarmilta kasmamilta.

Honka kasmo kankahalla,
Kuusi kummussa yleni,

445. Hongassa hopiaoksa,
Kuusosessa kultaoksa,
Ne kamo käsin tamotti,
Niistä kynsiä kyhäsi,
Ikeniä istutteli.

450. Tuman tuomisen rakenti,
Laitti huonehen hamusen ,

Käski maata taltvikauen,
Asua ajat pahimmat,
Ilman soita soutamatta,

455. Viitoja mitasematta,
Kangasta kapuamatta,
Ahomiertä astumatta.
Sielt' on saatuna hopia,
Kultamme tuleteltuna."

460. Wäki nuori noin sanomi,
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Wäki wanha wieretteli:
"Mitä tehen metsä mielly,
Kuta tehen korpi kostu,
Ihastu salon isäntä,

465. Taipu ainonen Tapio?
Oliko keihon keksimistä,
Eli ampujan aloa?"

Waka wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirtti:

470. "Hywin meiän metsä mielty,
Hywin meiän korpi kostu,
Ihastu salon isäntä,
Taipu ainonen Tapio.

Mielikki metsän emäntä,
475. Tellerwo Tapion waimo,

Heitti kylmille kotinsa,
Asunmaansa autiaksi,
Läksi tietä neuomahan,
Rastia rakentamahan,

480. Tien »vieriä »viittomahan,
Mattoa opastamahan.
Weisti pilkat pitkin maita,
Rasti roaarohin rakoja,
Tuli kullan muuttelehon,

486. Hopian wajehtelyhon.
Ei ollut keihon keksimistä,
Eikä ampujan aloa,
Itse »vieri »vempeleltä,
Horjahti hawun selältä,

490. Puhki kultasen kupunsa,
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Halki marjasen mahansa;
Risut rikko rintapäänsä,
Hawut »vatsansa hajotti."

"Ohtoseni ainoseni,
495. Mesikämmen kaunoseni!

Jo nyt on tässä luien luske,
Luien luske, päien pauke,
Kotva hammasten kolina.
Otan nenän oholtani,

500. Wainun tuntemattomaksi;
Otan korroan oholtani,
Korwan kuulemattomaksi;
Otan silmän oholtani,
Silmän näkemättömäksi."

505. Siitä wanha Wäinämöinen
Sanan «irtto, noin nimesi:
"Sen nyt mieheksi sanoisin,
Urohotsi «lweleisin,
Jota umpiluut lukisi,

610. Sarjahampahat sanoisi,
Alla luisten pofwiensa,
Rautasten rusamiensa."

Itse umpiluut lukewi
Sarjahampahat sanowi,

516. Alla luisten polwiensa,
Rautasten rusamiensa.

Otti hampahat oholta,'
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Ohtonen metsän omena,

520. Metsän kaunis källeröinen!
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Wiel' on maata käyäksesi,
Saloa samotuksesi.
Lähe nyt kuulu kulkemahan,
Rahan armas astumahan,

625. Tästä pienestä pesästä,
Matalaisesta majasta;
Tulela on tumassa olla,
Läyli lasten lampimessä.

Tästä tänne tie mencmi,
530. Rata uusi urtenemi,

Vasten marmittomäkeä,
Kohti muoria kortiata,
Petäjähän pienosehen,
Honkahan hawusatahan;

535- Hywä siin' on ollaksesi,
Armas aikaellakstsi ;

Sihen tuuli turman tuopi,
Aalto ahmenen ajami;
Simullais on siikasaari,

540. Luonasi lohiapajas.
Sano täältä saatuasi,

Metsolahan mentyäsi:
"Ei siellä pahoin pietty
Urohoisessa mäessä,

645. Miehisessä joukkiossa;
Sima siellä syötettiyin,
Mesi nuori juotettihin,
Oluet ositettihin."

Waka wanha Wäinämöinen
550. Jo tuosta tuli kotihin;
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Wäki nuori noin sanomi,
Kansa kaunis lausutteli:
"Minne nyt saatit saalihisi,
Ehätit erän »vähäsi?

655. Lienet jäälle jättänynnä,
Uhkuhun upottanunna,
Eli suohon sortanunnn,
Katttahasen kaimanunna?"

Waka wanha Wäinämöinen
560. Sanan mirko, noin nimesi:

"Öisin jäälle jättänynnä,
Uhkuhun upottanunna,
Siinä koirat siirteleisi,
Linnut liiat peitteleisi;

565. Otsin suohon sortanunna,
Kaimanunna katttahasen.
Siinä toukat turmeleisi,
Söisit mustat muurahaiset.

Empä jäälle jättänynnä,
670. Uhkuhun upottanunna,

Enkä suohon sortanunna,
Katttahasen kaimanunna;
Tuonne saatin saalihini,
Ehätin erän mähäni,

576. Kultakuunahan kukulle,
Vaskiharjun hartioille;
Panin puuhun puhtahasen,
Honkahan hamusatahan,
Oksille olowimmille,

680. Lehmille lemeimmille,
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Ikenin itähän iskein,
Silmin luoen luotehesen,
Kaltoin kaainapohjasehen;
En latmahan lastenlinna,

685. Siinä tuuli turmelisi,
Ahama pahoin panisi.

Siitä manha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi saatti:
"Anna toisteki jumala,

590. Wast-tti makainen luo'a
Näin näissä elettämäksi,
Toiste laulaeltawaksi
Näissä häissä pyylypojan,
Pihlajattarcn pioissa,

695. Tuomettaren juomingissa.
Anna mastaki jumala,

Toisteki totinen luoja
, Rastia rakettamiksi ,

Puita pittoteltamiksi
600. Urohoisessa mäessä.

Miehisessä joukkiossa.
Anna mastaki jumala,

Toisteki totinen luoja
Soimaksi Tapion pillin,

605. Mctsän pillin pitttomaksi
Näillä pienillä pihoilla,
Kape hilla käytämillä."



192

MeKsäsKolmatta Nuno.
Alkaisi mielihywissään kannelta soittaa Wäi-

nämöinen, waan makaawi mielä meren pohjassa
kanteleensa. Saapi rautasen haraman, annaksen
merta haroamaan, ei keksi laonnutta soittoa. Ko-
tia tiellä kuulee loimun itkemän. Kysyttyä, mitä
itki, mastaa loimu pahoja päimiä itkemänsa jaker-
toilee kaiken mielalansa. Kieltää itkemästä Wäi-
nämöinen mielä iloksi huolten muuttuman. Laatii
paikalla kanteleksi, saapi tammesta naulat ja kie-
let laulaman neien himuksista. Niin istuu uutta
kanteletta soittamaan, eikä ollut, jota soitollansa
ei saanut liikutetuksi.

"vaka wanha Wäinämöinen
Arwelewi aimossansa:
"Jo nyt soitanto käwisi,
Ilon teentä kelpoaisi,

6. Näillä pienillä pihoilla,
Kapehilla käytäwillä,
Waan on kantelo kaonnut,
Iloni ikäti mennyt;
Waan on kantelo kaonnut,

10. Iloni ikäti mennyt,
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Kalasehen kartanahon,
Lohisehen louhittohon,
Ahin hauin haltioille,
Vellamon ikimäelle.

15. Harmon Ahti antanemi,
Kun on kerran keksinynnä."

Vaka manha Väinämöinen
Meni sepponsa pajahan,
Sanan «irtto, noin nimesi:

20. "Oi sie seppo Ilmarinen!
Tao lautanen harawa,
Varsi »vaskinen walaos,
Jolla ma meret haroan
Laposille aallot lasken,

25. Saaha harppu hauinluinen,
Kantelo kalanewänen,
Kalasesta kartanosta,
Lohisesta louhikosta."

Se on seppo Ilmarinen,
30. Takoja iän ikuinen,

Tako rautasen harawan,
Warren »vaskisen wanuwi;
Tako piit satoa syltä,
Warren »viittä »valmisteli.

35. Siitä wanha Wäinämöinen
Otti rautasen harawan,
Läksi selwille »vesille,
Ulapoille aukeille;
Harawoipi rannan raiskat,

40. Ruowon ruusut, kaislan laikut,
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Tukulle meret tukusi,
Laposille lasketteli.
Eipä löynnyt, ei tawannut,
Hauinluista harppuansa,

45. Iki mennyttä iloa,
Kaonnutta kanteletta.

Siitä wanha Wäinämöinen
Jo tohin kotia astu
Alla päin. pahoilla mielin,

60. Kaiten-talella kypärin.
Niin aholla seisotatsen ,

Katseletsen, tuunteletsen,
Kuuli koimun itkcmänsa,
Puun wisan wetistelewän.

65. Kysytteli, lausutteli:.
''Mit' itket mihanta loimu,
Wesalehti wierettelet,
Wyöhyt wallia walitat?
Ei sua sotahan wieä,

60. Ei tahota tappelohon."
Koimu taiten wastaeli,

Puu wisanen wieretteli:
"Niin ne muutamat sanomi,
Moniahat armelemi,

65. Elämän minun ilossa,
Riemussa remueleman;
Minä hoikka huolissani,
Itämissäni tlotsen,
Panen patkopäimissäni.

70. Typeryyttä tyhjä itken,
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Wajouttani walitan;
Kun olen kowin osaton,
Tuiki waiwanen waraton,
Näillä paikoilla pahoilla,

75. Lakeilla laitumilla.
Useinpa minun polosen,

Usein polon alasen,
Paimenet pahat kesällä
Puhki wiiltäwät pukuni,

80. Halki mahalasen mahani.
Usein minä polonen,

Usein polon abanen,
Näillä paikoilla pahoilla,
Lakehilla laitumilla,

85. Karsitahan kaskipuiksi,
Pinopuiksi pilkutahun,
Kolmasti tänä kesänä,
Tänä suurena suwena,
Miehet allani asuiwat,

90. Kirwestänsä kittuttiwat,
Mun polosen pään waralle,
Varten kauloa katalan.

Tuota itken tuon ikäni,
Puhki polweni murehin,

95. Kun olen kowin osaton,
Tuiki waiwanen waraton,
Koman ilman kohtelossa,
Talwen tullessa tukelan.

Jopa aina aikaisin
100. Murhe muowon muuttelewi,
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Huoli päätäni panewi,
Kaswot käypi kalweheksi,
Muistellessa mustat päiwät,
Pahat ajat arwellessa.

105. Siitä tuuli tuskat tuopi,
Pakkanen pahimmat päiwät;
Tuuli turkkia tuhuwi,
Lempo lehet leittoami,
Jotta aiman alastonna

110. Palelen pahalla säällä,
Pakkasen pahan käsissä,
Koprissa kowan wihurin."

Sano wanha Väinämöinen:
"El' itke wihanta koiwu,

115. Vesalehti mierettele ,

Vyöhyt mallia malita.
Saan maa itkusi iloksi,
Murehesi muuksi muutan,
Käännän huolesi humttsi."

120. Siitä manha Väinämöinen
Weisti käyreä wisasta,
Koppoa lomasta puusta,
Kanteletta koimuesta.
Veisteli kesäsen päiwän,

126. Kalkutteli kanteletta,
Nenässä utusen niemen,
Päässä saaren terhenisctt.
Saip' on koppa kanteletta,
Emäpuu iloa uutta,

130. Koppa koiwusta lujasta,
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Emäpuu »visaperästä.
Siitä wanha Väinämöinen

Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Tuoss' on koppa kanteletta,

135. Emäpuu iki iloa,
On kopp» kowasta puutzta,
Emäpuu »visaperästä;
Mistä naulat saatanehe,
Piättimet perittänehe?"

140. Kaswo tammi tanhualla,
Puu pitkä pihan perällä,
Tammessa tasaset oksat, .

Joka oksalla pMng,

Omenalla kultapyörä,
146. Kultapyörällä käkönen.

Niin käki kukahtelemi
Virkaten sanoa rviisi,
Kukahellen kuuennenki.
Kulta suusta kumpuawi,

160. Hopia walahtelewi,
Kultaselle funnahalle,
Hopeaiselle mäelle.
Siit' on naulat kantelehen,
Piättimet misaperähän.

155. Vaka wanha Väinämöinen
Siira noin sanoiksi wirtti:
"Nyt on naulat kantelessa,
Piättimet »visaperässä,
Käen kullan kukkumasta,

160. Hopiaisen huolinnasta;
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Vielä uupuwi wähäsen,
Viittä kieltä kanteloinen;
Mistä kielet saatanehe,
Jouhet jouatettanehe?"

165. Itki immittö aholla,
Nuori neitonen norolla;
Eipä impi tttenynna,
Ei marsin ilonnuttana.
Laulo iltansa kuluksi,

170. Auringon alimenoksi,
Miehen toimossa tuleman,
Sulhon saaman suosiossa.

Vaka manha Väinämöinen
Kuulewi kujerteleman,

175. Lapsukaisen lauleleman;
Sanan mirko, noin nimesi:
"Anna impi hapsiasi,
Neitonen himuksiasi;
Tuo minulle himusta miisi,

180. Kuusi hastasi kuleta,
Saisin kielet kantelehen,
Hänyet iki ilohon."

Anto impi hapsiansa,
Neitonen himutsiansa;

185. Antopa himusta wiisi,
Kuusi hastansa kuletti.
Siit' on kielet kantelessa,
Hänyet iki ilossa.

Siitä wanha Väinämöinen
190. Itse rupesi runoille,
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Istuwi ilon teolle,
Kiwiselle pottahalle,
Petäjäisen'pienan päähän,
Rahin rautasen nenähän.

195. Somitteli soittoansa ,

Laaitteli lauluansa,
Pani soiton soittamahan,
Laski äätten laulamahan.!
lop' on »Virkki puu misanen,

200. Vcsalehti leikittämi,
Kuttumi käkösen kulta,
Himus impyen'ilosi.

Sormin soitti Väinämöinen,
Kielin kantermo pakasi;

205. Notkot nousi, mäet aleni,
Ylähäiset maat aleni,
Alahaiset maat yleni,
Vuoret »vaskiset mamahti,
Kaikki kalliot kajahti,

210. Kannot hyppi kankahilla,
Kimet rannalla rakoili,
Mäellä pelmusi petäjät.

Kuulumi soria soitto,
Kuulu kuutehen kylähän,

215. Pitäjähän seitsemähän.
Lintuja liki tuhatta
Lenti tuoksi Väinämöisen,
Luoksi laulajan urohon.

Kotka kun kotona kuuli
220. Sen sulosen Suomen soiton,
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Heitti pentunsa pesähän,
Länti mailta mierahilta»
Kanteletta kuulemahan,
Iloa imehtimähän.

225. Kormen ukko koirinens»
Tanssimi tasajalassa,
Tehessä isän iloa,
Soitellessa Väinämöisen.

Siinä wanha Wäinämöinen
230. Kyllä soitteli somasti,

Kajahuttr kaunihisti;
Kun han soitteli kotona,
Huonehessa Honkasessa,
Niin katot kajahtelimat,

235. Ikkunat ilottelimat,
Silta soitti sorsanluinen,
Laki kultanen kulisi.
Kuu han kulki kuusikossa,
Vaelti petäikössä,

240. Kuusoset kumartelihen,
Männyt Mällä kääntelihcn,
Käpöset keolla mieri,
Hamut juurelle hajosi.

Kun han liikahti lehosfa,
245. Lehot leikkiä pitimät;

Kun han astahti aholle,
Kukat kuttimat kutuhun,
Vesat nuoret notkahteli.
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RolmekKMmenes Nuno.
Väinämöinen ja Joukahainen tapaamat toi-

nen toisensa tiellä. Joukahainen itsensä parempa-
na pitämä ei mäistä ja alkaa kaikenlaisia kertoella,
josta ymmärtäisi toinenki jo ylemämmän kohan-
neensa. Vasta miimmen Joukahaisen maailman
alkutöitä muistellessa sanoo Väinämöinenki tie-
tonsa, itsensä näissä töissä osallisna ylleen. Vie-
läkänä ei heittämä Joukahainen uhkaa Väinämöi-
sen laululla woittaa. Tästä syäntyy Väinämöi-
nen ja laulaa paikalla kainaloista asti maan sisä-
hän Joukahaisen. Jo tuskautuwa Joukahainen
rukoilee Väinämöistä itsignfä wapahuttamaan lu-
waten esinnä muita ja wiimmen ainoan sisarensa
lunnaaksi. Päästää miehen Väinämöinen. Jou-
kahainen itkien kotiin, ällillensä kertoo jo sisaren-
sa Väinämöiselle luwanneen. Ei olelvan itkettä-
wätä, emo, jo kauan toiwoneenfakln Väinämöistä
langoksensa.

Wsaka wanha Väinämöinen
Matkojansa mittelewi,
Toinen nuori Joukahainen
Ajoa suhuttelewi.

s. Tulit tiellä »vastatusten,
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Nahls puuttu rahkehesen,
Aisa aisahan takellu,
Nemmel mempelen nenähän.
West tippu mempeleslä,

10. Rasma rahkehen nenästä.
Siinä seiso Wäinämöinen,

Itse tuon?sanottsi mirkki:
"Siirry tieltä Joukahainen,
Sie olet nuorempi minua."

15. Se on nuori Joukahainen
Sanan mirtto, noin nimesi:
"Wähä miehen nuoruesta,
Nuoruesta, manhuesta,
Kenpä tieolla parempi,

20. Sen on tiellä seisominen;
Kenpä tieolla »vähempi,,'
Sen on tieltä siirtyminen."

Sano wanha Wäinämöinen:
"Kun ollet tieolla enämpi,

25. Sano törmin kuullakseni ,

Mitäpäs enemmän tieät."
Sano nuori lottahainen:

"Tieänpä minä jotctti:
Pohjola porolla kynti,

30. Etelä «mähcmolla,
Takalappi tarmahalla.

Siiall' on siliät pellot,
Tamilla laki tasanen;
Hym' on hylkehcn eleä,

35. luopi-mettä micrelt.msä,
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Luolahan lohia syöpi,
Simultansa siikasia.

Hauki hallalla kutemi,
Suukonna komalla säällä;

40. AhmeN arka märkähäntä
Sykysyt symilla uipi,
Kesät tuimilla kutemi;
Käypi särki säärtä lyöen,
Lohi konstin koipiellen."

45. Sillon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Niin mitä enemmän tieät,
Ulommaksi arwaelct?"

Sano nuori Joukahainen:
50. "Tieän siitäki etemmä,

Ulommaksi arwaelen:
Puut pitkät Pisan mäellä,
Hongat Hornan kalliolla.

Paju on puita ensimmäinen,
55. Paju puita, mätäs maita,

Kiiskinen ween kaloja,
Ilman lintuja tiainen,
Kyytöläinen käärmehiä.

Tulen synty taiwosesta,
60. Nuoresta wetosen synty,

Alku rauan ruostehesta."
Wctta wanha Wäinämöinen

Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Niin mitä enemmän tieät,

65. Ulommaksi arwaelct?
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Sano tarkkoja tosia,
Muisteloita Muinosia."

Sano nuori Joukahainen;
"Tieän kuitettti »vähäsen ,

70. Muistan ajan muutamanki:
Muistan meret kynnetyksi,
Kalah-auat laimetuksi,
Siweret symennetyksi ,

Sarkajaot sanotuksi,
75. Mäet mullermoitetutsi,

Nuoret luomuksi totohon,
Ilman pielet pistetyksi,
Taimon kaaret kannetuksi,
Taimoset tähytetyksi."

80. Sillon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki: . '

"Lapsen tieto, naisen muisti,
Ci ole partasuun urohon.
Omat on meret tyntämäni,

66. Meren kolkot kuokkimani,
Kalahauat kaimamani,
Siweret sywentämäni,
Sarkajaot sanomani,
Mäet muUermoittamani,

90. Kiwät luomani kokohon;
Olin ma mifssä kolmantena
Ilman pieltä pistämässä,
Taiwon kaarta kantamassa,
Taiwoa tähyttämässä."

95. Siina nuori Joukahainen
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Murti suuta, wäanti päätä,
Murti mustoa hawenta,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Tieän wieläti wähäsen,

100. Ulommaksi ymmärtelet»;
Tuonne laulan tuhman miehen,
Laulan lastuiksi »vesille,
Lumpehitsi lainehille."

Siitä suuttu Wäinämöinen,
105. Siitä suuttu ja häpesi.

Itse loihen laulamahan,
Sai itse sanelemahan;
Ei oo laulut lasten laulut,
Lasten laulut, naisten naurut,

110. Naan on partasuun urohon,
Joit' ei laula laitti lapset,
Eitä poiat puolettana,
Kolmannetkana kostat,
Nytysessä nuorisossa,

115. Polmessa ylenemässä.
Laulo wanha Wäinämöinen,

lärwet läitty, maa järisi,
Wuoret »vaskiset wapisi,
Paaet wahwat paukahteli,

120. Kiwilinnat liikahteli,
Tornit maahan torkahteli,
Portit Pohjolan repesi,
Ilman kaaret katkieli.

Laulo nuoren Joukahaisen,
125. Laulo suohon suoniwöistä,
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Niittuhun nisälihoista,
Kainaloista katttahasen.

Laulo koiran Joukahaisen
Kynsin kylmähän kimehen ,

130. Hampahin mesihatohon;
Laulo jousen Joukahaisen
Kaariksi »vesien päälle;
Laulo nuolet Joukahaisen
Hamukoitsi tiitätvitsi ;

135. Laulo pystysän kypärin
Otamaisten olkapäille ;

Laulo haljakan sinisen
Hattaroiksi talwahalle;
Laulo ussatan Utusen

140. Halki taiwahan tähitsi.
Itse nuori Joukahainen

Jo on suossa suoniwöistä,
Nutussa nisälihoista ,

Kamalaista kankahassa.
145. Se siitä hywin pahastu,

Toki miimmen tuskautu,
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Oi sie »viisas Wäinämöinen,

150. Tietäjä iän ikuinen!
Pyörrytä pyhät sanasi,
Peräytä lausehesi,
Päästä tästä pälkähästä,
Tästä seikasta selitä."

156. Se on »viisas Wäinämöinen
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Itse tuon sanoiksi mlrtti :

"Niin mitä minulle annat,
Kun pyörrän pyhät sanani,
Peräytän lauseheni?"

160. Sano nuori Joukahainen:
"Ompa mulla kaarta taksi,
Toinen tarkka ammunnalta,
Toinen lyömähän rimiä;
Ota niistä jompikumpi."

165. Sano wanha Wäinämöinen:
"Katson ma päälle kaariesi;
Huolin hurja jousistasi;
On kaari itselläntti
Kahta «tointa kallihimpi,

470. Kahta kolmia parempi.
Ei ole kaaren kantajoa,

Eikä nuolen noutajoa;
Mitä annat lunnahaksi?"

Sano nuori Joukahainen:
175. "On mtnull' oritta kaksi,

Toinen tarkka askelelta,
Toinen käymähän ripiä;
Ota niistä jompikumpi,
Päästä tästä pälkähästä

180. Tästä seikasta selitä."
Sano wanha Wäinämöinen:

"Katson päälle oritiesi,
Suren sukkajalkojasi;
On ori itselläntti

185. Kahta kolmia parempi,
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Niittä kuutta mirkiämpi,
lonk' on lampi lautasilla,
West selmä selkäluilla,
Syö se heinät yettehestä,

190. Neen pilmestä pitäwi.
Ei ole oron ottajoa,

Suwikunnan suitsioa,
Warsan wiejeä waolle;
Mitä annat lunnahaksi?"

195. Sano nuori Joukahainen:
"On mulla sisar koissa,
Jok' on »varrelta »valittu,
Seka kaunis kaswannolta;
Annan ainoan sisaren,

200. Lainoan emoni lapsen,

Polwiseksi puolisoksi,
Nanhan päiwäsi »varaksi,
Sie pyörrä Pyhät sanasi,
Peräytä lausehesi,

206. Päästä tästä pälkähästä,
Tästä seikasta selitä."

Sillon wanha Wäinämöinen
Pyörrytti pyhät sanansa,
Peräyytti lausehensa.

210. Itse nuori Joukahainen,
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin,
Itkeä metistelemi,
Kotihinsa tullessansa.

216. Isä pääty ikkunassa,



209

Emo aittojen «ajoilla.
Emo ennätti kysyä,
Waimo wanha tuttaella:
"Mitä itket poikueni,

220. Waiwan nähtyni »valitat.
Sano nuori Joukahainen:

"Ohoh maammo kantajani,
Oi emo ylentämän!!
Ompa syytä ittiällä,

225. Waiwoja »vetistäjällä-
Tuota itken tuon ikäni,
Puhki polweni murchin,
Annon ainoan sisaren,
Lainasin emoni lapsen,

230. Wanhalle Väinämöiselle,
Ikuiselle tietäjälle.
Annon wanhalle »varaksi,
Turmaksi tutisemalle."

Emo kahta kämmentänsä,
235. Hyrehti molempiansa,

Sanan mirtto, noin nimesi:
"Ellös itke poikueni,
Ci ole itettämiä;
Tuota toimoin tuon ikäni,

240. Puhki polweni halasin,
Sumukseni suurta miestä,
Vämykseni Väinämöistä,
Laulajoa langokseni."
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Uhesneljättä Nuno.
Wäinämöinen metsässä, mastan taitannassa

tapaa Joukahaisen sisaren. Warottaa tyttöä tästä-
lähin maan hänelle mielimään^ Tyttö mefisilmis-
sä kotiin, äitillensä kertoo metsässä Kalemaisen
tulleen, häntä itsellensä kasmamaan käskeneen.
Emo tyttöänsä kieltää milläsäkään olemasta, ait-
taan Menemään ja siellä parahisin Maatteisin puke-
maan. Tyttö eMonsa silmiltä pihalle, siellä yhä
itkee »vetistelee. Kysymälle emolle mitä yhtäläiseen
itki »vastaa etnten meren pohjaanki kun wanhalle
Väinämöiselle menewänsä. Niin katosi mereen tyt-
ti. Tuli nyt cmonki »vuoro itkeä; itki jotta kol-
me kokonaista jokea kyyneleistä kaswo. Vaan
tytti Väinämöisen moniaasti onkiessa puuttu kalana
onkeen. Wäinämöinen esinnä kyllä ottotst katsoo,
wiimmen luulee loheksi. Ottaa weitscn, alkaa hal-
ki leikata, niin kala käsistä loistahti mereen ja il-
mottihen. Pyytää Wäinämöinen wiclä toiste tu>
lemaan; ei tullut. Niin Väinämöinen tylläki mu,

rehtii, kun ei älynnyt pitää kauan kaimattua tyt-
töä. Vielä unissaki kumailee jo oletvan tytön saa-
mattomassa.

Visar nuoren Joukahaisen,
Ainoa emonsa lapsi,
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Läksi mastoa metsästä,
Vastan päitä warwttostZ.

6. Taitto mastan taatollensa,
Toisen taitto maamollensa,
Kolmatta kohotteleksen
Nuorimmalle meiollensa.

Tuli manha Väinämöinen,
10. Sanan mirtto, noin nimesi:

"Kasma tyttö minussa mielin,
Elä muissa nuorisoissa;
Kasma kaloissa somissa,
Veny merkamaattehissa,

15. Kasma leiman kannikalla,
Vehnäleimän miploisilla."

Neiti itkien kotihin,
Kallotellen kartanolle.
Isä pääty ikkunassa

20. Kirmesmartta »vuolemassa:
"Mitä itket tytti raukka,
Tytti raukka, neiti nuori?"

"Dmpa syytä itkiallä,
Vaimoja mesistäjällä.

25. Sitä itken taattoseni,
Kirpo risri rinnaltani,
Kari »vyöstäni karisi;
Rinnalta hopiaristi,
Kari kulta myöhyestä."

30. Veljekset meräjän suussa
Lattioita laatimassa:
"Mitä itket sisko raukka.
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Sisko raukka, neiti nuori?"
"Ompa syytä itkiällä,

35. Vaimoja Mesistäjällä.
Sitä itken meittorautat,

" Kirpo sormus sormestani,
Helmet taulasta helisi;
Kultasormus sormestani,

40. Kaulasta hopiahelmet."
Sisarekset sillan päässä

Vyötä kullaista kutomat:
"Mitä itket sisko raukka,
Sisko raukka, neiti nuori?"

46. "Ompa syytä itkiällä,
Vaimoja mesistäjällä.
Sitä itken siskoratttat,
Kilpo kullat kulmiltani,
Hopiat himtttsiltani,

50. Sinilangat silmiltäni,
Punalangat pääni päältä."

Emo aitan kynnyksellä
Voita kirnussa pesemi:
"Mitä itket tytti raukka,

56. Tytti raukka, neiti nuori?"
"Ompa syytä itkiällä,

Vaimoja mesistäjällä.
Sitä itken maammoseni,
Läksin maitoa metsästä,

60. Vastan päitä warwikosta;
Taiton »vastan taatolleni,
Toisen tallon maamolleni,
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Kolmatta kohottelimma
Nuorimmalle «elolleni,

65. Osmonen norosta nousi,
Kalcwainen kastemailta:
"Kaswa neiti minussa mielin,
Elä muissa nuorisoissa;
Kaswa kaloissa somissa,

70. Veny werkawaattehissa,
Kaswa leiwän kannikalla,
Veny leiwän wiplosilla."

"El' oo neiti milläkäna,
Emon tuoma tuollakana;

75. Astu aittahan mäellä,
Kalkuttele kartanolle;
Kolm' on alttoa mäellä,
Amaos parahin aitta.
Syö sie siellä muosi moita,

80. Tulet muita muolahampi;
Syö toinen sian lihoa,
Tulet muita sirkiämpi;
Kolmas kuore tokkaroita,
Tulet muita kaunihimpi.

85. Siell' on arkku arkun päällä,
Lipas lippahan lomassa;
Armaos parahin arkku,
Kimahuta kirjokansi,
Siin' on kuusi kultawyötä,

90. Seitsemän sinihamoista.
Pane päällesi paralnta,
Komehinta kaulallesi,
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Ripeintä rinnoillesi,
Varrellesi walkeinta."

95. Meni itkien pihalle,
Kiillotellen kartanolle.
Illat itki ikkunassa,
Aamut aitan kynnyksellä,
Päimäkauet kartanolla,

100. Kuutauet kiljaisten suilla,
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"En minään ennen ollut
Mustin muita neitosia,

105. Kalpeampi meen kaloja,
Tulin muita mustemmaksi,
Kalpeammatsi kaloja."

Meni emo katsomahan
Kolme yötä oltuansa:

110. "Mitä itket tytti raukka ,

Nuorra saatuna malitat?"
"Ompa syytä itkiällä,

Vaimoja »valittajalla;
Sitä itken maammoseni,

116. En mä wanhalle menisi,
Ikimanhalle märäksi,
Turmaksi tutisemalle,
Suojaksi sopun kululle;
Menisin minä merehen,

120. Alle aamojen symien,
Sisareksi siikasille,
Veikoksi meen kaloille,
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Hym' ompi meressä olla,
Alla aaltojen asua,

125. Sisarena sukasilla,
Veikkona meen kaloilla;
Siika silmäni pesisi;
Hauki pääni harjoaisi."

Meni aittahan mäellä,
130. Kallotteli kartannolle.

Kolm' on aittoa mäellä,
Ankasi patahan aitan.
Siell' on arkku arkun päällä,
Lipas lippahan lomassa.

135. Aulasi parahan arkun,
Kimahutti kirjokannen;
Löysi kuusi kultamyötä,
Seitsemän sinihameista.
Pani kullat kulmillensa,

140. Hopiat himtttsillensa,
Sinilangat silmillensä,
Punalangat päänsä päälle.
Pani päällensä parasta,
Kaulallensa kaunihinta,

145. Ripehintä rinnoillensa,
Varrellensa mattehinta.
Siitä syöstihen merehen,
Alle aamojen symien,
Sisareksi siikasille,

150. Veikoksi meen kaloille.
Emo aittahan tulemi

Kolme yötä oltuansa:
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"Minn' on saanut tytti raukka?
Jo on kuollut tytti raukka;

155. Mennyt lietohon merehen,
Alle aamojen symien,

Sisareksi siikasille,
Veikoksi meen kaloille.
Sisarena siiat syöpi,

160. Veen kalat »veikkonansa."
Siitä emo itkemähän,

Kyynelmierus »vieremähän.
Vieri kyynel, »vieri toinen,
Vieri metrehet »vetensä,

165. Ihopäillä itkemillä,
Muheilla muotopäillä,
Vieri poskille poloseu.

Vieri kyynel< mieri toinen,
Wien metrehet metensä,

170. Pölösiltä poskiltansa,
Ripeille rinnoillensa.

Wien kyynel, mieri toinen,
Wien metrehet metensä,
Ripehiltä rinnoiltansa,

175. Hienojille helmoillensa.
Wien kyynel, mieri toinen,

Wien metrehet metensä,
Hienosilta helmoiltansa,
Sulttusille sukkasille.

180. Wien kyynel, mieri toinen,
Wien metrehet metensä,
Sulttusilta sukkasilta.
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Kautokengan kantasille.
Wien kyynel, mieri toinen,

185. Kauto metrehet metensä,
Kautokengan kantasilta.
Maahan alle jalkojensa.
Wien maahan maan hymttsi,
Wetehen meen hymiksi.

190. Niin kasmo jokea kolme
Yhen ihmisen itusta,
Yhen immen kyyneleistä.
Kasmami joka jokehen
Kolme koskea komoa,

196. Yhen ihmisen itusta,
Yhen immin kyyneleistä.
Kasmo kolmin luotoloita
Joka kosken kuohumille;

Kolmin loimuja yleni
200. Joka luomon partahalle;

Sai siitä käkeä kolme
Koimuloihin kukkumahan.
Yksi kuttu lemmen, lemmen,
Lapselle lemmettömälle,

205. Toinen kukku armon, armon,
Armottomalle emolle,

Kolmas kuttu sulhon, sulhon,
Sulhottomalle tytölle.

Siitä wanha Wäinämöinen
210. Oli ongella olia,

Käelsellä käänteliä,
Nenässä utusen niemen,
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Päässä saaren terhenisen.
Otti ongen taskustansa,

215. Wäkärauan wäskystänsä;
Ongetteli ongellansa,
Tatrallansa tartotteli.
Wapa maskinen mapisi,
Hopiainen siima siuku,

220. Nuora kultanen kulisi.
Jo päimänä muutamena,

Huomenna monitahana,
Kala otti ontehensa,
Tarttu tatrarautahansa.

225. Sen meti menosehensa ,

Talu taltapohjahansa.
Katselewi, tääntelcwi,

Sanan wirtto, noin nimesi:
"Mi on tummasen kuivannut?

230. Emp' on tuota tuonettana.
Siliäht' on siikaseksi,
Kuliahka kuujasetsi,
Haliahta haukiseksi,
Ewätön emäkalaksi,

235. Räpylätön hytteheksi,
Ihala imehnoseksi,
Pääriwaton neitoseksi,
Wyötön Wäinön tyttöseksi,
Korwiton kotiomaksi;

240. Luonnonko lohikalaksi?"
Wyöll' on »veitsi Väinämöisen,

Pää hopia huotrassansa,
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Lohi leittaellaksensa ,

Kala palstoin pannaksensa,
245. Satronaisiksi saroiksi,

Lohisiksi lounahiksi,
Paaston ajaksi paloiksi.

Alko lohta leittaella,
Veitsin wiilteä kaloa;

260. Lohi leiskahti merehen,
Kala kirjo kimmeltihen,
Pohjasta punasen purren,
Emästä eriwenehen.

Äsken päätänsä ylenti,
255. Oikiata olkapäätä,

Wasempia warpahia,
Sormia nimettömiä,
Vihurilla wiiennellä,
Kupehella kuuennella.

260. Nosti kättä oikiata,
Näytti jalkoa »vasenta,
Seitsemntännellä selällä,
Aallolla yheksännellä.

Sieltä noin sanoiksi wirtti:
265. "Ohoh sinua ukko utran!

Kun et tuntenut piteä
Veen «iimmeistä tytärtä.
Ahin lasta ainokaista,
Vellamon «etistä neittä.

270. En ollut lohi punanen;
Olin sisar Joukahaisen,
Kuta pyyit kuun ikäsi,
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Puhki polwest halasit.
Cnk' ollut minä tulewa

275. Lohi leittoallaksesi,
Kala wiploin wiilläksesi,
Eli palstoin pannaksesi,
Aamusttsi atrioiksi,
Murkkinaisttsi muruiksi,

280. Lohisiksi lounahiksi,
Paaston ajaksi paloiksi."

Sano wanha Wäinämöinen:
"Miksi sie tulit minulle."

"Olinpa minä tulema
285. Kainaloiseksi kanaksi,

Ikuseksi istujaksi,
Polmisetsi puolisoksi.
Tulin wanhalle waraksi,
Turmaksi tutisemalle,

290. Sun sian lemittäjätsi,
Pään alasen lastiatsi,
Pirtin pienen pyyhtiäksi,
Lattian lakasiaksi,
Tulen tuojaksi tupahan,

295. Wattian mirittäjäksi,
Olutkannun kantajaksi,
Atrian asettajaksi."

Sano manha Väinämöinen
Alla päin pahoilla »nielin:

300. "Oi sie sisar Joukahaisen!
Voi sie tulla toinen kerta."

Ei eneä tulluttana,



221

Itse aaltohin aleni.
Tuonne maipu mastikänä,

3u6. Veen kalmosta katosi,
Kimen kirjaman sisähän,
Maksan karmasen malohon.

Siitä manha Väinämöinen,
Alla päin pahoilla mielin,

310. Kaiken kallella kypärin,
Kotihinsa tullessansa,
Itse tuon sanoiksiZmirtti:
"Ohoh hullu hulluuttani,
Mieleltä mäheyttäni!

315. Olipa minullai mieltä,
Ajatusta annettuna,
Syäntä suurta surmottuua;
Oli ennen aikoinansa,
Vaan ei nyt nykysin aion.

320. Nyt on mieli mettiässä,
Ajatukset armosessa,
Kaikki toimi toisialla.
Jota toimoin tuon ikäni,
Puhki polweni halasin,

325. Äsken tuli onkeheni,
Tarttu takrarautahani,
Vaan en tuntenut piteä,
Veen wiimmeistä tytärtä,
Ahin lasta ainoata,

330. Vellamon »vetistä neitiä.
Sano nyt Untamo unesi,

Makuhusi maan »venyjä,
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Missä Wuojela eläwi,
Neiot Vellamon wenywi."

335. Sano Untamo unensa,
Makuhunsa maan wenyjä:
"Tuolla Ahtola asuwi,
Neiot Vellamon wenywi,
Alla aaltojen sytvien,

340. Selässä meren sinisen,
Kirjawan kiwen sisässä,
Maksan karwasen malossa.

Siellä Ahtola asuwi,
Neiot Vellamon wenywi,

346. Pikkusessa pirttisessä,
Kamarissa kaitasessa,
Saan lukkojen takana,
Tuhansin awaimien."
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Nahesneljattä Nuno.
Marjatta kauan neitenä kotona ollut joutuu

paimeneen, syöpi kummanlaisen marjan, josta hä-
nelle syntyy poika. Tuoan pappi lasta ristimään,
kysyy pappi ku saataisi isättömän poian tuomarik-
si. Saahaan wanha Wäinämöinen, tuomitsee poian
suohon mietamäksi. Aukasee suunsa kaksiiviikkonen
lapsi ja pti.isee jo määrin tuominneeksi. Siittä suut-
tuma Väinämöinen jo laulaksen poies elämien luo-
ta, kantelen ainoastansa muistoksi jalelle jättämä.

I^arjatta koria kuopus
Kaswo koissa kottiassa;
Hirren kynnystä kulutti
Hienosilla helmoillansa,

5. Kamanoa kaksi hirttä
Pätöwillä päärimoilla,
Siltalauatt lattioa
Kautokengan kantasilla.

Marjatta koria kuopus
10. Aina pittuen pitänyt,

Aina ollut neityenä,
Pantu on lehmän lypsentähän.
Lypsi lehmät leppehesti,
Muut on kaikki lehmät lypsi,

15. Senpä heitti lypsämättä,
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Ku oli häirynyt härille
Marjatta koria kuopus»

Aina pittuen pitänyt ,

Aina ollut neityenä,
20. Oli kirttohon menemä.

Sai öronen maljahisin,
Puna puikkojen etehen,
Ei istu oron rekehen.
Pantu on tamma maljahisin,

25. Ruskia reen etehen,
Ei istu rekehen tamman,
Jok' oli ollut upehilla.
Pantu on ruuna maljahisin
Puhas puikkojen etehen,

30. Niin istu rekehen ruunan,
Sillä kilttohon ajami.

Marjatta kotia kuopus
Aina pittuen pitänyt,
Aina ollut neityenä,

35. Pääty karjan paimeneksi,
Läksi lammasten keralle.
Pah' on olla paimenessa,
Tyttölapsen liiatenki;
Mato heinässä matami,

40. Sisiliskot siuottami.
Ei mato matanutkana,

Sisilisko siuottanna,
Oli Marjanen mäellä,
Punapuola kankahalla.

45. Niin marja mäeltä huuti,
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Punapuola kankahalla:
"Tule neiti poimimahan,
Tinarinta riipomahan;
Vyö maski malitsemahan,

50. Ennen kun etona syöpi,
Mato musta muittoami."

Marjatta koria kuopus
Meni marjan katsontahan,
Punapuolan poimentahan. ,

65. Keksi marjasen mäeltä,
Punapuolan kankahalta:
"On marja näkemiähän,
Puola ilmoin luomiahan;
Alahahko maasta syöä,

60. Ylähähkö puuhun nosta."
Tempo kartun kankahalta,

Sillä marjan maahan sorto;
Kirpo mnrjanen mäelle,
Siitä mäelle seisotatsen.

65. "Nouse marja helmoilleni!"
Nousi marja helmoillensa.

"Nouse ntar.-a mnöni päälle!"
Nousi malja myönia päälle.

"Nouse marja linnoilleni!"
70. Nousi marja rinnoillensa.

"Nouse marja huulilleni!"
Nousi marja huulillensa;
Huuliltansa kielellensä,
Kieleltä kertttsihinsa,

75. Siitä »vatsahan »valahti.
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Marjatta koria kuopus
Siitä tyyty, siitä täyty,
Siitä paksuksi panihen,
Lihamcttsi liittelihen.

80. Kanto kohtua komoa,
Vatsan täyttä mattiata,
Ympäri yheksän kuuta,
Kuuta puolen kymmenettä.

Niin kuulla kymmenennellä
85. Vaimon maimaksi tulemi,

Painumi pakolliseksi,
Vatsan täysi maikiaksi.

Siitä meiän Marjatta
Jo tuossa ajattelemi,

90. Minne mennä, kunne käyä,
Kusta kylpyä kysellä.
Sanan mirtto, noin nimesi:
"Piltti pieni piikaseni!
Lähe kylpyä kylästä,

95. Saunoa Sariolasta,
' Jossa huono Holman saisi,

Awun ange tarwitseisi."
Piltti pienin piikojansa,

Paras palkkalaisiansa,
100. Hymä kiclas käskeätti,

Kepiä kchuttoaki,
Koprin helmansa kokosi,
Käsin kääri maatiehensä,
Sekä juoksi, jotta joutu,

105. Ruman Ruotuksen tupahan.
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Ruma Ruotus paitulainen
Syöpi, juopi pöyän päässä,
Päässä pöyän palollahan,
Alman aiminaisillahan.

110. Ruma Ruottttsen emäntä
Lieho sillan liitoksella,
Laaho keskilattialla,
Cläwi hywän taivalla.

Sano Piltti pieni piika:
115. "Läksin kylpyä kylästä,

Saunoa Sariolasta,
Jossa huono hoiwan saisi,
Awun ange tarwitseisi."

Ruma Ruottttsen emäntä
120. Sanan mirtto, noin nimesi:

"Kellen kylpyä kyselet,
Kellen aihelet apua?"

Sano piltti pieni piika:
"Kysyn muorille kotona."

125. Ruma Ruotuksen emäntä
Sanan wirko, noin nimesi:
"Ei kylyt kylähän joua;
On kylpy Kytömäellä,
Huone hongikkokeolla,

130. Johon portto poiat saapi,
Tuulen lautta lapset luopi."

Piltti pieni piikojansa
Sekä juoksi, jotta joutu,
Sano tuonne tultuansa

135. Luoksi muorinsa kotona:
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"Eule kylpyä kylässä,
Saunoa Sariolassa.

Ruma Ruotus paitulainen
Söip'on joip'on pöyän päässä,

140. Päässä pöyän palollahan,
Aiwan aiwinaisillahan,
Ruma Ruotuksen emäntä
Lieho sillan liitoksella,
Laaho keskilattialla,

145. Eläen hywän tawalla.
Mie sanoin sanalla tuolla:
Läksin kylpyä kylästä,
Saunoa Sariolasta,
Jossa huono hoiwan saisi,

150. Awun ange tarwitseisi.
Ruma Ruotuksen emäntä

Sanan wirto, noin nimesi:
Kellen tvlpyä kyselet,
Kellen aihelet apua?

155. Mie sanoin sanalla tuolla:
Kysyn muorille kotona.

Ruma Ruotuksen emäntä
Sanan wirtto, noin nimesi:
Ei tylyt kylähän joua;

160. On knly Kytömäellä,

Huone hongikkokeolla,
Johon portto poiat luopi,
Tuulen lautta lapset saapi."

Siitä meiän Marjatta
166. Itse tuon sanoiksi wirtti:
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"Lähteä minun tulewi,
Niinkuin muinenti kasakan,
Eli orjan palkollisen."

Viepi »vastan marjossansa,
170. Lehen lemplsuojassansa,

Astua taputtelemi
Huonehesen hongikolle,
TaUihin Tapiomäelle.

Niin sano sanalla tuolla,
175. Lausu tuolla lausehella:

"Heltteäs hymi hemonen,
Huokoas metäjä marsa!
Valsan kautta maimaloisen,
Kylylöyly löyhäytä,

180. Sauna lämpönen lähetä,
Jotta huono hoiwan saisi,
Awun ange tarwitseisi."

Heittäsi hywä hemonen,
Huokasi metäjä marsa,

185. Watsan kautta maimallisen.
Min hemonen henkeämi,
Se on luotu lylyn löyly,
Vesi »viskattu »viaton.

Siitä meiän Marjatta
190. Kylpi kylvn kynältänsä,

Vatsan löylyn mallaltansa.
Saip' on tuonne poikuensa
Heinille kesäteoille,
Suorajouhen soimen päähän.

196. Siitä meiän Marjatta
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Otti poian polmillensa,
Lapsen lannepuolellensa.
Kaswatteli poluttansa,
Knllalsta omenuttansa,

200. Hopiaista sauvansa,
Alla seulan seulottaman.
Alla kormon tannettaman,
Alla jauhaman kimofen,
Alla juokseman jalaksen.

205. Siitä meiän Marjatalle
Kasmo poika kaunokainen.
Ei tietä sukua sillä;
Iso kutsu Ilmorttsi,
Emo ehtopoiatsehen,

210. Veljet mennon joutiotsi,
Sisaret sotijaloitsi ,

Muu pere nimettömäksi.
Etsittihin ristiätä,

Katsottihin tastajata;
215. Tuli pappi ristimähän,

Virokannas kastamahan,
Palmonen pitelemähän.
Sepä tuon sanoiksi mirkki:
"Ketä tuohon tuotaisi

220. Tuon on tuhman tuomariksi?"
Tuotu on manha Väinämöinen,

Tietäjä iän ikuinen.
Sano manha Väinämöinen:
"Poika suolle mietäöhö,

225. Puulla päähän lyötäöhö,
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Tangolla taptttaoho."
Puhu polta puolikuinen,

Kaksimiitkonen kajahti:
"Ohoh utto ulkomainen,

230. Nirokannas Karjalainen!
Kun olet tuhmin tuominnunna,
Määrin piiännä lakia."

Pappi risti ripsahutti,
Tästä lapsen tapsahutti,

235. Metsolan tunintahatsi,
Rahasaaren »vartiatsi.

Siitä suuttu Wäinämöinen,
Siitä suuttu ja häpesi;
Laulo terran miimmesensä,

240. Laulo wastisen wenehen.
Laulo ruuhen rautapohjan.
Laskea karehtelemi,
Wcnehellä maskisella ,

Kuutilla kuparisella,
246. Yläsihin maaemihin,

Alasihin taiwosihln.
Sinne puuttu pursinensa,

Wenehinensä »venähty,
Jätti kantelon jälille,

250. Suomelle ilon ikuisen,
Laulut suuret lapsillensa-
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-^erännetttö , heittänenkö,
Luonenko, lopettanenko,
Wai wasta alottanenko?
Wiel' oisi sa'an sanoja,

5. Tuhat wirren tulkelmusta,
Joit' ei laula kaikki lapset ,

Ymmärrä yhet^urohot,
Likä »vaimot »varsinkana.

Waan ei koski »vuolaskana
10. Laske mettänsä loputen,

Eitä laulaja hymätän
Laula tyyni »virsiänsä.
Mont' on muutati muretta,
Paljo huolta huommisesta;

15. Nälkä mulla näin sanomi:
"Suut' elä kullatta kuluta,
Pieksä kieltä penningittä;
Laulajan laki palami,
Runoin kulttu kuimettumi,

20. Waan ei kormat kuuntclian."
Waan kuitenki. kaikitenki,

Wirren laulon, laulun laiton,
Oksat karsin, tien osasin.
Siitä sinne tie menemi,

25. Rata uusi urkenemi,
Paremmille laulajille,
Taitamammille runoille,
Nuorisossa^ nousetvassa,
Polmessa ylenemässä.

Loppu.



Toisintoja.
Ensimmäinen Runo.

V. 5. Laulaja minä olisin,
Laulaja olettelisin
Hywän toiseni kerralla.
Parempani kumppatini.

6. Suullinen sanalliseni!
8. Eaaumma sanelemahan,
18. Kansassa ylenemässä;
60. Suorin solmun sommelolta.
70. Wähän piimän mietteheksi;
72. Huomeneni huokiaksi.

Taonta on sepolla työtä,
Laulanta laki runolla,
Kukxnta kesäkäellä,
Painanta Sinettärillä.

80. Itse wanha Wäinäm.inei.,
* Isä ivanhan Wäinamöisen,

84. Ilämysty atkohins»,
Ouostu elämähänsä.

101. Otawainen ottannnna;
117. Tako rautasen orihin

Hiirenlarwasen hemosen,
Tako farmisen satulan.

127. Hewosella hirwisellä,
Kalahauin tormasella.
Lohen mustan muotoftlla,

128. Hiirenlarwalla hewolla.
129. Aio syötyjä ahoja,

Noita Wäinön kanlahia ,
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137. Lappalainen kyytröselkä
Kanto milkolita mihoa,
Kauanaikaista karetta

139. Kaukoa katsetta suurta
"" Kaukaista ylenkatsetta
" Kanto kaukaisia katsetta

140. Päälle wanhan Wäinämöisen.
141. Wnlmitti tulisen jousen.

Jalon kaaren kaunisteli,
142. Teräskaarisen kaniwi;
143. Kaari ruuasta rakettu,

Gelk' on maskesta malettu.
155. Nuoli pilliä pinohon,

Kolmisulkia lokohon ,

Warret tammesta manumi,
Päät tekewi terwaksest»,

' Teki piliä pimofen,
Kopran nuoloja komia,

157. Sulitteli nuoliansa
" Sulitti tuliset nuolet

160. Warpusen »vipusimilla.
168. Taisi jantehen tawata,
169. Himuksista Hiien immen,

Karmoista «mökapehen.
* Hännästä ujon upehen,

Hapsista halukapehen.
179. Wuotti illan, muotti aamun,

Illat istu ikkunassa,
Aamut aitan kynnyksellä,
Päimät kuunnellen kujassa,

187. Keksi mustasen merellä,
Ginermöisen lainehilla,

188. Selässä sinisen hirmen,
Selmällä meren selällä,
Ulapalla aitkialla.
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190. Toki nuolensa tuliset
Kormulla tulisen kosken,
Pyhän mirran pyörtänälla ;

211. Ampu kuiten, ei totellut;
213. Min käsi ylentänehe.
215. Min käsi alenlanehe,

Sen nuoli ylentäöhön.
217. Ampu nuolen ensimmäisen,

" Ampu kerran nuoliansa,
Meni ylitse merehen;
Ampu toisen nuoliansa,
Meni alatse merehen j

227. Koki kerran kolmannenki,
Jopa miimmen kohti käypi,
Ampu riuhto Wäinämöisen
Wasemehen kainalohan.
Päähän olka oikiuhan,

229. Ampu olkisen orihin ,

Hernemartisen hemosen
Alta »vanhan Wäinämöisen,
Läpi lankien sioista,
kautta kainalolihojen.

231. Oikiasta olkupäaslä,
Kuutti kainalon »vasemen.

234. Sormin sortumi metehen.
Käsin läänty luinehesen,

' Sorlu sormin lainehille,
Käinmenin »vesille läänty,

" Sormin suistumi metehen,
Kääntymi käsin merehen,

145. Astune kotiahoille,
Saane Wäinön lankahille.

246. Saane Wäinölän »saloille.
249. Seulu seitsemän kefta,
253. Meri aaltonen e'essä ,
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Talanansa taimas kirkas.
257. Kussa kättänsä kohotti,
260. Sihen niemiä nimesi;
262. Sihen kuopat luimaeli;

" Sihen kuoppia komerti;
264. Lati nuottalaslimia;

' Sihen fiimosi apajat;
269. Purret käypi kauppamiesten.
257—259. Mahto luo» luotaloita,

Saatti saaria sanella,
Salakarit siunaella,
Kalohauat lasmatella.

270. Lenti kokko koilta ilman,
Koilta ilman , alta taimon ,

' Hanhonenpa ilman lintu
Lenteä lehutteltmi,

' S.tkonen on ilman lintu
Gtsimi pesän sioa,

' Haapana haki peseä,
Asunmaata armaeli,

372. Tuli Turjan lintuhissa.
Sai Lupin lapukkaissa,

874. Lenti kaikki ilman tuulet,
279. Pisti polmensa pesäksi,
287. Päähän polmen Wäinämöisen.
283. Wonu »vaskesta pesänsä,
390. Munimi munia kolme,
297. Kuuli suonien sulaman.
298. Liikahutti pulmiansa,
300. Munat mierey metehen ,

' Munat mierehty metehen,
Lapsukaiset lainehesen,

303. Kokko ilmahan yleni.
" Kotka läksi lentämähän.

306. Mi munass' alanen puoli.
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' Munoa alanen puoli
' läälitsän alanen puoli

308. Mi munuss' Ylänen puoli, (K. 306.)
310. Mi munassa ruskiato,

' läulitsässä ruskiata,
312. Mi munassa malliata, (K. 310.)
314. Ml munasia luun muruja,

' läälitsässä luun muruja

Toinen Runo.
4. Petäjäissä pölkyn päänä,

' Meni männyn saikälenni,
10. Jo tunsi mhun tuleman,

Hätspäiivän päälle saaman,
15. louin puulle pyörimälle ,

Warwulle wupisewalle,

25. Tulehenko teen lupani,
Wai metehen saunan salman»

28. Tuli tuiki polttanen," ;

29. Westa-i pirttini metehen,
illiesi mienemi iäti.

30. Siitä tuuli nimitteli,
Ilma lieto liik»tt>li ,

33. Tuonne »viepi Wäinämöisen
Pirun pitkähän perähän,

39. Tuolla Pohjolan lähellä,
Kylän kurjan kuulumilla,

44. Tulin mailta tuttamitta,
Siirryin syntymäsioilta ,

46. Jäniksen jälettömälle.
50. Kaikki sammakot sanomi,
61. Matkoa osoamahan,
67. Tuopa musta Pohjan akka,

Ulappalan umpisilmä
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Nousi aiman aikaisin,
73. Pyyhki pikkupirttisensa,

Waskilattian lakasi,
' Pyyhki pikku pirttiänsä ,

Lacliatansa lakasi,
74. Lakaeli lattiansa

Maskisilla marpahilla,
Luualla hopeisella.

76. Luuall» tuhutlehillä.
79. Wiepi litkunsa pihalle,

Pellolle perimmäiselle ,

81. Rikoillansa seisotälsen,
Siitä korwin kuuntelewi,

83. Takimmulla tanhualla,
Kaijimmalla pientarella.
Tuosta kuuli kuusialle,
Tajusi kahelsialle.

85. Itku kuulumi mereltä,
Poikki joen juorottama.

' Kuuli miehen itkemäksi,
Urohon urisemaksi.

" Uiertumuksi uröhoN.
' Urohon uieltumaksi.

39. Tämä on itku Wäinämöisen,
Urajuntu Untumoisen,
louhilcuun jourottama.
Jouhileuan juorotusta.

95. Läksi luotu katsomahan,
Likeltä tähyämähän.

" Läksi itkua petihin.
99. Kiwen kirjawan siwulla,

Paaen paksun pallehella,
104. Otti miehen kuolemasta,

Urohon katoamasta,
' Nosti maiihan Wäinämöisen,
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Wiepi wierohan kotia»

107. Itse istu suolainahan,
" Suoritakscn soutamahan,

109. Kirjokannen kynnykselle.
110. Syötti miehen syöneheksi,

Juotti Miehen juoneheksi,
Apatti alanenäksi;

' Syötti miehen syölähälsi,
Juotti miehen juolahakfi;

112. Sano tuonne saatuansa,
Pohjolahan tultuansa!

115. Uriset umantolainen ?

Laatisiko mieli Miehen
Palata omille maille,
Noille Maille ristityille,
Paikoille papillisille?

113. Lautisipa mieli mennä,
Palata omille maille j. N. e,

132. Onpa hywa ollaksesi,
Armas aikuellaksesi
Pohjan poituj.n tumilla,
Perinteillä pehmlllä,

149. KliltciLupistu olutta.
152. Minpä annut palkastani,
164. Saatatko takoa sammun,

Kirjokannen kalkutella,
' Kun sa luait uuen sammon,

Kirjokannen kirjottelet,
166. Kuhesta karitsan luusta,

Yhestä jymustä otran,
Wielä puolesta sitä, ,

' Kolmestu jymästä «tran,
' Muiosta mahoman lehmän ,

178» Gi oo taattoni takoja,
Eikä seppänä setäni,
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Enk' ole opissa ollut,
Seissyt seppojen pajassa;

181. Wielä taitama takoja;
Ei ole seppää selmempätä ,

Takojat» tarkempata,
Se on taimahat takonut.
Ilman kaaret kalkutellut,

185. Eikä pihtien pielmät.
202. Tyttösi lepyttelemi,

Tinarinnat riuoumi.
206. Anto hälle uun purren,

Wasta terwatun wenehen.
Luulo tuulen tuppurihin,
Ilmun raiwohin ratenti,
Työnti machon Wäinämöisen
PlMiästä Pohjolasta.

°" Anto hälle sirkun siiwet.
Anto leiwon lennättimet;
Niillä wanha Wäinämöinen
Lentea lehuttelewi,
Pian lenti matkat pitkät,
Wälehen mälit lyhyet
Siitä kylmästä kylästä,
Pimiästä Pohjolasta.

kolmas Runo.

1. Tuulikki Tapion neiti,
Hoikka Honkelan miniä,
Salo kaarron kaunis »vaimo

' Kotrinar neito kaunis,
Sisar nuoren Joukahaisen
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3. Sinisukkahan sirolsen,

Kautokenlähän l«niw>.
18. Näki kaaren taiwahall»,

' Näki neien taimahalla.
Ilmassa ihanan immen,

" Niki pilmen taimahalla,
Neit' «n pitkän pilmen päällä,

24. Wasl maippoa waruwi,
Piwossa hopiapirt»,
Kultasullula käessä,

29. Tuletko minulle neiti,
Ikuselsi puolisoksi,
Kainaloiseksi lanaksi?

80. Nieretite wiereheni!
55. Emmi sulle ennen tullo,

" Tulisin minä sinulle,
Kun sa weistäsit wenosen,

59. Kirmon lyömättä kimehen,
69. Ci kirwes kimehen käytä,

Kasa hietra lalliohon.
' Ei kirwes liivehen kosken,

Eikä kalkkan lalliohon.
' Ei kirwes kiwehen käynyt,

Eikä kallat lalliohon.
?l. Piimälläpä kolmannella

Hiisi pontta pyörähytti,
Lempo liikutti tereä,

78. Kirwes limmelti limestä,
Kainmeltihen kalliosta.
Terä lipsahti liha'an,

' Terä liuslahti liha'an,
31. Hili sen suonille somitti,

Lempo luille luiskahuttij
' Lempo llitätti lihoille,
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87. Weri päisi wuotamahan,
Hurme huppellehtumuhun.

" Maito maahan juoxemuhan.
103. Tulemalle tukkimelsi^,

Weren tielle telkkimeksi.
105. Weri tulivana tulemi,

Hurme juoksemi jokena,
"" Weri tuiskuna tulemi,

113. Ei ollut sitä mätästä,
125. Rekchensä reutouksen

Wicretiksen korjuhunsa.
' Rekehensä reutosihen,

Koljahan lorentelihen.
130. Korja kultanen kulisi,

Jalus koiwunen kolusi,
" Korja kultanen kulahti,

Hopiainen pyörä pyöri,
Ratas luutunen husahti,

131. Ajo tuonne toituulle,
Tuonne kylmähän kylähän;

' Ajo tuonne toisialle ,

Tuonne kylmähän kylähän,
Tarkkahan Tapiolahan;

"" Ajoa kurittelemi,
Ajo kymmenen knlea,
Talo mastuhan tule»vi,
Ajami talon pihalle,
Kartanolle kaunihisti;

136. Uron tuskan tuntoa,
Wammojen makittajo»,
Ranan raannon katsojoa,

Puun julen puhelioa,
" Weritulwun tukkijaa ,

Salpou »verisatehen,
Suonikosken sortajoa?
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140. Polla poriahan nenässä;

" Paarna pieni pankon päissä;
141. Lapsi marsin wastoeli,
153. Keskimmäisiä tietä myöten,

Keslimmiisehen tolohon.
165. Ohkoa omen amasi,
173. Ajo tuonne toisialle,

Äärimmäisehen talohon;
Siell' on ukko uunin päällä,
Halliparta harjun alla,
Jok' on tukkinut hymitki,
Jalommatki jaksanunnä.

176. Itse noin sanoiksi mirkki:
Oisi akka ammuttawa,
Koukkuleuka kolkattama.
Porohloiksi poltettawa,

179. Wierimmäistä tietä myöten,
Wierimntäisehen talohon,

189. Tuli ukko ikkunahan,
Puuha ukko pöyän päässä,
Parta laulo, pää järisi:

197. Alta kosket, päältä mirrat,
Kosket kuohujen lohilta,

200. Kapeista kannaksista.

Neljäs Runo.
1. Sano ukko , noin nimesi

Tytöllensä nuorimmalle:
Lämmitä saloa sauna,
Rilenehen riuahuta
Haapasilla halkosilla ,
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Pienillä pirastehilla;
Kasta kaljalla saranat
Oluella ukset moi»,
lott' ei ulmo suuret ukset,
Eikä mankase saranat.
Wieös mastat »varjoissasi,
Lehet hienot helmoissasi;
Niin hauo simanen »vasta,
Mesilatma lauhuttelc.

5. Meni saunahan salo»,
Kylin lylpihuonehesen,
Ilman uksen ulwomatta,
Saranan narahtamatta.

9. Reiälle remennehelle,
Haamalle halennehelle;

20. Laattialle lainehtinna;
Ei ole talossa taassa
Sinun tulman tukliata.

27. Ain' on toimi toisialla
Kun on toisessa talossa,
Wäki miljassi tilassa
Kun on toisen hartioissa.

Sai itse sanelemahan,
Puhkesi puhelemahan:
Vulettun' on suuremmatli j. N< e.

340. Metsältä woitialtä,
Kahelsalta kalsojalta.

845. Ne on polwehen panewi,
Warpahisin »valmistawi.

' Niillä »voiti Wäinämöisen,
Pahoin tullehen paransi.

392. Kapaloittu kaunihisti,
401. Saip» tulwa tukkiansa,

Suonikoski sortajansa ,

Kiiwohasti kiinni otti.
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Weri seiso selwisesti.

403. Tuost» tuli terwehelsi,
Kaswo aiwan launihilsi,
Ihommaksi entistähän j. N. e.

411. Waka wanha Wäinämöjnen,
Kun oli miimmen »virkistynyt.
Tointunut »veritohusta,
Katsahtawi talwahalle j. n. t.

418. Luonnon luojalta lujalta.

wiies Runo.
14. Noita Wäinölän ahoja,

Kalewalan kangasmaita,
17. Syö syöjä unen näliä,
26. Laulelee, hyrähtelemi;
32. Halki piimien hajotti.
Z4. Laulo näähän kultarinnan,

Kaksi kullaista käkeä
Kuusosehen kukkumahan,
Lehmyille lclku mahan,
Laulo oksille orawan.

52. Ompa syytä ollakseni,
louwuin maille mierahille
Atki ouoille omille,
Enkä tiennyt tietä käyä.
Outo matkoja osannut;
Annon seppo Ilmarisen,
Lainasin emoni lapsen
Pimiöhän Pohjolahan,
Pohjan pitkähän perähän.

Sano seppo Ilmarinen:
Ellös 0110 milläkäni

60. Maan kuulu, ween walio,
«4. Saoin markoin ntaksettawa.

Tuhansin lunastettawa
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72. Jopa taianki tajuta,
Dmmärrellä mielalafi;
Jopa sie minun menetit

* Tuosta tunnen kielastajan.
Tajuan »valehteli»!,;
Jopa sie minun lupasit

80. Paikoille papittomille,
Maille ristimättömille.

90. Siell' on kuu kumottamassa,
Siellä oksilla otama.

" Kun on näätä kultarinta
Kultasessa kuusosessa.

99. Nos'os puuhun korkialle
Oramuist» ottamahan,
Nääteä tapoamahan.

110. Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
Oi Ukko ylijumala,
Tuhi taatto tai»vuhinen,
Nosta tuuli tuppurihin,
Ilma raiwohin rakenna;

129. Läpi taiwahan tähitse
130. Tuuli tuopi wierahia

Tuonne Pohjolan pihalle,
133. Eikä wirka willähännät,

"" Penut oikein osata.
143. Eikä »virka willaseuot.
146. Talottani, tieottani,

Ilman innotta isäini,
W«ruksitta manhempaini
Tuntemattomain tumille,
Käymättömille kylille.

154. Tuota Wäinölän wäwyi,
Tahi seppo Ilmarista?

158. Olen ma seppo Ilmarinen,
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Tahi taitama takoja,
Waan en wäwy Wäinölässä,
Kasakka Kai «malassa,
Weli olen wanhan Wäinamöffen,
Lanko laulajan ikuisen.

170. Sio kullat kulmillesi ,

Sinilangat silmillesi,
Punalangat pääsi päälle,
Hopiat hiwuksillesi;

185. Seitsemän sinihametta;
Wiitiseksen, maatiseisen ,

Waskipuntohtn paneksen,
Tinamöihen telkitäksen,
Tuli »tasta tumahan
Pukemissa puhtahissa,
Walkehissa »vauttehiss»

197. Uumutti unettomaksi,
' Uuwutli unettomaksi,

Waiwutti »varattomaksi;
204. K. II: 164.
214. Taian m» tako» sammon
220. Jo olen taiwoa takonut,

" Asken taiwo» takoissa,
Ilman kantta kulkuttaisso.

234. Wasuro» mursinkunu.
" Wasarata »varrellista.

247. Alasimellen alusta
286. Lyö» lynnähyttelemi,
291. Yöt neittä lepyttelemi,

Pitelewi pitkähiust».
293. Saapi sammon walmihiksi,

Kirjokannen kirjotuksi;
Ei saa neittä miessytyksi
Impeä lepytetyksi.

' Sai sampu takonehelsi,
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Neitonen lunastetuksi.
295. Ei neiti lunastetuksi,

Hiwus pitkä »messutuksi.
299. Jauho piimän, jauho toisen.

Piimän jauho juotawia,
Päiwän toisen syötäwi»,
Kolmannen pieltû»».

ZO9. Uheksän sylen symähän
326. Laatisipa mieli mennä,

Saaha syntymäsioille,
Kotihini kuolemahan.

333. Nousi tuuli tuulemahan,
Tuuli poies Pohjolasta,

345. Jo mie laain uuen sammon j. n. n..

Nuues Runo.
2. Seti kaunis Kaukomieli

Kulkeaksensa tokesi,
Mennäksensä miettieli,

5. Luotolahan lankohinsa,
Wäinölään anoppihinsa.

' Wuojclahan lankohinsa,
Wäinölään sisarihinsa.

8. Tal»ven tallikonkaria,
14. Oi emoni kantajani,

Warsin waltawanhempani,
Hae sukkani, saa rotsini.
Hae warwashattarani,

18. Lihin neittä Pohjolasta,
' Lähen Hiiesti kosihin,

Wuorest» malan tehestä.
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26. Lapin uusille tiloille.
Lapin talmitanterille;

69. Saata Salsaksi sanoa.
75. Suan seinähän simalti,

Liinat lieskahan lewlttij

78. Jos tauko kaonnehekse,
Mies häjy häwinnehtlse,
Jo suka werin tulewi.
Harja hurmehin norumi.

81. Harja hurmehin kuluwi.
" Harja nuorehin noruwi.
' Harja hurinehin huruwi.

182. Sillon lieto Lemminkäinen
Tohti toiseksi rumeta,
Ruohti muuksi muutellate;
Mato rautusna »natona,
Kulki kyissä käarmehenä.

183. Sai sisähän salmoksesta ,

188. Laki täynnä laulajoita,
205. Kun ei sua koirat hauku,

Eikä wiitsi willaseuot.
216. Itse laululle rupesi,

Töille wirtten työntelihen»
230. Etemmäksi ennätellä ,

233. Kuss' ei kuulu karjan kello,
Heikkeä hewosen kello.

246. Kokonansa kokkahongat,
Tymin syösten suuret honlzat,
Latmoin laikkapäät petäjät.

260. Siksi «n sinua laul»,
263. Rinnoillansa riuottelit,
273. Juoksi Pohjolan joelle.
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Seitsemäs Runo.
11. Kun sa kylwet kuuman saunan,

Kuuman saunan rautalanan,
Wastan rautasen keralla.

Niin sanowi Lemminkäinen :

Oi Ukko yli jumala j. n. e.
14. Lyylikki lylyjen seppä,

Kapo lalhujen kania,
' Lystikki lylyen seppä,

Kaunis lalhujen tekiä,
' Kaunis Kauppi köyrötyinen,

Warsin »veitikkä werewä,
16. Sykysyt lylyä »vu-^li,

Talwet kulhua lawelti,
" Kesän laati uutta susta,

Talwen kalhua kawerti,
17. Ketti kulhua kewään,
18. Wuoen »vuoli sauan wartt»,

Toisen sompo» sowitti.
- Talwen sauoa sulitti,
" Päiwän laati sauoansa,

20. Saapi sauat walmihiksi,
Gauan »varret wiiolleheksi,

25. Kahen siiwen siulowata,
lot' ei näillä yllättäne,
Kaunihisti kannattane,

30. Pääty Hiiet kuulemassa,
luuttahat tähyämässä;

32. Hiiet hirmiä rakenti,
luuttahat poroja laati,

33. luuttahat suki poroja,
' Jalopeuroja sukesi,
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"" Tewanoita synnytteli,

26. Sääret suolta seipähista.
Selän aiwin aiaksesta,

39. Taljan kuusen koskuesta,
Ruumihin lahosta puusta,

42. Hiiet neuo hirwiinsä,
47. Jatkoa jaloton wilja,
50. Lapin lastutanterille.
54. Ahin aitojen perätse,

Weitikän »veräjän suutse ;

55. Narsin weitikän weräjän;
56. Potkasi koasta korwan,
53. Kesken keitin keikahutti,

" Selät keitin keiahutti,
' Kesäkciton keikahutti,
' Keitin korwan keikahutti,

59. Keitot tuhkahan tuherti,
Wellin lietehen lemitti,

62. Wuimo nuuro, lapst purku,
64. Lapin naiset nauramahan.
65. Itse weitikkä werewä

Heitti rangan karsimatta ,

Puun sorian sortamatta,
Kohta päätywi pihalle.

80. Pian suuttu ja wihastu,
81. Solahutti suopetäjän;
86. Toinen makso markan saua
89. Silmän siitämättömähän,
95. Hlitten hirmen lautaselle,
98. Siwua silittelewi,
101. Lempi tyttösen lemöta,

Tinarinnan liuotella.
109. Lyly lenti pälkähästä,

Kalhu kantapään siasta,
Saua suoweron warast»,
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117. Palaneeko, paistuneeko
Lappalaisen ruololenla,
Luikanneeko, laikanneeko
Lappalaisen lalhun pohja.

141. Halla-aamuna »varahin,
lott ei ämmät äkkäjäisi,
Koukkuleuat kokkajaisi.

156. Ampujat alakätiset,
Pärenuolet, puuwasamat
Ei ne kauas kannattane ,

Ampumärkit ei yletä.
164. Niin on korwat koirallani,

Kun on suurin lammin lumme.
174. Haukkuani haittoami,
190. Joit' ui koirani erehy,

Etsien uron ere»
206. Uloppalan ukko wanha,

Ukko »vanha umpisilmä
Makasi oman emonsa.
Rinnoillansa liuotteli
Suon selällä, maan namall»,
Ween liiman liikkumilla.

Kanto koiran kohussansa,
Maksoissansa maan »valion.

214. Tuuli wilttiä kohotti,
Ahaw» alaista puolta,

278. Eitä miehet mielusemmat»
302. Aina »uttamattuess»,
374. Poikki Pohjolan joesta,

Päällitse tulisen kosken.
461. Sinun on kullat karwasemmat.

Minun on lullat luulusammat,
496. Kun s» marsån waljastelet,

Längität jalon hewosen,
Guitsetat punasen ruunan
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Vihannalla mainiolla,
Pyhän pellon pientarella.

503. Warsan maljoja lysymi,
Suwikunnan suitsiloita,

319. Waahtileuan warwikolla,
523. Isä ilma, auer taimo,
534» Jolla marfan waljastatan,

Suitsetan tulisen ruunan-.
555» Eikä ankein ajeta»

Enniä siimalla simalla,
Enkä raipalla rapa'»;
losma siimalla simalla»,
Silkkisiimalla siwallan,
Eli raipalla ropa'an,
Saran syrjällä syseän»

586. lousetonna, nuoletonna,
Ai»van ampukaaretonna

587. Yksillä yrityksillä,
590. Läksi joutsenen joruhlln,

Pitkäkaulan katselohon,
Tuonen mustassa joessa,
Manalan alantehessa.

605. Wesikyyt meestä nosti,
Lupokyyt on lainchista.

607. Läpi syämen maksan kautta ,

621. Samolla sarujuhansa
Heitti Tuonelan jokehen,
Manalan alantehesen»

6ZB. Maitalan ikimajoille.

Naheksas Runo.
15. Lausu orja omen suussa,

Owen suussa orren alla:
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30. Polo poikoa pätöistä;
' Jo nyt on polo poikoani.

Sekä loppu Lemminkäistä;
36. Kysy tuolta poikoansa:

Miss' on poikani polonen,
Missä lieto Lemminkäinen?

57. Liekkö hukkunut mesillä,
Tahi kuollut koskiteillä?

80. Etsitähän eksynyttä,
Kaonnutta laimatahan,
Talivella lylyn liivull»,
Kesällä meno kapeilla.
Etsitähän, eipä löytci,
Haetuhan, ci hawata.

96. Juoksi kormet kontiona,
Järrvet saukkona samosi,
Lintuna lehot lewiät,

100. Hakiellen hienot heinät,
105. Tie kaunis kawon tekemä!

' Tahikka kawon tekemä!
109. Emp' on tieä, enkän tunne;
122. Aina eistymi etemmä,

" Aina eillehen menewi,
125. Tahi kantama kapehen !

136. Poimin hyytä hyppimässä,
Säärin jäätä särkemässä,
Riitettä repäsemässä.

159. Wirassa wipajawassa,
Koskessa kohajalvassa,

163. Muu ruumis lahona puun»,
171. Warsi malmista tuhatta.
174. Itse purstokfi panemi

Leipälapion lemiän,
Elohurstit siimiksensä.

' Airot siimiksi sitomi,
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Purstoksi pitkän petäjin.

178. Sa'an salmen loitommaksi.
186. Paista päimä hempesestä.

Toinen kimmosti kimota,
203. Wanhat sauwojen warahan,
225. Paljo muit» muskuloita,
233. Tästä poikasen rakenti,
235. Sano lieto Lemminkäinen:
243. Työnti Tuonelan jokehen,

Manalan alantehesen,
Meni koskessa kolisten,
Myötäwirrassa wilisten.
Siellä turskaksi tulewi,
Waipuwi walaskalaksi,
Ruotsi syöpi ruokinansa,
Herrat herkkuina hywinä,
Pappilat parahinansa.

248. Ei saattant sanoille panna,
Eikä »virsille weteä.

256. Tuiwon tähtien takoa;
256. Läpi taiwahan tähitse;
280. Sanowi sanalla tuolla:

Oi Ukko ylijumala!
Tee on terme Lemminkäinen,
Äitisen emoni lapsi,

288. Jopa sai sanalliseksi,
Taisi »virsille weteä.

" Jo saatti sanoille panna.

Aheksäs Runo.
2. Weisti wuorella wenettä,

Kalkutteli kalliolla
Kesken jäänyttä wenettä,
Purtta puolin puuttunutta;
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24. Siitä saapi pohjapuuta,
23. Laulo päiwän, laian puntti,

Laulo toisen, toisen puntti,
30. Kolmannen perikokall»,

Hankoja hawinnehiss»,
Keulakaarta kiätesfahän.

26. Peräjuuren jatkoksessa,
Kokkien kohentimilla.

' Peralaian liitännässä,
Wene konnan kokkapuussa.

43. Niin sano sanalla tuolla:
Tuolta saan sa'an sanoja,
Tuhat wirren tutkelmoita,
Joutsenen kynän nenästä.
Aitta allin kielen alta.

52. Tappo parwen piäskylöitä,
Joutsenia pitkän juonen,
Lauman hanhia hajotti,
(Hajotteli hanhikarjan)
Ei saanut sano» yhtä.

66. Sai sieltä sata sanoa,
Ne kaikki «»viittomia.

75. Astu tietä, astelemi
Tuolle Tuonelan joelle.

79. Sittä huuti huiahutti,
Vihellytti miuahutti

82. Lapsi Kalinan lorpasoa,
93. Muun surman murottamatta.

- Muun surman musertamatta.
99. Jo tunnen »valehtellan,

Ummärtelen lielastajan ;
' Tuosta tunnen lielastajan.

Tajuan walehtelian;
103. Tuoni suusta tupruaisi,
108. Rauta on mun manalle saanut,
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NerZs tuonut Tuonelahan.

il?. Hurmehin norahteleisi»
128. Tulin turlkisi palaisi,

" Tuli Turkissa palaisi,
Walkillinan waattehissa»
Ei silli menettä saah».
Tuo» purtta Tuonelasta.

tZZ. Wesin helmasi »valuisi,
' Wesin waattehet waluisi,

Waahtena walahteleisi.
' Wesi »vaatteista waluisi,

Helmoista herahteleisi.
' Waahti parrasta waluisi,

151. Jo wainen walehtelinki,
Täytywi tosin sanoa:

272. Tuonen tyttäret toruwat.
Lapset Kalman kalluttawat:
Ei täältä menehet joua,
Eikä suorru soutajamme.

Sillon wanh« Wäinämöinen
Tohti toisiksi rumeta ,

Ruohti muuksi »nuutellote,
Kiwen» wetehen wieri,
Sarana faraikkohon.

Tuonen tyttöset toruwat.
Tinarinnat riitelewit:
Hi» «n tänne tullehla,
Waan wähän palanehia;
On meillä kotona tytti.
Rautalangan letreäjä;
On meillä koton» poika,
Wasliwerkkojen kutoja
Tuohon Tuonelan jolehen,
Manalan alusmajahan,
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Ettet paise paiminisi,
Selwiä sin» ikäni.

178. Gatasormi Tuonen tyttö,
' Tuonen tyttö rautasormi,

Rautasormi, rautanäppi,
182. Ketrisi sykysen nuotan,
184. Kiwen kirjllwan siwulla,

Paaen paksun palliolla.
' Kormulla tulisen losken,

Pyhän »virran pyörtehess-5.
185. Tuonen poika rautasormi,

Rautasormi, rautanäppi,
lol' oli luollehen nilönen,
Kaonnehen karwallinen,
Jo kuto sylysen nuotan,

207» Sanan mirlko, noin nimesi:
Tim' «i mies Manalle joua,
Tullapitk» Tuonelahan;
Mato joutaoon Manalle,
«yhyttull» Tuonelahan,
Ilman tauln tappamatta,
Oman surman ottamatta,
Muun surman musertamatta.

209. Meni mustan» matona,
214. Mateli matona wcrtot.

AyMmenes Runo.
13. Guuis» Anterwo Wipusen,

' Suussa Angermo Wipusen,
15. Heinpu heilutcltawat»,
16. Neki matkoja pahoja;
13. Naisen neulojen mmi;
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20. Miehen miellojen teriaj
25. Kuni Muinosen musika»

Eli kurjan palkollisen.
80. Ohoh taitawa takoja!
35. Loi syömehen teräkset,

P»ne päälle meltorauta?
39. Watsasta Wironi »vanhan,
43. Kauan lalklisi laonnut,

* Kauan Antero laonnut,
50. Juoksi juonen ensimmäisen

" Juoksi juonen heikutteli
52. Astu toisen tolkutteli
54. Kolmannenki lellytteli
58. Kauan lehossa lewinnyt"!

(Lewossa, liewoss», mannussa)
59. Kaswo suusta kaunis ruoho,

Kielestä helemä heinä,",
Wenehaap» hampahista.
Leuoilta lewiä leppä,
Niskasta niherwä luusi,
(Kulmista lumia kuusi),
Päältä pensiä petäjä.

71. Wenehaawat hampahilta,
Otsasta orawikuuset,
Päältä pensiät petäjät.

* Jaloilta jalon petäjän.
74. Syösti rautasen korennon,

Pisti piin teriksisimmin»
89. Torkahti jalansa toisen,

Waapahti wasempuensa
Suuhun Antero Wipusen,

30. Mahtipontisen pomehen»
103. Lyöä htllähyttelewt,
110. Jo sit' on jotllti syöty,
112. En ele syönyt taan näöstä z
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115. Rauun karstat karlelewi.
416. E»nmo Wäinölan wasilla,

Ulappalan umpisilmä
Eli lantus Kalewalassa,
Iott» helpon heittäsimlnä,
Muunne N^uttaisi» majani.

421. Lahen Zonna loukuistasi,
Maksoistasi w»an »venyjä, >

Kun sanoissa'»» sanoja.
Tuhat »virren tutlelmusta»

444. Ennen eukon neuomia,
Kehrämartta kiertessänsä,
Wäätessänsi wärttinätä.

Laulo muitaki sanoj»,
Otetuttansa o»ni»,
Tiepuolista tempomia,
Kanarwoista katkomia,
Risukoista riipomia,
Wesllista »vetelemiä»

Runo.
?> Rakenteli laiwojans»,

Kun kuki sukimojanf»,
Itse ilmoin luomiansa,
Laulo »venosen »vesille,
Laulo päälle purjehiu.

13. Karahkoita kankahalla,
18. Gomerta sirottamahan

Wenchell» maskisella.
Melan koukkupään nojassa,

24. Satalaita lainehtiivi,
27. Kawe ilman kaunis impi,
29. Ain» peukkujen pesiä,
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Räpäht-ln raimittajä,
* Aina sotkulla asuw»,,

Wuattehi» walkasia,
(Räpäleitä räiskyttajä) ,

31. Rannalla meryttä masten,
Wasten merta hiue^it.tta.

' Laisen laiturin nenässä.
Siwulla sinisen sillat,
Nenässä Utusen niemen.
Päässä saaren terhenisen.
Sepä kuuli kuusoalta,
Kaheksaltaki karehti.

36. Kahen puolin kaikki paikat,
42. Kun s» ollet hanhikari,
45. N. s. l. leivito (lewiös, lewiä),
47. Kun lienet kalanen kari (kare)
50. N. s. u. nreu (uretu),
52. Kun ollet kiwinen kari,
55. W. p. »vetele (wetelös, metäköö),
57. Kun ollet isoni pursi

Eli weioni wenonen.
59. Niin lohin kotihin kännys,
61. Kylin muita malkamoita.
68. Niin s» lähene lähemmä,

' NiinZperin kotia läännys,
74. Jo lohin koti» käänty,

Perin muille malkamoille,
"" Jo perin koti» läänty.

Köhin muita malkamoita,
81. Kysytteli, lausutteli:
83. Guorihet suwannon sulho,

* Urkenit mnentolainen ,

"" Ulkosit uwantolainen,
85. Läksin luujan luullantahan,

Lohen suuren pyyäntahön.
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94. Muln ennen minun isoni,
Toisin waltawanhempani,

96. Läksi lohta kutittamahan,
93. Oli werlkoja wenonen,

Laiman täysi laskimia.
Pian täysi tarpomia,

106. Läksin joutsenen joruhun,
Pitkäkaulan latselohon ,

- Läksin sorsien hakuhun,
107. Satasiipien samohon,
123. Hyw» koira kahlehissa,
124. Koira lierti rannan kierät,

' Rakki rantoja samosi,
129. Tule neiti purteheni,

Weäte wenoseheni,
138. Wenosi mesien wie§,
144. Jo wainen walehtelinki,

loutawia juoruelin;
Läksin neittä Pohjolasta,
Impe» Imantolasta;
Kun on neiti Pohjolassa,
Impi kylmässä kylässä.
Kiitti puoli Pohjan maat» 5
Lihan läpi luu näkywi.
Läpi luun yin näkywi.

154. Kun tunsi toet sanomat,
158. Noita tuuli tuumitteli,

Ilman lieto liikutteli
Rannalla nterytt» »vasten,
Wasten inertia hiuennetta.

160. Pian juoksi matkan pitkän,
Wälehen wilin lyhyen.
(Wälehen wilit samosi).

164. Ohoh seppo weilloseni,
163. Kolmet kerwnskeltuskatstt,
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" Kolmet kolwarenkahalset,

173» Talwen talliorittasi,
Syli sytt» hartioilla ,

Waals» muulla wartalolla,
Kyynärä lywenti päissä.
Kortteli kow» nokea. '

176. Otetah»!, sun omasi;
' Otetahan ostettusi;

180. Wuosin kaksin kaupittusi,
Kolmin wuosin kosjottusij

190. Wasara wajn käestä,
192. Kulta kiehu kattilassa,

Kulta tuhkahan tuhertu,
Lietehen hywät hopiat,

202. Jolla (josta) p. pesemme,
Pulinonen puhastelemme,

211. Puuhusilla pikkusilla,
212. Kanto mettä taiwosesta,

' Kanto »vettä kauhasella,
Wettä tiiskillä tiputti,

215. Lemplwastan liehautti,
216. Lati pikkusen poro»,

Lipiäistä liuotteli',
Yhen kynnen mustukaisla,
Kynnen mustan (päällä) s«lftw»i«t«»

822. Va'»n lukkoja takowi.
Tuhannen ««aintia,

225. Yhen kalan liehuessa.
226. Siitä peipponen peselsen,

Maan ivalio malkoaksen,'
Suoriksen sumannon sulho.
(Sueksen urosten sulho).

230» Saipa kasmot launihiksi,
. Puhkesi punllmerilsi,

Tuli tuntemattomaksi.
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240. Tuoppa kauhtana kaponen
242. Wyöhyt lullan kanvallinen
244. Sanos saapka sen nälbnen,

" Sa» saapk» soasta saatu ,

Tuhannesta tukku tuotuz
Pane warsa waljahisin,
Pun» puikkojen etehen»

256. Laski helmillä hemoista,
' Laski wirkkua »vitsalla.

Läksi »virkku »vinkumahan»
265. Linnan lusku luukutteli.

Perän peltohon sysäten.
Hännin maahan torkutellen;

266. Sano Pohjolan emäntä:
Oi on piika pikkarainen.
Kylän paras palkkalainen,"
Käyppä, jou» katsomat)»!»,

270. Kämi tyttö katsomahan,
Waajon päähän pästyähän,
Itse noin sanoiksi mirkki:
Tules maammo katsomahan,
Ajetahan kirjokorjan j. n. «»

288. Käyös renki katsomahan.
297. Maan »alio »vaikutteli,
299. Hännän maahan torjutellen»
ZOl. Ei halli »viatta hauku.

Peni syyttä syyhittele,
310. Jo taisi pian tajuta.

Jo ylenki ymmärrellä,
317. Ulkopuolen Uuhen lahta.
334. Nenitse Utusen niemen,

Paitse saaren terhenisen,
339. Ku soutaa punawenehin,

' Ku soutaa punasin pursin,°
P.rätse utusen niem»n.



265
Taatse saaren terhenisen,

340. Punasella purjehtimi,
344. Saapi purrella elo»,

' Saapi sammull» elo»,
* Alus on täynnä aartehia»

349. Wanha neuossa warakas.
Nuori työssä nopsahampi»

351. Niin neiti paremmin tiesi,
Asiansa armaeli,
Sanowi sanall» tuolla :

Ei oo neiti antaminen,
Tahi tyttö työntiminei»
Korjahan joka kosian,
Joka miehen mieltä myöten»

354. Ei neittä rahoilla saah»,
Eikä lullalla kosita,

362. Siitä tultihin tupahan.
Kysy Pohjolan emäntä:
Mitä wierahat sanowi?
Tuop' on wiisas Wäinämöinen
Itse eillä ennättämi:
Läksin neittä losjomahan.

' Laulo lapsi lattialta,
Imewäinen istumalta:
Pois pojat, ulos urohot,
Pihalle pisimmät miehet
Rinnuksia riisumahan,
Rahtehia raastamahan.

,232. Wanhoa ei »varsinkana.

Aahestoista Runo
12. Lempo »«st» »akoeki,
31. Pani kyitä kytlyehen.
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Kälrelsin käärmehi»,
Rautasihin renlasihin,
Wiljohin terälsisihin ,

43. Panet karhut lahleisin ,

45. Tappo tammat tanhuilta.
' Kaato tammat lanlahill».

53. Karhut rautakahlehisin ,

65. Kun saat Pohjolan joesta

Hauin hirmuhampahisen ,

Kalan suuren miesten syöjän
Anopille antehiksi.

74. Pahoin huoliksi pcmihen
Ilmariselle sepolle,
Takojalle tarkimmalle;
Tohti toisiksi rmvet»,

' Ruohti muuksi mmutellate,
Laati kokon kopristansa,
Itsestänsä iskulinnun ;

" Ottawi lokolt» koprat.
Linnulta lihan pitimet,
Hawulalt» haarottimet;

96. Selkä seitsentä wenettä.
' Selli syltä seitsemättä.

98. Kohotellen ilman loira,
141. Jo kokko kohotteleksen,
142. Ween wenkalen wetäsi,
145. Niin nosti kynime kokko,

Nosti suuren suomuhauin,
Kohotteli korkialle,

151. Pitkän pilwen laian päälle,
Ylahäksi talwahalle;

153. Siinä riipo rintapäitä.
Siinä maisteli maku»,
Ruuatl' on korw» lilpiäwi,
Natsan »varsin halli laski.
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154. Taiwon kannet kallistihen,
162. Ei tunnu wesi weelle

Hauin suuren suomuloista,
Eikä tunnu ma» maalle
Linnun liian lentimilt».

176. Tulkohon ikuinen tuoli,
Istunpöllly polmuhinen

188. Joko neiti annetahan,
Tytty täältä työnnetähin?

192. Kun söit koira saalihisi,
198. Kokki suolansa kokelvi,

Maliansa maistelewi.
' Kokki ruokansa kokelvi,

200. Sllanni Tuonelan joesta,
207. Paniaksi päänaluen,

lalkoien jaksajaksi.
Sillon Pohjolan emäntä

Anto oman tyttärensä
Ilmoriselle sepolle,
Takojalle tarkimmalle.
Sanan wirkko noin nimesi:
Mistä tiesit teutamoinen j. n» e.

220. Sillon seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi wirkli:
Siitä tiesin teutamoinen j. n. «.

221. Lapsi pieni lausutteli:
225. Kuulu lullalta metsältä,

Hope helt» hongikolta;
Ei sen koirat loissa maattu.
Pennut pehkussa lewätty,
Haukku koirat korliasti.
Sinisen salon sisässä,
Korwen kuulujan koissa.

225. Hopehilta lainehilta,
' Lakehilla l»lnWlt«/,
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223. Saksan salmilta syiviltä,
Ulapoilta »ukeilta.

* Wienan päälliltä wesilta.
242. Aikawihkon antajo»,

" Tulemat» tuttuansa,
Kuuluivaist» kiiltoansa.

247. Kuuli kukon laulamaksi,
250. Niinp' on suihki sukkulalnen/

Kun kärppä kiiven raossa,
Niinpä piuhko pirran pii'it,
Kun tikka puun kupeessa.
Niinpä läänty käörilaut»,
Kun orawa oksapuussa.

260. Laatikaame pieni pirtti,
270. Hyw' on heponen salat»,

" Parempi hepo salat»,
270. Toiset runot lertowut Wäinämöisen mainitut työt

tehneen ja neien perinneen, »vaan Ilmarisen itsellensä
kullasta takon-en.

Kolmastoista Runo.
1. Päiwilä pitoja laati,
* Pohjola pitoja laati,

Sariola juominkia,
13. Hämehessä härkä synty,

" Kasmo härkä Kainuhuss»,'
""- Kasivo härkä kaunihisti,

Liho Mulli liioteuli,
17. Keski lehmojen masoja.

Häntä torkku Torniossa,
Pää pääty Kalewalassa,
Jalan astu Aunuksessa,
Jalan toisen Torniossa,

22. Neljäs l»,jassa Lapissa;
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Söi se heinät hettehist».
Selli pilwiä siwupi.

23. Päiwäkauen pääsky lenti
25. Kuulauen or»»v» juoksi
26. Härän selkäluut» myöten

" Härän häntäluuta myöten,
Hätäsesti päähän pääsi;
Kesän kärppä kääntelihe»
Vhen kytkyen sialla.

32. Sonnin maahlln sortajat»,
" Sonnin suuren tappajat»,

34. Kat-thiast» Karjalasta,
41. Wirokannas kaatamahan»
43. Mustat silmät muljautti,
45. Palwanen pajuille pääsi,

Wirokannas »viisasille.
55. Siitä meni toisen kerran,

Ukko hammasta hiowi,
Ruhto niskahan rutosti,
Sorti sonnin polwillehen i. n. e.

63. Mies nuori merestä nousi,
71. Part' on rinnoilla eessä,
78. Sonni kaunis kaatajansa.
81. Wäänti härän polwillehen,

Siitä kiinti lylcllehen,
Kylellehen, selällehen.
(Tuosta lyönti selällehen).'

83. Saipa siitä saalihiksi.
84. Wähä on saatu saalihiksi.
88. Kuuta kuusi leiwislät»,
32. Pani otraista olutta

Puisen uuen uurtehesen;
Ku on kanto kauhasilla,
Ku on tiislinä tiputti.
Se on kaunis Kaukomieli,
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Hänpä määrillä mätäsi,
Hänpä kanto kaksin määrin
Omiansa otriansa.

99. Niin huhu humala puusta,
' Huhusi humala puusta,

100. Wesi laiwost» sywästä,
' Wesi luortanin joesta,

103. Millon yhtehen yhymmä!
112. Tolwi pantihin olutta,
121. Kaiwahtawi ulkolans»,
128. Pieni ois soan samuksi,
129. Suuri keittowalkiaksi.

' Suuri paimenen paloksi.
130. Pantihin olutta talwi;
135. Kolmesta jywästä otran,

Kahesta humalan päästä.
143. Kawon kaljan käyttimeksi.
148. Mitä tuosta syntynehe,

Kun olisi henki saatu.
157. Hywän muorin hyppysissä?
160. Osmutar oluen seppä,

Kapo kaljojen teli»
Hiertelee, hykertelewi,
Hiero läksin kämmeninsä,
Hylerti käsin molemmin;

' Hiero kahta kämmentänsä,
Hylerti molempiansa.
Reisillähän reilutteli;
Hiero mallini» oraman.

164. Sano tuon on saatuansa:
Orawani »vistäläinen,
Puun puri» puhtulainen!
(Kummun luki» kultaseni!)

173. Mäki poilli, toinen pitkin,
Kolmansi »vähän witahanz
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" Salo poikki, toinen pitkin,
' Siell' «n kolme korpikuusta,

Neljä puuta petäjäistä;
Nouse luusehen norolla,
Petäjäasen kankahalla,

176. Katloos käpyä kolme,
Päitä lehmän leillaellos,

' Tuo läpönen tullessasi,
' Käpy hiero lynsihisi,

Kääriös läpälehesi,
18?» Pian juoksi, matka joutu,

Walcä wälit samosi,
194. Otti kuusesta käpyjä.

Petäjästä helpehiä,
Ne kanto kawon kätehen,
Wei olalle Qsmattaren»

201. Kapo kaato kaljahansa,
202. Eipä nouse nuorten juoma,

Ylene k»>vesten kalja.
- Ei kaswa kawetten kalja,

Eikä juokse miesten juoma»
203. Eikä kalja läyäksensä.

- Juoma nuorten nostalsensa.
227. Orpolastansa opetti:
232. Joki poikli, toinen pitkin,

Kolmansi wihän »vitahan,
Pohjon Peltojen perille,

234. Jossa tammat tappelemat,
Orihit tasan panemat;
(Tasan ottamat orihit;)

236. Rautasella kalliolla,
Nuorella teräksisellä,

' Koprin hiiwoa kolo»,
241. Rinta kulta riehätellä;
253. W»lu ku«n» konnan suust»,
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Kino ilkian liasta,

' Waahti juoksi warsan suusta,
Kuona otsasta orihin,

* Juoksi luon» tamman suusta,
Waahti leuoilta orihin,

366. Waka wanha Wäinämöinen
Warsin päätänsä kohotti,!
Keksi mustasen merellä,
Ginermöisen lainehilla.
Siellä kyyt olutta juowat,
Maot wierrettä wetäwät;
Sen tähen emäntä rukka
Wähemmin olutta saapi.
Kun on kyyt olosen juomat,
Maot wiertehen wetäwät.

290. Meri poikki, toinen pitkin,
Kolmansi »vähän mitähän,

292. Tuurin uutetzen tupahan,
Palwosen laettomahan.

» Tuirin uutehen tupahan.
310. Siwull' on simanen heinä.

Mesiheinä helmoissansa,
' Ompa neien pääriwoill»,

Ompa heinä kolmisyrjä,
311. Wyöllänsä simanen heinä,
319. Kanto mettä kaulassansa,

Mettä kaulansa rajassa,
325. Aleni lawetten kalja,
328. Tahto taari tyyräellä,

Kahi kultanen kuhata.
Z36. Tapin waslisen taaksi,
341. Laulajani laitteleisi,

Laulajani lainehtisi,
349. Muu kala tarehtiaksi,

' Muu kala murchtiaksi,
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351. Kalassa karehtiata,
353. Susi poika Loiramoisen

Sep' on laululle rupesi,
Töille wirtten työntelihen;
Ei suessa laulajata,

359 K Kaswawa karehtialsi,
361. Kalsussa karehtiata,
363. Kielen kanta kammeltunna.

- Kieli suuhun kimmeltynnä.
868. Kun ei juomu juojoani,

luojoani, syöjöäni,
' Kun et lait» laulajat»,

Katsone karehtiata,
372. Katkon päältä mannelaaret.

Ulos tappini lähetän.
376. Paimiläp' on ilman ukko,
382. Rammatki, rekirujotli,

Sokiatki, maimasetki,
390. Kauko on kalkitse torasa,

Weitikkä merien luona.
- Se on weitikkä werewä,

Se on kalkitse torasa.
394. En tunne Ahin kotia.

Enkä Kaukon kartano»,
Miss' on weitikkä werewä,
Kuss» kaunis Kaukomieli?

402. Lemmen on lohen perällä,
404. Silmä kiero, toinen larsas.

Leuka pitkä, suu lewiä,
416. Maisin köyhiä kuletti,
419. Eipä kutsuni Kaukomieli»,

Tahi lieto Lemminkäistä.
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Neljästoista Runo.
1. Puäsi Piiwila pithoin,

Hywä joukko juominkihin.
4. Kuinu kuuluwi kujalta,

Iso rannalta ratsina.
11. Toiwoin tuulen tuule»vaksi,
13. Meren rannan roislawaksi,
15. Eipä tuuli tuullutkana.

Pino pysty wierrytkänä,
Meren ranta roiskahtanna,
Someret karehtinunna;

20. Wäki tulewi tuhansin,
Saoin kaksin käänteleksen.

- Wäki tulewi tukulla
Saksan salmilta sywiltä,
Wienan päälliltä »vesiltä,
Ulapoilta aukeilta.

24. Hywän rahwayan rajassa.
26. Tuntuwi wäwy wäestä:

' Tuntuwi wäwy tule»va:
29. Tantsiwalla laprehella.

Lentämällä liepehellä.
37. Jo wäwy pihalle saapi,
45. Rinnuksia riistoinahan.

" Rinnuksia riipomuhun,
Laskemaan wäwyn oroa.

51. Kylän naiset kyyhkyläiset!
" Ohoh piika pikkarainen,

Kyläu palkattu kasakka!
(Kylän pantu palkkalainen!)

57. Wiekööte wiwyn öronen

Piehtaroille pehmeille,
Tasaselle tanterelle,
Kultaselle kuomikolle,
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67. Maskisesta »vakkasesta,
' Waskisesta kaasiesta,

Pyhäsestä pyörtehestä,
Kussa lal» kultanen kutewi,
Malmat maalle pilkehtälvi.

70. Alta helpiän petäjän.
72. Pestyin otrin, lestyin lehmin,

' Lestyin otrin, pestyin kakroin,
77. Takaselle tanhualle,

' Tanhuoon takimmaisehen,
- T»k»sehen tanhuohon,

Alimmaisen soimen päähän,
81. Siiwooies wäwyn öronen

Kultasista koltsahist»,
89. Otsiseinän ottamatta,
91. Kamoan kohottamatta,
97. Vht' on päätänsä pitempi

Wäwy kaikkea wäleä.
114. Oli lapsi lattialla,

Laulo lapsi lattialta:
Jopa tääll' on penkit pesty,

123. Siwuseinä on sirkan luista,
127. Orsi on osman olkaluista,
131. Lattia mesin »valettu,
134. Penkit pienistä kiivistä.
135. Uuni on »vaskesta »valettu,

Saatu pankko paasiloist»,
(Pankko saaren paasiloista,)
Karsina kapehen luista.

143. Köhin kullaista rahia,
Rinnoin ristirahwahasen.

164. Mustentaa »väwyni silmät.
' Mustuttaa wäivyni kaswot.

174. On kun kulta kotsahaiset,
179. Kylän naiset kyyhkyläiset,
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185. Ompa tuopin totta tehZ,
188. Siman haarojen sisästä,
221. Pahanko panin oluen,

Wainko keitin miinan »vienon;
227. Kukapa tässä kukkujana,

Kenkä kielin laulajana,
244. Huomenemme huolialsi.
247. Tahi suuressa su'ussa,
249. Ku saisi käen kätehen,

' Saajo» läen kätehen,
Lihan toisehen liha'»n,

264. Jälestä p»r»ntel«wi.
296. Kansassa kasuawassa.
306. Kaljat koskena kohoa,

' Wiinat wirtana mitata,
308. Kaunehiss» kartanoissa,
866. Sitte huusi huiahutti

Tuossa Tuonelan joessa:
Tuo wenettä Tuonen tytti,
Lautto» Manalan lapsi.

Tuonen tyttäret toruwat K. IX: 86

Toki ma sanon toetli,
Jos wähän walehtelenki:
Olin Pohjolan pioissa,
Sariolan juomingissa,
Parahin» laulajin»,
Tietäwimpinä runoina.
Laulon päiwän, laulon toisen,
Niin päimänä kolmantena
Rilkohen reki runoilta.
Jalas taittu laulajalta,
Kapla loiwunen kalahti,
Jalas paasinen palahtu.
Läksin Tuonelta oroa,
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Manalalta maäntieä.
Reen uuen laattani,
Ratsun on rakentoani.
Tuo menettä Tuonen tytti,
Lapsi Kalman larpaso».

Tuonen tyttäret sanomat,
Kalman immet kalkuttawat:
Paljo on tänne tulleheita,
Wähän täältä lähteneitä.

Sillon »vanha Wäinämöinen
Meni mustan» merehen j. n. e.

369. Koprin köörin kokkaroiss»,
376. Silotellen siian päitä.

NMestoista Runo.
1. Jo oli wiikko häitä juotu,

Toinen pietty pitoja,
12. Pirtin pienen puhtautta?
13. Et issn ison hywyyteen,

Et emännän armauteen , j. n. e.
18. Nuoren neien armahutta,
20. Kanamarjan kauneutta.
24. Walmis walwateltawasi;
26. Puoli palmikoitsematta.

' Toinen palmikoittawalla»
31. Wast' on käsi hiemotettu,

' Hi» on toinen hiemotettu,
38. Toinen kengitettämän».
46. Wiikon wiipy, kauan wuotit,

Et enämpi wuottanekkan,
Jo nyt alli »nnetahan,
Kanawarsi kaimatahan,
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Kaswatin kun kananpoian,
Sorsalinnun suorittelin.

48. Meni nyt myöten myöty neiti,
' Meni nyt myöen m. n.,

52. Kiiwaz kihlan otantahan.
* Kiires kihlan otantahan.

56. Kun lait lantun kaupan,
61. Emosi elimämailta,

' Oman emosi elolta,
Kantajasi kainaloista.

74. Käyä päiwäksi lälesit,
Tahi kuuksi kulkemasi,

84. Polwelsi emon elolta.
94. Silta loutoa lewempi,

108. Noinpa polonen pakisin :

139. Mitä liekkän mieli muien,
152. Ellös 0110 milläskänä,
154. Ei sinua suolle mieä ,

Eikä ojalle oteta;
153. Se on seppo sen mokoma,

Wiel» taitawa takoja.
159. Taitawaisimman takojan.
171. Warp» martalon sulaillut.
174. Ompa tällä sulhosella
194. Ompa kuusin kultawöiti,

Wiisi willaist» hametta,
Neien nuoren ivyötelläte,
Hanhuen hamehtiate.

Ompa tällä sulhosella
Telat täynnä tynnyriä.
Tynnyrit olutta täynnä,
luoa jouten ollessasi,
Kielin mittaellaksesi,
Kyllin syöä, kyllin juoa,
Kyllin anto» kylälle.
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197. Länkilöille lelkumuss»,
218. Jos talo epätapanen,

Talo tapoja kysywi,
Jospa mies epäpatönen,
Mies on mieltä koittelewi.

224. Anopin lihaista kieltä,
228. Akka karhu kiukahalla,
230. Nato nauloin» pihalla;
244. Elä suihki sutsunatta,
246. Elätä räimä rätsinättö,

' Eläkä räihkä rätsinätt»,
247. Elä kengättä lehäjä.

' E. l. lemaja (kepäjä).
259. Lattia joka pyhäksi.
263. Aina tuolilla asua,

Eikä pestyn penkin päässä»
294. Suuren leiwän leipojaksi,

Leiwän paksun paltehille,
lauhopuuron partahalle.

305. Neuo sie meiän kanoa,
Qpastellos orpolasta
Witsasella willasella,
Ruoskuell» ruokosell»;
Ellös raipalla rapaja.
Nahkasiimalla simalla;
Wiel' on wiisi »veljeänsä,
Seitsemän emonsa lasta,
Jänön jälen polkiata.

322. Koiwu korpinotkelmost» ,

352. Ain» pään pesemistäsi,
Enemmän imettämistä.

357. Joien m» lerall» laswon.
381. Katajat lataikoilla,

Terwaslannot kankahill»,
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383. Kaikki weessä puun mesonnet,
Lepän lehet, loiwun kuoret.
Hongan oksat, luilsen juuret,
Kaikki jättelen hywästi,
Kaikki toiwon terweheksi.

390. Käs' on kirjokintahissa,
392. lalk' on toinen jalaksella.

Toinen reisien »välissä.
" lalk' on saksan saappuess».

Toinen neien reittä myöten»
399. Niin tuli jänön jätille;
419. Niin tuli remon jätille;
427. Rewon poika rellitellyt.
439. Niin tuli jätille karhun.

' Niin tuli suen jätille.
446. Susi ou tästä poikki juossu,

Hukka huhtonut ylitse.
451. Suen juokseman jätillä,

Aina läyän askelilla,
460. Syöt sie liemettä lihoa,

Apat merta kauhasetta.

Auuestoista Runo.
2. Jalan isku iljanlolta,
" Kuulu suolta ruoskan roiske,
- Loitos kuulu airon loiske,

Wiikon witsasen Hamina,
5. Itse Ilmolan emäntä.

Oli ulkona oli»,
Loi silmänsä luotehelle,
Käänti päät» päiwän alle,
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Kelsiwi wenon wesillä,
Satalaian lainehilla:
Se on polkuni wenonen,
Poian pursi purjehinen;

16. Miero nuorta morsianta.
Lapset marjaista mäkeä,

22. Kohti näitä malkamoita.
Ison saamille teloille,
Weljen meitsin muolemille;

29, Lato täysi, laiwa täysi
Tinapäitä neitosia;
Lato täysi, laiwa täysi
Sukapäitä sulhosta.

41. Piilotitko pystyn tiinan,
' Piirrotitlo pissun tiinan,
' Politko poikki neien lemmen,

Olitko suin sulussa moiss»,
Koprin k. tokkuroissa, K. XIV. 368.

46. Tulemalta weioltuni;
Helmass' on Heliä heinä,
Tinarinta rinnoillansa.

50. Oron jouten juosseheksi?
' Wenon suotta soutamaksi?

52. Wen» suotta souatellut;
Tuli weio, wesi luikky,
Weno suoti, airot wälkky.
Pursi juoksi, ranta roikli.

55» On mitä wenon weteä,
Satalaian lasketella.
Nouse nyt sotka soutimilta,
Alli airoilta ylene,
Hahut haapa tehtahilta.

57» Nouse ilman nostajatta,
Ilene ylentäjittä;
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60. Ihana (mihantu) ylentäjäsi.
62. Pole jalka portahulle,

Toinen rannalle rapaja;
72. Weräjillä puhtahilla,
85. Kynnyskyinä lääntelihen,

Hienohelman hersajoa (hemmujaista).
114. Kainalwihlon kantajaista;
118. Piha pesty wierainesi,
120. Terwe sintsi täysinesi,

Sintsi wierahaisinesi,
Lautalatto kansoinesi!

125. Lalilauta lapsinesi!
148. Tyttönä ison tykönä ,

Neitona emosi luona,
150. Naisena anoppilassa.
152. Itse tuon sanoiksi mirkki:

Kutsuseni, kuuroseni,
Armas »irojalkaseni !

Oliko huokiat hopiat.
Rahataskut tanterilla j. n. e. ? K. 308.

157. Jo oli kauan kaljat pantu,
Wiikon otraset olunna,

199. Maltahia maistellessa,
Samotes'a saunateitä.

204. Sekä sormilla sowitti.
" Giotteli sormillansa. '

205. Hywän leiwän leipoeli,
Hywän talkkunan taputti,

237. Hipiällä hiettömällä,
Iholla alatsomalla.
Pääll' on hanhen haljakkainen.
Alla maksan karwallinen.

242. Päällä haahen haljakkaisen;
244. Kirjokynnen kirjottama,

Kesäuuhen uujusista,
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252. Silmäripset simpsukoissu,
Kulmat lullan solmuloissa,

253. Päässä pystynen kypärä,
" Päässä saapka sahmattainen,

256. Läpi metsän läiköttäjä (lääpöttäjä).
271. Saksan salmilta sywiltä,

Sungun suurilta »vesiltä.
277. Kaswo maasta mansimarja.

Punapuola kankahalta,
234. Suuhun sultsin» menewi,

Käsin kääri kulknraiset,
288. Se on kullalla luottu,

Hopialla huoliteltu.
290 j Wesilintu wierewillä.

' Wesilintu »vierukoilla.

Seitsemästoista Runo.
5» Satasarwella härällä,

Tuhatpäällä tursahallu,
9. Kuulewi kumun mereltä,

Jalan iskun iljunkolta;
11. Tuonne Pohjolan pitohin.

Salajoukon juominlihin.
Kataluutta Kauko itki,

Weitikkä osan »vähyyttä
Ahti aitan pieneyttä.

(Obs. taiiais olla parempi aika» tämä runo :

Ahti saarella asuwi,
Kauko niemen kainalossa;
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Kataluutta Kauko itki,
Weitikkä osan »vähyyttä,

5. Ahti aitan pieneytta .

Oli pellon kyntämässä j. n. e.)
47» Tuo tänne sotisomani»

" Hae sukkani, saa rätsini,
Haeppa warashattarani,

63. Lähen Piiwilin pitohin.
Jumalisten juominkihin.

67. Hiissä sotlieltawani,
" Hiissä heimakoiltawani,

69. Iso käski, emo kielti,
74. Kutsumatta lutsuloihin:
79. Hywä mieras kutsumatta;

' Hywä ilman lykkelemi;
100. Pääset tietä pikkaraisen.

On tuossa tulinen koski,
Kolm' on luoto» lösess»,
Kolmin loimut luotoloiss».
Kolmin kokot loiwuloiss»,
Näillä suu tulin palawi.
Kita lierein lämpiäwi;

103. Luowoss' on tulinen tammi,
Latwass» tulinen kokko.
Kokossa tulinen tursas,

104. Koiwuss» tuliset oksat.
Oksilla tulinen kollo,

110. Päiwät kynttä lliskuttawi,
Pään »varalle Lemminkäisen,
Kaukomielen laulan päälle.

114. Kyllämä sihen tuuman tieän.
Mutkan muistan, keinon keksin.
Laulan leppäsen wenehen;

119. Eilläni samoamahan;
122. Koprista kolon tulisen,
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129. Sywä on haut» laiwettuna
Päässä sillan Pohjolaisen;
Sinne «n saanut saan miestä,
Hukkunut tuhan urosta.

135. Tulialle mierahalle,
Saamalle käleäwälle.

139. Kylässä lylyt paremmat.
Mieron lauat lauhkiammat»

141. Teen minä lumisen miehen,
Uron hangesta hotasen,

167 Kääry suuri läärmehiä
Eessä portin poikkipuolin,

1?4. Käärmehet lähähtelewät,
Ylös kielin liehahtlllvat

137. Kyyt kytken, maot »valjastan,
' Panen kyitä lytkyehen,

Kääreisihin läärmehiä,
Rautasihin renkasihin,
Witjohin teräksisihin,

' Otan weitsen wierestini,
Tupestani tuiman rauan,
Silla matoja siwallan
Wiieltä witsaswäliltä,
Seitsemältä seipähultä ,

188. Satuloin sa'an matoa,
207. Hiitolan weräiän suussa,

- Weräjillä »vastuhasi ,

223. lott' en wielä jouukkuna
Suuhun Untamon susien,

234 2 Waimot wuskiwaljahissa,
Tyttäret tinasiloissa, .

Poiat puolisaappuhissa,
249. Mäki on täynnä seipuhiä,

Piha täynnä pistetyttä,
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Ne on täynnä miehen päitä,
Uks' «n seiwäs ilman jäänyt
Pään waralle Lemminkäisen.

250. Tuhat pystössä pihalla,
252. Ylsi seiwäs päätä »vailla;
255. Sano lieto Lemminkäinen:

Kyllämä sihen mutkan muistan,
(Otan kallon kuollehelta,)
Pään mäkäsen menneheltä,
Toisen tuiki tullehelta,
Senki seipähän nenähän.

257. Päin seinähän sysäsi,
278. Jo on lähteä käkewi,
285. Owen pihtipuolisessa,

Rengin riisuntasialla,
Kintahan kirwottimilla,
Lakin päästä laskemilla,
(Hatun harwon heittimillä ,)

288. Lapseni, wakawuuteni!
293. Paremman parempi puoli,

Hsk.n sinusta mies tulemi,
303. Istu puolella sialla,
312. Nousi mausta ratsahille,

Kohta lähtewi koista,
Luota entisen emonsa.

315. Koskessa tulinen luoto,

Luowossa t. k. j. n. e. K. 104.
320 ! Höyhenet tulin waluwi,
328. Otti sulkia hitusen,
334. Laulo lauman tetrilöitu,

Kolmin kerroin koppeloita
Kulkkuhun kokon tulisen.

336. Tempo tctriä tehosta,
Koppo koppelot mäeltä,
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Ne syöksi kokolle suuhun,
Parwen tetriä panewi
Kynsiin kokon kynimen,
Waakalinnun wurpahisin.

342. Tetret suuhusi sukase,
Kesälinnut kielellesi,
Koppeloiset kulkkuhusi.

343. Silmät luppahun lupise,
361. Mies on. wanha taiwahinen!
364. Kolmas kohota koilta,

Neljäs iätä iästä;
Nepä yhtehen yhytä,
Lomakkohon loukahuta,
S»'a hyytä, sa'a jäätä,
Su'a ruuuistu raetta
Teräskangen kappaleita,

372. Nosti Ukko pitkät pilmet,
Nosti pilwet luotehelta, j. n. e.

379. Sillä kylpi kuuman saunan.
Kuuman suunun rautalanan,
Wastan rautasen keralla.

386. Portit Pohjolan näkymät,
Puistamat pahat »veräjät.

' Hiien ukset ulwottalvat,
Ruutuäuret ärwöttäwät.

413. Taisi turhou tuivata.
487. Hieroa nutustelewi
472. Laulo lauman lampahia,

Kinkon (kimpun) kieräwillasia,
(Syöä Suomelan susien,)
Sinne suen suimistella,
Sekä karhun kaimistella,
Sillä sulki suut sutosen,
Karhun leukaluut lukitsi.
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431. Saapkan päästä päästämille,
497. Etkä yötä ennen tullut.

Etkä päiweä jälestä.
504. Häät juotu, piot pietty,
506. Kahwit kannun mittailtu,

Pikarit pinohin pantu.
Kannut kanneltu kokohon,
Tuopit tulkuhin lykätty.

520. Minä määrillä mäkäsin,
Minä lannoin kaksin määrin,

524. Emmä liene lempi mieras.
Kun ei tuotane olutta
Tulewalle wierahalle,
Saawalle käkeäwälle.
(Wasta saamalle wäwylle.)

537. Tuotihin tulinen tuoppi,
Tulta terwo» sisässä.

546. Kanto kaksiwuntehella,
547. Hiiwa »ll», waahti päällä,

Keskellä olut punanen.
548. Kyy on leskellä »suw»,

Käärme päällä käänteleksen.
""" Maot liehumat kesellä,

Käärmehet kähähtelewät. .

555. Kyy kitansa kätleöhön,
Käärme päänsä kiäntäöhön.

' Ruoka suuhun pantanehe,
Rikka maahan luotanehe,

559. Otti ongen taskustansa,
Wäkärauan »väskyitnnsa,

' Otti weitsen ollastansa.
Tupestansa tuiman rauan,
Weti wettä »veitsellänsä,
Ristin wtteli olutta,
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Maon halki, toisen poikki,
. Kolmannen wähän »vitahan.
' Puhu kerran tuoppihinsa.

Tuli kyytä kymmenkunta.
Puhu toiste tuoppihinsa.
Satakunta sammakoita.
Puhu kerran kolmanenki,
Tuopin tuojan Tuonelahan,
Kannun kantajan Manalle.
Joi olosen onneksen,
Meen mustan (mallan) mieliksensä.

571. Kun ei tuotane olutta
Varamammalla käellä.
Suuremmalla astialla.
Enlän liene lempimieras,
Kun en saane lumppalia,
Kunnollista lumppalia»
Annettihin nuori neiti;

> Niin läksi kotihin tuosta,
Neion mestasi merehen.

572» Laillisempata olutta,
573» Kaljoa rahan alaista»
579. Tuop' on Pohjolan isäntä

Itse syöpi, itse juopi
Päässä pöyän palallansa,
Aiwan aiwinaisillansa,
Pian suuttu j» »vihastu j. n. e.

585. Juomahan »veen »vetelän.
" Juomahan metisen lammin.

591. Suuhun Untamon futosen.
594. Senki surmaksi jäniksen.
604. Paremmistaki pioista.

" Häien juotua hymien.
618. Kummill' on pitempi mielk»,
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' Kummin miekka mieluhumpi,
Kenen kalpa kauhiampi.
Senpä eellä iskeminen.

626. Olen kortta korkiumpi,
Waan oli miekka mieluhumpi,
Kalpa paljo launihiinpi
Lietopo'an Leminintäisen,
Se^pu kuu kärestä paisto,
Päimä w. w. j. n. e.

632. Lyöpi lieto Lemminkäistä,
' Jo lyöä yrittelewi,

Osasi owihakahan,
Maisiasi on maatitsahan.

637. Wainot waimojen seassa,
" Seikat akkojen seassa,

639. Lattiat ripottelemma,
642. Utkon» meret paremmat,

Kakaroilla kaunehemma»-,
Päässä heinin helpeäminät,

643. Kunarwoillu kaunihimmat,
646. Maholehmä tapettihin,

Sen nahalla seisottihin.
653. Jopa taiat tarwitokki,
655. Tahi kaula katkiawi.

Koita konna lalpoasi.
660. Ei oo tuosta tuon parempi,

Eipä wuolet »vermentänä,
Wienyt marrasnahkoana.

' Ei lipasst lihoakana,
666. Kawuhutti Kaukomieli,
670. Laski pään on päältä olka,

Kallon kaulalta simalti,
673. Eli naurihin naivasta,

Pään on pienestä kalasta,
Ewän kaikesta kalasta.
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677. Wiepi päin pojan polosen
Tuonne Pohjolan tupuhun,
Giin' on pää pojun pätösen,
Kuulu kultasen omenan;

Tulkohon ikuinen tuoli
Hywän Pohjolan pitohin.
Salajoukon juominkihin.

695. Laitti lapset liikkehelle ,

Saatteli sanan kylälle,
Kutsu miehiä kylästä,
Kanso» monen näöstä
Kaukomielen laulun päälle.

697. Waskilautan päälaelle,
Rautaruilhen jolkohinsa,
Weestä wesomen nosti,
Umpiputkin lainehist»,
Syöstä miehen syömen kautta.

Naheksastoista Runo.
52. Sit' olen pahoilla mielin,

Kaiken kallella kypärin.
Tuli työ, satu tapahtu
Hywän Pohjolan pioissa,
Weren juoksu juomingissa.
Tapon miehen kun urohon,
Paremmaisen itsiani.
Omani setäni poian,

53. Pane ruoka ruttosesti,
60. Teräsläwät tuuriansa.
82. Istu puolella sioa

Aslu puolella asetta
Owen suus » orren alla.
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91. Karahkaksi lanlahalle,
92. Sano launis Kaukomieli:

Jos menen männyksi mäelle,
(Käsket mänuyksi mäelle ,)

Katajaksi kankahnlle,
Jo siinä tuho tulisi j. n. e.

99. Rikenee noronen loimu,
100. Pirttipuiksi pilkotahan,

" Riihipuiksi pilkotahan,
101. Hakatahan halmemaiksi,
102. Mene marjaksi mäelle,
114. Satllsilmii kutomi,

Werkkoloit» walmistawi
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen;
Witpi werkkoja wesille
Surmaksi kalasen karhin»

119. Metsän karhun kartanolle,
130. Kussa kuolio lohtajaisi,

Paha loppu loukahtaisi.
143. Sanon ma hylvänki paikan,

Kuss» piiltä pillomuksen ,

Paeta pahan lapasen.
Kun »vannot »valat ikuiset
Ei eneä sotia liyö,

162. Niemelle nenättömälle,
Selälle meren sinisen.

166. Pohjan poikain soass»,
Pahan wallan wainon all».

167. Weriwuonna woimatonna.
Siellä miehet mettä juomat,
Simoa sirettelewat

190. Saarelle selälliselle,
Manteoelle puuttomalle,
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198. Weteä wenettä yht»,

202. Sekä nuoremmat sanowi,
Jotta wanhllt w»sto»pi:

205. Omp» maat» saaren maalla,
Jos weat weneitä wiisin,
Kuusin pursia kuletat»

229. Piennar piehtaroiakseni ,

240 Kämi kymmenen lyleä,
Kylä puolen kymmennettö;

248. Sa'an nauro miehen naista,
Tutatkunnan neitosia,

* Makasi tuhannen neittä,
Saan naista miehellistä,

254. Kaksi kaikista saoista,
Kolme loko tuhannesta,

253 Z Poika »verraton werew»
260. Ilahutti saaren immet;

263 2 Saaren impien ilohon,
Niemen neitojen kisahan,

266. Teki liiton nostaksensa
268. Nousi ennen aitoansa

Ennen ehtoliittoansa
290. Pursi poltettu poroiksi,

' Jo meno wesiajolla,
Laiwonen lahen selällä.

300. Wiien wärttinän muruista,
Kuuen tainnan taittumista.

301. Kehräwarren kappaleista.
804. Puiivin airoja asetti,

Toisen laati laitapuut»,
Rautahankoja rakenti.

310. Laulo purren lainehille.
Ulapoille umpiputken,

311. Lastun tammen lainehille,
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" Lastun männyn lainehille,

329. Saaren »vaimot »vaikerrehti,
' Saaren waiwaset waketti,

332. Saaren impyet sanomi:
En itke punaista purtta.

Rautahankkia halaja;
Itken purjenpuun alaista, j. n. e.

338. Kun ei niemen puut näkynnä,
Kirkon harjat haimentanna.

339. Sawuharjat haimentanna.
Sano kaunis Kaukomieli:
En itkis ma saaren maita, j. n. e.

343. Sawiharjan haltioita.
351. Satahanka haihatteli:
354. Kauko ei käy tappeloit»
372. Oisi Tiero (Tuuro, Teuri) t. ,

385. Wenehiä meistämässä,
" Laitioit» laatimassa,
" Lattioita laanimassa,

396. Peräpahkat pieksämättä,
Kupehet kutsuttamatta.

402. Ulkona käwysteleksen.
407. Susi putkessa puhusi,

Kärppä käy käen sialla,
411. Muien keihojen sekahan.

Xheksästoista Runo.
2. Sepä synty äitistänsi,
8. Wietihin Wenäjän maalle,

» Wietihinpä wierahille,
10. Sepolle Köyrötyiselle,
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Wiien »viikatteen palahan,
Kuuen kuokan kuoliohon.

21. Isännältä iltasella,
Emänniltä aamusella:
Työ orjan nimettööhö,
Nimi työlle pantaoho.

24. Raimolle rahan alanen.
25. Pantiin lapsen katsojaksi,

' Pantiin lasta katsomahan.
Katso lapsen, kaiwo silmät,
Syötti lapsen, söi itsekki,

30 Waatteet »virrassa »virutti.
31. Jo päiwänä, toissa pänä
37. Pantihin lasen ajohon,

" Pantu on kasen leikantahan
Kullan solki sorrantahan.

39. Kaato puuta kaksi kolme,
" Leikko puuta kaksi kolme,

40. Siitä hyppi kannon päähän,
' Hyppeäwi kannon päähän,
' Niin kawahti kannon piöhän,

44. Gotipelto sortuoho,
Kuni huuto kuulunehe,
Kuni wierenee wihellys»

50. Kullan solki sorrannassa.
65. Siitä wyötti maan maoilla,
72. Siitä seppo Ilmarinen

Kämi itse katsomassa
Aitoa Kalelvan poian,
Solukullan sortamat»;
Näki piitä liikkumia,
Raiwoja ratisewia
Aiassa pojan Kalewan,
Solukullan sortamassa.
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83. Souanlo waen taloa,
Wäen miehuen nojassa,
Wai souan asun mukoa?

83. Mi on siitä soutajasta,
Ku «i soua wäen mukoa ?

94. Souti hangans» hajalle,
Hangat koiwuset hajalle,
Lewitti lesen »venosen,
Wenon mäntysen menetti.

112. Mi on siitä tarpojasta,
Ku ei tarwo wäen mukahan.

114. Wah' on wangill» «äkeä.
117. Kilven lirsoksi rakenti,
131. Pantiin karjan paimeneksi,
135. Syöjätär paha emäntä

Kilven leipo leipähäns»,
Paino paaen kakkuhunsa,
(Paaen paino möykkyhyns» ,)

138. Wehnän päällitse meteli,
140. Pani paimenen powehen,

Sanoen sanoilla näillä:
387. Wiere »vehnäkoiwukolle,
405. Pahan waimon palkan maksan?
407. Lehmät syöttelen susille,

Koukkusiäret kontioille,
415. Lehmät syötteli susille,

Koukkusarmet kontioille,
423. Pure poikki pohkiasta ,

Katko kaikki kantasuonet»
424. Otti torwen tollikost»,

Räpäpillin räystähilt».
430. Wiiesti weräjän suulla.
431. Jo emäntä ouosteli,

Mistä paimen pillin saanut»
441. Torwen tuomikkopurolt» ;



297
447. Raamahat rakentamahan.
463. Susi päälle suimastaksen ,

Karhu päälle taimistaksen,
497. Tuotihin sana jälestä,

San» »vietihin jälestä,
504. Ompa muita maammosi»,
516. Omp» muita taattosi»,
522. Waimosi koton» kuoli;
528. Ompa muita waimoloit»,

" Omp' on naisia kylässä,
533. Soitti suolla mennessänsä,

Patakoitteli palolla,
Kullermoitti kankahalla.

Naksikymmenes Runo.
5. Kun oli kuollut nuori nainen,

10. Eikä wielä wiikonkan».
24. Hopehia lietoksehen,

" Hopehia malliahan,
32. Hatuttoman hartiehen,

Päiwät lietso, yöt lepäsi,
43. Katso alle ahjoksensa,
46. Terä kulta, pää Hopi»;
51. Sen seppo pahoin pahastu,

Muu miero hywin hywästy.
56. Poimi kultia merestä,

Hopehia loinehista j. n. e.
" Pani kultia lisäksi,

Hopehia päälliseksi
Sykysyisen uuhen w. j. n. e»

77. Ruuna tungelsen tulesta,
Liinaharja liettehestä,
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Harja kulta, pää hopia,
Kaikki »vaskesta kawiot;

88. Poimi kultia merestä, j. n. e.
114. Aika tyttö »hjoksest»,

Pää kult», käet hopiat,
(Päät kullat, jalat hopiat,)

122. Ei saata sanoille naista.
" Ei snattat sanoille panna,

Eikä »virsille weteä.
' On neiti hywän näkönen,

Ei tieä tapoja neien.
(Kun oisi hywäntapainen.)

125. Heti öissä «nsimmäissä
Juo tuossa lepäelewi j. n. e.

13^. Nuoren neitosen nisussa,
141. Yön lepää, lepääwi toisen,

Niinp' on yönä kolmantena
Waroaksen waippahansa j. n. e.

145. Karhun taljoa kysywi.
" Karhun taljat katselewi,

Willawaipat walmistawi.
147. Ku oli kylki neittä musten,

Wuston tulluista kumoa,
Hopiaista morsianta,
Se oli kylki kylmimässu, j. n» e.

161. Miehet nuoret naimattomat,
166. Hopiaista puolisoa;
189. Suuhun Suomelan susien,

Kitahan kirokapojen,
192. Sano seppo Ilmarinen:

Anna akka tyttäresi;
En tuota pahoin pitäisi,
Hylvästi minä pitäisin,
Sylissäni syöessemi,
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Käsissäni käyessäni.
Sano Pohjolan emäntä:

Ennen annan tyttäreni j. n. e.

3?heskolmatta Runo.
6. Hywän turwan tuolittahan.
" Kirjokannen kannantahan.

8. Li oo sampo helpon saatu,
Kirjokansi kannettuna,

- Ei oo sampu saatamall»,
Kirjokansi otettuw»lla,

11. Siell' on sampu sulmattuna,
Kirjokansi suojeltuna,

15. Takasalpojen ta'aksi.
25. Suan salpojen takoa,
33. Suurille sotakeoille,

Werisille mainioille,
Sorkkihin sotahewoisten,
Kawioihin wainowarsoin.

- Miesten tappotanterille,
Urosten upottajille.

37. Tunki rautansa tulehen,
Alle ahjon teräksensä.

44. Kuonana kohaelewi.
' Rllswana rapahtelewi.

54. Walo warren hopiasta,
Kulta taipu taikinana.

70. Heponen terällä hilju,
' Heponen terällä seiso,

Kasi nauku naulan päässä,
Mato putkessa makasi.
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72 Sylkytteli miclloansa
Wuoren rautasen raossa,
Kahen kallion lomassa,
Wiien wuoren winlurassa.

Siitä lyöä leimahutti,
Tuhat wuort» poikki lyöpi,
Sata rautasta mikei,
Tempasi (telkytti) teräsneniä,
Rautapaita raskutteli,
Lielkipäitä liekutteli ,

Tulisia tuiskutteli,
Hakulaisi» hajotti.

74. Hyöteleksen, »vyötelelftn,
Weran äärillä »veäksen,
Lustuoll» sulkiaksen.
(Lustuloihin sulkiaksen.)

78. Lustuossa mies lujempi,
80. Teräswyössä tehtosampi»
32. Käyä toiini kerliäwi;
85. Kulkewat lotikujoa,

Ajatellen aian wiertä,
lokopll meriä mennä.
Tahi maisin matkustella.
Läksit etsohon hewosen.
Kuloharjan kuuntelohon,

89. W»ka wanha Wäinämöinen,
Toinen seppo Ilmorinen
Kulki kuunnellen lujoo,
Ajatellen aian wiertä,
Kahen etsiwät hewosta.
Päältä puiti katselemat,
Löysit hiekalta hewosen,
Mullokselta mustan ruunan;
Painoit päähän kullan päitset,
Suwikunnan suitset suuhun.
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Jopa itki puinen pursi
Wene Honkanen »valitti.

96. Waiwanen «alittamassa;
99. Waiko »naisen matkustellen,

Ratsastellen rantamaita.
103. Surma saakohon merelle

- Surma wettä suotaoho,
Milton tuuli turjuttami.
Millon wiskowi mihuri,
Tuuli mie wenehen laian.
Tuli toisen polttanen»»'.

112. Kyllä mies meret lukewi, >

Uros aallot arwelewi,'
117. Wesi wieno wilkuttawi.
119. Niin heitti hewon aholle,

Suwikunnan syönnin päälle,
Ohjat oksahan ojensi,

120. Hietahan helut hewosen,
122. Meni luota katsomahan.

Tyköä tähystämähän.
Tuonne kengättä kepitti.
Ilman hamsi hattaroita.

125. Mitä itket uusi pursi,
Satahanka haihattelet?
(Wene hangaton halajat?)

128. Hangatuuttasi halajat?
" Kaarituutta kaipaelet?

130. Wene hankanen sanomia
' Wene Honkanen sanowi:

132. Jos on terwoissa teloilla
134. Jos on loissa lorkiassa.
142. Täyteni rahoa tuoman,

Alaseni «artehi».
146. Kaikki muut pahimmat purret.
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Ne kaikki soti» kiywät,
Kohelsi tänäi kesänä
Tuotu on täytensä rahoja,
Kullo» tuwuns» täyen,
Hopehia huonommatli.

152. Minä weno Wäinämöisen,
154. Lahon tässä lastuillani,

Wenyn westämyksilläni.
' Aina wenyn «estoillani.

Lahon lastulmuksillani.
156. Matalimmat maan matoset

At» kaareni asumat,
159. Pesin pielessä pitäivät;

Parempi minun olisi,
Parempi olettelisi,

163. Petäjänä hongikossa,
165. Hamulinnun liitätellä,

Penun alla pyöräteitä.
166. Käsin kourin kääntämättä.
187. Juosta sormin soutamatta,
193. Niinpä mun sukuni muuli, <

Sekä toinen joukkioni,
Juostaan sormin soutamalla, j. n» e.

205. Lykkäsi menon mesille,
Termalainn lainehille;

- Laulo» hyrähtelemi,
Laulawi wenon wesille,
Työnti purren lainehille,
Teloiltansa termarinnan,
Terwalaian lastuiltansa;

207. Laitto laian neitosia,
' Lato laian neitosi»,

208. Kultapäitä neitosia,
' Silkkipaita tyttösiä,
' Liinapäitä tyttölöitä,
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Wasliwöita naimoloita;
Mi on narri naimatonn»,
Ku on piikuen pitänyt.

211. Lato toisen laitapuolen
Pulskioita poikasia,
Poikasia piipiwoja,
Miekkaivöitä sulhosta.

215. Lato wanhoa wäkeä
Täytehen wenehen laiat,

221. Luulo wielä Wäinämöinen,
Laulo nuoret, laulo manhat
Kultihin kulajamihin,
Hcpeihin helkkäwihin.
Sanan wirkko, noin nimesi:
N^itsy Maaria em'nen,

Sie on airoille aseta,
Somitate soutamahan.

Neitsy Moaria emonen
Se on »varsin «astaeli:
Siepä wanha Wäinämöinen,
Itse istuos perähän,
Luaitate laskemahan,

222. Niin kun Suomen suolasäkki,
Tukhulmin humalatukku,

223. Kokan koiwusen kohulle,
Kokan kultasen nojaan,
Melan maskinen waraan.

232. Ei wanhoissa soutajoa,
237. Nuoret souti, selkä nuoju,
238. Eipä matka «hikkana,

' Ei ilo ilosta käynyt,
Soutu souwusta tajunnut.

241. Sowitaksen soutamahan,
250. Pyinä pyyrimet wihelti (wiherti),

Terät leirin» kujerti,
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Nenä joiku joutsenena,

Perä lratso knarnehenn,
Hangat hanhina hahahti (pajahti).
Souti suoroa sujotti,
Nenätse metisen niemen,

§59. Tuopa lieto Lemminkäinen,
""" Tuo on nuori Joukahainen,
" Wesiliitto, laitopoita,
' Ikiliera Tieran poika,
' Ikitiera Nieran poika,

261. Osatuutta onnen itki,
Ei itkent osan wahyyttä.

870. Pilwessä pisarat suuret.
Pisaroissa laajat lammit,
Lammissa wetto punanen,
Nenosessa kolme miestä,
Mies puhas perässä purren,
Mies toinen nenässä purren.
Mies kolmas kesellä purren,

281. Melan luoen luotehesta.
" Melllloiivat luotehesen.

232. Huutawi hujottelewi,
290. Uros lorwen keskimmäinen?
291. Kun et tunne tuota purtta,

293. Laiwa laulajan urohon,
" L»iw» laskian (laatian) u»,

Wene wanhan Wäinämöisen,
304. Kohti pohjaista towoa,
313. Ota minua purtehesi.

Öisin mieli miessä siellä,
330. Laiat warsinli »varawat,
386. Tuki heineä tuhua;
338. Tuuli »vie wenehen laian,

Wastatuuli warpehenli.



305

Aaheskolmatta Runo.
1. Siitä wanha Wäinämöinen,

Toinen seppo Ilmarinen,
Kolmas lieto Lemmin poika
Laskemat sinistä merta

5. Souti piimin suomesta,
Päiwän toisen maamesiä,
Kolinanne» meriwesiä.

* Laski päiwän Päiänettä,
Toisen souti Suowanetta,
Kolinanne» Elowesiä»

12. Kosken tyttö, kuohuneiti,
Wirran wierell» »suw»!
(Wihowirran »vierellinen!)

38. Kukkuja kulettaissa,
-32. Sylin aaltoja aseta,

Käsiwarsin waahtipäitä,
41. Puuttu pursi Wäinämöisen,

Takellu meno jumalan;
' Puuttu pursi laulajalta,

Takahtu wene runolta;
46. Arpoa asettelewi,

Kiliähän läännyttäwi:
50. Wailo hauin hartioille,

Ween koiran koukkuluille,
Tahikko siikasen selälle,
Lohen purstolle punasen?

" Klwellenkö, lannollenlo,
Wailo wanhalle sialle,
Wai on waslirauniolle?

54. Luotosessa puuttumassa.
Meren selwallä selällä»
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Wak» wanha Wäinämöinen,
Jo itse menewi maalle;
Lohen on luita luotosessa,
Lohen luita, hauin päitä,
Kiun kylkiluun paloja,
Mursun sääriluun muruja,
(Sorsan suärilurn muruja,)
Lohen luita sieltä otti j. n. e.

57. Pani miekkoa merehen
61. Miekka murskuhti muruiksi

- Miekka mureni muruiksi
79. Sano miehille hywille,

Jotka purresta puhumat
Wenehestä wcistättawät:

94. Puukon tuppipuoleltansa,
96. Kalan pahkoa paloiksi.

' Kalan wiiltäwi kahelsi.
98. Minkä tuosta seppo saisi,

Kunka taitama takoisi.
Mies nauti naputteleisi,

' Suisko harpun hauin luista,
Kantelon kalan emästä,

109. Tahikka takojan luona,
112. Tuostapa tulisi soitto,

Harppu (harkko) kaunis hauinluinen,
Kantelo kulunewänen,

121. Luuti harpun huuinluista,
Kantelon kalun ewästä,
Soiton lian kylkiluista.
Mist' on koppa kantelessa?
Hauin suuren hartioista.
Mistä naulat kantelessa?

Kalahauin hampahista.
Mistä kielet kantelessa?
Jouhista uwet orihin.
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124. Pani naulat lantelese»
Orahista tuonen otran,
Tuonen hauin hampahista.

131. Pani lielet lantelesen
Himulsist» Hiien ruunan,
Lemmon warsan waattehist».

- Mist' on kielet keksittynä?
Jouhet juokseman hewosen.
Immen itkemän hiwukset.

137. Pani wunhut soittamahan,
143. Ei ilo iloksi käytä,

Eikä soitto soitannaksi,
Kunniaksi kullekkana.
Kutsu pojat, kutsu piiat
Soittamahan sormillansa,
Kutsu miehet naimattomat,
Kutsu nainehet urohot,
Ei ilo ilolle nossut,
Tarpeheksi Wäinämöisen.

151. Harpun kylmässä kylässä;
' Kantelon Sariolassa;

189. Kailun laatian käsissä.
' Kaikkuan kaninehella.

193. Teliänsä tienohille.
197. Itse iskuksen ripahan,

' Istuwi uhokiwelle,
Löihen leikkikulliolle,

' Istuwi ilon teolle,
Luaittihen laulamahan,

* Itse istu soittamahan,
Alko soittoa somasti,

201. Otti soiton sorsanluisen,
Kantelen kalanewäsen,

208. Soitantoa Wäinämöisen,
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212. Soitti ruotoista rojua,
Kalanluista kanteletta
Käsin pienin, hoikin sormin,

213. Sormet pienet pelputteli,
215. Wast' ilo ilolle kämi,
220. Ratsun jouhet laikkaumat.
221. Ei sitä metsässä ollut,

Neljäjalkaista jaloa,
223. Kolmin koikkelehtawata,
229. Honkasesta huonehesta,
230. Rinnoin alalle ajaksen,

- Rinnoin «iälle asettu,
Risukolle reutoaksen,

234. Siitä luusehen kawahti,
Korkiammalle kohosi
(Nousi puuhun korkialle,)

242 Tarkotin metsän emäntä
Wiikon päätänsä panewi,
Kuukauen kuritkoansa,
Waan kun kuuli ouon äänen.
Heti heitti suorintansa,
Awopäin, haralla hapsin,
Ilman «yöttä, helmuksitta.
Istu loiwun tonkelolle.
Lepän lengolle lewesi,
(Lepän l. lehahti (kohosi),

244. Sinihuiwihin sioksen (sujoksen),
Punasukkahan pukewi,
Kautolenlähin tapiwi

248. Siinä wiipy wiikommanki.
Puolen polwensa asuwi,
Ilon uuen «otannassa,
Soiton toisen toimiessa»

250. Mikä lie metsässä ollut,
Kämi tarkon luulemahan;
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Mikä ilmassa ylall»
Lintuparwea parasta j. n. e»

252. Eikä tarkon ilmassana,
' Eil» ilmassa ylällä,

251. Alli aaltojen tefeltö,
" Alli aalloilta wesiltä,

282. Sulhon soittaman sulosen,
285. Kaikki rihmat katkesiwat,
287. Ei sitä meressä ollut

Emin kuusin kulkewoa,
Kahelsin w»jelt»»voa,

294. Lohet uipi longotellen,
Ween siiat wengotellen,
Ween hauit hangotellen,

309. Kammalla kuparisella,
Waslisell» harjallansa;

314. Halja haihtu kämmenestä.
317. Rilkarinnlllla tulewi,

Rinnoin ruohosta kohosi,
' Rinnoin aalloille ajaksen,
' Rinnoin ruowolle rojahti,

Ween ryönälle rytkäysi,
319. Watsololle waiwoaksen,
321. Soitantoa Wäinämöisen,

Iloa ilirunoisen,
225. Itki wuoret, wanku waarat,

Kaikki kalliot älisi ,

Kaikki muoret »voimotteli,
Tuhat itki Turjalaista,
Sat» laulo Lappalaista.

338. Itseltiki soittajalta
' Itse itki Wäinämöinen

Soitantoansa omoa,
(Omoansa soittoansa),
W«et juoksi silmästänjä,
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Toiset toisesta noruwi
Karkiammat (kariammat) karpaloita,
Pyyliämmät (pyöriämmät) pyyn munia,
Pienemmät munia pääskyn,
(Häriämmät härän päitä)
Lemeille leuoillensa,
Niin siitä alemma wieri
Riweille rinnoillensa,
Winri wieläki »lemm»

Pätöwille polw. j. n. e. XXXI: 175.
355. Kantti kuuen kultawyönsä
377. Sekä nuoret, jotta wanhat:

Kolmaskolmatta Runo.
4. Jo on tultihin tupahan.

Kysy Pohjolan emäntä.
Mitä wierahat sanowi,
Matkalaiset mainitsewi?

15. Hywä on sampuen hyrätä,
Kirjokannen kahnatell»
Pohjolan litvimöessä,
Waaran waskisen sisässä;
Hyw' «n olla Pohjolanli
Hywän sampuen »varassa.

25. Niillä Pohjolan nukutti.
Pahan mallan waiwutteli,
Paineli pakanan kansan,

41. Lukot soimin longotteli,
Käsin nukasi olvia.

44. Oi sie seppo Ilmarinen ,

Lankoni, emoni lapsi!
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53. Gylin sampoa syleli,
Käsimarsin käännytteli,
(Kirjokantta lallutteli),
Eipä sampo käännykkänä,
Kirjokansi kihnakkanu.

77. Käsiwarsin kannattelit,
78. Kannoit sammon purtehensa,

Saattelit wenosehensa.
' Saiwat sammon purtehensa,

Wieretit wenosehensa,
Wenehesen Wäinämöisen,
Purtehen Puhun tolaisen.

88 Sorkkien sotuhewosen,
97. Sano seppo Ilmarinen:

132. Muurahainen musta lintu
' Muurahainen murhopoika
- Muurahainen »nusta koira

Se kusi luren jalalle;
Kurki päästi kumman lulkun,
Säilähti puhun säwelen,
Sillä Pohjolan herätti,
Pahan mallan walweutti.

140. Käwi sammon katsantohan,
165» Wnston Wäinölän wenettä,

' Knnhn wene Wäinämöisen,
Upot» Uwnntoluisen,
Sampo tänne fanttnellos,
Kirjokansi kannatellos.

173. Kowin luoe turjotteli,
189. Pohjolannki tulettniss»;

Nähnyt näilläi »vesillä;
193. Kun mn tänne läksinkänn,
206. Paljon paremmin maltti,

Asiansa arwneli,
212. Jospa tuuli tuikutteli,
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Aallot wislowat »venettä,
Jo oli Inintli wnrawat.

217. Laitto rautaista sotoa.
Teräksistä tellitteli (teljetteti);

" Soan rautasen rnlenti,
Teräksisen tellitteli
Jälkeen wanhan Wäinämöisen;

220. Kun lana munasiansa,
' Kuni sorsa poikiansa.

Telkkä luopi tehtyjänsä;
223. Sata nirohon urosta,
225. Sat» miestä ampujat».

' Sata muuta ampujat».
" Tuhat jousella urosta.

228. Kohta sampoa tnmotti.
' Kohta lähtöhön njnksen,

Ajninahnn karkulaista,
Sampon tapoamahan,
Wenehestä Wäinämöisen.

234. Oi sie seppo Ilmarinen,
- Oi sie nuori Joukahainen,
' Oi sie lieto laita poika,
" Wesiliitto, laitopoik»,
" Ikiliera Tieron poika,

237. Kasisliekahan kaw»'a,
* Ruokonuorahan rupia,

239. Katso pitkin Pohjan ranta.
249. Korwet kiljokoppeloit».
258. Kokko Turjalta tulemi,

Laskeksen Lapista lintu.
Siipi taiwast» siwellen.
Toinen wettä wiepraellen»

262. Ei se kokko ollekkann,
Lapin lintu lienetkänä,

270. Sntnlnit» laiehtiwi;
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' Sotnloiwa laiehtiwi;

273. Miehet lnilki miekka «yöllä,
Urot kalpio käessä.

294. Keksin lummoa wähäsen»
295. Tapasi on taskuhuns»,

Löihen lukknroisehensa,
Tempo (löysi) piitä pikkuruisen,
Tapo tnulon wähäsen,

300. Yli oikinn olans»,
304. Luowote merehen luoto,

Salasaari siunonte,
Johon purret puuttuoho,
Wenehet taleltuoho»

306» Juokse puhki Pohjan pursi,
Satahnnli hnlki lennä!

308. Loi sen luowolsi merehen,
Knripääksi knswatteli.
Johon puuttu Pohjan pursi,
Satahanka halkieli.

319. Laati kokon kopristansa,
Itsestänsä iskulinnun ,

" Wastat sitwilsi sitowi,
Perämelnn purstoksensa.
Otti wiisi wiikntetta,
Kuusi kuokan kuolion,
Ne kyhäsi kynsiksensä.

822. Kokon kynkkäluun nenille»
333. Päähän pielen (purren) Wäinämöisen.

' Mastohon rakenteleksen.
336. Laiwa lastuin lohkiella.
339. Pahoinpa on palkka saanut

Muinosista murkkinoista,
Atrioista ainosist»,
Pohjan poikien tiloilla,
Perinteillä pehmeillä»
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340. Kirjokannen lntsnntohon,
342. Pohjan akka hnrmnhammas

Liilnhutti leukaluuta.
Purskahti punanen sappi
Kahenpuolin leukaluita,
Sillä sen soan häwitti.

374. Lastun kuusen lainehistn,
Knänti kuusista meloa.
Petäjäistä järkälettä,

378. Kun yksi nimetön kynsi.
379. Miehet meiskahti merehen.

Koprin lääntywät merehen,
Käsin läyen lainehesen;

385. Puusta purtehen rämähti
338. Puusta koppelo puonnut,
391 i. Wasemella warpahall»;
392. Saatti sampuen merehen,

Tuonne kaato kirjokannen,
396» Sampo mureni muruiksi,
401. Niin meni muruja paljo.

Sammon suuria muruja,
(Suurimmaisia muruja),

406. Siitä sai meri pohatta.
Maa löyhä, meri pohatta,

410. Wasten maata hyyännettn,
418. Riman kylmähän kylähän,

Neljäskolmatta Runo.
1. Siitä sampo nostettihin,

Kirjokansi kannettihin
Nenähän Utusen niemen
Wenehestä Wäinämöisen.

Kesän kennälln makasi.
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Talwen kaiken tanterella,
Keskellä jywäketon,
Iywäpnrknn pnrmnhnlln.

11. Pällämöiselle pojulle:
Sampsa poika Pällämöinen!

22. Ketehen kesäoruwun,
Kesä- (tulwi-) kärpän kämmenehen,
Portimon perustimehen.

25. Aroja tihittämähän,
36. Pelto hapsiksi hajota,

Saoin haaroin hanrottele,
62 H.. Ennen mantu »naita puuttu,

Ahti selmiä mesiä,
Kun on sampo siemeniä,
Pellerwo jywän periä.

70. Rnint nurmien rajoille,
74. Waskiwaarnnhnn tapasi,
81. Sillä maita mullosteli,
99. Heitti hellan mallallensa,

Olewalle onnellensa. ,

103. Läksi tuota tietämähän:
136. Tämän tamman tnittnjon,

Puun sorian sortnjoa,

Puun murhan (murskan) ntusertnjoa,
145» Uros aaltojen lesestä,
152. Ween hattu hartioilla,

Ween saappnhnt jaloissa,
Uuet kintahat käessä,
Wanhnt kirjat kintnhissn,
Kirwes kultanen olalla,
Wasliwarsi lirwehessä,

165. Kolmehen kowasimehen,
175. Sylt' on suusta housun lahje,

Kaksi syltä lantiosta.
185. Ison tammen tasmen luokse,
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191. Lohknrehut lohkoeli,
194. Jo kaasi tulisen tammen,
204. Leikkasi ikuisen lemmen;
205. Ku on lastuja lemesi,
209. Pikatuoni pistoneuot.
269. Itselläin on ilman miellä,

Luonani awaimet onnen,
277. Miesten mielistä pahoista,
288. Tarha rautnnen rakenna,
302. Itse (Sinä) Pohjolan emäntä!
310. Omi«si toukojasi,

Kylwämiäsi omi».
Sn'» rnutaset rakehet, Z. n. e.

321. Pohjan karjakartanoille.

U?iieskolmatta Runo.
128. Itse neuo lapsiansa,

Poikiansa suin puheli,
Tuonne työnti turmionsa,
Pnnewi pahansa kaikki,

140. Lapset Wuojelnn lahomi,
Tauissa nimettömässä,

201. Kiwi kirsoll» mäellä,
Wnarnn wnnlnn liepehelln,

234. Yötä Annan aikuista.
271. Kirskasi kiwen kowaksi,

Paaen kolmeksi palaksi;
Niin kiwi k. t. j. n. e.

309. Sillä Luotolan paransi,
Poiat Wäinölän peruutti,
Tauista tumattomasta j. n. e.

310. Kaiken Wuojelun paransi.
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Nuueskolmatta Runo.
3. Katki kuun kumottamasta,
9. löhyt pitkä jn pimiä,

44. Tuota tulta tuumitteli.
288. Wellimo ween emäntä,

' Wellimys meen «mäntä,
Satahnrjan hallitsi»,
(Ahen haunn hallitsi»,).

293. Tuulen tyttären tekemä,
Aallottaren keträämä;

308. Likosestn liettehestä,
Kalasesta knnrtehest»,

312. Ann» »hti nhweni»,
Pistä piikliniskasia,
Ahwenia, ihweniä,
Kaikki» ween kaloja,
Alt» »awain sywäin,
Päältä mustain murain
Taan on nuotan nostimille j. n. e.

Seitsemäskolmatta Runo.
63. Panen päimin paistamahan.
65. Joko kerran kolmnnnenki;
68. Portit Pohjolan näkymät,

Rnutoääret nrwöttäwät,
Ulwowat pahat saranat.

* Pahat linnat liintottawat,
Rohjan ukset ummottnmat,

77. Eikä suorru soutajamme;
' Eila soutajat sowite;
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78. Jalon hoikin huoparina,
91. Rapauta rannallemme.
103. Pohjan ukko, Pohjan akka

Sanomat s. t. j. n. e.
113. Miekust' on sanomat saatu,

Kalmasta katalat tieot.
129. Kun ei kuu limestä päässe j. n» e.
148. Leimahutti, luimahutti,
151. Piitä poikien poloisten.
195. Ylen taitama takoja.
200. Kauan katsoin syöjän suuhun.

Partahan palan purian,
231. Taiten kyllä wastaeli:
253. Kuu oli nossut, piitvä nossut,
263. Pääsit ylös aalloin alta,

Alta maan, alt» manuen;
(Alta maan, alta manalan;)

269. Tuowos tänne tullessasi
Aina täyttä terweyttä;

272. Onni onkehen ohnse,
276. Juokse (päätä) laari kaunihin»;

Naheksaskolmatta Runo.
Toisin kuuluivat kolo tässä Runossa, niinkuin osittain

muuallati, on pitänyt heittää tirjottamatta, kost» niitä on
ylön paljon, nimittäin laitti pian metsämiehen ja ohon lu-
wut, joita siellä täällä jo luetaan präntättynäti ja »ast»
tulee enemmin.

Uheksäskolmatta Runo.
18. Läksi merta luutimahan.

Laineita lakasemahan;



319
Luuti lumpehet kokohon,
Meren ruokoset romihin.
Meren kaislat karhiloihin.
Rikka puuttu luutahans»,
Waskisehen wastahansa;
Siitä silkkunat sikesi
Mullan muikut, maan silakat.

41. Meren ristihin harasi,
Laposille aallot laski.

54. Puun wisan »vetistäwänsä»
56. Mit' itket ihana neiti,
58. Kuori walkia »valitat?
65. Ilossahan tuo eläwi,

Riemussa remahtelewi;
117. Itkusta ilo ikuinen,

Hywä huolesta huwitus.
124. Teki harppu» halulla,

Suositteli Suomen maalla,
Kalkutteli kanteletta.
Kust' on koppa kantelessa?
Koiwust» »visaperästä.
Mist' an naulut kantelessa?
Tammesta tasuset oksat.

164, louhuet perittänehe?
169. Laulo ilman aikojansa,

Kuulun päiwyen kuluksi,
175. Tyttölapsen lauleleman;

" Lapsen lempi lauleleman;
193. Rautasille rappuloille,
197. Aukusi sanasen arkun,

Wirsilippahan wiritti
Poikki puolen polwillensa,

202. Immen hapsi haihahteli.
203. Soittelewi, joittelewi,
212. Someret siotteleksen.
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217. Lenti kuuelt» kylältä,
Pitäjältä seitsemältä
Luotsi wanhan Wäinämöisen,

222. Lenti tuoksi liitätellen,
243» Hamut hangelle hajosi.
245. Kannot kasmoit pitkät oksat.

Nolmekymmenes Runo.
1» Tuopa nuori Joukahainen

Ajo tiellä wastatuksen
Kera wanhan Wäinämöisen»

* Tuo kaunis Kalewan poika
' Tuopa seppo Ilmarinen
" Tuopa lieto Lemminkäinen

4» Se on tietänsä käweli.
5» Sopi tiellä mastakloa,

* Tulit tiellä wastaksutta,
- Tulit tiellä wast»kk»h»n,

Aisa aisahan talistu,
Weininel tarttu wempelehe»,
Rahis rahkehen nenähän»

8. Luokki loukkihin «alettu.
3. Raswa »vuotti rahlehesta,

Wesi wempelen nenästä.
- Wesa kasmo mempelehen,

Haapa aisohin yleni.
Raita suuri rahkehesen.

19. Kumpi tiennehe enämmin,
Ee nyt tiellä olluohon;
Jok» tiennehe «ähemmin,
Ee tieltä pois poiketkohon.

' Kenpi tieolt» enämpi.
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Senpi tiellä seisuöhon;
Kenpi tieolt» pahempi,
Senpi tieltä mälttyöhön.

28. Tieän mä toki wähäsen:
39. Suukkona kowall» säällä;
40. Ahwen arka märkäsuoli

" Ahwen ark» märläperse
49. Kuulin nuorra käyessän»,

. Waeltaissani warahin.
Remuaman wasliwuoret.
Kalliot kajahteleman,
Korwen ukon koirinens»
Tanssiman tasajalassa.
Koska ennen uljas ukko.
Ukko uljas ulkomainen,
Liikutti lyhintä kieltä,
Kajahutti kanteletta
Noilla Wäinölän ahoilla,
Kalemalan kaskimailla.

54. Tieän linnuksi tiaisen.
Kyyn wiherän käärmeheksi;
Tieän terman larliaksi,
Mullan mustan muikiaksi,
Lipiun wihoweeksi,
Urpiaisen ukkoseksi.

59. Wesi on »vanhin »veljeksistä,
Kiulua meren liivistä,
Patsas puista päählehistä,
Kattila pataraniöta,
West wuorest» siennyt,
Tuli tullut taiwosesta,
Rauta raukka ruostehesta.

67. Muinosia muistelmoita.
' Walehia muinosi».
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70. Enimmäiset arwaelen:
Tieän kolkot kuokituksi,
Sywät kolkot kuokituksi,
(Meren kolkot kuokituksi,)

73. Sywät järwet sylkityksi,
75. Mäet myllermöitetyksi,

" Mäet mylleröitetyksi, (muller.)
' Mäet myktylöitetyksi,

Pellerwoiset pieksetyksi,
Rewityksi lamperoiset,
Kiwet luowuksi kokohon,

79. Kuun uuen ylennetyksi,
Auringon asetetuksi,
Ojennetuksi otuwan.

82. Lapsen tieto, »vaimon muisti,
' Lapsen on mieli, naisen tunti,

Ei urohon partusuisen.
* Ei ole siinä miehen muisto,

Eikä partasuu urohon.
85. Omat kuopat kuokkimuni,
91. Ilman pielet pistämäni,

Taiwon kaaret kantamani,
Taiivoset tähyttämäni.

99. Mi sinä lienet miehiäsi
Ia kuka urohiasi ?

Laulan sun »veitsiksi wesille,
Lustulmoiksi lainehille.

105. Sekä suuttu jotta säanty.
112. Ymmärrä yhet urohot,
117. Leuat liikku, pää järisi,

Waan ei humpuhut hajottu,
Eikä leuat lonkueltu.

119. Paaet paukku kalliolla,
Linnat liikku, hongat huoju,
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125. Sortin suohon sortumaksi,
Niittyhyn niwuslihoista,

145. lop' on tuskiksi tulewi,
Pahoin huoliksi panihen,
Painuwi pakolliseksi,

151. Myössytä pyhät sanasi,
Luowutappa luottehesi,
(Peruhuta lausiesi,)

161. Annan kultia kypärin,
Hopehia huoman täyen,
(Hopehia helman täyen,)
Oman pääni päästimeksi,
Henkeni (itseni) lunastimeksi.

166. En huoli hopehistasi,
Kysy kurja kultiasi; (kullistasi;)
Mull' on kullat kuunituiset,
Päiwän polwiset hopiat,
Ilman kurja kullittasi,
Hopehittasi häwytön.
(Ilkiä hopehittasi.)

175. Annan ainoan orihin;
Juosten juomahan menewi,
Juosten juomasta tulewi,
Itseksen sotia käypi,
Tappeloita tallustawi.

182. En huoli hewosestasi,
Ilkiä orisestasi;

187. Pääss' on puiivö paistamassa,
Olkaluillansa Otawa,

190. Wesipilwiä wetäwi.
196. Annun ainoan wenehen,

Itseksen sotia souti
Tuoen täytensä »ahoja j. n. e.
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201. Iki puolen istujaksi ,

Suojaksi sopun kululle,
213. Tuli itkien kotihin,

Kallotellen kartanolle.
237. Oi on poikani polonen!

Elä itke suottakana,
Ei ole syytä itkeähäk,
Waiwoj» walittoahak;

Nhesneljättä Runo.
1. Anni tytti, aino tytti

Läksi wassun tuituntahun.
7. Kolmatta lorotteleksen,
" Kolmatta kokoelemi,

8 2» Perehcn parahimmalle.
9. Osmonen orosta «irkti,

Kule»vuinen kaskimailta,
Osmonen orosta kirpo,

' Osinonen norosta kirku,
11. Kaswo neito minussa mielin,

Alä muissa nuorisoissa,
Nuorisossa launihissa,
Kuswo taioissa somissa
Ole haahen haljakoissa»

16. Weny »vehnä wiiplosill».
17. Anni tytti, aino tytli
21. Mitä itket Anni tytti,

Anni tytti, aino tytti?
2?» Tinalangat «yöni päistä,
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"°' Tinat »vyöstäni tiluhti,

Kaunoseni »vyöni päästä,
48 Z. Kulturipsut kulmiltani,

Simsilkit silmiltäni,
(Simpsukkaiset silmiltäni,)
Punaparet pääni päältä,
Hopiaiset huuliltani.

31» Laition on lauinnassa,
Kirjolorjan kirjonnassa:

52. Emo aitan portahalla
Woita kiulussa pesewi:

65. Osmonen orosta huuti,
73. Anni tytti, aino tytti.

Elä ole milläskänä;
80. Tulet muita wuolahampij
82. Tiilet muita siukiampi;
135. Alvasi pahimman arkun,
137. Löysi puulou palasen,
138. Kaheksan kupalolvyötä;

Kuukistaksen, kuukistaksen,
Kuristihen kultawöillä,
Kaalistiin kupalolvöillä,
Riput»ks.en lihmullensu;
Siitä riutu lippahalle,
Kalltu arkun kannen päälle»

151. Meni emo katsomahan,
152. Jön kahen, kolmen perästä:

' Kolmen muoen oltuansa:
' Kolmet wuotta oltuansa:

154. lop' on uupunt Anni tytti,
Anni tytti, aino tytti,
Saanut pauloa palasen ,

Kuristanut kultawöillä,
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Karistani lapalowöillä.
Emo tuosta itkemähän:
Wieres kyynel lyyättele,
Wierkuä metrehet weteni
Itkemillä ihopäillä j. n. e.

175. Helman hienon helmusmöille.
179. Sinisille sukkasille.

' Sinipäille sukkasille.
183.Kultakengän lantasille.

Kaunihille tuntupäille.
' Kaunihille talsuillensa.

199. Rotiuwi kolme koiwuu
202. Joka koiwun latmuelle.
203. Käki kukku lemmen, lemmen,
205. Toinen kukku auon, auon ,

Lapselle auottomulle.
Kolmas kulku sulon, sulon,
(Kolmas k. emon, emon,)
Lapselle emottomalle.
(Lapselle sulottomalle.)

211. Käeksellä kääriäwä,
» Käeksellä «in» käywä,
" Kalan pyyössä käwiä,

216. Laski onkensa wetehen,
Ongetteli, tarkotteli.

219. Hopiainen siima winku,
223. Lohi puuttu onkehens»,

Taimen tankarautahans».
226. Kumo kuusikaarehensa.
230. En tunne kaloa tuota.
240. On luonnon lohikalaksi.

' Luopusin lohikalaksi.
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* Luonnoton lohikalaksi.
242. Kattila sepon pajassa.

Niin sano sanalla tuolla:
Oisko kuokkani kotonen,
Eli halkohakkurini?

245. Aamusiksi atrioiksi,
Murkkinuisiksi muruiksi.

250. Lohi loimahti merehen,
" Lohi luonnon loiskahteli,

251. Kala kirjo kammeltihen,
' Kalu kirjo kummertihen,
" Kala kirjo timmertihen,

254. Asken päätänsä kohotti,
Nosti kättä oikieta,

259. Kupuhaitu kuueuneltu.
255. Oi sie hullu hulluuttasi,

Hulluuttasi, houkiluttasi,
Mieleltä wäheyttäsi!
(Wäinö mielesi »vähyyttä !)

269. Wellolan »vetistä neittä.
275. Emp' «n sulle siksi tullut,

' En mie sulle tullukkana,
295. Jalkojesi jaksajaksi,

Mesileitvän leipojaksi.
294. Tulen »viejäksi kotihin,

312. Emo »vastahan tulewi,
Emo ennätti kysyä:
Woip' on poikani polonen!
Mii' olet pahoilla mielin j. n. e.
Waka wanha Wäinämöinen
Niin sano sanalla tuolla:
Olin ma ongella olia j. n. e. (kertoin

kaikki).
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317. Säantä suurta sylwättyn»,
321. Ajatukseni alalla,

Toimi toisessa talossa.
327. Ei ollut kunto» piteä,
333. Missä Ahtola asuwi,

Wäinön tyttöset wenywi.

348 Siitä wanha Wäinämöinen
Paino sepponsa pajahan.
Naista kullaista kumaapi,
Hopiaista huolittawi j. n. e.
(Samati kun ennen Ilmarinen).

Nahesneljattä Runo.
5. Toisen hirren päänsä päältä,

Sinisillä silkillänsä,
8. Ummistengän uurtehilla»

15. Yhen heitti lypsämättä,
207. Ei tietä iseä sillä;

" Ei tietä nimeä sillä;
Isä kutsu Ilmasekse

210. Wellet merra joukkioksi,
Muu kylä nimettömäksi.

215. Tuli ukko ristimähän,
228. Kaksiwiikkonen karehti:
232 Ei ole wielä suolle wiety,

Eikä puulla päähän lyöty,
Tahi tangolla tapettu
Töistä tuhmemmistakana»
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240. Laulo puisen umpipurren,
Waslilaitan päälaelle,
Rautaruuhen jalkohinsa.

241. Kuparisen lyyhätteli.
Laskea köröttelemi
Kurimuksen kulkun alle,
Kion kielen kääntimille,

243. Kantelwoinehen latosi ,

Lalahtuwi lauluinensa.

Loppu tästäkin.



Pränttiwirh eitä.
Ensimmäisessä I»oss».

Siwnn raill» on: lue:
VII 23 tawalla kun, tawalla, kun
IX 3 Kulewal» Kalewata
X 3 jättiläisilä jättiläisiltä

Xlii 10 »siaist» »sioista
XXIII 15 meren merien

XXVIII 19 Korottumuss» Korottomuss»
XXX 8 menemään, menewär.aän,

XXXIX 1 suot," souti
— 15 näissä näistä
XI, 12 kerottu kerrottu

XI»! 12 »tkutuwuen alkuiawuen
5 3 appimuhun «ppimuhun

14 24 Pojoluhun Pohjolahan
21 18 patewi, pukewi,
22 5 Pohjolasta, Pohjolasta
26 15 katfujoa, kutsojo»,
27 20 talahon. talohon.
31 3 Missä "Missä
— 14 kainalossa". kainalossa.
32 21 karbun karhun
34 28 käpyjä, tähyjä,
— 30 silmän teitä silmänteitä
38 23 luistaellas. luistaellos.
39 2 wuotomass», wuotamuss»,
42 27 kipuja kiwistämän, kiwiä kiwistämähan,
45 18 Wainölän Wäinölän
55 25 syötty syötti
57 6 surmuttuwan, surmuttuwan,
62 15 risujoita, riisujoita,
63 30 laklumiehi» Jakku miehiä
67 4 perältä periltä
— 10 luuill» lu'uill»



Siw. railla on: lue:
73 27 Kerwen Korwen
76 21 Wallan Willan
95 20 Paiwällä Päiwälle
97 13 sanojansa, sanojansa,

111 10 sanoa' sanoa,
— 25 muienki muinenki
113 29 muntaos muuttaos
122 19 Siiry Siirry
123 17 totelle-, totelle,
127 1 kulla, kuulla,
131 15 tienkäwiä: tienkäwiäi:
IZ4 17 "Kesän Kesän
143 18 T>räswöihen Teruswöihin
154 21 Etsitähän, Etsittihin,
157 18 sillon sillan
172 6 Panko Punkko
173 5 Kylun "Kylän
174 4 kunnioiksi. kunnioiksi."
— 16 Kutsuoloille Kutsuloille
175 23 Ilossa Isossa
179 21 Riki Reki
189 8 Kyyn Ky'yn
199 17 Ijnlurisen: Ilmarisen:
203 25 Oip» Olipa

208 25 meillä mailla.

Toisessa I»oss».
27 13 Poikueni "Poikueni
33 24 Purrt» Purtta
35 19 kaiketi taikitse
38 4 «oikerrehti, waikerrehti,
55 23 roikkauwan; raikkauwan;
67 8 yötä, työtä,
133 21 lipunen lipuen
135 22 Pyhki Pyyhki
139 15 pannu pannun



Siw. «illa on: lue :

140 15 päälle päällä
145 17 luomou, lumoa,
IV 19 Wiekääme "Wiekäume
153 3 laskimilla. laskimilla."
— 9 Kul' Kut'
158 30 Hyss' Hyyss'
157 24 Kannu Kunn»
158 12 lanne tänne
161 25 päywyen päiwyen
157 28 kultarenkuhuistu kaularenluhuista
158 27 tumattomaksi, tumotta»vuksi,
169 27 tulessasi, tullessasi
173 14 Hanki Hanhi
132 11 Naskipojahan Vaskipohjahan
184 9 wierteteli: wieretteli:
187 24 muuttelehon, muuttelohon,
190 10 «irko «irkko
193 1 lartanahon, kartanohan,
195 17 maa ma
198 15 «irko, «irkko,
800 2 Länti Lenti
— 13 Kuu Kun

204 .25 Kiwät Kiwet
205 24 Kainalaist» Kainaloista
210 7 millä'äkään millänsäkään
212 12 Väinämöiselle miehelle
213 25 Armaos Amaos
213 13 tuonelkana. tunnettana.
228 6 aiwinaisillahan, aiwinaisillahan.
— 1? wirto, wirkko,

232 5 tulkelmusta, tutkelmust»,
— 8 Lik» iOilä
233 5 kerralla, keralla,
234 9 Wolmitti Walmisti
— 1? piliä piiliä
— 18 nuoloj» nuolia



Giw. lllilla on: lue:

235 14 miimmen wiimmen
— 31 145 245
236 9 luotuloita, lnotoloita,
— 12 Kalohauut Kalahauat
23? 21 tuwitteli, tuuwitteli,
238 25 jourottama. ju«rott«ma.
239 2 suotamahan, soutamahan,
240 11 «un uuen
245 7 weritohusta, werituhos-to,
243 23 Lähin «ähen
252 15 ui «i
254 28 Wirassa Wirrass»
257 4 Turkissa turliss»
— 28 palanehia palannehia

261 32 umentoloinen, umentolainen,
254 '22 lirjokorjun lirjokorjin

265 29 «i" en
— 81 12. L»«»wukoeki, 13. L» w. «aloeli,

265 3 Wiljohin Witjohin
— 15 mmutellate, muutellate,
273 10 juowu jouwu
274 2 pithoin pitohin
276 21 85. 85.
278 3ja 4 Meni Mene
281 15 Piirrotitko Pirrotitko
— 26 suoli, souti,
284 7 warushattarani, wurwashattaruni,
— 21 Näillä Niillä

285 9 lumisen lumesta
285 7 »vutkan mutkan

237 8 luppahiln luppahan
288 5 kannun kannuin
292 34 Manteoelle Manterelle
293 11 Tutatkunnan Tuhatkunnan
— 29 804. 304.

294 7 purjenpuun purjepuun



Siw» raill» on: lue:
294 15 Tuuro, Teuro,
299 9j»11 sampu sampo
300 16 sulkiaksen. soltiaksen.
— 18 T.räswyössä Teröswöissa
— 20 Kulkewut Kulkiwat
301 4 maisen maisin
— 7 suotaoho soutaoho
302 12 kaareni kuoreni
304 32 386. 336
307 25 iskuksen istuksen
310 9 Winri Wieri
312 29 Turjalta Turjasta
313 15 Satahonki Satahanka
817 13 ahti Ahti
— 27 Nohjan Pohjan
320 85 aisahin aisohin
Muita pienempiä »virheitä oikaskoon Lutia itse.


