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shemeikan murhe
Joan Sibelius

hangen sasknn äärettömät!,
Aijön tttsfean äänettömän,
tunsi, tiesi, tais se miesi,
jonka sielunlento siesi
milloin nousta taivahalle,
milloin mennä maankin alle,
olla itsaänsä aina»
niinkuin lapsi, Luojan laina.
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Nutta alta mioles mursoen
voittaa voima usbos ursoon
mahtavampiin maailmoihin,
autuaampiin aamunkoihin,
tuonne, taabso taivonrantain
Kunne päivää, Kuuta Kantain
Kulkee ihmismielen Kaipuu,
niinkuin aaltoon aatos vaipuu

horännaoks lailla lunlpoan?
Kilinät Kiinni, sillnät umpeen,
attä sialu nätzöä voisi
utuisintaan unolntoisi
luaasta taivonrannan takaa,
inissä taatot, nlaanltuot niakaa,
nukkuu vanHat, nuorat, untaan,
taivas yatttää talviluntaan.

AH, jos tuolla oltais ammoin
Lipä Kaartuis Kautzutn, Kauuuoin
olon täytitaivas-taltta:
lippu liahuis, ljailuis Heltta,
viiri virran tzaituon toisan,
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armahamman, aurinkoisen,
jolle sydän syttyy, halaa,
parhaintaan Kun haave palaa

Vaikka mustuu ihmismieli,
tuvan tummitu pihtipieli,
Kulkee Kultalangat hienot,
lujat, vankat, vaikka vienot:
virrat vanhan Väinämöisan,
tinttaat Ilmar-tusKan öiseu,
leikit Lemminkäisen liedon,
puusta puuhun tien ja tiedon.

Nestarii Ka meille annoit,
minkä uksin yössä Kannoit,
murQeet, riemut rintas oman,
raKKautes rajattoman,
kaipuus taakse taivonrantain,
Kunne päivää, Kuuta Kantain
HoHkuu Henki, miettii mieli,
iot'ei kilka iHmisKieli.





I
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Aurinko taas tnsatvuosien takaa
valkeutta Väinämön saimoilla jakaa:
maidän on niitut ja maidän on pallot,
maidän na kaikuvat Karjojan Kallot
Kahdeltapuolen Karjalan rajaa,
vaikka on valtamme vieläkin vajaa.

Vaikk' yhä itkevi Inkerin impi,

huokaa Aunuksen Korpi ja rimpi

riehussa pajarin poikien riitain,
vietämme juhlaa rauhan nyt viitain,
Kansamme yhteyttä yhteisin äänin,
muinaisen myös Käkisalmen ja läänin.

AuulKaa, ne laulavat Laatokan laineet:
„Aauan jo Kannoimme maan saman

maineet,
UÖ&cssä Kestivät myrskyn ja virin
niin väki Nepsän kuin salmin jasmirin,

sulhot ne suomen kuin Limuinkin raHvaan,
yHöessä Käyvät ne Kalvankin Kahvaan."

Kuulkaa, ne vastaavat Väinölän Korvet:
„Y9fcö3sä Käymme, Kun soi sotatorvet,
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hurmain ja liakain kun koittavi huoman,
varjalamaan vapautta ma Suoman,
niin häma, posjola Kuin Savo, Kainuu,
jos Kaja-Karjalan paalutus painuu."

Nietämme juhlaa rauhan nyt riistain,
aika on vaieta vainon ja Kiistain,
vaan ajan rautaisen lapsia liemme,
juhlien liittoa rautaisen tiemme,
vannomme: Konsana riitaimme tantta
Käy vihamies! ei tien tämän kautta.

iZ. 11. 19.
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Lastansuojalultttto
Scntaalt fi-lanncsljeira

Lapset armaat, lapset omat
ovat aina viattomat
isät tehkööt synnin työtä,
emot nähkööt nälkä-yötä.

Nutta lapsat laajan Suoman
ovat maatuma onnan suoman,
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Kansan valta, Kansan vahti,
Koska päättyy meiöän mahti.

heitä unhota me amma.
häitä Kärran tarvitsamma.
Kun on mänty alla mullan,
saatu rauha syöänkullan.

Eikä maita Kukaan muista.
Nutta lastan haavailuista
Kasvaa toisat touot. Kasat,
besäpuihin paiponpasät.

Eikä anää viillä viha:
hanki voittaa aika liha,
saisoo maassa uusi Kansa
Kaunihilla Kannallansa.

NinKä häistä unalmoimma,
san ma häistä tehöä voimme,
Suomen vakaan vartioston,
Kansannousun, KansanKoston
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Naidän täytyy manna multaan,
muutan päiv' ai pääty Kultaan
tässä maassa orjamielen,
silti Kirkkaan suomenkielen.

Suomen heimo, Suomen subu,
joub' on laaja lasten lubu,
näbi, uubbui suurta unta,
vapaudestaan valtabunta.

Daan ei vapaus Koskaan koita,
ellei lasten laulu voita,
virsi vieno sybämien,
ijäisempäin iHmisien.

silloin maa ei huokaa hallaa
eikä toinen toista tallaa,
Katoo punaiset ja valkeet,
painaa KansanHenyen palkeet.

J. 10. 30.
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Suoman sotilas
(Hcarati fflalmbarg

Kun isket maalla isäisi,
oot aina oma itsesi;
mut aattoles, jos isäis maa
taas orjan loiman saa?
(Ei, oi, on aika ankarin,
naan voitto sentään sankarin,
Ken synnyinmaata rakastaa
ja siitä voiman saa.
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sa mah6ut maalle isäisi,
min isäis into vapautti
ja sukukunnat Harmahat,
ei arvat armahat.
siks suomen sorja sotilas,
me kuljemme sun kupeellas,
sua seuraa mieli isäisi
ja Kieli äitisi.

<8t yksin yövy paikallas,
sun Kanssas astuu armeijas,
§un uljas, vapaa vartias.
i^en ootkin, onnen mies!
suu kouraas sallei sallimus
sen, mik' on maamme kukoistus,
sen vapautus, sen valkeus,
oi koskaan orjan ies.
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Lapuan päiua
iau.ilat

Suu-pohjau suuren pojat, tyttäret,
ja miehet, vaimot vakaakatsoiset!
Soi Suomen uuden baibbi Kantelet
Kuin auran aatteet, miekan miettehet.
Ken tyyni on, Kun yhä yltyy yö,
Kun vääryys, väkivalta maata syö,

hän tuleen tuprahtaa, Kun hetki lyö
ja luodit lentää, alkaa tyKKityö.
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Ken vapaudestaan aina arka on,
sen voima varmaan viepä voittohon
on isänmaankin innon, taistelon;
sen urhokuolokin on Kuoloton.
S.un rakas, rauhainen on Kotilies,
mut Kodistaan Käy harras, harmaa mies,
sen silloin myöskin vainolainen ties:
nyt Kahleet katkoo, Kirpoo orjan ios.

Te kuulkaa, buinba multa rauhajaa,
ja niittu, pelto buinba peluutaa,
Kun tuulet taivaau yltä humahtaa
tai alta Kuolon äänet Kumahtaa:
Na tihkuu verta Suomen sankarein!
Työ Kansan vapaan siks on Kattohoin,
siks rauhan siunaus rientää riemuksein
ja olkoon onneksi myös lapsillein.

pysähdy, vaeltaja! Vapauden
on pyhäpäivä hertas, heelmäinen,
mut laajat Kuin on lahjat voittojen,
myös vaarat uhkaa ajan vastaisen:
Saas ryssä KoKoo sotalaumojaatt;
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voi olla aassä surma Kuomanmaan,
tai Kulku Kuululupaan ain Kunniaan,
jos Kukin on inaan patsas paikallaan.

Kuu-Hoyjan suuran pojat, tyttärat
ja miahat, vaimot vakaakatsaisat !

On aina Armo-Luojan antimat
Kuin syksyn, Kavään varmat vaihtayat

Nut tulkoon rauhan päivä, taiston yo,

lia aassä auran taikka miakan tyo,
tää maa ai Koskaan orjan laipää syo,
vaan HatKallänsä nousaa, gaykuu, lyo.



22

Tarton tanssi
(SI uKa2 l ma)

6<21t«1 GllfiLNbLlg

i^äy Tartossa tanssi, se hurjasti soi,
kuin orjien Kielin se Kilkkaa,
se Qokkumin HeHkuu, se määrää, min voi,
kun kruunujen kynttilät vilkkaa,
pian kukkien tuoksut ja myös pikarein
ovat onnea, silkkiä silkkaa,
se Tarton on tanssia kuin tikarein,
yön Hempeä, naista ja nilkkaa.
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Nut kaukana saloilla suomen
mykät seisovat tuHannot ristit,
mykät Haastavat tuHannot Hauöat
yli yön, yli kirkkomaan,
sioll' urHot uljaHat nukkxtu,
nuo vartiat vapautemme
verin ostetun, kallihin.

Aäy Tartossa tanssi nyt kaamean yön,
kera ryssien karkeloidaan,
valat vannotahan: „öie osta, ma myön!"
ftian suukkokin suoöa voidaan.
Ne miokkoisot, joita ei näHty, ei nää,
kun Hurmeessa Huppeloiöaan,
nnt Tartossa tanssii ja virnistää,
isänmaata kun maljakoiöaan.

ÖElut synkkänä syksyn ilta
yli sankarihautojan lankaa,
mykät missä on miahat nuo —

Qaras vaaKKuvi yksinäinan,
pian tummuvat ilmanpialat,
punakaltaisat lahöat putoo
yli Kylmän ja Kolkon maan.
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Aäy Tartossa tanssi. On lystiä tää
mono kunnon ja kunnian merta,
kun palmujen lehvät nyt loyhyttää,
mitä kuusion lehvät kerta.
Aäy Karkelo, huilut ja viulut soi,
punaviinit on Kuin punaverta! —

Nnt missä on kukko, mi Kiekua voi,
ftyhän Hietarin, petturin Kerta?

Is2o.
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(Estonia
llaltaoanyin pät»

Harvoin no halkoi Vsalon HaaHdet
muuta Kuin muistojen merta,
mutta se Koitti Korkoa Huomen
Däinämön Heimojen Kerta.
ölissä on Naleva, siinä on Kaleva,
meri ja myrsky ja maru.
kaikaa Kannel, mi Kansan Kahden
synkkä on sydämentaru.



Usein €estin ja suonten viljaa
vieraHan ratsut polki,
painui mahti taaton, maammon,
oikeni taas Kuin olki.-
-<Bostin ranta jos ruskottaa,
se valjennee myös Kerta,
missä sen hurme Huoyteloo,
myös myötä on suomen verta.

co
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atööjaa-sit
Hrasiöontti Horty»

Kuka ei Haipunut haynaun sotiin,

kaatunut kansain meriin,
eipä se koskaan Hukkahan menne,

vaikka on lyöty nut veriin,
katkoo vieläkin Henkensä kahleet
heimonsa kauneudella,

aatralla aattoon, miekalla miottoon,

tahdolla rautaisella.
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Vialä sa hailuu hainä ja vilja
pusTtan poikia vartan,
utalä sa häilyy tuuhaa tukka
Unkarin Kaunotartan,
vtarivät virrat raisut yössä,
ratsut RäKocTiu Kirmaa,
Kaikuvat Unkarin taivahankannat
taistalon virttä virmaa.

Totta Kuiu Koskaan Tonava at
voi tauota juoksustansa,
syntymämaallaan syKKäilavä
Kuolla at saata Kansa,
voi vain paisua paöoistansa,
muuttua muihin uriin,
mutta ai hauöata haavattansa,
painua pohjamuriin.

Narta Kohti on virran miali.
Kansan on ihmiskuntaan.
(Eictkää, Unkarin uljaat valjat:
haittänyt talvi on luntaau
myöskin Väinämön haimon tialla
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sanbeat vuosisadat,
rastoinaan vain Kaihon Kannel
ja tiotäjiensä radat.

(Bibä se Koskaan lakkaa laulu
huulilta Unkarin urhoon,
Kertoo muistoja muinais-aibain
Keskellä huolen ja murheen,
myöhään on taukoova tanssin tahti
bansalta <Eobain tarhain,
Kun se ei tauonnut talven maassa
myöhään oibä varhain.

Taattojen mieli, maammojen Kieli,
armaamman ajan tietous,
Kansan hengessä honbii Kauan
buin liesi, Kuin liekki, Kuin iiotous,
loimahtaa Kuin isänmaan lempi,
Kuin tarmo, Kuin tahto tekoon,
bantaa Kortensa, balloimpansa
bansabuntion Kekoon.
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Ukrainalainen legenda

hiljaisna, saasnä joulu-yonä Kärran
Kokohon Kutsui tahto taivaan harran
maan laajan lapsat hailia aikoin antaa,
xaiV ihaninta maa ja taivas Kantaa.

Sai Saksan lapsat häitä järjan jäisan,

halvatta hangan Kastiystäväisan,
Italia taitaan, Ranska sanain sulon,
Englanti turvallisen toimaentulon.
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ftois poistuivat ho. Haratiisin boloon
ybs oli jäänyt orpoutensa oloon,
risainen, itbenäinon lapsi Luojan.
— „Ken? Nistä?" sattui sanat Armon-

tuojan.

„llbrainan uljaan olon poiba, mutta
bun näyttää nuttuain mä bulunutta
on usbaltanut Zumalallo taivaan,
sibs itse suistunut lion suureen vaivaan."

Jumalan Kauhistuu jo Kaikkivalta:
hän jakoi aarteensa jo yltä, alta,
Ukrainan lapsellekin pyysi pyhä
tuo antaa armoaan, mi säilyi yhä.

hän siksi antoi laulun lahjan tälle,
se että loisi loyöun elämälle,
mi saattaa olla satu vangin vaikee,
mut jonka alla azxvu haave haikea.
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Gascostna
Äfcolf £in6fote

Gascognen me lapsia liemme,
pääntiehemme mies Zaloux,
sibs vaaroihin, buoloon on tiemme,
joba pensaassa surman suu.
Stut haa! Mitä mahdan! Slaaltn
loi Luojamme borbea tuo,
joba — hahhahha! -^ bardinaalin
oi baarteja bosbaan luo!
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ftaras naiota palkan on renkein,
kun rinnasta rintahan lyö
säon sähköinen vapaiden honkoin
kuin on Kumutaivahan yo.

Yli maanpiirin touon ja saastan
se nouseo, se virkkavi noin:
„l2ain haaveen ma valloista haastan,
mua Kuulkatte, lapset koin!

Sinis silkissä, kullassa säilyy
nimi Adolf Lindfors, kuin yön
läpi lämminnä, herkkänä häilyy
Hämy Kiinahan KirKKaHan työn.

Zos maata Hän joskus polki,
legioonat lempensä nous,
taas oieten niinkuin olki,
jopa joibuon Kuin sotajous.

Eocquelin, Hoquelin! Hyhät haamut!
Siitä mietitto? Astukaa
alas tänne, miss' ovat aamut
kuin illat ja isäinne maa.
Tai shabospeare hirmuinen nostaa
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jo turpansa turpeestaan,
sir Jalstaff, hän saapuu, hän kostaa —

vie mahtajan maailmaan.

siks Kaikki (Bascoyne nyt kuulkoon:
nimi Adolf Lindfors soi!
ölimtt mielipuoloks he luulkoon,
mut sieluni taas salamoi,
kun kuulen ma Kumman Kaiun
sydänpilKKani pimeyteen,
Kuin Tainahan rantojen raitin
yli tummuvan maan sofeä noen.
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Noision uiorsian

Sininen silta ja punainen pursi
moision Kaarteessa Kangastat,
aavalla neitoa neljä ne ui,
aalloilla ulpukat umpeutui.

souteli, jouteli neiet no neljä
päin punapilveä loimuavaa,
aurinko vaipui aaltojen taa,
hiljeni tuuli ia metsä ja maa.
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alutta ne jotbuivat joutsenet neljä
Korkeutta, valkeutta vahvuuöen vyön,
saattoivat saarilta tuskan ja työn
Kaihoja kalpean, lempeän yön.

Ah, miten silloin mun sieluni nousi
murhe, min luulin jo murtunehen,
muisto, min toivoin jo turtunehen,
Koska ma haaveen hautasin sen!

Turha, ah turHa, on tuota mun Kieltää:
moision lasta ma lempiä sain,
naiKK' olen alHainon arvoltain,
maannut Hän on Käsivarrollain.

NissäKö? Niemellä nimettömällä.
Niiloinko? Tietävät tähöet ja Kuu,
muistavat maa, meri, metsä ja puu,
vaikka mun sulkou mullalla suu.

Enkä mä haikeita haastele Koskaan,
mutta mun valkea valtaa yö.
kuin tulenliekit muu päätäni lyö,
ailnet ouöot mun ontoksi syö.
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Hyysmetsassä

Astelin metsässä syksyisessä,
pikkulintuja Kuulin,
jotka jo ammoin vaienneiksi
viimaHan, viluHun luulin.

Eivät no soinoHot enää laulut
elämän myrskymiolton,
soi joka oksalta onnellinen
pilpatus pienton kielten.
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KäysKolin, Kuuntelin Kummakseni,
seisaHduin sekä mietin:
Siitä ue laulavat pienet linnut
vaieten vaiston ja vietin?

Nitä ne miottinät pienet linnut
metsässä syksyisessä,

Kuu pilvet riippuu ja mätäs on märkä
ja Kuuset on Kyynelessä?

öitä na miattivät pianat linnut:
„pois mani Kavät ja Kasa,
mannaa syksy ja mannaa talvi,
tullaa päivä ja pasä."

Ja sitä ne laulavat pienet linnut:
„syksy Kun rinnan riittää,
jää elon pieniä iloja paljon,
joista voi Luojaa kiittää."

Diolä no virkkavat pienet linnut:
~Kellä on sydämensuru,

Hänelle laulu on laHja Kallis
kuin joka onnen muru."
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Astelin motsässä syksyisessä,
pikkulintuja kuulin,
tunsin ma rintani riemaytavan,
jonka jo Kuolleen luulin.
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Harha

Tuli hän Kuin taivaan aurinko.
kuin Kuutamo, kuin Kohtalo,
ja silmää Kaksi Kysyivät,
mut Kylminä, pyhinä pysyivät.

Ne silmät Katsoi sieluhuu
Kuin Kuiluhun, Kuiu nisluhun,
lia nähnaat no pahaa paljonkin,
Kun nähnyt niitä en sittemmin.
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Tai ollut hän taivaan harha lia?
Nun hukkui tia. hanan minna via,

Kun on Kuin ohjais häu polulta pois

ja ois mun luonani aika ois?
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Anun sirppi

QitKaan niinkuin Kuudansirppi
siirtyy yössä Hiljaa,
loibbaa lempes sydäntäin,
sen virpoa ja viljaa,
mutta niinbuin Hattara
Käy poHjan taivasalla,
bulboe Haave bumma tuulla
murHemielon alla.
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onKo mulla oikautta
rakastaa? En usko.
Yöni piali pimantyi
Kuin punapilvan rusko,

vian vanha, outo mias,
min mieli mustui ammoin
ajatuksin, KatsalmuKsiu,
Kauhuin ynnä kammoin.
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Lmnitzintalast
IE-ptone

Lumihiutaleet
on langenneet,
jää kattaa kaikki virrat, veet.

On valkaaa, on hiljaisaa,
kitaissä kiiltää matsä, maa,
vain talvan tiuvut tirskuttaa.
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Dain päältä puun
Käy Käyrä Kuun
yöpilnoon pieneen, vorHottuun.

Se surmaa monot toivehet,
myös monot murskaa syöämet,
lyö poikki langat kultaiset.

Noni matkallaan
yli talven maan
myös vaipuu hankeen valkeaan

Soi halki ihmishaavaiöan
nyt niinkuin kaiku Kantalan,
atäisan, tyynen, ijäisan.

On talvitie.
se minne vie?
Kai jossain joulullesi lie.

siks saavu, talven tuulonon,
niin vastayasi vaieten
käy immot illan Hiljaisen.
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Sulo, tuulispää!

hius HäiläHtää,
sätoHot silmäin säilähtää.

Ja nilkka nousee nips ja naps,
kun Karkeloipi kaunotjaps,
tuo tuulen, tyynen laps.
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AyynelKnKKa

- „Sua varten na KnKKasat tuhlaan,
Sinä suurin sulhoni, Syys,
Käyn suuöalmaas Kuni juhlaan
ja Kuolan Sun sylailyys." —

Näiu rannalta aution aavan
huus rakkaus, tuska ja työ,
Kun arpaunaan syöänhaavan
avas aurinko, Kuu säkä yö.
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Slut non yli kuin elonlainoon
taru käy elonlapsien tuo:
„£ie muillo hän Ruusutar maineen,
mut mullo vain kyynelten nuo.

Toki Kyynelissäkin Kylpein
bukat nousevat basteestaan,
lie heiöän se hetkensä ylpein,
lie laulaja lapsia maan.

Nuut nukkukohot runonurraeon
sepä oi, joka jäljelle jää;
ken Hukkaa sielunsa hurmeen,
kyy kylmä on vaan, kypärpää."
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kuningatar Kristiina

Tuo kuuluisa kuninyas-impi

hän istui Tukholman linnassaan
kuin yön tytär ylpeäkruunu,
yli loistaon Ruotsin ja suomenkin maan.

Tuo korkea kreivi Lillje
lie ollut hän herroista herttaisin,
mut sentään lääninsä kurjuus
oli kuuluisa Kainuusta Inkerihin.
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KaKsKymmentäviist Kylää
tytär Kustaa Aadolfin HänollQ soi,
yli Kaksi ja puoli sataa
talonpoibaa taattua veroa toi.

sen palkan saa rttarkalpa,
bun Kalvan bauno on Kruunupää,
mut Kansaa Kaukaisen suomen
noin ylfjäinon Kauneus KöyHdyttää.

Hian unhottuu surut pienten,
kun suurten on huolena suudelmat,
tie turha on Kansojen tuskain,
miss' silkkiset KaiHtimet KaHisevat.

Nut unhotu ai varonkanto,
ai Kansojan pääoma, orjian työ,
Käsivarrat ai vahvat, ai ruoska,
tuo julma, mi juhtian salkää lyö.

Ne nääntyvät Kuormien alle,
no öiostyö, ne liostyy ja uurastaa,
mut linnoissa liehuu lompi
ja kukkahan tieteet ja taiteet saa.
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Niiu Kimmelsi Kristiinan Kruunu
kuin pohjolan taivaalla talvinen kuu,

palot paistaa, ja maat, meret hohtaa,
sydänkylmyyttä huokuvi Korpi ja puu.
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Ensi lempi

I

Nntan usko

sinä olet mun järboni vienyt.
Toe taas minut järbiHin!
En, onHän ma, onneton, tiennyt,
miten lemmolla leikitkin.
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tint kurjista kurjin ma lion nyt,
mut uskoa unelmiHin
en anna, Kun unelmien nyt
taas aaltoja purjehdin.

Ole jällohen unteni impi!
hymys yksi mun onneni ois,
mut Kaksi ois Kaunihimpi.

aixks siirrät silmäsi pois?
Nun allani viepä on rimpi,
toki ethän mun sortuvan sois!

2

Itkua ja natiima

<gn itkenyt, nauranut silloin,
Kun ensi kerran sun näin?
on itkenyt, nauranut, milloin
iva kierteli ktelelläin.

Nut itkin ja nauroin illoin,
ylin kun olit ystäväin,
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Kun syntini pimein piiloin

mun sylkytti syöäntäin.

Niin istuin ma nauraen, itkien
Kuin laps. Ia eossäni näin
Koko oloni ontison, syyllison.

Ia anelin anteeksi syntojäin.
tlyt enää on itke, naura en.
aiibs itkisin? Olenhan yksittäin.

2

Hainaknnn lapsi

Ln ilman ma lempeä voi?
mun äitini oli niin Hellä.
Siinä Halajan lempeä, lämpöä, oi,
ja lommossa lämmitoilä.

Slinut niHurit vieraillerannoille toi.
Vilu täällä on närjöteUä.
Lain virret Kolkot mun korvaani soi,
suru Kun oli sydämellä.
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Olen lapsi ma heleän heinäkuun,
minä kaipaan Kaunista säätä.
(En Kestä ma ivaa ilkkuvan suun,

en KarsaHan Katseen jäätä.
Siinä rakastan laulua laakson puun,
on tunturin tuulispäätä.

4

Nannyt

se on mennyt. Na elämän Harmaan
näen Kuin Hanumofsän vain,
näen mennoHen aikani armaan,
ajat autuuden, unelmain.

Tein paljon ma paHaa varmaan,
myös paljon ma paHaa sain?
sain tuntoHon tusban Karmaan
ja baiHon, mi Kalvaa ain.

(En itbe, on naura, en ilbamoi!
En Kerjää sääliä suita.
Slut tyttö, et ymmärtää sinä voi,



miten paljon kaunista multa
meni muruiksi, kun sinutmenetin, oi,
moni tuhkaksi paljon tulta.

3

Anolaman tuntn

Äh, armas, kerran me olämmo vaan,
pian joutuu kuoloma julma.
Suot' oletko miettinyt milloinkaan,
yöKuKKani mustakulma?

sinun rinnassa riehunut valioiltaan
tuon onko liekin huima,
joka tahtoo tuntea taivaan ja maan,
kun päästetty on joka pulma?

Tule, armaani! Kirkas on taivas,
vesi välkkyvä, Kukkiva maa.
ftian Hyyssä on Haavolaivas?

me mentäisi merten taa.
Storon maininki veisi sun vaivas:
me taHdomme unhoittaa.
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<5

Kiputyttö

Olen tahtonut olla niin yrmeä
Kuin taivaalla uKKosau lonka,
niin ylhäinan, niin ylpaä
Kuin hornan vuoralla honka.

Olon tahtonut seisoa myrskyssä
ja batsoa Naata, jonka
sydän särkyä on sävelhyrskyssä,
Kun kulkee vanku ja vonka.

Olon tahtonut olla niin nuor!
Sinun tähtesi, tyttönen.

Säitä olon nyt? Onnani Kuori,

mies turhien toinoHien.
On rintani Kuin Kipuvuori —

sna voi, Kiputyttönen!
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7

Kiitos

Äh, armas. Kuinka paljosta
Sua sontaan ma biittaä saan!
Sua Kiitän ma baibosta, Katkosta,
mibä baunotnta päällä on maan.

Nua batsot niinbuin bammolla.
Kas, oommehan babsin vaan,
on oltu onnen, ja paljoa
oi pabistu silloinbaan.

Ah, armas! Caibba vain borran
minä öisin nähnyt sun,
ijät baibot biitosta herran

ois soinut soittoni mun,
bun näin edes hotbon nerran
elon usboni unobsitun!
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Metsolan tutar

suvi-illan hän rusbossa saunasta juobsi
ja subolsi salmohon seesteiseen,
hän vaipui, hän nousi buin luode, buin

vuobsl,
hajan hapsensa heitti hän harteilleen,
vesi häntä buin ventzoa bantoi, hän sousi
Käsivartensa valbeat airoinaan,
hän joibui buin joutsen, hän taipui buin

jousi,
tytär Notsolan, buustoistavuotias vaan.
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Oli Ahtolan tuttu jo lapsosta saabba,
sen barjoja sibsi hän barttanttt oi,
hänen painanut harteita ei elon taabba,
jos tusbabin tuntui, sen tuulonen vei,
oi säibbynyt suotta, oi ollut hän orja,
oli vapaa ja nuori ja vallaton hän,
buin suopursu puhdas, buin pihlaja norja,
laps aamun ja illanbin himmenevän.

satusaarolle tuolle nyt uida hän aiboi
vuos vuodolta ain yhä pienenevään,
jota aiba ja aallot ja tuulet ne taiboi
moron helmahan, Ahtolan yön hämärään.
Ne lauloivat seireenilauluja sille,
no buisbivat pätlyssä päivän ja buun:
„Jätä tusbasi aalloille siinteloville,
nyt niommo sun lehtosi viimeisen puun!"

Ia saari se vaipui. Nut tuosta oi tionnyt
tytär Netsolan. Tyynnä hän oelleheu ui.
Jo ympäri batsohon luo: „£ibi lie nyt
tarun tanner, mi bultaisna niin buvastui?"
alut buinba hän batsoobin ees sekä taaksi,
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ei untensa maata hän armasta nää?
Hän vierii Kuin venHo, Hän soutaa Kuin

Haaksi,
suni-yöu yHä peittoHon saarensa jää.

JaKammo jo noitoson valtaa, hän muistaa
sadun saaresta julman,mi Kansassa Käy,

Hänen mielensä aiboiHinmennoiHinluistaa,
inohmoihinkin, joista ei jälkeä näy:
oli raostauspaibba se saari näät borta,
monot vainaat sen hiekassa nalboni bai,
buin Kullervon miekka bai syyllistä norta
ja syytöntä Kyllälti juoda se sai.

Steri tummuu. Jo syttyvät tähtöset tai-
vaan,

yön aaltoja astuu jo balpea bun.
Kyty täHtoä yHtään ei impyen vaivaan,
meri tyQjä on, baubana maailma muu.
hän tännobö Hukkuu? Ei, ei! Taas Hällä
on jalbainsa alla buin manner se ois .

..

mut birbaiston äänellään Kimeällä
Hän huomaa: se on satusaarensai ftois!
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Hoisi Hois! Kuin ammuttu lintu Hän liitää,
kuin nuoleva ui kotikoinuja päin,
kuin buplabän buutamon HoHtoossa kiitää,
lemut tunteo jo viitojen viHertäväin?
niin voimansa pettää, niin päänsä jo

rattbee,
kuun bultaan Hän peittyy ja HopeaHan,
botibaislibon rounaHan Hautansa aukee
ja nuorena nukkuu Hän Unholahan.

Slut yllänsä huisbivat tähtien hunnut:
„Netti Sletsola baibki nyt murheeseen,
nnt Ilmolan kulkevat buoleman tunnut
yli maan, yli puun, yli Ahtolan noen.
Vain Unhon on valta. Vain Unhon on

noitua
paHin poittää ja pargain iHmisien,
elon Harmaus ja armaus, niin syyllisen

soima
buin kyynelet byllälti itkenofjon."
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Tatöe

Kuin lempi on taide,
kuin leimaus ja tuli?
moni HoHKuun sen syöksyi
ja rankes ja suli.

Kuin pyörre on taide,
kuin pilni, kuin pyHyys,
sen esteenä vain
elonpäinion lyhyys.
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Kuin hulluus on taiöo,
mi hurmaa ja surmaa,
voi autuutta antaa,
mut tuoöa myös turmaa.

Kuin myrbby on taide,
mi suonissa soutaa,
se taivohon nostaa
tai tuonelle noutaa.

Kuin balpa on taide,
voi buolla sen bautta,
myös bubbia borboan
taitoonsa tautta.
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hyvVVS

Et hyvyys saavu huutaen,
se Kulkee hiljaa kuiskaten.

Sen ääni on ääni Kärsivän,

mi itkenyt meitä on enemmän.

©on silmässä on kuin onnottuus,
mut Kuitenkin usko ja toivo uus.
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häu tahtoo tarjota vähästään:
no hänon on Holmia, päärlyjään.

No ottanet Kuin avun taivahan:
oi lie hän laaksoista maailman.

hän tulee raskaalla hotkelläs,
hän Katsoa tahtoo silmähäs

ja Kättäs painaa ja mennä pois
Kuin Kuiskaten: parommtn olla vois.
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Tulkaa kotiin

Kaikki to kiortänät fttntoot ja tuskat,
tulkaa Kotiin,
myöskin sa saartava kauneuden kaipuu!
(Ettekö nää, miten Valkeus vaipuu,
varjot pitenoe,
elämä lyhenee,
Kuoleman jalka vain Kulkea jaksaa?
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Kaikk' olon etsijät, oksynehetkin,
tulbaa kotiin!
Kohta jo borpion bomorot tummuu,
aurinbo sammuu,
pimoys .peittää maan,
portit suljetaan,
einätbä aukene onää Koskaan.

Kaibbi to ystävät harvat ja Hyvät,
tulkaa Kotiin
buin valot Luojaansa suuret ja pienot!
Kotiinsa buibenat iHmiset, barjat?
ilot, muistot enenee,
toinot väHoneo,
KoHta oi erota toistaan toinen.
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_l^ **
*
* _i_f *+ ** i_Häijyn tzaat

Käy bansassa baamea kuiske
kuin vanbuis valbeat jäät,

sois huntujen bylmien huisbo:
~Nyt Tuonella häijyn on häät."

Läpi Turjanbin yön, yli Hanbein,
bäy liibutus loppumaton
buin vaiborrus olon vanbein
tai pyrbimys aurinboHon.
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alut Jäämeren hiljaiset hiekat
nuo nostaa kukkaset hyyn
Kuin buoleman bucjenmtebai,
tai valmut valkean syyn.

Ja jääkukat bummat ne haastaa:
„Nyt Tuonella häijyn on häät,
nyt vuoteeseensa hän raastaa
elon bauneimmat Kassapäät.

alita toivot ja lemmit ja usbot,
mikä heelmää on hengen ja työn,

Kuin taivahan talviset ruskot
pois haihtuvi helmahan yön.

Jää jäljollQ vain tyly tympeys
ja ilbeys ja itsobbyys,
oi lämpö, oi lempi, ei lempeys,

nain bylmyys ja byyttillisyys."

Näin Kansa Kammoten buisbii,
yön vallassa vanbuu jäät,
viln viima hangilla tuiskii:
„Ilyt Tuonella häijyn on häät."
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Louhen lapset

Louhen lapset hajalla hapset

taivahan bautta barbaa,
illasta aamuun ihmislapset
byntävät buolon sarbaa.
Kiire on Turjan tyttärillä,
buin bobbolinnut ne liitää,
ilo on ainainen ihmisillä
buoleman bisahan biitää.
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Nibsi ne LouHen lapset liibbuu? —

Siedä tuota ei bubaan. —

Siitä ne binet ja bannot biibbuu? —

Sanssinat muiden mubaan.
„Sapamme nanHaa jatapamme nuorta,
bylnämmo bylmää ffimtä,
riisummo rintaimrao ulbobuorta,
etsimme elämän syytä."
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Herran Helka

i
NndostasVntnja

Ken bevääseen
fjeräs narHaiseon,
näbi borbean boin
yli maan, yli noen,
miten tuore ja uus
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oli boinu ja buus,
ibinihreä sammaleHen
ihanuus?
bini, bubba ja puu,
bubin basteossaan,
miten asteessaan
Hyhätt hengen HoHbuHun
norfloutuu,
buin porhoutuu
posät toubbain, ja berbeät
borfjoutuu

boHät tainaan ja maan,
bubin bubbeuttaan,
bonätmaHtinsa mahloja

barbelemaan:
hän, uudestasyntyjä
usbonnon,
laps luonnon ja laulun
ja lommon on.
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2

anojan lintn

Lion linfunon pieni
vain ilmojon alla,
mut laajalle tieni
on laulelevalla.

Evä lion, joba ennän,
tai lehti, mi lennän,
olon bauneutta bannan,
juraal-arraoa annan.

Jaan oibeutta, rauHaa,
bun paitanne pauhaa,
tai suutun ja mursbaan
pahan buin vanhursbaan.

Lion lintunon pieni
nain ilmojen alla,
mut myrsbyssä tieni
besä rientää ja Halla.
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Lion lämpöni läibe
tai Luojani väibo,
ma oon Stanan maflti,
elon Valbeudon naHti.

sibs en 010 siellä
buin tällä ma tiollä
vain suojaava vaippa
tai rangaistusraippa.

sänel säHböinen lienen
nain ilmaini herran,
min niostiä vienen
nain voimani verran.

3

Knkons

Kane, Luonnotar borea,
Luojan Holba Heilimöinä,
mistä tunnen sun sulosi?
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— „Naasta, taivaasta, tähistä,
lehdestäbin lentänästä,
joba viivasta, väristä!"

Saatto, taivainen Isäni,
hengen ja totuuöen herra,
mistä tunnen ©un tulosi?

— „Kuulot mun bumusta pilnen,
näet päivän paisteflesta,

sähböstä säneibitohen."

(Entäpä oloni onnen? —

-- „Oman henbosi humusta."
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Luropan lapsi

Liet laps sinä illan jo loiton,
ot konsana auringonkoiton.
Yö yltyvi. Europan lapset
saa nuorna jo Harmajat hapset.

Kai hauta jo haaveesi oisi?
— „Niin, totta se tullakin voisi,
jos oisi Atlantis Kuin onnen,
ei vain moron vaahtohon mennen!"
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Opettaja

sana olen. Opetan ma,
mitä luonat Luojat,
Armottarot antanevat
tuulen, tyynen tuojat.
Suli olen. Suijotan.
Na palan, tzoHbun, palvon,
Vibsi monta vaivan yötä
istun, itben, valvon.
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henbi olon. horäjän
buin sydän taibba synyys,
jolle 010 outoja
oi Hymy Qibä Hyvyys.

ftoto olon. Heljätän,
bun näytän näböpääni.

Nonen tusban poltinpora
järbäHytti jääni.

Hisar olen. Hienonen
tai suuronon buin taHdon.
Kide olon. Kimmoitelon
naibba tzalbi naHdon.
säde olon. (Elämäni

entää niinbuin lyHyys,
naan on pitbä päinioni
pyrbimys ja pyHyys.
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Loysalaisen laulu

Staantietä matbaa
birjaton, barjaton mios.
Kruununbin byyti
liiba ois Hällo bontios,
outoja Hällo bun on
isänmaa, botipaibba ja lies,
puolue, perHe ja muu,
nerot, vorba ja volba ja ies.
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KuntaHan, yQtoisbuntaHan
buulumaton,
Huonoin Hän bansalaisista
baibista on,
ellei Hän buulunobin
elon narmemman valtioHon,
jonba lie linnat ja maat
libt tainaHan auringon.

Slutta Hän laulaa! Kuulbaa,
Hän bulboissaan
Hyräeleo Hymysuin
buin nirsiä vieraHan maan.
On sanat sebanat. soi
sorasointuja lauluistaan,
mutta ne näin Huminoi
borpoHen boHisonaan:

„Dei olon vittna mun bubbani.
Jäljelle jäi vain työ
päivien päättymätön,
sydäntusbani talvinen yö.
järjostybää, polot järjet,
tai SainaHan leimaus lyö:
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Miabboinan nainan ja mias,
ans sybsynä laipää ban syö

Vaan utua naurattaa,
utua itbottää ibi, ain, .

Hoibbous Heltymätön
sanan, napauden nainoajain.

Stinbä Ho mahtavat?
ftibbuisen piinata nain,
pitbittää, mibä on
buitenbin täyttymys lain.

Kan? Kuba saastaa?
Tia, aio, totuus ja työ.
Ympäri tauti ja talvi
ja nälbä ja böyyyys ja yö.
säntään ma, as, säpaäisin
fjäntä, ban laipäänsä syö,
bun isän, äiöitt ja lapsan
ja bullanbin buolama lyö.

Äh, rabas, rabbahin!
Vialäbö buulot sa mua?
Nurhaani huutaa



88

buin baubaista Huhuilua.
Stuistoien sna
buin baunista Kadotettua.
Suntoni, tusbani määrää
nyt banas, banas mun Öua!

Slutta no naibba jo vie
minut aallonbin anbaran taa,
missä mun lempeni, lauluni
borbea on botimaa,
minbä ne mahtavat?
Konsana borbeimpaa
eivät ne näHneot.
Eivätbä näHdä ne saa."

Staantietä matbaa
birjaton, barjaton mios.
Naan nai tainaHan laps?
Sai Helnetin HoHbuun on tios!
Outoja sullo bun on
isänmaa, botipaibba ja lies,
puolue, perHo ja muu:
on sulia sun itsesi ios.
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Kirvesmiehen poika

hymyili luonto Galilean hälle,
suloisen siltä sanoman hän oppi,
mut humu borven hänen borvissansa
mumisi hälle ihmislasten murheet,
nuo turhat tusbat olon lyhvon tantta.

Näät ei he Luojaa tunteneet, oi Isää,
vain Vanhan .Liiton jumaluuden julman,
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sen palbbapapit, tabibirjat buolloet,
oi rajatonta hänen rabbauttaan,
ei armoa, ei antoobs-antamusta,
nain rangaistubsen vaipan tuon nan-

Hursbaan,
mi vaati Hampaan HampoHasta, velboi
velallisensa loppymättömänä

buin lobi siinain, joba baibbi sitoi,
elänät, buolleot, syntyraättömätbin

ibuison pabbotarpoen paasitaabbaan.

Laeista, profeetoista päästämäänbö

hän tänne tuli? Ei, hän tuli täyttämäHän.
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