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Meress' kaukahalla saari soma loytyy, 

Lehtimetsainen ja nurmellinen saari. 

J yrkat, kallioiset rannat vastarinta 

Ompi iankaikkinen, kun myrskytessa 

Laineet, aavan meren vallattomat lapset 

V ahtokiharaiset, karkelevat 

Anastaakseen Lintukodon kauniin saaren. 

Saaren keskella on niittu viherjainen, 

Niitun keskell' kultahinen pelto laikkyy, 

Kantain bedelmia ilman talven unta; 
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Keskell' pellon kultaa metsa tuuhee seisoo, 

Rauhan kalpee, kohiseva lehtimetsa. 

On viel' metsan helmass' pieni kukkaskumpu 

J a sen kiirehella saaren armas linna, 

Sieva, rakettuna linnun�laulupuusta 

Hieno sammal katoll' linnasen tan kasvaa, 

Kukkanen siell' viittaa hymyellen luokseen 

Lintusia, pienoisia mehilaisii 

Kansa kuolematon asuu talla saarell', 

laisessa nuoruudessa onnen maassa, 
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Kerikansa pieni, viaton ja kaunis. 

Kaunishan ta.a kansa, kaunis, kukoistava, 

V aan ei, kuni moness' tarinassa kuulet, 

Synkea ja kymertynyt peikkolauma. 

Asuu tassa linnut, pienet lauluniekat, 

Rauhan lehtimajoiss', koskaan pelkaamatta 

Kotkia ja oitten huhkaimia ilkeit'. 

Kuulet aamun noustess'. kuulet illan tyyness' 

Teeren kuherruksen uljaan tummalt' vuorelt', 

Kuulet kaen, ilolinnun, kyntorastaan 
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A.a.net ymparsoivan kultaisissa viidoiss'. 

Tassa reippaat keripojat pellot kyntaa, 

Ihanaiset niitut niittaa, keri,immet, 

V ilkaskatsantoist;t, ruusuposket, 

Kangast' helskyttavat lakass' korkeassa. 

Hameissa he lumivalkoisissa kayvat 

Kukkasseppeloittyina, ja miehustalla 

Vyo kuin taivaan kaari monihohtavainen. 

Niin he kangast' hienohinta helskyttavat, 

Niin he rakentelee atriaansa yhteist' 
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Lehdon suojaan viherjalle tanterelle. 

Silloin impein joukoss' hfilina ja liike: 

Lumi,hameliepein liehunassa 

Ylos kukkastuoksu kiertyy, kaulaliinat, 

Kuni kimmeltavat pilvet, liehuu, vaikkyy 

Heidan rinnoillansa, heidan hartioillaan 

Alla kultakiharien lemmekkaitten, 

Ja ain' vilkkahasti livertelee kieli, 

Kilahtelee ilonaurun helja kello. 

Yhtyvat he atrialle, uljaat pojat, 
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Kaunokaiset, vilkaskatsantoiset immet; 

Iloisesti atrioitaan, kertoellaan 

Tarinoita kaukarnaista, ihmetellen, 

Poydan aaress', hohisevan metsan suojass', 

Oksill' tuhansien lintuin laulaessa. 

Taasen kasi kadessa he kayskelevat 

Uneksuvan lehtimetsan hamarassa. 

Taasen, kuni lansituulen liehaukset, 

Vihannolla niitulla he karkelevat, 

Lyoden iloleikkii, helotellen laulaa; 
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Tahi, kyllastyisko mieli leikkiloihin, 

Kayvat purjehtimaan sinilainehille. 

Heidan laivastonsa, joutsenparvi valkee, 

V almihina rannall' vartoo. Alkaa retki, 

Riemuitseva purjeretki ympar' saarta . 

Silloin kaikki laivat armaat kuormans' saavat, 

Laivat elavaiset, lumivalkkyvaiset. 

Nuorukaisen sylissa nyt impi istuu 

Hartioilla joutsenen ja laivat liukuu 

Rinnatusten ympar' rauhansaaren rantaa. 
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Laulaa poika, laulaa neito pojan rinnoill' 

Haaksen kiiltavalla, hienoisella kannell', 

Linnut, kiistan viserrellen, lentelevat 

Rannalla, ja kaikuu saaren hirnmee lehto 

Laulusta ja viserryksest', mer en pin ta 

Tyyni, heljan tyyni, kajahtelee kauvas, 

Kaikki yhteen-sulaa hymisevaan sointuun. 

Vavahdellen ylos Ahtolasta tummast', 

I10s9innoss' ihanasti vavahdellen, 

Kalat pienet, hopeaiset heita seuraa 
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Karkelossa laattialla kirkkahalla. 

Niinpa purjehtii nyt 'kerijoukko kaunis 

Joutsenvenheillansa ympar' rauhansaarta, 

Ja kun viimein tehty onpi iloretki, 

Kayvat taasen iloaskareisin toisiin. 

Mutta usein taasen tuolla puitten juurill' 

Aanetonna istuvat he lehtilaaksoss': 

V asten povea pa.a kallistuvi alas, 

Tyynesti ja lempeasti tuijottelee 

Sinisilmanen pain nurmehen, kuin vaikkyis 
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lkavyyden syksyilta riutuvainen 

Y mparilla lapsen viattoman mielen. 

Mita mietiskelee vieno aatos? 

Miksi alas kallistuvat heidan paansa? 

Miksi alakuloisesti uneksuen 

Tuijottelee katsantonsa kukkasnurmeen? 

Ei he vastausta etsi, ei he loyda; 

Hiljaisuus on kaikkialla, aanet6nna 

Sinertava taivas heidan paallans' lepaa, 

Hieno tuuli lepaa, liikahda ei lehti, 
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Makeasti rannan kirkas aalto 

Lepaa kallihilla helrnivuoteellansa, 

Vaijennut on pienen lintusenkin aani. 

Mutta tuskaton on heidan ikavyytens', 

Pian pois se haihtuu kuni aamun kaste 

Poskelt' kukkasen ja iloleikkun taasen 

Rientavat he viherjfille tanterelle, 

Laulain elamasta Lintukodon saaress'. 

Niin he riemuitsevat. Mutta illan tulless' 

V aipuvat he unen ihanaiseen helmaan 
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Unta uneksumaan onniautuasta. 

Hiljaisuus on kaikkialla; yoseen taivas, 

Kuni hiilakas ja sinertava huivi, 

V aikkyy heidan paallans' tyynna, hymyellen, 

Tuuli lepaa, liikahda ei lehti, 

Vaijennut on pienert lintusenkin aani 

Mutta kirkas aamu koittaa, saaren lehdot 

Tulipurppurassa myhailee ja hohtaa, 

Koska paivan tahti idan portill' leimuu, 

J a taas ilman siivitetty laululauma 
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Aamuvirtens' kohottavi taivahalle. 

Kerikansa silloin unestansa nousee, 

Pojat, neidot, iankaikkisesti nuoret, 

Kesaan iankaikkisehen rauhan maassa. 

Pojat pellot kyntaa, niitut niittaa, 

Kaunokiharaiset, seppeloityt neidot 

Kultakangast' kutoo lakass' korkeassa. 
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