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peßm.

1.

Perma, sammunut säoele,
illan rusojen ilo mennyt,
aarrehelmien helinäI

Kansa kullassa kulisi,
paahtui arojen päinän alla,
kamppaili Ruijan rajoilla,
jäihin suisti järeän turjan.

Kulki, loisti ja katosi.
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2.

Päärlioaaren partahilla
taloitaiuas tahdin kiilui;
oiimattakin nihelsi ilma
auhdoissa anarissansa.
Häämöttioät hallakoiout
jätteinä jämeäpäinä,
kuuralatnat kaameaiset
kohti taioaiden kupuja.

tumissapa oilisi oaruas
orjan, pienen paitulaisen,
orjaeukof kun ajoioat
kylätietä kiitäoäiset.

Orjaeukot ne ajoioat,
kun oli reoäissyt ressu
leluoälkyt oiettäuäiset
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Sulemilta sokeltaoalta,
Päärlioaaren Danhan oaarin
pikku paitutyttäreltä.

Viuhuinat nihaiset nitsaf,
torasioat tuimat eukot;
teiskui paita pellaaainen,
nilisi narnas nihatun
hangissa humahfaoissa.
Pieni oikisfen pakeni.
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3,

Perman metsien mesissä,
konsa päioä kuuma paahtoi,
paimenpoikasten parissa
remuili repaleressu.

Kas nimetön repaleressu,
eikö säiky säätyänsä!
Kioen kiireelle kohosi,
puihin puipi puisin kalooin,
säkenet silmien sysissä,
pienissä pikinen kimma,
tukka musta tulta tuiski.
Orjapoikasen parahan
rääsyistä nilahti reisi
repimä metsän risujen.
Halu kultia kulisi!
Ukonjyry-kioeltä johti
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rakennusta rahaisen linnan;
kalpa kuusissa kalahti.

Kesäilman kuume häilyi
sauhuissa naaran sinisen.
Kuten auringon kimellys
sameista salminesistä
etsi merta määrätöntä,
niin halu lapsen hapuili.

—• 5 —



4,

Päärlioaaren nanna oaari,
taatto Sulemin, talojen nalti,
oaaranteeltansa tähysti
yli iloisen, ihanan Perman,
rouhaisen, raharemuoan.

Hopea hapsissa oälähti,
iski silmät yli oesien,
kussa auringon kilossa
oeikaten kiisioät oenehet,
nauru hempeä helisi,
immen kantele iloitsi.
Virkkoi oanhus se oakaoa:

— Kaunis olet Perma-kulta,
nuori, riemuja remuna!
Toisin oli elomme ennen:
rauhan riemuitta remuna.
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Öillä sytten synkehillä
turjat tunkioat tupihin.
Heräsi hirmuihin isäntä,
tupa ulooi ja ulisi.
Sydämehen julma sykky,
harjaksi päänsä haoenet.
Karjahti kiron kamalan,
jalan ouoteesta jyräytti.
Verten oalo pimeessä paistoi!

Kuolo kamala kuningas,
synkin sota silmät käänsi.

Korea on rauhan riemu.
Kumminkin haikeeksi kuluni
mieli Danhan, oaipuoaisen
nähdessä nuorten iloja,
isien oerioaroja.

Taas jos saisi tänne turja,
työntyisi meristä tursas
kypärissä korpinsiioet,
jyristäisi julman laulun
kiluen kiiltänän takoa,
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tokko olisi meidän nuorten
mieli syttyä sotihin
kuten syttyi soittamahan?
Taas jos saisi meristä turja
kyliimme kimaltaoihin,
Perman kullan katsontahan
tähtisihin temppeleihin,
tokkopa meidän uroomme
unohtaisi immen leikin,
heittäisi hemput aholle,
kantelot kallion koloihin,
soutaisi sotioenettä,
soitto entistä somempi
soisi säilien teristä
oasten turjan ryntähiä
terässuomun säihkyoiä?
Pitäisikö Perma kullat
ostetut isien ocrillä?
Kooin on hempeä helinä
Perman nuorten kanteleissa,
kooinpa keoeä katse
miehen nuoren, miekattoman.
Tuimuisi turjan oihanal
ITlieli oento, katse oaisu ;
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syöoät isien sydäntä,
juooat naisten naureloita.
Verten leimu suurin lahja
lapsille jylhän jumalan!
Vainon oerten oirratessa
antoi rikkaudet remuoat.
ITlitä ei ostettu oerellä,
sen oieras oerettä oiepi.

nuoret kultana kululle,
oanhat multana manalleI

noin saneli hopeaoaari
Päärlioaarella nakana,
rypistyinät kulmat jylhät.

Veikaten kiisinät nenehet
auringon kultauduissa,
purjeilta punaheleiltä,
soutimilta säihkyoiltä
nauru hempeä helisi,
immen kantele iloitsi.
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5.

Tuonpa myöskin oirkkoi tuima
Päärlinaaren oanha naari:

— niinpä mulle mennyt aika
kajastaa kuin unet kamalat,
hurmeunet hereänälle.

Siitin pienen poikaparoen.
Tuli turja, oaimon tappoi,
pojat tuiskasi tulihin

oman pirttini palaoan.

Taas mä kultia kokoilin,
nain mä oanhan noroillani,
siitin tyttösen, Sulemin.

— 10 —



Kenpä Sulemin suojanneoi?
ei liene Perman pojissa,
raharikoille syntyneissä,
suoja kullan nerestä kootun,
sulho ainoisen Sulemin.
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6.

näki Päärlioaaren naari
orjapoikasen pahaisen,
nimettömän repaleressun
kisoissa kultakujilla.

Rehki ressu rajumpi muita,
tuli kulmista kimoili.
Käski itseä isommat
kioet käsin kääntämähän
kartanoiksi kultaisiksi.

Seestyi silmä oanhan naarin,
sydän kummasti sykähti.

— mistä saitkin osto-orja
mahdin moisen myrskymielen?
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Toisen niskoilta nutistat,
ellei taiou tahtohosil
muilla arkku aarretäysi,
sulia repalerääsyt yllä.
mieli kultien kulina,
silmä tuiman säilän säihke I

Voisi mies muhefa kerran
oaikka Sulemin sulhaseksi,
ellei olisi osto-orja!

Saipa nainen osto-orja,
nimetön repaleressu
jakut silkkiset, soleuat
sekä helmien helinät,
otsalle tähtiset sitehet.

Siitä on jo repaleressu
Silkkiorjaksi sanottu.
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7.

Viisti ouosia oähäisen,
sukesipa Silkkiorja,
oli orjista ylinnä.

Souti Päärlioaaren Desillä
Silkkiorja sulhasia
nuoren naikkosen, Sulemin.

nauroi, soitti sulhasparoi,
ilokantele kajaili.

Kiskoi orja, jo kirosi:

— Kumise kumea surma
keulassa kohiseoassal
Kyllä muistan kerran oielä
soutamiset, soittamiset!
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Orjan kämmen nyt kineni
rakkooerien oihoista,
ei iloisen soitto-hempun !

Konsa kylliksi kineni,
heitän hemput soutajiksi,
itse soittelen somasti
kiskonnasta kioettyneenä
soittajien selkäluilla!

flika kullekin tuleni!
Hieni yksi, toinen aleni.
Kallis on malja karoas juoda:
suihkioi suonihin urohon
oasken oinaista oäkeä.
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8,

noin sikesi Silkkiorjan
henki kostojen kihoihin
raharikoille syntyneille.
Uhkasi urooksi tulla,
kerran Perman paraskin olla:
rahan riemu, oankka oalti
yli aaoan, iloisen Perman.
Koston kultaisen käkesi.

tuo jylhän jumalan kulki,
anoi ääniä yläisen.

Väilyi illan oieno oirta,
leimuili rusko punainen;
helmikirkkaana kimelsi
temppeli jylhän jumalan
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lehdoissa lemahtanissa,
tuomistoissa tummunissa.

Poloin painoi Silkkiorja.

Jymisi ääni jumalan
kullasta kimeltänästä,
uhriliekkien takoa:

— 6i uroita tehden tehdä
uroot syntyoät uroiksi.

Vain siinä oalinta jylhä,
yli kaiken uskalsiko
uhrata uroshaluille.

Syki yhtenä sydännä!

niinpä käy uros elossa,
kuten käy sokea-kuuro
taistelussa tuiskiuassa.
Ci kuule koston kohuja:
kuulee kutsunsa kohuja.
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Heikon peikkoja ei hoksi:
heikkoutta peikot kaikki,

tläkee jylhän jumalan säilän
tietä eellä auki lyöoän,
siihen katseensa teroitti,
kuten sieluunsa sokea.

Isät, äidit, siskot suisti,
jos ooat tiellä tuiman käskyn,
jumalansa julman äänen.
Ci nuku naikkosen paoille,
nukkuu polkunsa okaihin:
niillä selkä sitkistyoi.
ystäoäistä ei ylintä,
elo Dankin oanhempansa,
tahto korkea kotinsa,
surma suuri oapahtajansa.
Valooi, uinui, oaipui, nousi,
kaikki teki tahtomalla.

Kohti julman jumalan ääntä
yli nuorten, halki merten!
Hlös, yhäti ylemmä, oaikka
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surma sylihin tulisi!
Keuhkoissa kipenten kiehu!
flinut askel ei sinuhun!

Kuolemalle uhrit, uhmat:
niin elämän iloja ooitti.

elon ylhät riemut riisti:
niinpä kuoleman kukisti.

Heikon henki on monihin,

Syki yhtenä sydännä,
tuopa tuima sydän iske
jylhän jumalan alttarilla
tahtosi oeitsen terihin.

niinpä jylisi jumalan ääni,
nerihelmin hymyili nirta,
temppeli kultainen kimelsi
hehkuessa hurmeruskon.
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9.

Päärlioaarella remuili
suuri Sulemin sulhasjoukko,
raharyntäinen, reheoä.
Kimelsioät kultasarkat,
kiersioät nannekilinät
ympäri iloisen pöydän;
alla oankan kurkihongan
kannel kiiltäoä kajaili.
Vaahtosi sima sihisten,
pauhasi olut punainen.

Aurinkoisilta pihoilta
raoasinat ripeät orjat
peuraparoina paraina,
kultasaroina kuhisten;
päälailla simaiset sarkat
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kiilsioät päinän kilossa.
Silkkiorjapa ylinnä.

Päärlioaaren oanhukselie
Silkkiorjasta saneli
tietäjä olut-iloinen,
tiedon tähdistä lukija:

— Onpa se sorea orja,
riuska kuten ajettu riista,
oäkenä kuin nuoren hirmu!
mikä orjalla nimenä?

Piisilmä Silkkiorjan
oeristi oihan kähyjä,
kalpenioat kasoot kummat.

— Perm on mun ottama nimeni !

Orja olen, kuningasorja,
jumalan orja, orjakuningas!
Perm, se on nimi nimien,
kultahelkkyisten kuningas !

Cujat itse nimensä luooat.
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Tahdosta taooitan nimeni,
en sitä tähdistä tanoita.

Siitä asti Silkkiorja
oli Permiksi sanottu.
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10.

Tuimin tuiski tulinen Perm
Päärlioaaren työtiloilla,
orjan ruoskana oleili,
silkkikullassa kuhisi.

Oli orjataatto tuolla
uanhana uapiseoainen,
kuokkahan kutistuoainen.
Poika silkissä suhisi.

noinpa tuosta toinen orja
Permiä sadatti, saneli :

— Kurja ketto, orjan poika!
Hli orjien ylenit,
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itse silkissä suhiset,
eikä turoa tutiseoaisen
sinussa oman isosi!

Tuiski tuimin tulinen Perm,
kaloan armoton kaoautti,
tuota heristi, hahatti nauroi
eessä kasoojen katalan:

— Sanele orjan suouksi

Permiä petosisua!
Kärsinkö orjaa isoa,
kun jo poikas-orjan hyljin,
itse orjasta ylenin?
Permejä ooat sukuisin
oain sen nimen kantaoaiset.
Kanna ei Permin nimeä
muut kuin Perm, ken nimensä otti.
yksin kannan mä nimeä,
yksin mä Perm olen sukuisin.
Olen sukuni, emoni olen,
olen mä oma isoni,
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poikani on ainut Perm;
nimensä suojelen somasti
kainoilla kipentäoillä
ahnailta anastajilta,
muilta oudoilta isiltä!

Sitten kääntyi ja kaoahti,
orjan onneansa itki
tuiretuinen musta-tukka;
sekä itki ja hymyili.

Se oli jumalan orja.
Sydän hällä sykki oielä
kahtena kaihon siruna.
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11.

Kutistui jo kuokkahansa
ilman auhtoista apua
isä Permin, solkisorean.

Kammo Permille kumuoi,
isän kosto kauhistaoi,
peloittanaf yöt pimeät.

— Tunnon tuskan yöt pimeät
oalaisen tahtoni tulilla!

Perm, se on minun nimeni
ostettu ison oerellä,
oielä loistoton, pimeä.
Ci sooi pimeeksi jäädä
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saatu oiljalla nerellä!
Helmin huolifan nimeni,
haen kullat kaukomaiset,
Perman urhoiksi ylenen.

Päärlinaaren nanhukselle
Silkkiorja Perm saneli:

— Orjana oleilin Perm,
ahersin omasta uhasta
ilman ruoskan raikumista.
Vapauta jo oakainen orja !

Helmin huolitan nimeni.

— Cntä, jospa en napauta?

— Silloin surmasi susinen
synkeästä sielustani!

Jo jyrähti hopeaoanhus:
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— Tuostapa mies on tuleoa,
koska tahtonsa kalahti
oasten toisen miehen mieltä,
kuten kuuma kalparauta
oaskikilpehen kilahti !

tahjana lelu on oapaus,

oaihtokaluksi liian kallis:
se on oietäoä oerellä.
Vapaus oapauden ottajille,
eikä maassa matelijoille!
Orjat orjina pysyoät,
elleioät itse ylene.

Itse jo ylenit, Perm!
Otit jo osasi uhalla
oäkenän neresi annon.
Siksi sukesit oapaaksil
Kellä on sifehet sille,
ken ei siteitä suoaitse!

Käy napaaksi, komea Perm!
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12.

Riemua remuoan Permin,
uäkenän aatosta oakoili
Päärlinaaren hopeaoaari :

— Kunne aiot kulkeasi

kauas kaihosi haluihin?
Heität oarmaf, oaloisat päioät
Päärlioaaren partahilla.
Kultia, komea, etsit?
Kyllä meillä koreat kullat,
arkuissa ilohopeat!

Väsy jo kotioänyksi!

noin remahti Perm rehenä:
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— Heikko oarmoja oalitsi,
oahoa närmat oalaoi itse.
Halpa on heleinkin hopea,
jos ei oereni oaloja oälky,
oirtaile omana hikenä.

Itse kultani kokoan,
naikka joka askelella
polkisin pieniksi siruiksi
onnen ennen heittämäni!
Kohtalo uroolle olena,
niinkuin oesi on kalalle.

Suhahtipa naari oanha :

— entäpä orpo Suletni?

Sukeutuoat sulhot suuret,
raharyntäiset remuoaf,
konsa kuljet kaukomailla!

Vaaleaksi Perm oalahti,
näistyi niikon mietfinrrähän.
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Huokasi hopeaoaari:

- eikö miehiä myös miehet

tällä inhalla ijällä?
eipä siitä naisen suoja,
kuka naisen naurun ouoksi
unohti omat halunsa.
Kunniasta kunto lähti,
eikä naisen suun sopista.
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13.

Viikon oarsin naioaeli
päätänsä Perm poloinen.

Kulki jylhän jumalan luokse,
anoi ääniä yläisen.

Väilyi illan oieno oirta,
lännen rusko leimahteli.
Hurmehelminä kimelsi
temppeli jylhän jumalan
tuomistoissa tummunissa,
illan hengen huokuoissa.

Jylähteli jättiläisen,
ilkkui jylhän jumalan ääni
kultaporttien takoa
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uhrioalkeiden oalosta
kullasta kimeltänästä:

— Sydän on heikoilla siruina!
mitä naisella pätöllä,
ken ei ouota tuhatta nuotta
ouoksi uroonsa halujen,
jylhän, jumalaisen tahdon!

Jo kirosi poloinen Perm,
nauroi hullun huoliansa.

Kohta korpihin samosi,
kohtalolle oerensä oiskoi,
oaati kultia komeita.

Vuoden koroessa kolusi,
pedot pisti peitsillänsä,
ridoillansa näädät riisti,
otti turkit kullankaroat.

nuopa niskasi neneesen,
lähti kauas kultamaille,
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nirrat sousi, kosket saunoi,
sunannoissa taljan nosti
purjeheksi pörröiseksi.

Tuli kauas kultamaille,
oirtojen nihannemaille,
missä ilmojen sinessä

kimelsioät kultatornit.
Vaihtoi kultia, hopeita
alla arojen päioän paahdon
oäeltä oiliseoältä.

Riemulaulun luikahutti,
aikoi Permaan palata
oirroilla nilisenillä.

Varas kuuli laulun loilun
kuten kultien hulinan.
Kutsui kohta rosoot koolle.
Saioat siitä sulhon tielle,
kaikki neinäf. Henki häilyi.
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14.

Kuoli Päärlinaaren naari,
sammui kuten päinän silmä
alle aaltojen synien.

Katosi kultasorahan
temppelissä tähtisessä.
Sinne orhit, soljet, ohjat
kera kultaisen urohon
kummun kultaisen kupuhun.

Kaukainen palaaja, Perm,
tuli itkien tunille,
Päärlioaaren partahille.
Viety oli oaioa ouotten,
kullat, helmien helinät.

Saneli Sulemi-hempi:
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— Ole oalfi orjilleni!
muuten musta yö minulla.

Huokaeli huolien Perm:

— Synkät säät mua ajaoat,
kiroukset isoni inhan:
kuihtui se kuokka kätehen,
itse silkissä iloitsin.

Konsa kooa onni osuoi,
silloin huutaa koston kammo.
Silloin kammo on katoooa,
oaikeneoat koston äänet,
kun oma ottama nimeni,
ostettu ison oerellä,
kultana kimelteleoi.
nimeni mä helmin huolin,
oaikka ouosia satoisen
kylpisinkin kyyneleissä!
Jää hynästi, suru-Sulemi!

— 36 —



15.

Uusin korpihin kohahti.
Peloittioat yöt pimeät,
kosto kulki kantapäillä,
konin kiihkohan ajeli.
Riehui Perm kuin hornan rutto,
metsän riistan turkit riisti;
sai kokohon, pakeni kosto.

Kulki nuoden kultamailla,
sai kullat, kotia aikoi.

Cipä oirroitse palannut,
laulua ei tuikutellut.
Vaieten aroitse astui,
puikkien arokylitse.
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ehtioät etelän pajarit
orheilla oriseoilla;
oakoojaksi uainusiaat,
nangifsinat narkahana
äänetönnä ehtioänä.
Permiltä hopeat neinät.
Perm, hän tyrmistä pakeni.

Tuli tuhona tuoille,
Päärlinaaren partahille.

Rukoili suru-Sulemi:

— Ornon orjaparoiani
kapinoioia nutista!
Kyllä oaiuat oaimentuoat
ponillani paisunilla.
Kullat meillä kuun-ikuiset!

Kihahti kamala Perm:

— 38 —



— Ci ole lemmestä lepoa
orjille jylhän jumalan!
Cnsin tuskani tutistan,
koston kammot oerellä kostan,
sitten orjasi nutistan!
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16.

Vei riistat oesiä pitkin,
ouoroin metsämaita pitkin,
milloin oirroitse palasi,
milloin aroitse yleni.
Päästi ilmi laulun loilun,
kun oli loilu tarpehesen;
muulloin naikeni nisusti.

Viisti nuosia oähäisen.
Vuoroin niety kaikki oilja,
nuoroin nainoojan kanalan
kurkusta hurme kimelsi
kainolle Permin kähyisen.
Piti kullat koreat Perm.

Syötti surma-onneansa
hiellä ja hurmehella;
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kysti oiimein kylläiseksi,
saikin suosi-onneksensa.
Raharinnaksi sukesi,
kokosi kullat, orjat osti,
kimelsi kirkas nimensä.
Koston kammokin katosi.
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17.

yii saarten suoiöisten
hehkui päioän hurmesilmä,
kultakiekkona kimelsi
aurinko Derenoärinen.
erämaisessa unessa

kohisioat öiset kosket;
oirrat oerinä oaluinat
oieritse sumuisten saarten

öisen päioän pilkkehessä.

Häilyioät salmien solissa
purret purppuranpunaiset,
Permin komeat naskikuutit.
Kiilsioät kaloat teräoät,
kiskoioat orjat koreat

kuliseoan kultakuorman,
solkien helmisolinan,
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oälkkynät hurmehopeat
nirroissa oälähtänissä,
alla purjeiden punaisten.

Perm oli keulassa komea

etumaisen komean kuutin.
Juooat purppuran joleat
sulhon nalkeilla sooilla;
kyynäroartensa kamala
paisui jännepetkeleenä;
käden selän suoni suihki
kiehuoan oasken oäkeä.
Otsansa jäisen järeä
kuten ouoret Vienan merten
iljankoiset, kiiltäoäiset.
Kasoot aron päioä paahti ;

surut turtuioat tuhoksi
katsehen kamalapiisen.

Hurmehissa öisen päioän
paisuinat purjehet punaiset.
Permin kyynel kuuttiloissa
kiilui kirkkaina hopeina,
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hiki helminä heleinä,
hurme kultien kiloina.

Hymyileoi Perm hynäinen:

— Pian purppuranpunaisen
hunnun saa suru-Sulemi,
Permin kyynel-kirjaellun,
kantele heleä kajaaoi
kihlaisten pitkissä pidoissa.

Kosket kaukaiset kumuunat
nousee jo päioä punainen.
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18.

Sulemin ja sulho-Permin
kihlaisten remuisa rahoas
Päärlinaarella pohisi.

Pullisti olut punainen
tynnyreistä sarkan suihin,
oaahtosi sima sihisten
satoisissa sammioissa.
Kioet jauhoioat jyristen,
orjan härkähartioista
hiet suolaiset soluioat.

Päinänpaisteesta, kujilta
ranasinat rahaisef orjat
päälailla säihkysarkat
peuraparoina paraina,
kultasarnisten kisana
nalfanieraiden tupihin.
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Siellä kihlakemujen kiehu :

raharintaiset, reheoät,
puolet permeistä paroista,
koko Päärlinaaren kulma
ympäri pöytien iloisten.

110 yleni, remahti riemu,

kiersi sarkkojen kimellys,
kumisi kannel komea.

Hlimmillä Perm yleni
purppuraisilla sijoilla,
kaulassansa kultaketjut,
eessä raskas hopeamalja
sihisi mahlasta mesien ;

nierellä Sulemi sorea.

Sirkut silmät sulo-Sulemin;
häilyi punainen huntu,
kulmat kultien kuhina,
päärlyt paisuinat ponilla
naahtoaallon armahilla.
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Kytkipä käsi oäkenä
uumenilta sulo-Sulemin,
kimeltäoän maljan nosti

huulille punapaleille.

Helisi kannel heleä.

Rahoas rentona remuili,

loan katsehen kohotti
yli parnien paraiden
riemua remuna Perm.

— Juokaa untelot urohot!
Ci liene paroissa paroissa,
raharikoille syntyneissä,
nostajata oman onnen
synkistä neoaoesistä !

Katse ei sähyjä säilän,
äänet hempuisen heleät,
otsa ei ukonjyryä.
Päässä ei rikosten ruunu,
pelkojen palkka oerinen!
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Juokaa untelot urohot
Permin kyynelkuohutusta I
Kostipa Perm jo parahin
oroon orjan naurajille :

orjalle ketterä kumarrus!

Ken on orja ihmisille,
hän on orja itsellensä.
Ken on orja itsellensä,
hän on kohtalonsa orja,
kurjempi kuin kurjin koira.
Vaan ken jylhän jumalan orja,
hän on herra ihmisien
sekä itsensä ylinnä !

Tuokaa untelot urohot!
lo Perm pitäoi pitoja
kera kultaisen Sulemin.
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19.

Kihlaisten remuisa rahnas
Päärliaaarella pohisi,
puhkuili olut punainen,
oaahtoili sima sihisten.
Kumisi komea kannel,
kynnet kieltä kiskalsioaf
kirkkaana kilisemähän;
lauloipa kurkku kumea
Permille, ilon uroolle.

taulu ei rahnaan remuisen.
Oli Permin parahan orjan,
tulikulman, tuiman miehen,
säiläisen sotatooerin:

— Kiehui päinän kuuma kehrä
äärissä aron punaisen.
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Kellot kullan kilkattioat,
kapasi orhin kaoio,
Perm kun kultia kuletti.

Perm oli nuori Perman oalti,
kiitellyt ei leoon iloja,
lapselle on lepo rinnoilla äidin,
oanhalle kalman kamea multa,
muita ei lepoja uroilla.
Kiitteli kamppailun iloja.

flrolla oainon keihäitä kiilui.
Perm, jo ryöstäjät tuleoatl
Perm, hän säoäytti kirkkahan säilän.
Kullat ja hopeat pidämme!

Sota on kosfaoa, nostaoa oaisfo,
häitä ooirnan ja elämän.
Sota, sä arat sorahan polje
taikka ne ylennä uroiksi !
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Riensi jo ryöstönä oierasparni
Permin kultien kilolle.
Säihkyioät säilät. Piloina hieta
töytäsi taioahan napoihin.

mies ei surre surmaansa,
kalpojen kuolo an nopea!
Veressä terästi tahdon Perm,
kauas karkoitti kanalat.

Taistossa terästi tuiman tahdon
Perm, pois karkoitti kaoalat.
Arojen hiekassa oenyioät ruumiit,
Perm, hän asteli ylitse.
Hurmeinen kulta kimelsi,
kapasi orhin kaoio,
Perm kun kultia kuletti.

— 51 —



20.

Kultakunnailla kuhisi
Päärlioaaren partahilla
Permin häiden remuisa rahoas.

illassa punainen hurme
yli tummien oesien.
Päinä naaroilla kimelsi,
kulta kiilsi, säteili, sammui,
yöhön maailma pimeni.

Kiertäoät kisat iloiset,
roihuoat liedet naloisat,
tanhuilla tulisoihdut.

Keskelle kiertoa kisojen
töytäsi tupihin oieras
repaleinen ja reoitty.
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— Ken olet repaleraukka?
mikä hurme otsallasi?

Tuopa ruikutti tulija:

— Onpa loimu lännen puolla
auringon alenemilla!
Ruskojenko roihu? Kasken,
kytöjenkö saouja siellä?
Ilman ääriltä uluni
hätäluikku haikeainen.
Häidenkö hälinä siellä!
Talotpa siellä tulissa,
kylät sauhuissa kytenät.
Chtiöät etelän pajarit,
piikit pistäoät, pahaiset
sotajoukoilla sakeilla!
Vaatioat oerorahoja ;

oitis ei annettu rahoja,
ottioat oerot oeressä.
Kylät kulkeoat kytöinä
kohti taioaiden kupuja.
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Pois pimeni Perman päioä,
yö jo synkkä ylle saapui,
ijäksi ikuinen horna!

Kun saneli repaleraukka,
pois pimeni häiden päioä,
nanahdellen nanistus kulki.
Voioottioaf naimot hennot,

hätkähtioät nennot sulhot,
siinnehet raharikoille.

Jo tuleni tuskan hetki,
kuoleman kemujen hetki !

Perm syntyi iloksi Perman,
eikä niejäksi nerojen.
Sammuiko säihkynä nimensä?

— ylös kurjat Perman karjut!
epäilys itu on tuhojen,
rinnastanne sen repelen,
oaikkapa oaille sydäntä
rinta reoittyä jäisi !
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Tempasi kamalan kalnan
seinältä sädehtimästä,
tuolla tappoi oiestin tuojan,
rutisti nurkan romuksi.

— Siitä sulle suulas patto!
eipä tiedoista tuhojen,
oaan noista suun sanoista:
pois pimeni Perman päioä!

tiekö lietoa urosta
siinnyttä Perman sijoilla,
ken yhä sanoisi sanalla:
pois pimeni Perman päinä?

Kalpa hurmeinen kimelsi
eessä naljunierahien,
kauhu naiensi katalat.

nauroi Perm. Verinen oarjo
kulki otsalle kameelle.
Tuli taasko taaton kosto,
synkensi nimensä säihkyn?
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Sitten kaluat kalskunenat
nasfen kostoa kameeta !

Hurme nimen huljuftaoi
säihkyhyn säteissä päinän ;

kostot kurjat kostettuina
syöksyoät hornan hölöihin!

— Rikoille raato ! Kotihin kestit
kalpojanne katsomahan!
Toiste juhlat jatketahan
jälkehen jalojen häiden :

Permin ja Perman napauden.

Syöksi säilän huotranansa,
huotran sioulle sitaisi;
kulta ryntäillä kimelsi,
otsarioan tähti säihkyi
sysihapsien seasta.
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21.

ehti jo etelän pajari,
oaati neroissa oapautta.
Ken ei oitis neronsa anto,
oitis on oerensä anto ;

tupansa tulina ilmi,
sauhuina piloihin parahat,
kekäleille rento ruumis.
Ken oei neronsa oälehen,
sillepä sopu on luoattu.

Vaipuipat manalle oanhat
tutistajat Turjan tuiman.
Rauhansa raharikoille
sikesi sukunsa nuori,
oei se neronsa nälehen.
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Syksyn haikeus kipeä
oaipui yli oaljun Perman.
Silmät tuskan tuijottioat
kuten kuoleman kululla,
kammo karmi selkäsuonta.
Kauhea joka kataja,
öisten tuulien tohahdus
kalman kylmän hengähdystä,
oerin piloet päärmityitä,
sydän haikeina haluina,
neri oaljuina oesinä.

Perm jo kylihin kohahti
kokoomahan kalpamiehet.

— Hlös sadat säiläsormet!
Veren oaisuilla Desillä

surun läikät pois pesemme I

Ci neren oaisuilla Desillä
pese pois suruja Perma!
Sikisi raharikoille,
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syntyi aarrearkkusille,
eikä hurmehurstiloille.
Kirosi jylhä jumala,
soi siruiksi sydämet Perman.
Ainutta ei koko sydäntä
syki suurille haluille.
Siru ison, emosen siru,
lemmen, neidon, naisen siru,
oaimon, lasten, nainan, laulun,
oiides oiljan, kuudes kullan!

Raihnaiset sydänräpälet!
Ainutta ei koko sydäntä
jylhän jumalan alttarilla.

Hksi korpihin katosi
piilopirttinsä pimeesen,
toinen tiesi kaukomaille.
Viimeiset oeronsa oeinät.

taulajat aarsin lahoioaf,
katsoioaf illan kajoihin
neripilnen paistanihin,
tuudittinat tuskat tuimat
elämättä kuolemahan.
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Jo itki, kirosi Perm:

— Silloin surma ja sadatus,
konsa lahoi laulajakin,
tietäjä jumalan jylhän,
raadoksi raihnas-eloksi,
saastaksi hengen sanojen,
pilkaksi pyhäin halujen!
eikö ainutta sydäntä
täyteläistä tällä maalla!
Jokainen liian rikasko !
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22.

Karautti Perm kotia
tuskassa tutiseoassa,
myrskyssä myryänässä.
Saanut ei kalpoja kokohan.

Vaimo ooelle ehätti,
halasi hempeä syliinsä.

Jopa singahti salama,
säilänsä säoäytti Perm.

— minä myös liian rikasko?
Vuoksi henkeni halujen
kuokkahansa kutistua
annoin isoni. Cnemmän annoin :

inhat elämän iloni.
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Antanen oielä enemmän:
kullat, lemmet oerellä saadut;
surmahan sukuni siiton;
Permin muiston mainitsijat,
poloet tuleoat tuhoan!
Jää hynästi, suru-Sulemi !

Uumihin sukunsa siiton
syöksi säilänsä tulisen.

Tuskassa uros ulahti:

— Veri isoni, oeri omani,
hurme sukuni suuren
koston Daatioaf oalatta :

hurmehohtohon nimeni!
Vahaapa perustus nerissä
nolloilla on oahuuoilla.
Sorran jo pajarin sorahan,
itse sorasta somenen!
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23.

Orjain hirmu, hamuisa Perm,

kasoot kalmojen oaloja,
hymy suussa hornan häkelmä,
silmissä säkenet synkät!

— Keino ei käyttäen kutistu,
kun on keinon käyttäjätä!
Väkenä omalla päällä
osti keinot, hornan hirmut I

Pakeni orjista paraskin
Permiltä, surmalta sukunsa.

Itse Perm pajarin luokse
mateli kuin matalin koira,
tuolle työnsi kullat, silkit,
nerot kylien oeroiset.
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Sappi salassa sähisi,
kyitä keuhkoissa kuhisi:

— Jos mä maassakin matelen,
kyllä matanat mädättäjäni!
Valta mulla on oerissä I

nauroi purppurapajari,
ällähti hyoästi ahnas :

— Katso kehnoa oäkeä,
kullan, ei kunnian, rikastal
Itse kuulu kuningaskin
orjaksikin on katala!
Ketkuilee kuin kettukoira,
jos mä tuprautin tupia,
miesten koroat komentelin,
urosten epäpätöjen!

noin myös pajatti pajari:
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— nytpä maassa rento rauha !

Varoin, niisaina elellen
pidämme iki-iloja!

Tuopa purppurapajari,
ahnas aarteiden kerääjä,
ihastui ikihyoäksi
Permihin epäpätöhön,
otti yliysfäoäksi.
Päärlioaaren hälle Perm
antoi linnaksi lujaksi.
Oli itse pajarin oouti,
oetäjä oerorahojen,
oetisten nerten rahojen.
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24,

nukkui huooiherjoinensa,
sotajoukoin sumein

Päärlinaarella pajari,
kullankiilloissa kylissä.

Valooioat oahdit pihoilla.
Valooipa myös pajarin oouti
nuoteilta tuskan tulien.
Tuijotti silmä säheä,
yöstä kammon kilo kiilui.

Kuunteli syksyn kohuja
huooiparnen huokuessa,
nelkomusta oaluoerien.

Kooin jyski jylhä rinta,
sylkytti sydän palana,
julmat halut hulmahtioat:
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— Päästänkö petoja hornan
yön umeissa ulisemahan?
Tuiskin oeitseni tulisen
keuhkoihin pedon, pajarin 1
Panen kurkut karisemahan,
huooin sääret sätkymähän.
Huiskin murhana himeessä,
yöhön rytäkät rymeät!
Vaisut permat oeroista päästän?

Jos mä oaisut neroista päästän,
eioät omalla oerellä
oienehet oerooapautta.
mi ei oman oerensä osto,
senpä oieras oerettä oiepi.
Tulisi toinen pajari,
sille oaisu oeronsa oeisi;
turhin öisin tuiskannunna
täällä koston oeristä neistä.

Tuiski en tulista neistä.
Itse permat mä pakotan
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tuiskijoiksi tulisen neitsen.
niin ilo ikuinen jääpi,
ostettu omalla oerellä.
Uudet nierahaf neroitta.
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25.

Ahnas purppurapajari
oirkkoi oiisas noudillensa :

— Perm, sä ylin ystäoäni,
kulje alhaalle kylihin
kullassa kimeltäoihin !

Ano oälkkyoät neroni,
helmet, hopean helinät
hempeästi hymyilemällä,
aitat aarrearkkuloiksi
Päärlioaaren partahilla,
fllä kulje kekälehenä:
niille jos rakensin rauhan,
rauhassa ehjä nyt iloita,
kullat oiedä oiisahasti,
oerot oietellä oerettä.
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Itseksensä irni Perm,
kamalimmasti kirosi:

— Kyllä oiisauden näsytän,
keitän hornan hempujuomaf,
uuoutan horkkaunehen !

Rauetkohon rento rauha!

meheoimmät naiset mairi
Päärlinaarelle pitoihin,
kauhistutti naimat oanhat.
nuortehimmat neidet riisti
nuoteille purppurapajarin,
suututteli sulhot oaisut.
Päioät öitä, yöt iloja,
siuhui sima ja mahala,
äly ouofi äijän päästä
siuhuissa siman ja mahalan,
oiisaus unehen uupui
nierelle naisen nahuisen
patjoille puhiseoille,
silkkisukkien sahuihin.
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26.

Kemuissa pajari puhisi,
Perm-oouti petona raastoi.

Päärlioaaren aälkkylinna
syksynkirkkaana kimelsi
metsistä punapaleista,
koioikoista keltaisista.

Sieltä hurmeruoska hutki
maita matala-iloja.

Taas jo kulkeoi kamala!
Viljat lahmaa lakohan
orheilla oriseoilla,
tuhansilla töyhtöpäillä.
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Kellä karja, kaulat katkoi,
päitä pisti usten päälle,
kellä kullat, kaikki kiskoi,
ei oain oeroja oähiä.

Kuului noihke ja ulina
kyteoillä kartanoilla,
temppeleissä teurastusta,
urhojen haudat anotut.
Piilopirtitkin samoopi,
ukot, ämmät ruoskin ruhjoo,
tuleoat miehet apuhun:
miehille ruoskan rähinä
huoöiporoen peuhatessa,
otsihinsa orjan merkin
rauta kiehuoa repioi.
Tuleoat pojat apuhun,
saaoat orhin hännän alla
tulla poloet potkituiksi.

Kellä neito, huooi nauroi,
kellä nainen, huoni hutki.
Piikaset kiikkuen kioissä
Päärlinaaren Partahilla
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kastanat ison eloja,
ison, jonka huooi tappoi,
kuihtuoilla kyyneleillä;
orjina pojat pahaiset
sukioat huooien hepoja
satoisia sulkapäitä,
mustia silkkisinuja;
lapsi leioättä kitisi,
äidin rinta nerta ouoti.

Vihan kauhistus katala:
Perm on pajarin nouti !

Perman kultaisin kuningas
pattona pahannimenä I

Jo tuli kamala tuska,
konsa ylinkin aleni!
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27.

Jo saioat salaiset saunat,
pajat metsän pimennoihin.
Ahjoista säkenten paroi
suihki oaapsahaisoihoina.
Isäin säilät säihkysioät
hehkuissa hiilten punaisten,
liekki ruostetta repeli.
Kalskui alasin kamea,
oinha nasara helisti

keihäskärkiä sileiksi.
Kiilui tuimia teriä,
kuumat nasamat oihuioat
nainon terästysoesissä.
Kohosioat teräoät kalnat,
syltäpitkät säiläraudat
urohien olkapäille
närälle pään pajarin
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sekä Permin, pajarin noudin,
nerenimijän Dihatun,
joka koira koiransakin
junttani permojen oerellä.
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28.

nuotpa tiesi tuima Perm,
antoi saunojen sietä,
teristyä säilät sorjat.
Jtse ylpeä iloitsi :

— Ruoska on ainoa pelastus!
Valan mä suuren sydämen,
ukonjyskyn sykkioäisen,
permojen sydänsiruista.
Syötän oihojen nerillä
emon uumainkin sikiöt:

ei lopu oiha oerestä
sinä ilmoisna ikänä,
kunnes surma suistaneoi
koko Permani komean!
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Kaikiksi komeiksi öiksi

oietteli nahdit pajarin
humalassa harkkumahan.

Painin sinkui ruoskan siima
noudin oerisen kädestä
yli kurjan, köyhän kansan.
Päärlinaarelta naluioat
nirtoihin purot punaiset.

— Oman otsani uhalla
kurjat korkeiksi kohotan I
Konsa kadotettu kaikki,
silloin kaikki takaisin saatu,
ostettu oeren näellä!
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29.

Taloiyönä tähtisenä
kimelfeli jäinen köngäs
tunturilla Ruijan puolla.
Sieltä kuu kirkas iloili
yli Perman, kuurakiillon,

Hanget oalkeat helyissä,
naarat kiteiden kiloissa,
timanteissa taloikoiouf.

Päärlioaaren pajari riehfui
naisten rutsaisten nisillä;
humalassa huoDiparni
pahnapirteissä makaili;
naahto suussa nahti kuorsui

tanhualla taioas-alla.
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Valnoi Perm, pajarin nouti,
kuunteli kostonsa kohuja,
oainoja neren nalutun.

taesta kuutamo kimelsi
huokuoille huoniloille.

Kuului kuin sutten ulahdus?
Hiitten hengen hipsutusta
seloästi seinän takoa!

Karmasi Permin hiusta,
hirmu jalkeille hypähti.
Kurkisti luukun lomasta
kirkkahasta kuuoalosta
kiilsi keihästen teriä,
oilahtinat nalkooaipat
salon kuuraisen sisältä.

Jo tuleoi hetki tuimin,
rinnan riehu ryskyttäni,
posket polttaoat tulina I

— 79 —



Hipsuttaoi hurmehurtfa.
Huooien aseet hamusi
huiskin häiskin tanhualle
keskelle kuutamokinoksen.
Orjan ryysyihin rupesi,
otti kamalimman kaloan,
nielä naimonsa oeressä.
Hiipi uksesta ulomma,
kuristi, polki nahdin kurkun,
orjat hiljoin herätti.

Paisui hirmuna pihalla.
Olallansa kamala rauta
uälkkyi kuin yön salama,
tukan tuiskioan sysistä
koston silmän kimma säihkyt

Hiipioät jo Perman sulhot

ilneskissoina mäelle.
Siellä hirmuorja ryhtyi,
synkkä jättiläs sukesi,
murhajoukon johtajaksi,
tiekin roihut nurkan alle,
kiroeet, keihäät ooille!
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Heräsi hekumapajari
ryöstäoien roiskehesen.
Ulina yön sisästä,
luun rytinä, murhan mäiske.

Hius harjaksi karahti,
karjasi kamalan kauhun,
paiskoi säären permannolle,
sylin syöksi, asetta etsi:
ei ole asetta laisin.

Karjasi kiron kamalan,
huusi hurja huoocjansa:
halot huooeilla aseina.

Parahti Permin nimeä:
outo orja, ääni Permin
uinahti ooella, ylös
kohotti kamalan kaloan.
Parkasi pajari naurun:
kalpa raastoi rynnästänsä,
keuhkot kuumalta repeli.
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Huooit kaatuioaf kasoina,
tanhut ruumisröykkiöinä
tupien tulipaloissa.

Orja julma johtajaksi
ruumihilla, horna, heiskui;
heitti pois tulisen kalnan,
kourin keuhkoja kuristi,
pajarin ryntäistä repeli;
permat kaikin kauhistuinat.

Tanhut roihusi tulina,
surman ooihke kauas nihloi,
hapset oaluinat oerissä.
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30.

Vangit päästetty napoiksi,
aarteet aitoista otettu,
hurmehissa pajarin huooit,
hirret liekin hirmuloissa.

— missä nouti, oerenimijä?
Perm-oouti, Perman patto,
ei ole ruumiiden rujoissa.

Karjasi johtaja kamala :

— Tässä Perm, Perman patto !

Syöksi ruumiille rujoille,
olalla kalpa kamala
hurmehelmissä kimelsi.
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— Tässä Perm, Perman patto!
Permat raihnaiset, rahaiset,
maan myyrät, matojen mahlat,
kerran teitä kisahan kutsuin,
riemuhun nerioerojen!
ette, ruhjot, rohjennehet!
Ahnaat epäjumalat,
naiset, kullat, nahkat teillä!
murhe on miehen elämä,
kuten koski on lohien.
Sykin yhtenä sydännä!
Ruhjoin ne epäjumalat
ensin ylhä itseltäni:
tapoin naimoni oakaisen,
tieltä permojen oapauden!
Ruoskin rammat hyppimähän,
kuuli kuuro selkäluilla,
sokealle silmät pistin,
mykkä elukkana ulooi,
kädetön iskeä lupasi.
Iski ! Olette oapahat.

Siitä kunnia näkeoän,
Perman paton, pajarin noudin,
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niekkahan nerenimijän!
Tässä olen jumalan orja,
kuningasorja, orjakuningas I
Poljen niskoja petonne!

Uloahtinat kidat kamalat,
sänähtinät neriset silmät.

— Peto, hurtta, Perman patto I
Sydämeensä teriä säilän!

Kitaansa kiehuoa kekäle!
Ison kosto, äidin kosto,
kosto oman otsammekin,
joita piirsi polttoraudoin!
Sammu se polte ei ikinä!

Silmiinsä nuolten sihinä,
kieli kirottu kidasta!
neiden haaska, haure hurtta,
kiro kirojen, patto Permi
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Kielen kiskoioat kidasta,
silmät päästä puhkaisinat,
kytkinät kuningas Permin
kiehunahan kynnykseensä.

Koston kammot kamalat
kuiskuttioat koroissansa.
Kosto oeren nalutun,
taaton kosto, kosto Perman,
naisensa, sukunsa siiton.

Ciekki hartialihoja
jyrsi kyyn kihoisin kielin,
uumihin tunki kekäle,
silmien sokeiden koloista
heraiset hettehet oaluinat.

Romahtinat tuliset hirret,
hautasinat jumalan orjan
kulfainsa tulipalohon.
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31.

Aamu purppuranpunainen
yli aaoan Perman paistoi.
Verihelmien helyissä
nalaistuinat kuuraoaarat;
käoi pohjaisen puhallus
tuntureilta Ruijan puolta.

Riemu kylissä remahti,
miesten kantele iloitsi,
kimelsioät säihkysarkat.
maa sykki yhtenä sydännä.

Päärlinaaren partahilfa
kumpuili punainen patsas,
tulipalon pilni uyöryi
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aamuauringon heloihin,
iki-ilmojen kupuihin
uhrina jylhän jumalan.
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32.

Perma, sammunut sanele,
illan rusojen riemu mennyt,
aarrehelmien helinä!

Kansa kullassa kulisi.
Tuli oainooja oäkenä,
nerikourin kuristi kansan.

Kansa kultansa kokosi :

soihtukäsin, soitatellen
tulioyönä nälkkynäisnä
katosi kallion kupuihun,
alle nuorten oinkaloiden.
Vuoret oelhoten kumosi
syksyönä synkeänä
yli itsensä, ilojen.
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Synkehinä syksyöinä
tuikehtioat tulet lietten
läpi kumpujen komeitten,
lyöoät kulkijan jaloissa.

Pitää pitkiä iloja
kansa alla öisen kummun.
Siellä sarkkojen kimellys,
raharyntäiden oälähdys,
kirkas kannelten helinä.

taulu kumma kuului yöstä,
tuuli haikeesti fohahti.
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