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Ihalempi
Tuo oli tytti PitiMölässä
Ihulempi, muutnnton impi,
mottsittft hywien muiden,
Herrun lehtojen hedelmä;
meni turjahan lesällä,
ei titttut lataisin tytti.

"älsi tueitlo tuieretttähjitt. —

Hiidet Mirwoju wiritti. —
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„Kimne sorruit turja SiSto?" —

Poila soitte porlahatsi.

Sätti taatto tietämähän. —

Hiidet wirwoja wiritti. —

„Kuhun lutjit tyhmä tyttö?" —

Tuotto Kalman lartanoihin.

viitsi äiti etsimähän. —

Hiidet »virmoja »viritti. —

Missä mielitietthseni?" —

Niti taiwahan taloihin.

Sttatteti sanan Nlolle:
«Haihtui tiellä tuiretuinen."

Sätti Luoja löytämähän. —

Hiidet wirwoja wiritti. —
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„Kussa luljet Herrun tulta?" —

Suututut laitti Hiiden wirwut.

r^Stni iutpi ntuutnntun murju
hettehellä heituwulla;
lysyi jutlinen Jumutu:
Milsi poslesi puluwut?"

-«Ntotasi watio lorwen:
»Kulli Pitwi luiwott tantta,
päiwä pilweä Pnnusi,
fiitä syttyi poslipääni."
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Sanoi Taatto taiwahainen:
Milsi silmäsi wesissä?"

Wirlloi wieno metsän wiemä:
»Lanlesi tedotte tasle,
madot tiilto=titttttteltitoöt,
siitä silmäni lihosi."

Tulli Tuomari sydänten:
Mils polvesi polttetewi?"

Salon arla noin saneli:
»Tähti tuliainen Putosi
läillylvähän tähtehesen,
siitä fyötneui Märithti."

Jo julisti hywä Jumala:
»Kun lie pilwi tullenunna,
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olet tytti pilwen tytti,
luu tie luste langemtttnnu,
utet siunattu luponen,
lun lie pudonnut tähti,
olet tähden synnyttäwä,
sunlurm fotufutuifen,
miehen suuren, miellu-temmen."

Sunoi, nosti ttoutuwwnsu
ylimmäiselle sijalle,
ylittttttäisett Piltoen päälle.
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Tuuri

Noin ne lunloiwul jumulut,
juorottiwat jonhipurrat
runnullu Alnen järtoen,
Tuurin uuöesia ttttoassa:
»Autuus eläutätt arpa,
lun un onni ottumussu,
luilo tältä täyttämässä.
Vi elot eläen puutu,
tuarit tarjoten wäheue."
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Tuo oli Tuuri onnellinen,
talonpoila taidollinen,
taaloi lannuhun olutta,
lausui Molla lausehella:
»Du etoa, on iloa,
oisi tyllin tt)ötä meiltä,
ylsi on suru sydämen:
Tuoni anlara tutewi,
Kuolo laitti torjannelvi."

Tenft' on sai sanoneheksi,
luutui tiuwut talwitieltä,
kulkuset kujan Periltä;
kuunteli isäntä itse,
waikeniwat walta-luojat.

Tungeilse tupahan wieras
hyyssä wrlli, jäässä parta,
lutmalarwal luuraltisel;
pimeni tulvassa tuohus,
Tuurin taswot latpeniwat.
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Sunoi Kuolo litifinnutun:
»Kim et tititltt lerwehdystä,
itse tertoehbin titluni."

Tuo oli Tuuri onnellinen,
lutonpoilu tuidoltinen,
tunsi jäätywän toerensa,
sydämensä seisahtawan
wslasta sanattomasta;
toti lausui laatuisasti:
»Istuuet ilon telohon,
tuoppi olttu tarjotahan."

3Virlahti lvituinen wieras:
»Tullut en ilon telohon,
olan itse otwttuopin."

alatili luutfe arwollisten,
lannun waahtisen lumosi,
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lausui tuotta lausehella:
»Vi tysylä luutumia,
lysyn itse tuulumani:
tie on tehty miehen mennä,
reti santarm samota."

"ysmyi polwel Ponuettumun,
syölsyi jalloihin jumalien,
hunti suulla surlealla:
»Vu jalsa erola wielä
lodislani, tottttitotani,
luola toatmoni walion.
Pyydän yhden päiwätt armon,
yhden wiilon, yhbett tvuoden."

Nyylähtitoät päät pyhäiset.

Kuolo tummasti hymyili:
»Vi miestä tuulisin lviedä,
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saati toeilloa jumutteu.
£>n uitu obotelluni."

Nstui jo tittouälu Suoni,
puinui liinni pirtin ulsen;
hengähti isäntä itse,
hengähtitoät toiernhntltn.

Tuu oli Suuri onnellinen,
tulunpoilu tuibottinen,
tunsi pitihtywän werensä,
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sybämensä suurentutoan
riemustu remuhtutoustu;
luutui lunnuhun olutta,
luusui tuulta lausehella:
»Du etuu, on itou,
Pöydät Puututtu purustu,
yls on riemu miehen riemu:
tuttu Suonelta tutuisin,
nuhbä Kulman lurlloutoun."

Aattui juhlu, läyttyi tuopit,
täyttyi, tyhjeni sumussu. —

Juopui Suuri tuibottinen.
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Heräsi tyhjässä tuwassa,
kuuli pakkasen turikau,
ulos katsoi akkuuasta:
oli orhi ulseu eessä,
hepo wartoi waljastettu,
mies rehewä reen perässä,
korkealla turlinlaulus.

Slalpcuttuat aamutähdet,
päiwä talwinen sarasti.

Muisti eilistä iloa,
sanau lausui leikillänsä:
„3aw työlle, wieras tielle.
Hoi, on jo herätä aika!"

Ei ääntä wäheäkänä.

Tuluksilla tulta iski.
Katsoi pirtin, katsoi sintsi*,
jo nousi hlistupahan,
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missä nuttui nuorikkonsa;
lausui päästä portahien:
„Dn åtta herätä, armas,
kalpenewat aamutähdet."

%!&aStauSta ei wähintä.

Tuo oli Tuuri onnellinen,
talonpoika taidollinen,
tunsi oudoksi olonsa,
werensä toärtfewäfft;
Päätyi pirttihin takaisin,
luokse lieden luontelihe;
kttoi on kylmä liukahassa.
Pilkisti pihalle wosta:
hepo seisoi niinkuin seiuä,
mies körötti mintuin köngäs.

Muisti eilistä muretta,
hyrähti hymyhyn huuli:
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„HYW' on uitu onnen myyrä,
tnoma jullislen jumalten."

Haulotteli haileasti,
tuosta latttiatte laseitse,
Päätti Päiwän nulluwansa;
läänti päätä, siirti tätiä,
loetti lumpaalin tituua,
ei unonen tuttullana.

Kimposi loholle Suuri,
sanan lirllahan lirosi:
»Vi lästä pibot parane,
ellei toicrahat wähene."

Sanoi lyttttä lyylimiesi:
»Niinpä tielle lyöntelemme."

Tunsi Suuri tvierahansa,
sybän rinnassa säwähti.
»Sain ma wuoben armon aian.
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Hyyrrepartainen hymähti:
»Liet saanut satatin touotta,
ettö jo erota jalsa!"

Ei utuista etitnehensä
Suuri eilistä enemmän.
»Dli multa poila pietti."

Haastoi Suoni hallalvainen:
»Dn jo tuullut, luopattutin,
miespotwen Manalla maannut."

Tuo oli Suuri unneltinen,
talonpoila tuibottinen,
jo tunsi jumalten lahjat,
laufui, fynluäti faneti:
» «Iföhöt finä itänä,
ältöhöt juhtilo jumalat
lera lunfun luotewaifen!
Inmatitl' on juhlat pittät,
itä lerleä inehmun,
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nopsa niinluin pyörän lehrä.
Päiwät tuliaiset lulutvi,
aita armas lanteawi,
löyrtywi urohon setiä
noissa pillissä piboissa,
jumalaisien juomingeissa."

t^Stiti Kuolon lorjusehen,
luutui lutluslen helinä
hämärässä taltoi=aamun;
luului toietä toiittutieltä,
jäälle järtoien hätotft.
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Mantsin laulu

Urhot urhuju sanotoi,
naiset naisten nunrnloilu,
titlhuifet sybänsnruju,
neiet nettihuutiunfn.
Mitä sunon mu mies poloinen?
Sunon yhtä neitiä nuorin.

Hnltulo soreun surti?
Kurhnlu luunihiu lubotti?
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Kotlulo lureun loppoi?
Kyylö pisti luntupäähän?

Tuutu en suuresti surisi,
suren puolta suuremputu,
tosin loppoi neien nuoren
Simo Huritu, huono mieti»
ittetti ihulnl silmät
hulun-hurju-silmillänsä,
pnilutti pnnniset poslel
turhun-lurtou-poslillunsu,
sorleli soreul hupsel
tutlun-louru-lynsillänsä,
riudutti ripeäl rinnat
lyyn un lylutällä potoellu.

Tuotu en suuresti surisi,
suren huolin suuremputu,
lun ei oo minuSSa miestä,
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nuolen toiejeu touolle,
tirwehen lohottujutu,
fotuleihon lelwottislu;
itä sorti tuntuu tunnon,
wuiwat woimani iuuhenti,
murhe murti wiimeisetlin.

Tuotu en suuresti surisi,
furen huolin snurempuiu,
lun ei ntiesiä Kurjnlussu,
tutu sunressu sntonssu,
julu toötaisi loreun,
luuluisi lulnlan urhon,
nuotettu tui terällä
laitta tirtoespohjatlatin.

Soinio sorti suurei sulhot?
flluttoto toäletoät mhtoi?
Merilö nieli meibitn miehet?
Muutu muhlutout tabotti?
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Tuota en suuresti surisi,
suren huolta suurempata,
luu owat elossa urhot,
tupa täynnä miekkamiestä,
lautsat täällä täyttä miestä,
kynnykset kypärällistä,
poltoetlista portahatkiu;
ei kohoa koston keihäs,
satu taiwahau salama.

>Dois ott mennyt Mantsin riemu,
Ilomantsi mailta poissa,
pimeät on pirtit meillä,
pimeämmät miesten mielet,
kun ei kuuhutta kujilla,
Päiteänpnistetta pihoilla;
kaikki kynnykset kysywät
kukallista kulkijaansa,
kaikki lautsat laulelewat
hcinäUiötä heilujnanfn,
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itfetoät ahot ihanat
kesällistä keMujaansa ..."

Wieri toirji wanhau Mantsin
pirtissä helisewässä,
ittu tooitti miehen ntielen,
Painui pää warahau Polwen;
itki Poiat, itki piiat,
itki sankarit wäkewät,
impyet enemmän itki,
ti^töt tyrski Karjalassa;
helkähtiwät miesten miekat,
wainowalkeat wälähti.
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Orjan poika

Puhui Pirita puuhtalakli:
„sot miehet, ylös urohot,
satanut on uutta lunta,
littkäme Lapin lylihin,

, Lapin lasta wellomahan!"

Lälsiwät Lupin lätotjät,
toeristitoät uutin luntu,
miehet mieluin furmufitout,
naurattitoat uniset luilli;
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Suppi laajalti fatoufi,
lyläl jäitoät lylmillenfä,
puitufel porosfn tili,
loirnl tonurillu touelli.

Toip' on Pirtin orjapiiun.

SSteri uiton toähitifen,
luului urju lupfellenfn:
»Heleä emosi heimo,
heleämpi nurmen heimu;
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sutu suuri tuntureilla,
suin suurempi Manalla;
eitoät pistä Pirtun piilit,
yltä tuppnrnt yröjen."

Nrjyi ilkeä isäntä:
«Lyhyestä wirsi kaunis!"

Avtielnn seinältä situatti,
luppui unisen nauramansa.
Se oli Piriin Puuhtulnlli.

Kastoni taunis orjan Poilu.

"ähtö Lappihin lähetti,
urhot tuota tuumimahan.
„tiiSto orjasta apua
retkellä reellisellä?"

Otetnhnn urjatt Poilu.
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Ujetahan ahkiossa,
päiwä suuren järwen Päitä,
loinen hallaista rämettä,
kolmas nmorta korkeata;
oli outo orjan mieli,
sydän rinnassa sytytti.

Tuttiin tunturin laelle;
tittet tititti laatsotoisla,
toatleat Säpin lylislä.

Puhui Pirita puuhlatalti:
»En uslo penihtit orjan,
sen on silmässä lvittithbys
rewonwtla tuileampi;
paras lun jälelle jiiitpi."

Poila Puuhun lyttetähän.

Palasitoat pirllataifet,
pullat täynnä turlilfia,
wempetet werohetyjä.



34

Muisti Pirtin punhtulnlli:
»Suis jäädä jälelle Poilu,
luin turjan päästäntähän?"

Snjahtiwat fuffittenfa
heimon sulhot.

Heinäkenkä
nukkui puuhun kytkettynä
hangella hopehisella.

Näti unta maammon maista.

Puitoiwat punaiset pulkat
Punaisilla kukkuloilla,
siukoinmt siniset Petrat
sinisillä wirran-suilla,
jotui joutsenet hopeiset,
käet kukkui tultuhifet,
käet kukkui, linnut lauloi,
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wihunnoiwut totibat luilli
Supin sunressn suwessn,
yössä päiwätt pnistumussu.

Hyrähti hymyhyn huuti:
»Suojn luitse munmmon tuutin!"

jousen jänlehet helähti,
suhnhtiwnt sullauuolet,
tuuleutun tnntele lujnhli
polwen Päällä tuillitouttnn.
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Kimmon kosto

Kimmo touurtu toieriätoätä
hiihtää yössä ylsinänsä,
tnitounn tähtöset pnlntoul,
pnlntonmpi Kimmon lusta,
tun hän torpin sumoopi,
ylsin yössä Innleleepi:

«Tylär uli minultn uuuri
niinluin Pieni Petrnu hieho,
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jäi ylsin luluhnn lerrun,
tuli miesi muutnluinen,
tytön tntjnttn lepäsi;
tohbunnen hänet mu lerrun,
silloin lurpi luuhistutoi."

Kimmo touortn toieriätoätä
hiihtää yössä ylsinänsä.

Tuiman tunturin laella
Hiiden immet HYPPelewät,
kilwaten lumikiteinä,
hapset tuulessa hajalla;
SuSi juosta jotluttatoi,
retoontutet räistähtäwi,
huotaawat lumiset aawat,
taasen taikk' on hiljaa, hiljaa.

*©n tulossa tutöttt=ilma ',
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tuumaa Kimmo, tiirtthtnumiu
sauwa iskee, suksi pottee,
wuoren warsi katkeawi.

Auulee alta korpikuusen
äänen waisnn waikeroiwan:
„Hoi, kuka hiihtäjä oletkin,
auta miestä onnetonta!
Petralla ajelin, Petra
kattoi ohjat, kaatoi pulkan,
metsän tohtuhnn katosi;
pelastuin wähissä hengin.
Nyt en tiedä tietä entä
paikkaa pakkasen käsistä."

Tuntee ntiehen muulalaisen
Kimmo tiljutoiu sitititi»,
täss' on mieti, tuossa pulkka,
tänne Petran jäljet tuttuni;
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tohoo jo werinen weitsi,
täsi lästee, wnto liettää.

Suli on Säpissä: auta
aina miestä matlalaisla!

»kohoahan Uusilleni",
toirffaa, „tyieu sinut kylähän.
Kylässä on lämmin kylpy."

Hiihtelewät hiljattenfa,
Kimmo eesfä, mies taiatta,
taempana Hiiben Muori.
Sttimun tunturin laella
Hiiben neiet hyppelewitt,
lautawal hajalla hapfm
lera winluwan wihurin:
»Woi, urosta woimatonta!
Motoin lostohon lälesit,
tostettawan lohtasittm.
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Hywä on hylyn nyt oltu
loslnjunsn luntupitittit."

Tuletot etehen koski,
kosken poikki porras; toirtlaa
Kimmo: „Waihduhan edelle,
somemp' on samotukseni."

3Nuihwwi ebelle loinen —

lusten luuhuihin lutoopi
läben yhben lääntämättä.
Sui pnrnhbus pntlus-yössit;
taasen luitl' on hiljnu, hiljaa.

Kimmu tutfuu tuuhistuen.

xso tttlctoat Hiiben immet
tuiman tunturin luettu,
tnlelvnt tuin tuistiuilmu,
wlnluwul luni wihnri,
julu tahotta, jota uholta,
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juln wuuren winlnlustn;
lääriwät hitouttihinsa
miehen, joi'on murhun tehnyt,
sylttellen, suululellen,
elon lämpimän imien,
ottatoat omnlsi Hiiben,
ntte hnngen hnnluntvnl.

Susi ultouo, tuoli luohun. —

Anmultn auringon limuttns.
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Kalewa

Hatetoa kuuluisa kuningas
käkesi fofiqin käydä
kuoren mointa morsianta.

Hiiben neiti hiitihnpsi
lutoi toerton tntristunsu,
iiimäu=tötutöta yliset,
tnumen-tusluisln uliset,
Puni paulat puilli tiestä,
nrhun wungitsi watiun.
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Valitteli toattaftiuta:
«Kauan on Kalewa poissa."
(Stsitähätt, kaiwatahan. —

Tuop' on kiekui kirkon lutto:
«Kanan on Kalewa maannut
Hiiden touoren touotehella,
toertoiösa weren »oätetoän;
pääse ei sieltä päästämättä."

Pyhä Pieturi läweli
Herrnn Kiefutfen lernlln,
tutun tuuli lielnwnlsi,
sanoi Herrntte hywätte:
»Wiilon on Kutewu wierryt,
uutn miestä mielipnullu."

Kolahutti suuwuttnnsu
Herrn Hiiben Inttiutn,
heräsi luntnisn tuningaö.
»Kuutinlu lutimäettä
lurjnnlellon luilnwulsi?"
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Nuoren »oieta© noin saneli:
«Knutit taattoni lujilta
hirnutoafsi Hiiden orhin."
Kutnhnlli toisen lerrun
Herrn Hiiben lultiotn,
lysyi lunlnisu tuttiugao:

»Knutinlu luostarin uhullu
nuntuletlun luiluwnlsi?"

Nimesi Metelin neiti:
«Kuulit maammoni Pihoilta
hauttutoafsi Huden Hultin."
Kotnhntti lulmunueSli
Herrn Hiiben Inlliotu,
nuusi luuluisa luningns,
sunoi: »Jää hytoästi, neiti,
luulen mnittu, lullntoittn
Inilnwnlsi Herrnn letlun."

Sunoi hälle Herru Miejttö:
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«Milläpä syntisi sotoitut?"
Pannahinen mies Pakisi:
«Matkannen Pyhälle maalle,
joella loortantn Peseime."
s^ulewu kuuluita kuningas
otti ristin rintahansa,
mattasi pyhälle muulle,
Pyhän toirrun pyörtehille;
orhit kuopi, muu tömisi,
töyhdöt heilui, kuu sädehti.
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Sininen risti
Aatrinainen kaunis neiti
kesät karjassa kätveli,
näki outoja näkyjä;
katsoi taitoahan sinehen,
kuuli kuinka Puut puheli.

3tiin päiwänä moniahana
Piltvet Piirtyi tornilotksi,
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nousi templit terheniset,
kirkot kultaiset kajasti
ruskossa kesäisen illan,
häilywissit hattaroissa.

Kertoi tnttillelitt näkynsä.
Kuuntelitvat kummastellen,
täälimät läytnähän ripillä,
tekemähän ristinmerkin;
pttitvät impyen unena.
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Näyn lätti neiti nuori. —

Niin päitoänä moniuhana
Raastoi luuset kukkulalla:
«Ei sakene suton Pyhäinen
Karjalan fydänfaloilta,
ei kilise kirkonkellot,
Mesi ei Utihitty Pirstn;
toainotoulkeut nätywi,
pnrstuwi toert punainen,
sotutirtoes soitteletoi
toirroillu totljtfetotllä,
mailla kastamattomilla."

Vanut kätki neiti nuori. —

Nuloili, kätoi ripillä,
tuutartcU aamut, illat
juuressa jumalankutoan;
ei painittu Potoessa poltto.

ytiiu päiwänä moniahana
tunsi mielensä wetäwän,
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läksi muita tvieremähän;
lnlli, kulki korpitietä,
puut Piteni, koti eteni,
Pyhät taotoot pyltoähistöt,
kaartui kappelit hämärät,
kuului kaunis kuorolaulu,
kellot kuituiset tilisi
Kutrinaisen tutkiessa,
hytoän marjan matkatessa.

Kulli tohti luutumia,
nouti silmänsä uälyjä,
meni minne mieti lasti;
tuli rannalle merosen,
weden suuren suistamolle.

Kehosi merestä saari,
saaresta sataiset tirlot,
tatot tutta«lutttnottiwat;
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rannalla wenonen wattnis,
tttttti myötäinen merellä.

Nuo ttttttttit monasterissa
uätiwät neitosen tulewan,
wiittoiwat nenästä niemen:
»Ken olet naisten tyttäristä,
saawut saarelle pyhälle?"

Toi tuuli mereltä tiedon.
„£>tett Herran heitimöity,
saawutt saarelle jumalan."

Pyhät rannalta palosi,
tiinni Portit paistattihin,
lahleloirat päästettihin;
mytistyi meressä saari
laupungitsi tuottehien.

Neitonen mereltä nousi,
laitti tailui saaren lettot;



51

lollutti portille pyhälle,
rautawitjat ratlesiwat;
tuli luostarin Pihalle,
loirat lältä nuolemahan;
astui Herran huonehesen,
luwat lultaiset lumarsi.

hämmästyi pyhäiset miehet:
»Mittyinen tämä on neito,
koirat ei hänehen koske,
kaikki taituit saaren kellot!"
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Tutti Pää-pyhä tytöltä:
»Mistä tiesit tänne tulla?"

»Tuosta tunsin tänne tulla:
Päiwä Pillat puihiu weisti,
luuhut rastia raleusi."

Pää-pyhä enemmiiu tutti:
»Ltettetlö lihoa syönyt?"

»Muistin Kiesutsen lipua,
luuutetiu puhetta puiden,
siitä wirtosi toälettt."

Kyllin Pää-Pyhä kyseli:
«Liet kenen majoissa muunnut?"

„^§tlin lastamattomia,
latsoin taiwahan sinehen,
silloin sieluni lepäsi."
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Kohotti Pää-pyhä lätensä:
»Mene Herran heilimöity,
lanna launis päiwän lulla,
sietneu siunattu sirota!"

Käännytettihin talaisin,
annettihin wrwalsensa
maallitlo tnonnSteriStd;
lätsit tietä tuntemahan
Perille Pimitetyille.

Sulot sakeni, kosket kiihtyi,
toirrat tonoltni, muut yleni,
jylhistyitoät jyrkät toaarat,
toltoötttitoflt torpilaatfot,
lonttot tontin utöräsi;
tnlitout niemyen nenähän,
miSSä läikkyi tyynet järtoet.
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Turtuu turmaksi rupesi,
käsin kantoi kussupäiitä,
pyyteli Pyhiti^tu neittä;
neitsyt huuti huikeasti:
«Herru, suuret on suruni,
suuremmat sinun tekosi,
älä muistele minna,
muista taStamattomial"

Kuuli Herra Heljän huudon,
antoi merkin, muutti immen
siniseksi ristinpuuksi
torpehen lohisetvuhun,
tvedeu kahden kultahulle,
miehen syyllisen syleillä,
tatutouiscn tuntuella.

3!ita wieri, wuodet waihtni,
muuttui maailman tttettolitt.
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Jo sakeni sutvn Pyhäinen,
jo «lisi kirkonkellot,
Pirstni jo toesi toihitty
perillä Pimitetyillä,
.Marjalan jhböujaloilla.

Toti taituit teriöt lausu
synnystä sinisen ristin
lafmiötoöfa lailuwussu,
torwessa lohisewassa
weden lahden laltahalla.
Kailui tauentntus sitäliu
utitiSto miehestä Pyhästä,
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jotu tappelin rukenti
juurelle jumalan meriin,
kastoi kansaa ja opetti.
Kauimmaiseksi kajasti
se itse sininen risti
salmen suussa, sillan päässä,
kylän kappelin kohulla,
lnn tilisi kirkon kellot,
luu lepäsi tyynet järtoet,
lnn meni majoille päitoä.

Kun tvaelti tnattamiesi.
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Alermi
Alertui ylpeä isäntä
ujoi temppelin owestu,
lausui lirlon tuiwun alta:
„3äss' on mies tämän sulut en,
ludu ei tehtyä teloa
eilä taiwasta tuwotu."

Paasi seinässä pulisi,
Puhui Neitsyt puustu tehty:
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»Nsten sie sitä tutunet,
tuu on tuhtuttu tupasi."

Alertui ylpeä isäntä
Ittuhuttt lilpeheusä,
larahntti tuntuhutte;
näli tuhtuttu tupunsu,
lausui hirUhiilotselta:
»Tupu uusi tehtäuehe,
tupu enttstä ehompi."
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Alermi ylpeä isäntä
ajoi teötitäytutoullc,
teStiri&tittu lirosi:
»ztäSS 1 on mies tämän utuinen,
ei ote Porossa poltoin,
surustansa suurentuu»."

Puusi seinässä pulisi,
sai sanat liwinen Kiesus:
„ Nslen oot porossa potwiu,
lun on wuitnos wulleaua."

Alermi ylpeä isäntä
murti moskan mursunluisen,
luruhntti lanluhulle;
näti Muimon toulleunu,
lausui luotu tautfatttfett:
«Wuimo toinen tnotunehe,
wuimo entistä ehompi."



60

3j(ertui ylpeä isäntä
ajoi orhin ultturille,
herjusi werultu Herran:
«Tass' on mies tämän utuinen,
ei murehi mennehiä,
riensi myrstynä ratansa."
Puusi seinässä pätisi,
kutoa haastoi kirjotulta:
„ Nsten tie sitä mnrehit,
kun on poikus mielipuoli."

Alermi ylpeä isäntä
isti peitsen permuntohon,
kuruhntti tunkuhulle;
näki Poiun mielipuolen,
toyöltä tappuran tupasi,
isä Poikansa omansa
löi tasaisi tunterehen.
Huuti suulla huikealla:
«Poika toinen tehtänehe
poika entistä ehompi."
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Aleruti ylpeä isäntä
ajoi orhin ulluuustu
messuruhwuhuu rutohou;
tuita tuisli orhin turpu,
wuloi silmät wulleutu,
enemmän ylpeän isännän,
jaUttaöja seisowuisen.

»Tass' on mies tämän jntuinett,
ei unele urmuhdnstu,
itse raudulla rataöti."

«M Mwis« ft«ft
„ stöten sie sitä anelet,
tun su tullet Tuonen maille."

Alernti ylpeä isäntä
tunsi tuttiun tuhowuu,
ttäfi tieslun leimuhtuwuu,
wett mielluusu weriseu,
heitti tiittuhan liweheu
lädeu Unissa poilli lyödyn,
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wirlloi wielä wierressäusä:
»Ennen titito luutunewi
luiu linnuö liwestä irti!
Ennen muurit murtunewi,
luin sormi seinästä murene!
Ennen uilu tullohonlin,
uitu toinen, unlurumpi,
jolu ei luotolle lumurru,
ei mutele Munulle mennen."

Kannusti oritta, lietit
löi yli kuituisen kypärän. —

Wielä on kituessa kinnas.



63

Näitkö räähtii
Tuo turilas, Räittö räähkä,
neuwoi tien tviholliselle,
tahben kulliou tomusin,
syksy-yönä hiljaisena;
teli sen henkensä häbäS^ä.

Potttiwut lylätt porolsi,
surmusiwut suuren tanaan.
Yls on pirtti potttumuttu,
se on Pirtti Räilött ruählän.
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Tuli toisen päiwän ilta. —

Pulusi Puennehettin
ylsi sieltä, toinen täällä,
kurkistellen, tuurtötetten,
puitu, pensaita pälyen
ruumiille weristetyille,
raunioille ruttuhille.

Naitti) pirttinsä owellu
lutselewi, tuuutelewi.
»Mitä etsit wunhu wuimo?"
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,MtSin tuliaista kotia,
löysin snitsetout kypenet."

«OtätHö Pirttinsä owella
kalpeana, kelmeänä.
«Mitu katsot tuoma tulta?"

«Katselen weristä weistä,
lieto weikon, liekö tangon."

3»nikön Poika portuhallu
itteä wetistelewi.
«Mitä itket poika purku?"

«Itken orhia iloista,
löysin tititoutt tien ot)esta."

Piili Näitkö pirttihinsä,
telkeä nkset, Julki sulwut,
istui puukkonsa perälle.
«Mitä tyttöni mnrehit?"
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«3VLiestä lannoista mnrehin,
syytä syntymättömäni."

Kuului jo salainen tuiske,
stJUiötotta sihisi,
wiilon toierren kyynä kulti,
knnn mennen karhuna mörifi:
«Yks oli pirtti polttamatta,
miksi Pirtti Näikön räähkän?"

Näikön wuimo wulteuinen
se Sanan sunotvi julli:
«Näytti tien wiholliselle,
neuwoi Näitkö piilopirtit."

R««» tmteä »tm-.
«Sen wursin telitkin!
Wui outo näkijä ollut?"
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Wuimo wulleu todisti:
»Du ollut uälijät wuulut,
tähdet lutsoi, luuhut luuli."

($i ewänuyt enempi Räillö,
yartiat alas jysähti,
tunsi ilmi tutteheusu;
otti löydeu orren päältä,
poilli permannon läweli,
astui raslaasti tuwasta
sittapatlin Painuessa.
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Kääntyi hän owessa terran:
»Waimo, anna anteheisi,
tun sen tein, sinua muistin."

«öuoja armon antatohon."

Painoi tiinni Pirtin uksen.
Seisahti etehisessä,
siitä fiirsihe pihatie,
Pihultu toeräjän suulle,
weräjältä tuitootietle,
luiwotieltä korpitielle;
silmässänsä yö ikuinen,
mielessänsä murhe mykkä.

Kääntyi mies rajassa metsän.
Näit hän tuliaisen totinsa,
luuli hän lesitiset äänet,
sawun saunasta sinisen,
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larjattlettojett litinän,
taiwonwinttn wingahdulsen,
tnwan ulfett auleawan,
etuun aittahan menewän.

Sydän Kertyi fynlän miehen,
elo luunis luuguSttlje,
uslar autuas inehmon
maan kotvatta kannikalla;
feifoi hetken, katfoi lalfi,
metfän lorpehen latofi.
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Tyyrin tytti
Tuo oli tyhjä Tyytitt tytti,
wähä paimen PuppituSsu,
meni meSsuhun kesällä,
piStt piiut pitllojunsu:
»SuoSfn Tyhjätär wlewi
wuittu litllowuuttehiu."
Tuli itlieu lutihiu. —

Yksin yöhyet lutowi,



71

ometuSsu ompelewi,
joku neulan Pistämättä
fuli Piötoö sydänalasta;
sai hamonen toutntihilft,
meni Hertan huouehefen.

Kyfeti lytäinen lunfu:
»Kulu Tuhkimo tutetoi
wuitta Hettan helmitöitä?"

Tuli itkien kotihin. —

Kefittt hetnttä ketäfi
tutjuu kaahlamo-fijoitta,
joka helmellä hywältä
luiwui kyynel poSkipäättä;
päättyi tihmuhau Pujotti,
meni Hettutt huouehefen.

Seifoi futhot tien oheSfu
luttulm lädeSfä lullu,
tutin luttuufu wututta;



72

minkä otti neiti nuori,
se oli kiltti kirkkotielle,
mitä kutseli täbeösä,
se oli tauniS karkeloihin,
minkä Piilotti potoelle,
se oli kaupattu lanauen.

Tuo oli tyhjä Tyyrin tytti
kulli Herrutt huonehesen
ilman kukkuu. —

Impi rulla
istui tilien uhoilu.
Kulli Suoja tarjatietä
utuoboösa maallisen urohon.
«Mitä ittet impi rtttta?"

»Tuota toaitoainen toulitun,
kun olen tyhjä Tyyrin tytti,
toähä paimen pappilassa."

„Mitsi et mene lisahan?"
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»Kuiulupu minä lisuhun,
luu ei multa lumpputiu."

Kukun antoi urmo-Luoju:
»Sulho on sinulla suuri."

Kurteli lytäitten kunsu
kummultu wälitlä wetten,
uuriugon ulimenossu;
sieltä TYYrin tyhjä tytti
suuren sulhousu teruttu.
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Riensi riemuiten kotihin. —

Knkuu kätki tippuhuseu,
pani ulle Päänalaisen,
luu heräsi, uwusi urkuu:
oli luttu lultalehti.

Tuosta tunsi suuren sttlhott,
jonl' oli luussa turleloimtt
tummultu wätiltä wetteu;
eitä iilenyt enempi.
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Luojan leipä

KiesuS Kurjulun jumala
tuo oli torjun kaitsijana
mmun Ruutuisen tuloSsu.

Ruoja Ruotulsen emäntä
Puni lonttihin etvästä,
wiisi teiwän wiiputettu,
luusi suotuista latoo,
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leitoät hurmuussu homeessa,
tutut taitli touoden tounhut.

Kettpä tontin tuutu jatsi?

Kulluruusu, Nuojuu tytär.

Wirluhti litoettä fiicsnS:
«Milsi wot minulle ttäitä?"

"unsni kaunis Knlturnnsn:
„@toäät ott emon Panemat,
itlut immen toierittämät."

Kysyi Karjalan jumala:
«Mitä itlet, miesten lempi?"

Pititutti Punainen Ruusu:
«Vsou iuehmon itken,
1010 lohtuton uutta."
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wiurfi Luoju leitoänlyrsän,
puni pulusen lunnitutle.
«Siis leru Pitoihin läyös!"

Nyrpisti nenänsä 9tunfu,
toti tuuti täötijätä,
söi Pulun hytoillä mielin,
totien miellä mielemmällä:
pulut on purhumtu nisnu,
tutut tuitti toustusuudnt.

Ihmetteli itfcffenfä.
Jo lysyilin Kiefulsetta.
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Hymähii hywä Inmuta:
»Niin on tuolit Luojan teiwän.
Min osou inehmon itiii,
sen mehuSiii särtviniäsi,
miniä tohtuton lowuuttu,
sen sutoStit suupuloju,
otto toiwohon ftmfett,
urmo-Luojun atrialta."

huolsi, jouiui lohin lotiu,
ei ilma isonnut Ruusu.
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Oterma jaKaterma
Oli lerrou mies Dtermo,
Dtermollo weli Kotermo,
lummolloim nainen nuori.

Ajoiwot oomuttu wotohin
hämätäisen metsän halli;
lauloi puuSso Lemmon lintu:
»vntuwo on mieS Dtetmo,
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lunnomen on mieS Kutermu,
hyto' on syödä Hiiden linnun
toeljen mulsou toeristä."

Neli tounhempi lirosi:
«Mitä luutut Hiiden lintu!"

Suitan suuttui nnorempuinen:
«Ruilni mutlumme rutotft."

Weljet huhdultu pulusi
pimetessä tultoipäitoän;
Puhu hongustu Pulisi:
«Weretoä Dtermun onni,
lupeu Kutermun nuinen,
Hyto' on syödä Hiiden linnun
nuisen nuoren rintupäitä."

Kotermo iorohkon otti,
heitti Lemmon lentiitiStä.
»Mitä herjo hellittele!!"
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Weli wonhempi mnrohti:
»Lauloi mieliä miehen päähän."

Wieri aitoa wähäisen,
honget hohti, Pyyt Pyrisi,
tulertiwat tultoteeret;
wirtloi tuuuuiuen Kotermo:
»Sinä sinne Päin erästä,
minä tänne työnteleime."

Näti ottiuwo vtermo
edestänsä pyyn Putoowon,
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tohtafi fatosfa wetjen.
»Etpäs fie eronnuttanal"

Sanot taunoinen Katetma:
»Taifw Iterteä teheä. "

Etofi etähän wetjei,
tuuli launoinen Katetma
fuhahtawan futlanuolen.
»Milfi fie minua ammuit?"

Sanoi ontuwa Dtetma:
»Lienen liipaisfut pahastt."

N3ieri aitoa toähäisen,
Päitoä paistoi, pältoet nousi,
hunget suuretkin fnlitoat;
ei sula sydänten rontu
Pimeässä toeljespirtin.
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Astui wetjet otriotte;
puhui nuoriilo JDtemtuu
Kotertttolle tuunihilte:
»Sinä tuetjefi topotin,
fuuntttte tomen toifihimme!"

Wirlloi lounoinen Kotermo:
„Wuota, luu lylyhyn käymme!"

Käwiwät lylyhyn weljet;
luistasi Kotermon nainen
vtermolle onwwolle:
»Smä weljefi topotin,
fulto noista nourottowi!"

Sanoi oulntua Dtermu:
«Wuotu, täymme tonotehelle!"

Wieri weljet wuotehelle;
noufi lounoinen Kotermo,
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tysyi woimo wierellonfä:
»Kunne kuttuni läteät?"

Wirttot tounomen ««termo
»Annon orhille apetta."

Kuuli uifen ulwohtowan,
noufi nttoritto Cterntan;
iyfyi miefi tyljeSfänfä:
»Minne mielit lintufeni?"

Woimo woStofi werewä:
»LehmilääwäSfä läwäifen."

Pihollo nenwoo pitiwät,
puhui touuomen Kotermo:
»En toeriStä weljeäni,
owo on jörtoi ronnon allo,
wedän purjehen Punoifen,
maille muille wieritäomme!"



85

»nti tuon Kutermun naine»
halli hurtoun sintti» seinän,
kiirehti tupahan tuosta:
«Joudu jo Dterntu, juokse,
Pursi aaltoja ajatoi,
toeli toiepi toeljen toaimon!"

hillui ontutoa Dterma.
»Menlöhön, milä menetoi,
Pohja on puhli pttrtufeSta."

Toli nousi nostamatta,
orhin tallista talutti,
roitohutti rantatielle;
sitillyi toaimo toieiäessä:
»Ei Katerma, launoiseni!
Nousetoi punuinen piltoi
lotoisilta wlluloilta."

Hymyi launoinen Katerma:
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„Alä tultani lujerru!
Piltoi tuopi pitlän tuulen.

Puhui nainen purjepuulta:
«Di Kutermu, kaunoiseni!
Aurinko ulus ujutoi
totoisittu kukkuloilta."

Hymyi lunnoinen Kutermu:
«Alä itle urmuhuni!
Kurit päitoä lutseletoi."

Kuuli lopfowon lowion,
pohoin nuorillo Porohti:
»Di Kotetutu, lounoifeni!
Welt wätllyen tutewi,
wyöllänfä wihoinen tottui."
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Sonoi lounoinen Kotermo:
»Nyt toifi tuhomme tulta."

Souti toaimo, toieri toenho,
meloi lunnomen Kutermu,
tunti tnltou Purtosehen,
huuti mies hädässä hengen:
„Wcti tuule toettoafi!
Pelastunet unisen nuoren,
mie itse merehen mennen."

Sortui toenho toeen touruhan,
joutui sormet soutimitsi,
ehti ontutou ©terittä
rannalle somcrisellc;
nuolen tointtttoan lähetti
jältehen urohon uitoun,
halli toeljen hartioista,
Puhti nuisensu Potoesta,
huuti toielä, httilahutti:
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„Mtt' un toerto toeljesfäni,
poimt pooteno merehen,
mitä nuorta naisessani,
noufe fiipenä tojotoon,
ett'eitoät toistonfo latoanne,
eitoät fyyttistä fytio,
eitoät täältä eitä tuotto,
eitoät maassa, utoon sisässä
eitä Lnojon toitoohossol"
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Kouta
Lupin Kouta, 101110 miesi,
tuo oli suurin tietäjistä
Tttrjun tunturin talanu.

Kyyt toiherti latseheSta,
suusta tenti yötepalot,
jalan alta ahmat nousi,
läben Päättä lärpät juolsi,
lorppi loillui päälaella,
haaslatinnut hartioilta.
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Kuitti tiesi, min inehmot,
laitti taisi, min jumutut;
ei Stioa sinistä tultu,
aumihuntoja amata.

Satsi tuotu tuntemahan
Muunnu muhtiu sytointä.

Kulli teitä tiettömiä,
mutloju mitattomia,
jäänä järtoet, hyynä hyrslyt,
tunturit ulonjylynä;
parahti Lupissu lupset,
lotoin loirut tomguhteli,
meni toiimu ustu myöten,
hiilos himmeni lodussu.

V^uahineii mujussu nnttui,
tuuti lulletoun lotoustt,
haukotteli, otteli,
lenlupielensä letoitti:
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päin putosi suuret Hongot
suuttuu purnun poh jottomon;
eipä Kouto, 101110 miesi.

Nousi moosto Moon-toenyjo
»Ken olet lempi ttttleittasfa,
moon toolta tooeltomosfo,
lun et fuuhuni folohdo?"

Loufui Kuuta, 101110 miefi:
»Elett Koitta lultetnuSfu,
Loppi mooio loulomosfo,
tullut en tänne syötätoätsi,
talin tietojen holuhun."

Hlmpisilmäinen urahti:
»Annoitlo omon toeresi?"

Lausui Kouto, 101110 miesi:
»Teiu sen puitu-puttoenuni,
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fuin funun toorotoäletoän:
toeri toerto toohtoiStotoi."

Homeporto poulohutti:
»Murhositlo muut ilosi?"

Lousui Kouto, 101110 miesi:
»Seta sen miesnä nuorempono,
sata sonon toorotoäletoän:
routa rondon rohtuisetoi."

Sntoen-hurmttju faneti:
»Kirositlo lontojosi?"
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Suufut Kontu, 101110 tttiesi:
«Tein sen wolon lynnylsellä,
sain sanan toaratoäletoän:
lylmä lylmän larlaisetoi."

Sanoi Muuhinen sanansa:
«Diet Kontu lolmi-lullo."

Kontu toltoöti hymyili:
«Kuitti tiebätt, min mehmot,
laitti taibun, min jumutat,
en sitoa sinistä tultu,
munata mennyttä tutuisin."
Wirlloimuustu Manuun tounhin:
«Rotlohon Rntimon mettttöö,
miosu antura Ajatar
liehtoo lielliä sinistä
pyhän päällä aaruihattbau.
Suut su mahdin muun ilnisen,
tulet Kontu Initlitietu."
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3Autouhti fotoatitt Kontu:
«Entä en Pulunne tieltä?"

Pilllusi Peri-isäntä:
«Tuhdot tultu luittitietu,
et uittaa elämittäsi!"
Satsi Kontu lullemuhun,
Lupin«linnu liillnmuhun,
Rittjau=toöti luohnmuhun,
Turjuntyö tohisemuhun;
tähdet tippui tuitouhittu,
muun uitu touinujut toupifi,
oli wslu Tnonelussu,
pello pirteissä jumutten.

Sanoi unluru Ajutur:
«Tertoe Routa tuttuaSil
Siilon tourroin jo sinua."
Sanstii Kontu, 101110 miesi:
«Monet on usluret inehmon,
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montanne miehen uutos.
Lienet tourtonut miuua,
en lie ennen ennättänyt."

Huitoi onloro Ajatar,
luutui ääni luoton yöstä,
puun uitu, Petäjän uita,
lortoen louhien tomusta:
»Elon huoli huomisesta,
Manu mennyttä monoopi."

Tuo oli Koulu, 101110 mieti,
tunsi luilli tietätoänsä,
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astui rotlohon Rntiuton,
Intti luoton porruspnitu
niinluin pitlän Piltoen lonlu,
niinluin jäisen toötcu lopru;
ei hän tuulse lutsuhtunut,
lutsoi lohden Kulmun usta,
ei hän liituun liirehtänyt,
astui uslel usleleeltu,
lnn oli tuima Suonen Intin,
elo kuoloa lotoempi.
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Merenkylpijämeidot

SNitö on honhien hotoino
Wiettau toirron loinotosso?

Ne on kolme Hiiden neitto,
riisuit fultanfo litoelle,
menit ttterto lylpemohän;
illon rustosta tuletoat,
oomun toitosfo lotootoot.
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Tuo oli Lippo linnustaja
titoen tirjatoan tututta,
fatsoi siitoct tuunehimmut.

Piltoet Päitoä jo punasi.

Nousitout merestä neiet,
löyti fatsi tctttimcttsä;
lolntus etsi, ei tutoannut.

Impi itlnhnn hyrähti.

Sattstti Lippo, liulus sulho:
«Tuuttet suttusi tutuisin,
antanet minulle suutu."
Wirfahti toituu=ihaua:
«Silloin fulle suutu annan,
tosia sUmäö summunetoi."
Illlui toeitittu toeretoä:
«Silloin silmä summnlohon,
lnn Sn lutsut tultutfeti"
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Päitoä tonoret jo punasi.

«Silloin lutsun Inllalseni,
loslu mieleö mnuttnttetoi."

«Silloin mieli muuttulohon,
luu litistät littttttftcji."

«Silloin linnulsi litistän,
tosia hyytytoi hymysi."

«Silloin hyytylöön hymyni,
lnn me tätiä lääpätähän."

Päitoä hongat jo puttasi,
tuli tuslu impyelle:
«Suo mulle sulluui tutuisin,
tuhi taattoni tomtoi!"

„Anittoin oot minun omani?"
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«Kostu päitoä loittunetoi."

Päitoä päätänsä lohotti.
Sui Pnlnnsu peilitytti,
untoi suutu sulhoselle
liununtuisella notutlu,
toeen suulla toeretiömällä:
hymy hyytyi, silmu suututut,
pois tutti lultuinen elämä,
muuttui mieti miehen nuoren.

Neito letttohon lehahti
nonstessu fejäifett päitoän.
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Impi ja Pajarin
poika

Istui impi tähtehettä,
toieritti fuiruista »virttä
Päitoän meuneS^ä mujoitte,
lesähiilun himmetessä,
syttyessä sylsyu tumpun,
Pohjun tähden taillehessu.
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Huone honluinen humahti,
lungas tuttainen tnmuhti,
syöksähti sylistä illan
tno tauniS pajarin poila
toälllytoällä martaitansa;
hetteessä hepoa juotti,
nuljueli neitoselle:
«Milloin ti« minun omani?"

Suneli ihulu impi:
«(Silloin mie sutun omusi,
lnn tummuu sydänsuruni."

Tno luunis pajarin poila
suli orhin sulllulartoan,
natjaeti neitoselle:
«Milloin summutoi surusi?"

Wirtahteli toieno »virpi:
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«Silloin foutmutoi furuui,
tun minä f tanten risti."

Tno tuuttia pujurin poila
riisui ristin rinnaltansa,
naljaeti neitoselle:
«Muistutlo minua mitloitt?"

Heinä himmeä hettfi:
Muistelen minä finuo,
muistatko ftaä ntitttto?"

Tuo lonniö Pojorin poiko
tätoi neitosen lätehen,
ristin loulohon ripusti.
«Silloin mie finut unohdun,
tnn minä punoinen tntrttti."
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Singohti sotalohonfo,
tnUonuoleno totofi,
jäi impi imehtimähän
pohjon tähden tattteijefett.

Tuo kaunis pujurin poila
tulli snnrihin sotihin,
tusupäihin tuppetoihin;
tno impi ihulun illan
tulli luihoteu lotihiu,
lutturisti rumaltansa.

Tito toimis pajaritt puita
tothboitt tttiettottta toeristi
omon toeljettfä toereöfä;
tuli portille pyhälle,
mittttitfi mottosterihta.

Tuo impi iholon illon
touon toipofi »rosta,
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lefän-mennyttä tnttrehtt;
nteni miehelle hytoittte,
touiit 'ei tourfiu mietatfolle.

Tito tauniS pojorin Poilo
»viallista toerto »vitsot
lopin tolloilla litoilla;
tuo impi iholon illon
se futi furtttSta Päätä
mteheu toieroon touotehelto.
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Tuo luunis pajarin poila
huuti suuressa hädässä,
anoi Herran armahdusta;
tno impi ihulun illun
oudon liettä liitntieti,
oudon lustu lunlutteli,
oudon lurjoju huhuili,
oudon toäänti toärtiinätä,
oudon lunssu illut istui,
oudon lunssu uomnt aStui,
oudolle titan tetetoi,
oudon ääntä luunteletoi.
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Pyhä Yrjänä

Pyhä Yrjänä ylinlä
tuuti itttittett liljohtotoon
Turjan tautariu tolono;
torohntti totsomohon.

Kuiluttt lutat lonertoou:
»Wiety on tästä neiti ntturi
pullosso porottomosso,
reessä tartoahattomaSfa,
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toettttttet Puittt, tie toitift,
impi itti, taltottelt."

Seisoi usuta niinluin teinä
Tnrjun tunturin talanu,
Pullunen pahemmin seisoi
leru pillloisen pimeän,
uhtafti urosta syödä;
lorslni orhi tuttutenlä.

Pyhä Urjänä ylintä
mielullu ntnu toti,
touluhntti toatteata:
«Kuutta lempeni pyhäisen,
lirlustn ituinen ilta!"

3littesi räme etehen,
mätäö=märtä, räählä-mänty,
puxstni rimmet pohjattomat,
lutsoi sno°silmät sumeat,
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uhlosit urosta niellä;
pärslyi orhi pää-hopeo.

Pyhä-Yrjänä ylintä
isli suoio Untsillauta,
hetithytti helmitoyöllä:
»Kontto tttittt sydänsuruni,
tarkoista »vesi »vetelä!"

3?outo rohlosto helähti,
nousi taosta suuret mielot,
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löfitoarrct tatttistetat
otto tohtien ituisten,
tthtofit urosta looto;
orhi toaahtineit »vopifi.

Pyhä Yrjätiä yttalä
fotatasfattfa yleni,
fanoi alta filmäraudan:
«Kautta jutttfen Jumalan,
pelastan ma naifen mtoren!"

Kannusti utoetta urho,
ajoi tapparan teriä,
tali Ruijan rantamalle,
misfä hyrstyi aatto hyinen,
tnert fetleä ftaerti.

Syöjätär »valio »vaimo
se toimi toesilitoettä
Lapin päitoän paistehessa;
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louos tantti tattafttontut,
taitos toisti Heljät hopfet,
heijostai fepel fininen,
Päältä poobett tooohtiporstmt,
iljanteella jään ituifen.

Heittihe hepo fitotttte,
torlofi lahdelle jalotta.

Pyhä Yrjänä yttatä
ruoStttt orhiu opetti,
luusui taottu tuusehettu:
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»MiSf' on impi meillä »viety,
tusfa taotettu taponen?"

Sihisi sininen lieto:
„£>n lupehet lunnihimmat,
ihanammat itsellämme,
tääntynettin nyt atsin
laitta turmusi tuletoi!"

Sylli Syöjätär toefitte,
meri loslenu tohisi,
hyötyi hyrslyt runtumulle;
Pyhä Yrjänä ylintä
ujoi orhin uulloffohon,
mielun toälllytoän lohotti
pään päälle lähyjen mainion:
«Nentoonet minulle neien,
oman säästät herjan hengen."

Woimo tyytt-toiho toitifi:
»Tnoll' ott tytti teiltä »viety
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West.Hiiden touotchello;
etsit impeä suruista,
löydät naifen luntrtttoaifett."

Kalpeni tattttaötansa
Pyhä Yrjänä ylintä.
«Sen toursin toatehtelitttit."

Piittasi pahaniminen:
«Mutustitte naista nuorta?"

A^Lietti fetten hertoahtuen
Pyhä Yrjänä ylintä,
lorleni suwlussunsa,
lausui äänellä lujalla:
«Nulustin mu naista uuortu
niiuluin suutarin satua,
toiutontu toainottita,
lunnista ludotetinu;
tähteni Pyhä aleni,
yljän lempeni yleni."
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xsöti miekatta matoa,
lisko liitfahti titoehen,
tuli luisti tultouu tiestä,
taltio luhelsi tenti;
Paaden alta porraspottu,
luja taita, tammottatoa.

Hyppäfi hetoon fetästä
Pyhä Yrjänä ylinlä,
heitti ohjat orhillensa.
«Saata maalleni fanoma,
jos mun luulet luottehelfi."

Hirnahti hepo furninen:
«Saatan Luojalle sanoman,
jos suit ttttttet» titottehetfi."

Kutti poltuo litoista
Pyhä Yrjänä ylintä,
töyfi noifen nunrotoaiscu
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Wefi.Hiiben touotehelto;
filmat fotttorin Pimeni,
ooni turtusfo torahti:
»Kautto risttn rinnattani,
Luojo lopfefi lunostol"

Toppoi itäisen ttanrttfuiseu
tttieiolla tuliterättä
Pyhä Yrjänä ylintä,
tutlo taiten riStiluttttan.



116

Tumma
Tuo oli tutttuto moommon morjo
syntymässä säilähtänyt,
näli touhut luilliullo,
holtiot pohot hotooitsi,
ei hytoiä eufittluttu.

Poni oiti poimenehen. —

Poimen metsästä polosi,
tali outona tnpohon,
hoosteli haralla hapsin:
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«Ci emoni, älä minun
Pune taxian Puimeneheu!
Lempo seisoi suon selällä,
Hiidet hirnui luuluhutlu,
juuttuhut jälestä juolsi,
muusta Muuhinen lohosi."
©i pojusta puimenelsi. —

Puntihin tutun tutuhnn.
Pulusi mereltä poila,
tuli touljnnn tupuhun,
lertoi lynnet lylmillänsä:
«Kuuheu suloillu lauta,
meren lunsu lunheumpi!
Näin minä Tursuhun tuleman,
meren lahtia menemän,
Kalpea larilla istui,
Syhjju utlu ammotieti."

Oi pojasta merellemiestä. —

Pantihin Palon telohon.



118

Pulusi potalta poilu,
tali toauhtotto tapahan,
sanoi silmin seisotooisin:
»Hirtoeät meriset hirmut,
tulen hirtttttt hirtoeämmät!
Sylli lyyt lytoentä, listat
puhui lielliä Punoisto,
(Syöjätär porosso teitti,
Kehuo täättti lottiloto."
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Sttttt jo fttrmoto folteli:
»Mitä työstä tyhjäit miehen!"

Vttttätti ettto etehett,
tyyditti lylätt lifoille.

Palasi tylästä potta,
ei tohi tapohoit talla,
tttjilto Itttoohteletoi,
Piilee pettojelt Perillä;
löyfi äiti feifomosta
tataifelta tailhualta.

Poila tattiahan latoahti:
«Di emoni, tuntujani!
Puras on minun Pueta,
Parus mennä näiltä muilta,
mennä Kulman lursillohon,
Piillä Tuonelan Pihoille!
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Kotilo jo lotono näin mo,
tatttatatttpia tylässäl
Veräjällä Weitto feifoi,
Wennon Poilo portahotla,
loutosfo Wohinto wooni,
Kouto lohtasi owello."

Tunsi äiti tnmmnisensu,
tunsi jo tuhon-utuisen
syntymässä säillyneelsi;
tili, tili, ei etoännyt,
toirlloi toienosti, suneli:
«Niin menetin, poloinen poila,
mene luoton luusillohon,
toaiitujien tourtoillohon,
tntonn tuulse luuton sunmnn,
lempeäu lepotiloille,
missä seisoo puut pyhäiset,
hongnt himmeät Puhutont
ollehistu, meunehistä,
murehessu yöu ifuisen."
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Tuulio huudnssu haioaji.
«Mitä ittet, heimon helmi?"

«Tuotu itten, oi isoni,
ei minuhun metsä mielly."

«"ehto laululla lepytä,
niin teli tsätlin ennen."

«Tuotu itten, oi isoni,
ei mmnstu merelle miestä."
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„slhti uhreilla aseta,
niin teli isättiii ennen."

«Tuotu itien, oi isoni,
ei tuli minulle tuttu."

«Tuli lytte luhlehisin,
uiin teli isätlin ennen."

Ahä tili heimon helmi.
«Mitä itlet, oi iloni?"

Tuota ilmoille ujoihe:
«Ci isoni, otu minuttiit
tern Kulmun tartuttuihin,
luu olenmunmmon tumma lapsi,
syntymässä säikähtänyt,
näen tanhut iuittintla,
enin ihmisten eloSfa."
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Nousi ääni uttrttteit alta,
suun Tuonelta samosi:
«Säillyitoät isätlin ennen,
toti aitansa elitoät.
Autio elämän aamu,
Manan ilta autiompi.
Pirtit on Pienet Tuonelassa,
muun ulin itäiset lamarit,
luu ei loista, päito' ei paista,
ylsin istut, ylsin astut,
tuultu seuloo seinähirttä,
itse seulot itseäsi
ilätoässä ainaisesta,
haileassa, toaifeaösa."

Poila Tuonelta pulusi,
tuli tnieöuä hiljuisenn,
istui tntinhnn tnpnhntt;
lohenti tulussu tultu,
tulou töitä toimitteli,
hymysuin hyrelsi joslus
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sinipiioista tytöillä,
tocllumoiStu toeen selillä:
meni merelle, metsähänlitt,
toei toerlon, nsetti unfun,
niin eli itänsä luilen,
ei iloiten eitä surren,
Punnen päitoät Päälletylsin
niin tulemat tuin menetoät,
niin puremmnt luin puhemmnt;
päällimmäiselsi puremmnt.



loinen
farja
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* 4

Ätjön wtrst
Tuop' oli «ijö ylsin-synty,
yljitt-olttt, ylsin-luolo,
istui piltoen Poltehelto,
lotsoi mooitmott menoa,
lauloi tuutun luillt-ötfen
tiftatmäStä tietastanta,
eilä peittänyt mitatta
taletoaifen poltoen tulta:
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«listoin lerrntt ihmisihiu,
en nyt uslone enempi,
ihmiset on iltoesheimo,
puhu, lursus, luhlehditin;
jos jotu lohoopi heiotä,
Sen he isletoät ijälsi,
ricmiiittctont rinnnssnnsn:
ollut meitä ei purempi!

«Itsioin ennen ihmifihin,
ett nyt itle, en iloitse,
ohi läytoät onnet heidän,
uttitettumuitbetlttt ohitfe,
tiedän lyltä lytmyyteni,
en fitä sure, en lodu,
fe on »voitto tuiStetoibett,
tulos toppiou tuhonnen.

«Tein mo lerrott ihnrifiä
taotoahott omon Intooni,
ottitoat minun tottani,
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herjutitout herlintäni,
tahdon tehdä toisen heimon,
hiljaisen, tourutoäletoän,
läytoän muutu, merta Piltin
luiu on lärsitoäin hymyily.

»Liatta itfe »vanha litan,
taltat tapfetfi taluifin,
en nyt fiedä entistäni,
jöötitt ymmärrän yhäti;
tatttata hetten heijastusta,
soin huivia, toin kuivia,
haatoelfin haluja mielen:
taitti tao on multa mennyt.

«Vn paennut, ei palaja
usto untten ihmifiett,
toiwo tooittatoan tatintben,
rattans rajattomitmnan,
ihmifet on ittoesheimo,
miniä teiniin, fen tahoon,
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tuon ma unben tuomatunnan
uuden ttfeni itulfi.

«Suljen siitä pois ittchmot,
lutsutt testitoierahitsi
mahdit muusta, maltat toeestä,
itseni iluiset toeljet,
tittsnn Kimmon liuluhusta,
Kammon tuoton porstuasta,
tooimut toangitut toupuutuu,
alan uuden aifnfnubcn."
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Marjatan poika

Inhlitout jumalat (Suonten
toaötiharjuu hnrtioillu,
tunrututlu tupuritiunnu.

Tuop' on ylsin Poilu tuumi:
„9lota on mieli mielloisien,
taintapa lurjien ajatus
tuulfoiSfu taehmontasten?"
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Tunsi tuntonsa pulutoan
tuo Pyhä Inmutan Poila
rajatonta rulluutia,
mitatonta ntyötäntieltä
luonnon luoletoun leralta;
löisi tuotu tuttimuhuu
heimoa mutulun Mannun.

Kutti tietä luusipuiStu
tuo pyhä Juututun Poila,
lauloi foibou tohtuloa,
luontoa totoa-osaisia,
tun on tyhjästä lutouttn,
tehty, turja, utuun tomusta,
puutu päitoän lullimahan,
toisena lutoumahun,
tityat touotta nullmnahan,
yhtenä ylenemähän.

Hnolosi salolta honto:
»Mitä fie minusta tiedät?"



133

Poafi toohtoa pantahteli:
«Itfe painu paatofelsil"

TiuStatti tiainen puusto:
«Lie hytoä fitoulta furru!"

Käärme tanlaalto tähifi:
«Eta itse orjan muoto!"

Ju hän otti orjan mnodon
tuo Pyhä Suutalan Poila,
itse Painui puutoselsi,
ilman lintuna litoersi,
meni Pois meren latuna,
touahtopullona pulusi,
puutui puulsi, maatuimuulsi,
faötooi lullana kedolla,
toultatta kuluu lutoussu,
perhosena päitoän alla.

Paistoi marjana mäellä.
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Koppoi murjun lonrnhnnsn
Marjatta, loren impi,
synnytti Pojun pätöisen.

Tuo urahti (Suomen Nllo,
ärjähti ilumen Aijö:
„Mil' on tähti tuitonhnlla,
tuile mnnilmun merellä,
tuutu tummempi näöltä,
nnrintou unlnrnmpi?"

Tutlitont jnmnlnt <3>uomen
Immnulta tttparilinuatt
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luoto ihmettä ifoisto,
taota laulaifett taloo,
taota pitläifen Poloo
utopoillo itmon ootoon.

Taatto toiwohon jyrähti,
finlofi fonon fotomon:
»Ento on tatijo tieltä,
tollo talletot totohon?"

Kumotat jumohtelitoot:
«Kuhti lorleo taletoi,
päin »vieros parempi metto."



136

Pyhä paistoi pyrstötähti,
tattoaS tummasti helotti,
lupu taitoahan lumotti,
loimotti sininen sählö,
hirtutitout hetoot tulijan
niiutuin Turjan Pyörretuuli,
orhit oitout torötahtcti
niinluin paitytoa Imatra,
nanlnitout namat xataSten
niinfititt yössä jäitiett jyöte,
tnop' on toantni mauuuntanto
niinkuin muorien jylinä,
ilmat irjui, Inuret tarjui,
lirposi lipmämyrsly
tullessa tulijan uuden,
saaden anlaran sanoman
Tuntemattoman majoilta,
Äailtituallatt tartanoiöta.

humalat jumahtelitoat:
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«Lielö loppu luomakunnan
toai alku elämän uuden?"

öuuloi laitti luonto laaja:
«vn riemu elämän uuden
mertaiscöta tocljeötäntme,
luolottomun fttuniaöta."

Ju hän tintti ihmistnslat
tno Pyhä Inmutan Poika
ja hän mallas maailmalle,
laaltyihin inehmonlasten: l.
pistihe jota Pihalle,
jota tatsoi turtunolle,
souteli tytut sydänten,
luonnon tiehyet tuhannet,
itli taitöty itletoitisten,
nauroi lunssu nuurutoaisten,
lempi lempitoäm lerullu,
tuoli tuoletoain lerullu,
harjoitti hytoehet laitti,
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maistoi maljat lartoahutlm,
ammutit ert-ataifet,
ijät, säädyt ihmislunuan.

r^a hän mietti ihmismielen,
mietti myös eläinten mielen,
jätti luillehen jälelle
omnn tuhtonsa tätenen,
kuolemattoman lipiuäu
Knittitoultnn kartanoista.
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Kuun lapset

Kun jo lylmeni.

Nntitont
tähden taitoisen eläjät
edessänsä Maan ihnnan,
tnnma-rinnan, riemu-täyden.
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Nnrlni lanty nnorempoiuen:
«Sinne siirrymme ijälti
alle auringon paremman,
tnolse luonnon tempeämmän;
armas on asuu tiellä,
lämmin muutu Maatt potoellu."

Kanfan »vanhin noin nimefi:
»Kitmt olen heimoa, elänen
lailla luolien, tänne jäänen."

Siirtyi fiettä lanfa laitti.

Wiime »venhon toierteSsä
itmon aatooille felille
noinp' on toirlli<nuorempaifet:
«Ethän jääne jäätymähän
tänne, luutaifo kuningas,
tytö tyhjän tautitutunttoo,
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foarehen fottöttomöhfttt,
patlafehen panlwtoahan,
äyrähälte yön ttirifttt?"

Tuop' on Kuun ullo urahti:
«Tänne jäänen, tänne luolien,
tääll' on fyntyni fytoimmät."

Potlus purren luinehille,
istui paadelle pyhälle,
lattyt meuneideu menoa,
hymähti hytoästit oitbot:
«Woi, te miehet mielettömät,
lapset Knntturen latomat,
tytöt tyhjien hnlnjen,
Point unten Ponnetontenl
Tääll' oli elämä teiltä,
siellä tontit toule-elämä,
tääll' oli ihanne teillä,
siellä ittu toaitt ihuuun,
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täällä täyttymys puruhan,
sieltä tonin puruhan Puine,
ititaiho Innnenden,
onnen ollehen ilätoä."

Wieri tonossndut.

«antosi
Kun ju Maalin tulluunsu,
Mnussn maatumat eläjät,
luonnon kattoja lumppuellen.

Kuun ullo Inmuru yksin
jäätyi jäälsi pnitullcnsn.
Wutit sydän tylehti hätiä,
lauloi luulun tjäietä
elämästä entisestä,
talmettomaSta lesästä,
luSsa Intti Kuun ylängöt,
alangot enemmän tutti,
tttotsui metsät tattaluttont,
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tnerrt felleät finerti
outautto alinomaista,
toupeutto luonnon toojon.

Tuutu ei Muuu topfet iojuo.

alutta jos fätoeten tuuti
Ktttttt lapfi, elämän orpo,
fyttyi fyömehen lipinä,
finloi filmä tuitouhilte,
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muisti hän entisen elonsa,
titnsli poltiutoun Potocnsn,
kolo sielun sairaötutoan
fobin lorleun snmstn,
luuniiätä ludotetusta.
Soi hälle jumulten toirft,
kuoro tuitoott tähti-täyden:
«Dnlo nyt Purempi olla,
lielö urmuumpi asuu
toitbufoiöty toierahiösa,
uppo oudoilla otoilla,
luin oli olla Kuun polvella,
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Kuun un lummuittu lelvätä
luonu tultoen tattutoummuu,
fylfyn lylmänlin fytisfä,
fybän-yösfä ystätoäsfä,
onnesfo omon elämän?"

Kuuletoi talean lautan
Kuun lupsi tnnteo-rtnlo,
Päänsä Puinutoi poloinen
purmuhille Muu-emusen;
ei tajua taatto häutit,
moommo outo ei opasta.
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Pimeän peikko

Tuo ittinta Pimeän peitto
tanfi uurtngon tatetoon'
Lopin tunturin loelle
teroita letoähän uuben.

3Vsietti murho mieleSfänfä:
»Minä uuringott tapaniin,
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fnrmottnctt toatonlitt suuren
yön pyhän nimesfä yhden,
fybätt-yöiti fynteimmän."

Peitot päitoyttä toihaatoat.

Tuli tantarin laelle
retoontulten roihutesfa,
näli taitoahan patotoan,
hyrähti hymyhyn huuli:
»En iloni ifommat, onpa
riemuni remahtotoammat
luin juhlat »valoit jumalten
pidot, laulutpäitoän lasten."

Aö oli aatoa ympärillä.

Kimmelfi titehet yösfä
tuin lirot fydämen fynlän,



148

meri toonini toolieono
niinkuin pootunut ojotaS,
kohosi luminen lorpi
moosto Inolon-mohtotoosta
luin uhma urohon hyisen,
toiho »välllytoän terälsen.

Tuo nauroi Pimeän peitto:
»Päitoä, Päätäsi lohoto,
soot täältä satoisen snrmon,
turman tuttaimet tuhonnet!"

9tätyi lonloinen lojostus.

Tuo tintti Pimeän peitto
sybämensä syllähtätoän,
tarttui päähänsä rojnsti:
»Minne mieletti polenet?"
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Heijustuitont seltoemmilsi
tnitoon rnnnut, lortoen tunnut,
heijustuitont heljemmilsi
syuleät sybänsopulnt,
tyihtitout tuliset nuolet
päitoän Päästä nousetonstn,
Sattui toustuhuu tonsumnt
yöstä mielen tonllenetouu;
sini loitti Päitoän loitio
luni peiton sielun loitto,
sini soi letoähän tunnet
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Inni Peikon hengen kannel,
yhtyi toinen toisihinty,
säihkyt yhtehen sätehet,
sointui yhtehen sätoelet,
nousi tohti korkeutta,
puhti tuimahan Yhelsän,
yli taaren lymmenennen,
kunnes saapuifiit fotihin,
lorleiuunnu Isän ilohon,
t&ion lempeimmän lepohon,
Rnlluuden rajatiomiuunau.

Knutai luoro yön potoesta,
riemu päitoän rtatataisto:
«Pahin on Parahan fynty,
rtnttitt launeimmau lojostas,
otin main ylimmän aste."

Hautta ihmifet fonoitoot:
„S«o on peitto mielipuoli,
toanli toolleuden tjäifen,



151

itfe poitiu pimeyden,
Päitoän »virttä toiertttätoil"

Heille toitoohot hymyili.

Eitä hän itinä foonut
enää jäistä järleänfä,
luoti Pois teroita toltoeu,
fyötfyi »veljenä toihttritt
sydämehen Päitoän pätfin,
leimuhun lumolon lemmen.
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Ulri

Tnop' oli Nlri whmn uitu,
herttun toätetoän heimon,
Ausiuu ili-nroilln,
runnoilln rnjnttomilln.

fiinit suureisi sukesi,
ylen InStooi ylpeäksi,
tooimnStu omun toätenty,
oman tietonSa tujuStu,
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omun tnilnnty tehosta,
oman hengen hellttmuSta.

öuusni tnusnn luilen luutta,
lyylijnhluSsn julisti:
«Ensi uhri muun on uhri,
toinen uhri lottoon uhri,
totutus itseni itujen,
herrnn heitä tortenmmnn!"

Kuuli lunsu tuuhistuen.

Tuop' oli Nlri tuhmu ullo,
luusi muuhun muitotittun,
maito muutiihe toeretfi,
purStntii Punnisen tyihtun.

Heitti tiltnn tuitouhille,
tuitonhnt tulena luisti,
poltti munlunuut Porolsi,
arot laitti autioitti.
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Kansa yhtehen leräysi:
«Pahoin teit sn, Nlri ullo,
hylkäsit hytvät jumalat!"

Tuop' oli ttlri tuhma utlo,
toiiSti toetiä siitoelläusä,
toisella Pihoja taitoon,
toirttoi kaiken kansan tuulla:
»loS jätin jumalat touuhut,
etsin uubet ja puremmnt!"

Tuntihe mäti kokohon
tuin hetoot susien tulten:
«Näytä meille ne juututut,
Puruhiu Pultoolaauune!"

Tuop' oli ttlri tuhma utto,
puli päälle toumopuidun,
mainon toättytti terästä:
«Näytän ne jumalat teitte,
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»veren juntaton, taten jumalan
jo jnmolot sinisen rondon,
soolotte fotifopi^itt,
nyt on Nlrin uhrijuhto!"

Soi lonso sotisopihitt,
juolsi lehtohon jumotten
niinluin hirtoi hiihtäjäänsä
toi Petro Pentit edellä:
»Ei Sootto, opeta meille
huurut hurmehen jumolon!"



156

Tuop' oli Nlri tuhma ullo,
iSli toertu snoneStuusu,
sillä tnlmnusn siinsi:
«Wertn tonutitoi jumnta,
lepän-luojn leppymätön!"

Kansa luStoonsu toeriSti,
tiedusteli tietäjättä:
«Kninlu on tulen juutuin,
Puun tynri pnltoeltuton?"

Tuop' uti tri tnhmn ullo,
iSli tultu lynneStänsä,
turtuisi sydämen lohdun:
«Pnnnu pnltootunn tulelta,
jylinältä Punannetin!"

Korteni myös lonfo loilli,
lyfeli litttintahatta:
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»A »tnto on lumorrettotoo
rondon rohleon toäleä?"

Tuop' oli Nlri tuhma ullo,
iSti tnppnrnu tuliSen
mntsnhun lähimmän miehen:
«TeräS tuuletan terästä,
ruutu miestä rohlentu!"

Knmohntti tuutun ttltoett,
syötsyi ootoolle orolle
hnlmulen hetoosen horjon,
tuttu tupruten tutoiou,
lunfu piltoenä perässä,
Utrtn heimo «Ilosena.

Astinta ntntlnS maita Pitlin,
sen sytii sotasntoitjn,
miniä toirtoju toitiSti,
sen toeriSti toirrun toetiä,
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syölsyi tnnsojen merehen,
lausut luutui luhdenpnolen,
loSto loStujnn tapasi:
aallot yhtyi Päänsä päällä.

Tuop' oli ttlri tnhmn utto,
nuti jo turmnnsu tuletonn,
täSti jo lolohon lausun
ulle tnitoon tähtilirjnu.

Käden lorlenn lohotti,
huusi taiten lunsnn tuulla:
«Yts oli uhri ttlrin uhri,
se oli tyntnri-unien,
toinen uhri heimon uhri,
se oli tynturitelojen,
lolmnS uhri luoton uhri,
se on muine mnuitmnltu!"

Kuului itse lulpuhnnsu,
puloi roihuten rotoion,
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»varjojen toaeltaesfa
aatooja aron Pimeän.

Tuop' oli ttfri tuhma ullo,
tontit tahlon jutelle jätti,
tuop' oli tuima Nlriu heimo,
luutui toiime lontohoufo,
lertoi lonfon lohtoloSto
touin tauti luntifen tunbratt,
luulot Nlrin yöstä ylfin
Sullimun iluifet immet.
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Sywärin impi

Tuo ihoto Sytoärin impi
poimi lullia Pitoosen
lesäisestä Pihlopuusto,
pnhui Pihlojo hänelle:
»Mitä sie minusta tohbot?"

Tytti taiten toustoeli:
»Kesän riemu letäilett."
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Tuo potrn Knpnrin Poila
näti neien lartanotlu,
sydän rinnnSty tytähti:
«Liet minnlle mielitietty?"

Neiti lintuna litoersi:
«Sienet nrmnS liintenlin,
annan toimoa tvähäisen."

Peuran luilla poiS pateni,
meni Pillin metsätietä,
häipyi helmenä salolle,
lunnehenu kanluhulle,
helmnSsn kulut lorent,
ympärillä yö heleä.

Poila pyytä pyytämähän.

Nottfi nopsa neien jatta,
nopsempi fojijait julla,
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tiro sinloi hirtoen niitin,
linner liireempi ujujnn,
tnhtoi jo tntontu tunnon,
liinni liriinhän lopuin;
putosi potulle lulla
rinnoiltn ripeän immen.

Poito taota Poimimahan.

Toos oti poosso Peura
yhdeksännen suon selällä.

Kotoin tiili koutokenlä,
huiskin hunuuton samosi,
sinisukka suota pitkin,
punopoulo puunsolio,
hulmuten heleäu heimon,
taion tttulehcu hojoten,
luuli jo läheltä huudon
rientohtatoon, roitahtotoon:
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«Armas, Päätä jo putosi,
tuitta suulle tyntelentin!"

Heitti impi helmustansa
tertun titoitytoun polulle.

Poiln tuota tuntemnhnn.

Tytti huusi, hnilnhutti
tymmenennen tonnrun Päältä:
«Tuntene! tutuu loreun,
tounn et tunne neitiä nuortu."

Tuo potin Knpnrin poiln
lutnn heitti titusittohou,
puhti ilmojen puheli:
«Suntenen tinnttin terruu,
sie tuutu «ytuäriu tulin,
ennen numun ullnmistn,
Koi-Luojnu torenemtStu!"
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Itiini impi «Nikulalta:
»Ujut aotmttt uuteretta,
fie tauti futoifeu ilton!"

Lälfi puilo piulomohon,
tytön fulho fuilomohon,
tylön=jontfi joitumohon,
fonlori fomoomohon,
tutti tuin tulo mäettä,
tuulispää foton sorollo,
titoet lirpoi tontopäistä,
tuli filmistä firifi.

Soi jo liinni neien nuoren
mättäällä sulon sinisen,
ennen oomun ottamista,
Koi-Lnojon tareuentiöla.

Riistihe sylistä xiiSta,
toirtloi »vielä toierressänfä,
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totitiette tiilessänsä,
poileten lotipolulle:
„WoiP' on miestä mieletöntä,
sulhon subenhnlnjen!

iloon terttnju tntootit,
muiston tullin terästi,
teräätlin itäsi luilen,
polun Poimit luhben puolen,
etouticsi toitootiomnn,
tuipuleesi tnrmotiomnn
onnen otlehen mnmja,
et iloja, et tyruju,
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poimit rinnnn rintntmtstn,
tnhbon nuoren tnltinnmstn,
nnelmnisi unpumustu,
poltion ilon-ttätoön,
nilehin, nntiehin
ununoin jo njuteltujn,
tuntehin, tunnelmin
tuttitju tnhnnnet lerrnt,
tuolioitu menuehiä,
tunsin lubonnehin,
yön hämyjä hältoenneitä,
rustoja rikottaneita,
elon entisen menon,
Tuonen tyhjyyben tulon."

lop' on loitti Kot-Jumulu.

Poiln pollnn pulusi,
lcfö=aamuit nnetessu,
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setsuhti jota uholle,
join lutsoi taolohalle,
Intän puinti tunsitoSto,
muisti muStatutntutStanta,
toisen jo tehostu löyti,
luusi tasluu rtnlutuiSta,
oStai miesnä miettitoäisnä,
ullono nnetsitoaiSna,
hiljeten jutun hituhun,
silmän »vettä toierittäiSsä.
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Herramme
Wapahtajamme

Herromme Wopahtojomme
lerron tongosto tätoeti
lettoisetta syyslesällä.

Somosi solosso ullo,
Sieto tuotto tietämähän:
«Sattunet Polun totohon,
ei jalta enempi jollo?"
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Hillo »vastahan urahti:
Änit ei lestä, tatlettohon!"

Herramme Vapahtajamme
tali suurehen tupuhuu,
aitoi jo lumanun uita:
»Saisilo sijoa yölti?"

Wirui alla touotehelto,
tuop' on »vastahan tuhahti:
»Painu tielle, ntieronlierlo!"

Herramme Wapahtajamme
istui rtihett tynnylsellä,
tyliin rahtoaalta Itjfeli:
»Sta lupa jytoäuen syöbä?"

Piilu pitllusuu sihuhli:
»Kullo sulle lumppunilsi!"
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Herramme Wnpuhtojumme
luuli toihlojen »oittaan,
loputti otoette loilo:
»Sottu fuunu alliinhan?"

•elätti lempeä lemahti:
»Kulu liettta, läy fifälle!"

Herrunune Wupuhtujumme
heitti tinlun tiutnhnlle,
siunuti lylyn simaijcn:
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«Konfo, Puhtoolfi pesette
alle lostoon Kaitlttoattan!"

Wäti toufui tuuteritta:
»Mittyinen tämä on löyly,
taolfutoot lulol tuhonnet,
tnulutoot luin lirloulellol?"

Herrumme Wopohtajomme
toeben toihti sammiossa,
sitä joutolle juleli:
»Konsa loitti lertoehelsi
juhlohon lurnulun päitoäu!"

Hämmästyi lyläinen lonfo:
»Mittyinen läntä on ntiefi,
foo foleo nälönfä, luuro
täältä luulonfa tutuista?

Herromme Wapohtojomme
liriosti ruhot jo romutut,
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paibat toalleat tuuliisi:
«Ruumis Hengen temppeliisi,
Henli taitoahan latoisi!"

Kuiski toinen toisellensu:
»Mittyinen tämä on templi,
liuos on kirkoksi nokinen,
peräpenkki alttariksi?"

Herrumme Wupuhtujumme
käbet risti rinnullonfo,
seinät siirtyi, kottu luurtai,
tuiwuS telttuno tahosi,
wälttyiwät wolot wäkewät,
liekuttiwut Luojan lumput
pään päällä Inehmun Puion,
wulitun tuotoksi wopoubeu.

Sui taulu liki loleo:
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«Missä lyö hytoät sybämet,
siell' on «uojun lyylilehtu."

xsop' on tunSi toimotiuuSa
tuo tnhmn .Sinletuun lunsu,
jop' on tntsoi tnitonttuuty
tuo huomen surujen heimo,
tiutft utto, tunsi ulin,
tunsi Piitultit pilomen,
poltoin muutu ponnistellen,
täti onneton ojollu,
huutitoat häbäSsä hengen,
tattsatt ccSsä noin tutuen:
«Tylyn teimme ti^ön hänelle,
Karjalan luninlnhnllel"

K««°iw«. r,,,,,, iatm*.

Kuuli lonso tonhistuen:
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«Tästä turmio tntetoi,
toihnn tonnju toalluhtntoi!"

&«** i.«timm.t MM»
«tthrutfttumnte nSlotiomut
lempeän lepyttimetsi,
jnhtulsi Inmnlnn Poinn!"

Tunsi moosfo mortahino
tuomionsa moon lotolot.

**** ,°.<°«« M
Herrunune Wupnhtnjnmme:
«Meniätie, peseylätie,
Puteutntte puhtosihin,
niin sutii sitoeä piilu,
tuin jiuä tontio touimo,
luin sn utto nnrnStnton,
tnoStn tilitätte tutuisin
Armo-Luo ntrinlle!"
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Kuuli lunsu lummustaen:
„151tö runluise puhtain,
pulliise purusiu tttetäfä?"

Hymyili hytoällä suulta
Herramme Wopahtojomme:
«Pahimmasta teen porohon."

hän luSloi lunsun lotten,
ei »vedettä, »vaon tuletta,
Pyhän Hentensit polotta,
hehlutto toätetoän tohdou.
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Arja ja Selinä

Puistui lerrun luu jo päitoä
outuuummille uhoille
tutit un tummut luoletouistett.

Kulfi uuufi puutu nuorta
fomou taoutonfu tatoollo,
faataina fatttatt elämän.



177

KuStvoi Inisi lemmen lasta
alla anriugott iluisen,
lohinuSsa aamitortoen.

Avtil 1 oli lnow miehen allu,
se oli Arjulsi sanottu,
mitä miehen tuinnlohon,
sen oli nimi Sclittä.

Tuntenut ei toinen toista.

Toti yhdessä atyitoat
Puun ulin tntea-tattoan,
yhdessä tulen tetitoät,
toierähtitoät touotehelle,
yhbeSfä nälitvät nntu
ijäifeSiä itsestänsä,
otsulln nnelmn onnen,
hunlillnnsn hitonteusuutto.
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Se Selma netti nuori
näli terran leSli-yöllä
silmät tutit tuliset tähdet
swguhtatoan päänsä päällä,
ja ne paistoi täydet tähdet,
paistoi puljunlle potoelle,
postille pnnehtutoille,
tonrren tonllolnmpehille.

Hstoi aamulla unenfa:
»Lielö liiloja tulosfa,
taitoja tapahtamasfa?"

Istätoä hytoä hymyili:
»Ihoilta ihautatuni."

Tuup' on Arju niitto fulho
luuli tatStta IcSti-yönö
äänen luin litan »vihurin
totahuhtatoon Päänfä päällä,
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ju fe huufi ääni hurju,
huufi luta toerentoihoju,
huuslui tuta fydänhuluju
miehen mielihuutehiu.

Kertoi Inllun-tumppunille:
»Lienlö mitnlfi mnnttamoSfo,
uudelfi urustamosfo?"

Nuljueli neiti nuurt:
»Näit unta uuelmuStufi."
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Woltooitoat he touotehelto
teSli-yöttö lotmuulenu,
silmät fttitfetonit nälitoät,
luulitoot Puhettu puusta:
»Suttu touitte tunt Jumala
luillitoiisus, tailtitoalta!"

Syti toisensu tupusi.

Silloin yön toirji tuiriji
tytoältä sybämeStänsä:
«Olin ennen onnellinen
luonnon orjatta eläen,
outo nyt otollisempi
tunmlnunn luomnlnnnun?
Sieto on toituinen toiernS,
tnmntnmpi luilen tieto,
tieto tyhjyyben kamalin.
Tullen lnpselsi tutuisin,
snunen nntoon, snnneu nrmon."
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Toinen työn toirfi tohifi
uitooista utourtunetSto:

»Putootout elämän puustu
hedelmät hytoän ju puhun,
meill' on tonttu touin toulitu.
Ei tyfytty minnlto, uriisi
tänne ynnyin, täältä lähden,
filfi en lyfy finultu,
mitä mietin, fuuri Luujo.
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Seett työto, erehdyn, etsin
oiletit, tooörta, mieltamäorinl"

KuStvoi heistä luunis heimo,
toereSsä tväletoä loihtu,
silmässä titletttoölähdys
Tuntemattoman Inmutan,
lunsu lirlnS, tunlomieti,
rotu rohlen inehmon,
join tietoa janosi,
tnitoon luurin tupasi,
rajut rutloi Inomalunnan,
ilmoitti clon-itonty.

Sitten fyölfyi fyötoerihin.
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Halla
Hollo Harmoja emäntä,
Polton eutlo, Arjan otto,
Pohoin Hotti Pottiansa,
toutottett tapsiansa.

on joutuiiutsomohou,
äänen »oiuhnttt »vihaisen,
tnutasesso tautimohon,
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totoa tuin litoestä lätlyt,
miniä neutooi, neutopuisen
otti tonlootto torohlon,
itttalä lämmitti, lähetti
Paitasilla poltosehen.

KuStvoi tuosta lattja tummu,
tvääräsäärinen sulesi,
snlu tyullä, heimo tuultu,
fiero=tilmä, fitfu^ielu,
Puhun-suopu suuremmille,
pillun-suopn pienemmille,

lunsu nnupurilntemen,
rumpu, ruutu, synllä-synty,
ilmnn ihmisten iloa,
touilla auringon touton,
tytöt tynnyrin pituiset,
point unhturin uäföiset,
luitti luin latujupehlot,
äySlitoäifet, räySlitoäiset.
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3vtiulä helllyi heimon tunnet,
Sen helllyi tyrujja heimon,
miniä lynti lantyn uutru,
lynti läärmehen-lähyjä,
nttitlä tuilni unisien unuru,
senp' on soi sopen himoja,
min iSli urosten mietta,
sen teti sulatihnju.

wluruhtitont mnulnlniset,
lausut outojen otoien:
«Herja on heimo tuntureitln,
tylu lehno suonperillä!
Crjulsi omuttsn, lellu
mieltä ei tonpnhmt miehen!"

ööitvät muuhun maan*tatatan.

Suitvut orjan tyamutioman,
toielluhnu, snlatuihaiscu,
tvälänuoltn tuääutätuäijett.
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Tuop' oli ylsi lausun lulla,
mieSteu lempi, naisten hempi,
Suomen honkien humina,
Sotutoaltu, sorja poika.

n*
xsa oli ytfi Pieni piilu,
lemuten lehti, tummen terhi,
syntynyt sydänkesällä,
lesäpuuSsu leinnteltu.

ysa se tuirttoi Suomen suurin:
«Muille muille tähteinämme
luotu äibitt älsymielen,
isän ilkeän tytöä;
tääll' ei konsa tauniS tartu,
tonrtu ei toupunS mielen,
synny uuteluuS sydämen,
pään ei täyty Päitoäntähti!"
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WnStnsi tntve Knletouu:
«Mennen, mennen mieluhnmmitt
muille muille muurnimefsi
tuin jäänen lotipolulle,
lotimuatie muntnmuhau,
totityitte turtumahan,
totitannut Inntnmnhnu,
lotijuorut juotjlemahan!"

Söetitoät purjehen punaisen,
matlusitoat maille muille,
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ormohommille uhoille,
päitoänrinteille ritasten.

<^u se Suomen sulho suuri
ja lutoe Kuletonn lunniS
liittitoät täbcn lätehen
toeräjillä tuicrahilta,
tyetnltynfu tytuu,
isomputn itseänsä,
rohleumputn rotun,
heimon heleämpätä.

he mnistoit mutjut laitti
tuSlnn, illun jn ilojen,
jn he joubuit toitiStanty
luilen tnrhnuben titrntle,
jn he puinnit portnhilsi
aarnihnntuiSten hnlujen,
rattauben rnhnnnluisen,
elonhehlun hengettömän.
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Hullu harmaja emäntä
Sai toieStit toihurin teitä
Lnpm tunturin tuelle:
„lop'ou sortui sorjimmntlm,
tnnnehinuuntlin tatoSi
sinun, herjn, heimoStnsi,
tnlenluutiu, InpsiStnsi!"

Arjan uttu noin ärisi:
«Kuotlohol jos luheStt
Pettäjäl umun Pesänsä!"

Woin ääni »värähti äidin.

Hollo hormojo emäntä
luuli linnun luulutoutfi,
Pohjon turjitta lytittä:
»Sutetout tupfefi talaifin
muilta päitoäilpoistomitto,
tyttö fittiSfä sihisten,
poilo tallusta tiilisten!"
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Puttun eullu nuin Pulifi:
»Pota portto pihultu tältä,
porton fulho poilemmulfi!"

Kuitenkin fydän fätoähti.

Hullu hormojo emäntä
tanfi tähtien puhutoon
taitootietä läydesfiinfä:
»Knollehet on titmputaenlta,
molemmol mennehet munalle,
moommoonfo muisiomotto,
tottumille loitamotia!"

Pään lätti läsihin maammo,
työntyi lynttupoltoiltenty,
itli päitoän, itli toisen,
tolmmtnu läbet lohotti,
lutsoi tohti lorlenttn
tutit suuri, sininen silmä,
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tatti tahtoo jumalten
tatit fydän pnnuu-pulotoo,
poljettu toiottomosti,
fynnytelty fyyttömästi.

Wieritti fnrnifen toirren
itfestänfä, ittustonfo,
tanfosto perittä Pohjon,
Surjan tautisen futousto,
tuulta yösfä ylfinäisten,
tähtien tähyätoäisten,
lortoen lorleon, tumifen,
tortonn uiilä lorleommon:

«Ai^Li miuussu unohtumista,
fen muistan alati heitä,
turjassa liroumistu,
senp' on tiunnnnen ijäti!

„
Vienen taltuin lustoutellutfr

lajiani, lapsiani,
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ultattiu emouu outo,
»vierus äänelle »vereni,
tyly liian tattarille,
pahantuuli poijitleni,
taunoifilleni totala,
lumtutatt 1010 suwulle.

„*Baatt oli totitin löyhä,
missä lastu lunlntella,
taru faötuatuö emonlin
turtoutontu tnnitellu,
lolllou toto elämä
sybänlämmön läilähellä.

«"uinet faötooi tnntnpäillä,
Imolset tupnhnn tunti,
huuli peitti Pirtinharjut,
iljunto tutuu iloiten.

JJzViinne latfoin, kaitlialta
näin lastoot nälän ja lylmän,
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tunne lunntelin ulomma,
hutut luulta huutotoilfi.

»Tuolin tunturit jytisi
jäissä jäämerisen myrslyn,
läällä Pnubel puuluhleli
pullosesso yön iluiseu,
taiten päällä luitoontunst
luin taju, litoinen tallu.

»Armolon uli elämä
minun herjun heimolleni,
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tuotema sitä lutoempi
taleuluutuu luptitteni.

«©iti ollut onni multa,
otsin onnea julunut,
ollut ittutla lieben lämpö,
öisin lämpöä uhonnut,
ripeämmät rinnat mutia,
oiti suurempi tylnni,
kohtaloni korkeumpi,
korkeampi nyt totini.

«Hytoin teitte luopus-lullut,
luu menitte pois ntittttttn,
puhutit teitte luopus-lullut,
lnn jäitte lotihiu tunnu,
ittiituit räntan rinnoilleni,
poltoille minun poloisen,
näille nälläparmuhille,
tälle lylmälle lylylle."
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33ieri äätti äibin toinen,
lyynelet enemmän toieri,
läillyi lämpö äibin lemmen,
tuhto taitamisten enemmän:
lumet lätti, suot tytitoat,
nurmet nousitvut nutulle,
liuru limposi sinehen,
lehti Puuhun lempeähän, -

joinkattoi mnnmmon tummun,
missä lintunen letoähti,
tutuhti käkösen kulin,
huomentunlonen humahti.
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Mennyt manner

Tuo oli toritto tttaosta
mainitusta, tuttttoaSta
leSlellä meren sinisen,
olio täyben päitoäntähben.

Päitoä päättä hellitteli,
otto oottoset toiposi,
toiibot loStooi, loitsu uousi,
loitsulle hytoät hebelmät,
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luonto tyyni, turtoultinen,
rauhan, rallattaen elämä.

Niinluin ulpullu ulapan
teinui se letoähän fuurt,
uinui Luojansa sutoessa,
luonnon laajan purmuhilto
Mutta alla utnöta Piili,
ammotti alat pimeät.

Kertoitoat tarinat länsan:
Tullessa heleän heimon
lälle maalle, manterelle,
saarelle sutoen fttloifett,
pebol itleäl ettioät
»vielä saaren toiiboloiSfo,
Peilol ahmatit asuitout
rotloissu, tomiSfa louhten,
tuhtoitout tupella, purra,
taiten ruubellu rajusti.
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Kyllä neutvoilunsuntvauhin,
oilein toultiuS opetti:
«Pebot on tetytetiätoät,
peitot liinui tytietiätoät,
pedot tnhleittn hytoyydeu,
peitot lemmen tiitutsUta,
ei menesty mnnner muuten,
xotn rohlen ylene."

Tuota ei totellut lausu,
ajoi ahmatit palohon
luolihin sulon sokean,
tienohifin tiettömihin;
siitä turmio tutilta.

Wuosfubut touelfi, noufi,
»vaipui funtaril fulujen,
luotitout lunintahattin,
pojut toultitan perttoät,
oli uita onnen uita,
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luusi louniiden telojen,
hytoyyden hymyiletoäifen,
päitoän tosien tautntouiSten.

fflintia lorpien lohusfu,
fyyS=öiöfä fydäupimeyden,
myltoitoäl leralla myrslyn
faaren ammoifet afujat,
toaotitoot toopanttottso
niinluin tuima pohjotauti.

Kunfun toonhimmot »varoitti:
»Tuolta fe taletoi turma,
loppu heimonltit heleän."
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3totu rohlen hymyili:
«Teemme lempiin auringolle,
pultoelemme Päitoätärtä,
siinä on tuli jn turtua
touSteu tonttoja pimeyden."

Templin piiitoälle telitoät
liepeelle luningaslinnan,
luulfi lullat, päilyi Päärlyt,
ultturit uttaumuiset,
toitui luuuis kuorolaulu,
papit saatoissa samosi,
jalat uousi nettien nuorten,
laitti kunniaa Jumalan,
rattanden rajattomuutta.

Mutta rottoista lumtfi
luoro toinen, lorpi-rtatu:
»Yö oli alussa, yöhön
luilli terran me puluumme,
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uutvuu nuleun tytihin,
synlimpähän, tyntimpuhnn;
tääll' on tonnhin suuren tonlta,
täältä toultillu Pimeyden."

Kuuli kummun kuorolaulun
Poilu jo tuttitttohotttitt,
tuota tutki taatoltansa:
»Mit' oti »virsi toiime-öinen,
jonka luulin luin unessa?"

Taatto murheinen murahti:
»Suot' älä luuntele enempi
luorou petojen lausun."

Tuop' on tuuli toiSnu yönä
poila taus turuju lortoen:
«Sääti' on ulin, tääll' on loppu,
täällä onnesi sinunlin
aarnihnndoiSty halujen,
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päällä lieto »virtoulielti;
elon etsit urtooitasto,
olen ottooitaS elosi."
Aomnllo ani toorohin
tatti Poilu taatoltansa:
«Mitä on salassa metsän,
suuren lempeän fifäöfä? "

Kutfoi taatto lauhistuen:
«Vi finne menoa meillä,
fietl' ei laattat päitoän lusteu!"

Aönä lolmannu tohisi
taus lorpi iuruu uuttu:
«Sttle terran lesli-yöllä
lahben taltion lomuhun,
melfän fynltmmätt fylihin,
fuon rajalle runnuttomun,
löydät rimmen, löydät immen,
rintasi fittifett lietin."
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Oi lysynyt enempi poitn,
nousi terrun testityöttä,
tiituhutti linnun Uffen,
lortoen lummoihin Intosi;
tuli tytti touStuhmtsu,
tyinuuhti soren ääni:
«TulloS tnutiotti lotihiu,
lortoen tnusun turtetoihin! "

Kutsui Poiln Inuno-hiuStn,
hius tuni pnlnton hiili,
silmä etsi silmän toisen,
sielu tuin tiilinen lietti,



204

huuli Pöitttti huulofehen,
huuli luin »veri toetätoä,
potoi toifenfu tupusi,
tuilti uppos unhotuhun.
Kuoro lorpien lumisi:
«Jo meni merehen Pöitoö,
Päättyi auringon taxina,
Päitoä yötä suuleletoi,
toolo lempitoi pimeyttä,
nyt on »vuoro meidän »vuoro,
luoro loSlonlitt tatoimmon."

t^o se uousi lortoen lunsu
niinluin syysmyrsly mereltä,
ju se tooilli lortoen »voima
niinluin pitlloinen pimeys,
nottfitoal fotohan Peitot,
luilli laatat Päitoän lapset,
sortui kauneuden jumalat,
kuoli toullut toalteuden.
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ne nltvoi irti ilmui,
syysmyrskyt enemmän myltoi,
jn ne larjni nuti nntont,
pärSlyitvät himojen Pätsit,
jn se pninui päitoän mnnner
ioStohon lotou-otyisen,
alle aattoien tyrnien,
toihan toinhuu Pyörtehisin.

Oif ole enempi nouStyt
yöstä Päitoä, työstä riemu,
ilo tnuniS ihmiSlunnnn,
Pititoiitär heleän heimon.
Jäi ylsin turiuu, titoStu
opin toiset ottnnetont,
lupset nilojen etäisten,
lunsnt uumun tnugnStutonn;
nätetoöt näyn he oudon,
tntonn tummun tnitonhnlln,
neiti lorien näyssä,
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sulho luhtu lorlenmpi,
tutletoat täti läbeösä
luuria taitoahan sinisen,
poila niinluin Päitoän nousu,
impi luin sutoinen auer,
taluttutout toisinnsu
tohti tuitouhun lupuu,
sopusoiunuu suuren muitn,
yön jn Päitoän yhteyttä;
aina uStutout ylemmä,
häipyivät toulohämyhyn.
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Ukon lintu ja
wtrwaltekki

Aarnitulta ilntutt ullu
tiileleilse, luuteleilse,
etsitot closijou
Lupin taimuu tautareiltu.

Wirivutielli ylsin Yössä
toillehtitoi, »vällehtitoi,
singoten stativ soihdun
matlamieSten Pään menotsi.
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Ulon lintu tinnnStunty
tulen nlluusu uötctoi,
sumu itseltä sulama
rinnuSsnnsn rohtcaSsa.

Hiiben lietti ylsin yössä
läitehtitoi, toäilehtitoi,
lutsntoi lumnrtujnnnty,
ottnjntn onnenintluu.

Kolin Pitlän piltoen päältä
Sanan nnluruu tynotoi:
«Ken on, lehno, otattanut
sieluni sisimmän toiebii?"

Uurrelielti unmihnuban
hnuStntoi sululln suullu:
«Yhtä ylpeät olemme,
yhtä luujnt lentimemme."

Isti tulta lynueStunsä
ilman nutoojen tuningnS,
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toultahntti toalleata:
«Siedän syntyni, silesiu
päässä hongan tatlalattoan,
tiuitnitvnStn lähellä,
maan mitäpä sinun on synty,
silmä rimpisuon snmenn?"

kirisi Ylemmä toirtoa,
nousi niiiUttiit neiti nuori
toyöhön sunlln sammaleesta:
«Tiebun syntyni, fileftu
suon mubuStu, muun mubostu,
sammutun snlnlnbnstn,
luitentin suu rntuStmt,
tythoni sinisen itmuu."

Tuop' on munisi muuntelihe
lintu pillien Pihojen,
seisutui ebeSsä immen
niinluin sulho seppelpäinen:
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»Sullinei, sinut luhutun
sinipiltoi-stitoilletri?"

Tuop' ou mttttlti mttitttteletoi
ruhluu impi, rimmen tallo,
on litta niputan unelma
tai tyynten »vesien joutsen:
»Sallinet, sinut opuStun
lipoSlnlta-ftnnulleni?"

Tuop munisi muunieletoi
jumuHutho sitllupäitten,
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on luin myrsty metfitösfä,
luine lammella sytoällä:
«Sullinet, opetun fulle
ittyti tti-tymtmt?"

Tuop' on muutti muunteletoi
lummetultn, tummenlintu,
on tuni subentorento
tuilta leijun lehrätonrsi:
«Sullinet, finni lumoan

i In tu-Paulntjmti? "

Tnop'on munisi mnunteletoi
myrsty piltmi piltoen Päältä,
sytiytoi sälene sähtön
tuilln tuitonhnu snlnmu:
«Lietti, tnllos liellihini,
tuli, tultaSi hnlnjun!"

Kiertyitoät he toisihinsu
niinkuin käiirmehet siniset,
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toiStuitout he toisistansa
tuin lahdet eläntättlongat,
hehluitoat he taiti&ionsa
niinluin hiili hiillä »vasten,
toitoat luoton toifillenfu
tuin myrtty toerthin mennyt.

Kutat lietti lanlahalta»
tintit taitoahan ftoeSiä,
touun ei juhlista jumutteu
Suonen »virran tuolla puolen.
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Auringon
hywästtjiittö

Stiutit, Mun, sinuu^lemmin,
tuuntuusi, tupsiusi,
touun on uituni erota,
heittää jo ttihytoästit.

Kuutin lutfun lummullisen
fettfentähtifen selältä,
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tatit toieSttit suluperäisen
tuhtooittu Kuletoun «tielait:
«lätä huoli huomisesta,
Pääset illalla ilohou
toulse taitouhuu yhelsän,
ylle luuren lymmenennen!"

Tuup' uu sytti onnen oubon,
»viritti minussu mielen
mennä huutoeeni huluhun,
taltu tantamnttamthin;
tooitttu uuSi muu toeiätoi,
tähti »vierus toietteletoi,
toultu tounlempi minun,
muhii Munin lorleumpi.

Jätän nyt hytoästi järtoet,
niitat, metsät, merten rannat,
heitän hellästi ijälsi
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toullumul, toenot jo»verkot;
olen tehnyt orjon työtä,
tainnut turjoju elämän,
Iruunnpäälsi nyt pulujuu,
itoifelfi itielseni.

Tertoe, tnitouinen Wupuus,
Mntfmts rujutiomuuben,
atuarttufsictt Ajutud,
ääretiyyben Henki Heljä!
(Sytyit sn tybämessnni
ununoin jo Ajnn nlussn,
toäliytit toätetoät lietit,
sählön säihlytit lipinät,
tourtitin muitn toullenmpi,
lurtuin muitn mnhlenmpi,
muita tonhtoempi touloltn
tenunettuni, lämmöltäni,
mutta myös tulen-tuholta,
Palannalta, poltannalta.
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"tioitt, Maa, finna lemmin,
wmpujusi, lutrejafi,
touun on pullo nyt pueta,
meidän mennä toisistamme.
ryiriitan toiittteisett iloton
tourjoju toueltas-elon,
lerrun toiittteisett toulotun
luulsoju taehtttotttaStett,
heitäu heille hellettäui,
puiston Päitoänpuahdettuni
toltoeo toaStoiseo »varalle,
toallealsi yön ituifen.

fållo uSlo, Maa, minua?
eitö mahbu mieteheti,
että en titte lataisin,
poistun nyt palajamatta?

Näit minun menewän aiuu,
aitta lääutywän lataisin
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ilman pilliltä Pihoilta,
fitloitta sinertätoiltä;
sumun silloin luisun tuutin,
tunsin jo tuhnnnet lerrnt
tantan mnhdin määräylfen
tytoällä sybämeötyni,
teli mieleni totella,
touun en tooinut tooimultani,
olin altis astumahan,
tvunn en jultynnt jutulta,
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koslu kuulin luisun taitan,
»viestin toienommun tajusin
niinluin luuteteett helittott
looloitta hitmärtytoiltä.

cv
xsa ne lauloi lunlsot, touoret:
«Ohoh, tuhmu Pnitonntnhti,
heität Mun-elon ihnnun,
tnyben, hertan, heilimöitvän,
tähben Tyhjyyben ilojen,
mitntonteu mielten muotti:
Ajun maihbat armuStyetmuu,
Helien liitätvän, heleän,
ijäisyytsien syltyin,
tonobetonten tonotehesen!
Tiebä, tiebä, tähti tuhma,
sylit on jäiset lärjetärteu,
lyljet lylmemmät sitälin
Nlytärten äänetönten
täybellisten tien tutuilta,
usnnnoillu nutnnitieu!
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Huubut Muutu, urmuStusi,
tuolini ei sinun luule,
ittet tuttututnpttjuti,
tuli eitout nubellensn
myrjunbien touotien mennen,
tuhuntiSten toisten tullen."

Muistin silloin, Mun, sinun,
rintojnsi, ripsejäsi,
riensin myrSlynä tntniiin,
tiettiuö polveni polton.

Höilllasitoat ilman innnet:
»Tuolo sanlarin tapoja?"

Arjyitoät jumutteu äänet:
»Siispä tuttu tahlehesi!"

Tuitous lorleu tohisi:
»Suista jo radalta, raullu!"
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Wotun itli tonttuilluin:
»Meiliä ylhäisin uleui."

Tuop' on taimu Pohjuutähtt
fe fanan fonotoi täyden:
«Dhoh, urosta onnetonta,
leimuu petetyn lemmen!
Jo on lultufi letoänuyt
lupehellu Kuu-jumuluu,
onpu outo nauratellut
naista Päitoyen Pätöifen,
jota ilta jo itotottttt,
jota aamu armastellut,
fttilattttut futoiSto fuutu,
taulunnut Kuivettu motata
poistaesfu fun polotfen
utouruudeu usluteille!"

Kuutet touhtouuden lujuhti:
«Puhui totta Pohjantähti!"
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Kuitti Kuuos järlähteli.
»Auto armias Jumutu!"

Iytifi toihuni jylhä:
»Pottott ma porotfi lurjul!"

Henget julmuuden julisti:
»Tapa heibät hettumuttu!"
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rvrsa ma hchfititt hettumntu
teibän lummnnlin tnpuhun,
jn ma Painoin pallehia
teibän lummnnlin pulohon,
jn mu lietsoin liettiunne
teibän lummnnlin tuhofsi,
jn minä rnluStin tcibät
rnppiolle, tnrmiolle.

"ien myöslin Palattu! ilfe,
Puras mennyl Pois minutlu,
jäi tyllin jälelle »vietä,
tytoctt luumu tiiuieulin.

Siit' on toierryt touoltamonta;
täsfä toicrhuutc yhäti,
sinä ruutlu Maa-emottett,
minä purku Pititoäntähti,
kolmas kuollut Kitit-Juututa,
menttyt meistä ettfimmäiSttä.
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Synkkä meill' on suuttoseuru,
tiemme synkemmät sitäkin,
turjemmut tutit kuolo itse.

Kun mu muistuu muinniStusi,
silloin, Mun, sinun säälin,
tilloin itten ittyuni,
tnitoon tailtotyiu pimenen,
muistun muotosi tulisen,
niueheti nltuhehlnn,
heutesi tonlon tväletoäu,
sielusi siniset lietit;
InStvoi niistit tnuniS toitjn,
nousi lortiehet loreat,
sanajaltojen julouS,
aamipuiben aatelisto,
laitti itsesi ilosta,
lämmöstä Polvesi päitoän.

Siit' on toierryi touottu monta,
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olet jääksi jäätymässä,
ounehefi tyytymäsfä.

Kuoli terran Kuu-Jumala,
otet lohtu itse tuolini.
Vtlö loitsutta heräjä?

Juhoin teiu mu, Muu, finulle,
Puhuin teit ta, Muu, tuutulle.
Etkö fu lepy ilänä?

Kutfot, lutfot tiittumutta.

Kuulen huultesi huminan:
„@tlöS, Aurinlo, eroa,
mene pois minulta Päitoä,
ainoa, jota ralaStan
1010 aatoan ilman alla!
Wnittu tonnhntlin olemme,
suumme toinen toisihimme,
tamilia lurjatlin olemme,
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teemme riemun luisistamme,
ajan tallen armahamman,
aitatauden luunihimmun,
fydänhuuleu huuleummun,
helpommun elämän hetlen."

Usloin mittaett, Muu, sinua,
ett nyt uslone enempi,
ivailtu fummuifin fantatta,
tautista luin itse tuotet.

poistan nyt putajumuttu.
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