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WÄINÄMÖISEN KANTELE.

, un Wäinö mielin murhaisin
ub Maan hylkäs isiensä,

Niin kanteleensa kuitenkin
Hän jätti jälkehensä.

Ei sittemmin oo kumminkaan
Tuo kannel soinut koskenkaan,

Tää kantele, niin kerrotaan,
Jäi onnen tuottajaksi:
Kun soipi se, se soitollaan
Saa Suomen onnelaksi.

Ei sittemmin oo kumminkaan
Tuo kannel soinut koskenkaan

Kun kuuluu ääni kanteleen,
Niin yhtyy Suomen kansa,
Mi sortuneena hajalleen
On surrut onneansa.

Ei sittemmin oo kumminkaan
Tuo kannel soinut koskenkaan,
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Tuo soiton ääni tenhoinen
On ääni Jumalitten:
Se kutsuu veljet veljien
Sylikin surevitten.

Ei sittemmin oo kumminkaan
Tuo kannel soinut koskenkaan

Heit’ usko, tavat vieroita
Ei enää toisistansa!
Yoi, miks’ei sulo kannelta
Jo kuule Suomen kansa?

Ei sittemmin oo kumminkaan
Tuo kannel soinut koskenkaan,

Ei löytynyt lie soittajaa,
Se syynä olla voisko?
Vai turhaa utu unelmaa
Tää tarina vaan oisko?

Ei sittemmin oi’ ainakaan
Tuo kannel soinut koskenkaan
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MURHEELLE.

SH, terve, terve murhe musta!
) Sun tumienhan jo vanhastaan,

Et ystävästäs tunnetusta
Sä kernas ole luopumaan.

Mua taasen rintaas vasten paina:
Min ennenkinhän usein teit,
Ja silloin sydämestäin aina
Sä toiveen rakkahimman veit.

Mut itkeä en huoli siitä:
Mi katoopi se kadotkoon.
Ei ilo jokaiselle riitä;
Siis seuraas tyytyväinen oon.
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KUOLEVA.

«etki joutuu. Sortuneena ääni
Hyvästin nyt lausuu viimeisen.

Eläissäni itkin elämääni,
Itkemättä elost’ erkanen.

Paljo toivoin ennen elämältä,
Paljo toivoin; mutta vähä sain:
Sydämen mä särjetyn sain häitä
Palkaks toiveitteni raukeevain.

Elon pyrinnöille vähäisille
Henki jalo pian kyllästyy.
Ahdas maailma on ihmisille;
Eläin ehkä siinä menestyy.

Itkin toiveitani pettyneitä.
Kylliksi nyt itkenyt jo oon:
Elämäni synkän kyyneleitä
Kuolon käsi kylmä kuivatkoon.
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•Suminko, että loppuu tässä
Kyynelillä kylvämän! tie?
Ahdas polkuni oi’ elämässä,
Ahtaampi ei hautanikaan lie.

Toivo tok’ ei luovu. Lupaa vielä
Yiedä uuteen, jaloon elämään.
Pettäneekö? Petti elon tiellä.
Tottunut siis olen pettymään.
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ILKKA.

w iel’ elää Ilkan työt, kenties
'%s) Kauanki, kansan suussa.

Hän eli niinkuin Suonien mies
Ja kuoli hirsipuussa.

01’ Ilkka talonpoika vaan,
Siis suur’ ei suvultansa;
Mut jaloin poika Suomenmaan
Hän oli aikanansa.

Hänt’ ajan hurjan myrskyihin
Vei oikku onnetarten.
Hän sopi niihin kumminkin
Kuin tehty niitä varten.

Se aik’ oi’ ajoist ankarin
Ja itkun aika varmaan,
Kun käsissä Klaus Flemingin
01’ ohjat maamme arinaan.
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Kyll’ itki moni huokaillen,
Ett’ oikeus on pilkka;
Mut itkiessä toisien,
Niin itkenyt ei Ilkka.

Vaan koska kansa valittaa,
Hän neuvon sille antaa:
„Niiu kauan huolta nähdä saa.
Kun tahtoo sitä kantaa."

„Keu vaivojansa vaikertaa,
On vaivojensa vanki.
Ei oikeutta maassa saa
Ken itse sit’ ei hanki."

„Siis vapauteen taistellen,
Ken miehen mieltä kantaa.
Tie suorin kulkee onnelien
Lähellä kuolon rantaa."

Ja vasamata nopsempaan,
Jonk’ ilmaan viskas jousi,
Nää sanat lensi halki maan,
Ja Suomen kansa nousi.

Nyt liekki sodan verisen
Levisi pitkin maata:
Ei Suomi sotaa Ilkkaisen
Unohtaa koskaan saata.
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Jo kohtas kosto sortajat
Kädellä ankaralla,
Siks kunnes juonet kavalat
Löi Ilkan Nokialla.

Tuo teot suuret kunniaa;
Tok’ viedä voivat muuhun,
Ja Ilkan tietä suorimpaa
Ne veivät hirsipuuhun.

Yaan varmaan Ilkan neuvo tää
Yiel’ elää kansan suussa:
Kauniimpi orjan elämää
On kuolo hirsipuussa.
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SANTA'VUOREN TAPPELU.

§antavuori, surun synkän mieleeni saa sana tuo!
Santavuorell’ liikkui kuolo, siellä vuosi hurmevuo.

Kaikukohon sieltä nytki jälkeen vuosisatojen
Taru pieni taistelusta, saatu haudoilt’ urhojen.

Taisteltihin lakkaamatta varhain aamust’ alkaen,
Illan tullen loppui vasta kuolon leikki verinen.
Illan tullen talonpoikain toivo vaipui kuolemaan,
Taipui, niinkuin päivä kirkas vaipui länteen sam-

mumaan.

Eaikkahasti raikkui silloin riemuhuudot sotilain;
Sorrettujen huokaukset hukkui riemuun sortajain.
Huudot kuullen, kuoleva nous’ talonpoika istumaan,
Kuolon kalme kasvoissansa, pilkan hymy huulillaan.

»Eiemuitkaatte", niin hän huusi, „rikoksista rie-
muitkaa;

Murrettu on Suomen kansa, sorrettu on Suomen
maa;

Eiemuitkaatte siitä, että päivän peitti musta yö,
Eiemuitkaatte siksi, kunnes koston hetki vihdoin

lyö".
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„Toivehemme halla kylmä kyllä kuolettanut on,
Urohomme urheimmat sortuneet on kuolohon;
Mut ei talonpojan voima murtunut oo vieläkään:
Vartomaan hän tottunut on, tottunut on kärsimään. “

»Nähneethän jo usein oomme, kuinka koko vuoden
työn

Kova onni kukistaapi, tulless’ yhden halla yön;
Mut ei silti mieli murru, eikä murtua se saa:
Kesää uutta toivokaamme, se voi kaikki parantaa.“

»Kesä uusi koittaa vielä, vaikka kauan viipyiskin,
Kansa uusi nousee silloin, kansa mielin hehkuvin;
Sortajansa sortamalla, onnelien sen käypi tie,
Mutta riemuhuudot teiltä kadoksissa silloin lie.“

»Riemuitkaatte rikoksista nyt te kansan sortajat,
Nythän valta teidän onpi, nyt te ootte voittajat.
Tuhotöistä riemuitkaatte, teidän onpi halla yö,
Mutta seuraukset senki poistava on kansan työ. 11

Näin hän lausui. Sammuneena silmänsä joummistuu,
Kuollehena kuollehitten päälle päänsä kallistuu.
Taivahalla kirkkahasti kimaltelee tähti vyö,
Yli Suomen lepää synkkä Nuijasodan halla yö.
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JAAKKIMA BEKENDS.

clEjerends herra hovissansa
Mies oP aimo aikanaan,

Kau’as kaikui kunniansa
Yli suuren Suomenmaan.

Jalo oli herran henki,
Suuria se mietti vaan:
Rovon rosvos viimeisenki
Köyhältä hän miekallaan.

Naapurina Peipon maata
Talonpoika omistaa;
Koskaan tavata et saata
Talonpoikaa parempaa.

Naapurikin Berends kerran
Hovistansa ratsastaa.
Uljas oli ryhti herran,
Uljaast’ orhi korskuaa.
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Joutuisasti hepo juoksi,
Kohta kulunut on tie:
Peippolahan, talon luoksi,
Ratsu isäntänsä vie.

Katsojalle kaunoisasti
Viljapellot vihannoi.
Talonpoika taitavasti
Raataa siellä, minkä voi.

Mutkat halpaa halvemmiksi
Herran jalo mieli ties.
Asiansa ajoi siksi
Suoraan Berends, niinkuin mies,

„Maistasi,“ hän ärjyy, „näistä
Luovu, minulle ne suo.
Tieltä voimakkaamman väistä:
Tapa vitsahan on tuo."

Talonpoika joutuisasti,
Herran eessä paljain päin,
Kumartaapi maahan asti,
Vastaa herralle nyt näin:

„Vieroittaa te ette saata
Talonpoikaa tavastaan:
Ei hän tahdo toisen maata,
Eikä luovu omastaan."
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Berends herra aikanansa
Aina oli aimo mies.
Työnsä kerran alkamansa
Myöski lopettaa hän ties.

Maaksi Peippolan ens yönä
Tuli tuima tasoittaa.
Muu ei isännällä työnä:
Vaivojaan vaan valittaa.

~Mut ei hädäst’ itku päästä,
Niin hän miettii vihdoinkin,
„Itse auttaa itsens hä’ästä,
Se lie keino viisahiuV

iC

Aika riensi. Riemahdellen
Piti Berends pitojaan.
Vieraista yks ilkkuellen
Silloin alkoi kertomaan.

„Hyöty suuri rovioista
Olevan ei näytäkään:
Peippola nous raunioista
Ehompana entistään.“

Hovistansa vielä kerran
Berends herra ratsastaa.
Tulta iski silmä herran,
Tulta orhi korskuaa.
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Joutuisasti hepo juoksi,
Kohta kulunut on tie.
Ratsu talon uuden Juoksi
Isäntänsä tuiman vie.

Talonpoika pellollansa
Työssä on kuin ennenkin,
Hälle herra ratsultansa
Ärjyy äänin vihaisin;

„Julkeutt’ en vielä moista
Nähnyt ole milloinkaan!
Kuinka taloa teet toista?
Teetkö senki palamaan?"

Talonpoika joutuisasti,
Herran eessä paljain päin,
Kumartaapi maahan asti,
Vastaa herralle nyt näin:

„Se on talonpojan työksi
Aina tullut Suomenmaass’:
Minkä herra maahan syöksi,
Eakens talonpoika taas."
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VANHUS.

|f/epoa vanhus itsellesi suo.
(Ifyi Mit’ auttaa sua raataminen tuo?"

„Jo raskaaksi sinulle käypi työ;
Ei kädessäsi kirves puuta syö."

„Teit työtä nuorna; nyt jo vanha oot:
Nyt vuorostansa nuoret raatakoot."

Vakaasti vanhus silmäs puhujaa;
„Ei tehtäväänsä kesken jättää saa."

„Mä raadoin ennen käsin voimakkain:
Nyt heikontunut lienen voimiltani."

„Mut miksi kesken työstä luopuisin?
Työalan määräs Luoja kullekin."

2
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..Ken jättäis työnsä Luojan säätämän?
Työaika onpi aika elämän. 1 *

„Sentähden raadan, raadan täällä vaan,
Siks, kunnes kutsun Luojaltani saan. 11
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ONNETON.

M iin musta, niin synkkä yö syksyinen
Q® Mut synkempi vielä on eloni tie.
Yoi yölläki tuikata tähtönen vielä,
Mut tähteä yhtään ei eloni tiellä.

lie;

Yön toivona tähtöset kirkkahat on:
Ne viittaavat valoon ja aurinkohon.
Mut toivot ne seuraa ei eloni myötä:
Mä viettänyt ain’ olen tähcletönt’ yötä.

Yoi, yöhöni, Luoja, yks tähtönen luo
Ja loistaa sen mieleeni kurjahan suo.
Sit’ iloiten seuraisin eloni tiellä
Ja kuollessain siihen mä katsoisin vielä.
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AATOS.

aatos nopeaan
(5b Maasta surkeasta.
Yieras olet täällä vaan,
Tullut taivahasta.

Lennä armon Herran luo,
Isän parahimman:
Siellä Isä sulle suo
Levon armahimman.

Kohta itse joutunen
Maalle toivotulle.
Sija siellä suloinen
Taimista sä mulle.
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EPÄILIJÄ.

] o mennyt on tuo aika ihanainen,
fej Jolloin mun mieltäin riemu täyttää voi,.
Ja jolloin mulle toivo taivahainen
Maailmat uudet ihanammat loi;

Jolloin mä luulin, että ihmisessä
Vaan vallitseepi hyveet, totuudet:
Tuo luulo silloin lapsen sydämessä
Sai syntymähän haaveet suloiset.

Min kauniilta maailma silloin näytti,
Kuin heijastus se oisi taivahan,
Riemulla kaikki sydäntäni täytti
Ja mieltä johti luoksi Jumalan.

Lauluissa lintuin, metsän huminassa
Soi ääni taivaallisen hyvyyden,
Ja taivaan tähdet kirkkaat loistamassa
Näin helmassa myös meren syvyyden.
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Mä tunsin silloin, kuinka lemmen valta
On yhdistänyt taivallan ja maan,
Ja odan ottanut pois kuolemalta
Ja edenin taas luonut uudestaan.

Mut aika riensi, ja sen suloisuuden,
Mi luoma oli ihmishyvyyden,
Sen kadotin mä, tulless’ ajan uuden,
Kun tunteneeksi tulin ihmisen.

Kun nähdä sain mä paheen ilveily,sten
Totuudet, hyveet jaloin tallaavan,
Niin, raivotessa synkkäin epäilysten,
Näin onnen, sulon, kaikki katoovan.

Nyt tyhjyys silmissäni kaikki täyttää,
Jos käännyn vaikka minne katsomaan:
Kolkolta mulle elämäni näyttää,
Ja kolkko onpi matka manalaan.

Ah, Herra, suo viel’ omien olla mulla!
Suo lapsen mieli hetkeks uudelleen
Ja anna sitten tuonen tuiman tulla
Mua viemään täältä lepoon ijäiseen.
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KOSKEN PARTAALLA.

kerran, mielin raurheisin,
(S 1 Mä kosken partahalla katselin,
Kuink’ aallot, yhä uudet, voimakkaina
Toistensa kanssa kilpailivat aina.

JSTiin voimakkaasti huminansa soi,
Kuin vapahitten ääni yksin voi.
Riemuiten riensivät he polkuansa,
Ja sanat nää mä kuulin pauhussansa:

Eteenpäin käyvät lapset Vellamon,
Eik’ estä heitä käsi kohtalon:
Ei kadota se koskaan onneansa,
Ken vangita ei anna sieluansa.“

„Kuin me, te ihmislapset riemuiten
Eteenpäin kulkisitte onnelien,
Jos voimanne te kerran tuntisitte
Ja kahlehitta käydä tohtisitte. 1 '
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LAULUMME.

(ri^r
joMjiks moitit Suomi, että laulajoillas

On heikko ääni, heikko kuntokin,
Ja että Wäinön kannel vainioillas
Ei enää kaihi sulo sävelin.

Ken vapaaks syntyi, kituu kahleissansa
Ja intons sumeassa surkastuu;
Ei voimakkaana virtaa laulantansa,
Mut vienoks valitukseks muodostuu.

Mutta jos Suomi kerran rohkeasti
Sä astut vapauden taistohon
Ja murrat kahleet, joihin viekkahasti
Sun voimas, onnes kiedottuina on.

Niin silloin kanteleelta katoaapi
Se este, joka tukehdutti sen,
Ja korkealle laulu kohoaapi,
Kuin lintu häkistänsä paeten.
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UUSI AIKA.

/Öä?

j|Jpois huoles heitä ihmiskunta!
tJA Uus aika sulle aukeaa.
Näit kau’an vapaudest’ unta:
Uus aika mies toteuttaa.

Ken orja on, hän kuolkohon,
Tai vapahaksi tulkohon.

Jo sorrettnn’ oT ikeen alle
Sun henkesi vuostuhannet:
Se pyrki ylös korkealle,
Sen painoi maahan kahlehet.

Ken orja on, hän kuolkohon,
Tai vapaaksi tulkohon.

Nyt yli maiden vilppahasti
Käy uuden elon tuulahdus,
Ja raikkaana soi pilviin asti
Tää ihmishengen huudahdus:

Ken orja on, hän kuolkohon,*

Tai vapaaksi tulkohon.
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Ja voimakkaina kaikki kansat
Nyt herää valon taistohon;
Ei kestä pimeyden ansat,
Kun henki pyrkii valohon.

Ken orja on, hän kuolkohon. L ?
Tai vapahaksi tulkohon.

Ken kahlehista kirotuista
Ei irti päästä tahtoiskaau?
Ken pyrkii ajan taisteluista
Taas orjan rauhaa nauttimaan?

Ken orja on, hän kuolkohon h

Tai vapahaksi tulkohon.

Ei unta orjain torkkuvitten
Uus aika tullut säästämään.
Uus aik’ on aika vapahitten,
Ja sanat nää on kilvessään:

Ken orja on, hän kuolkohon
Tai vapahaksi tulkohon.
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SPARTACUS.

N; yt maineestas ylpeä Roomalaiskansa
ö® Taas tervehdys sulle sun tuomituiltasi
He taasenki taistellen, hurmehellansa
Jo kastella aikovat arenatas.
Siis leikkikin joudu: sä lemmithän verta-,
Tul’ orjies taistoa ihailemaan.
Tää nautinto suli’ on nyt viimeinen kerta.
Ja viimeinen onpi se ilmoilla maan.

Näät, tullut on maailman uudistushetki:
Sen huumeisen ruskon nyt koittavan näät.
Pois kahleensa luovat jo nääntynehetki,
Ja orjilla vapauden kanssa on häät.
Sä maailman voittaja, valtojen valta,
Mi urhoja kaadoit ja orjia loit,
Nyt maailma vapaa on sortosi alta,
Sua kutsuu se: jälleen se voita, jos voit.
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Te. kumppanit, nyt verileikkikin mennen
Jo tuntehet säälin pois karkoittakaa.
Petoeläinten kanssa me painimme ennen,
Mit’ taasenki tappaa nyt kalpamme saa:
On vastustajamme tuo sortaja suurin,
Jonk’ orjana liuokaapi Immeinen maa;
Sen valta pois maasta nyt perkatkaa juurin
Ja vapaille sijaa niin valmistakaa.

Ken tuskia tuntien, huolissa huokaa,
Hän huutaapi teitä nyt auttajilleen.
Oi, lohtua kurjille, sankarit, suokaa
Kun turmion tuotte te sortajilleen.
Ken onnensa hylkynä kahleissa nääntyy
Ja hurjana kuoloa kutsuupi vaan,
Jo tuskansa tuikea riemuksi kääntyy,
Kun kahleita käytte te irroittamaan.

Siis kahleesi, orja, jo kätköhön peitä,
Käy orjuutta vastaan nyt taistelemaan.
Sä, maailman sortama, huolesi heitä,
Käy maailman huolia huojentamaan.
Jo raukeepi rajoitus orjan ja herran,
Jo katkeevat kahlehet ruostunehet,
Jo kuolohon tuomitut viimeisen kerran,
Sua, Eoomalaiskansa, nyt tervehtävät.
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VÄINÄMÖINEN TUONELAN JOELLA.

Tuonetar.

tMwiksi huudat, Wäinämöinen, venhettä sä multa?
Ää- Ei oo vielä katkennunna elon lanka suita.
Ei se ihmishenki täällä tunne ilo mieltä,
Joka kuolon kutsumatta tulee tänne sieltä.

Wäinämöinen.

Tietoja mä etsinyt oon elävitten mailla,
Monta niitä saanut oon, mut monta viel’ oon vailla.
Tiedot kaikkein syvimmät ne kuolo meiltä salaa,
Siksi sinne kuolon maille mieleni nyt halaa.

Tuonetar.

Kyllä täälT on tietoja, mut ei ne sua auta:
Yksi tie vaan tänne on, sen nimi onpi hauta.
Henget tänne saapuvat; mut eivät ruumihinne,
Ja ken tänne kerran saa, ei palaa enää sinne.
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Wäinämöinen.

Läpi vääräin suurimpain ja läpi kuolojenki
Tiedon ikilähtehelle rientää ihmishenki.
Tie kun yksi suljetaan, se toisen kohta raivaa.
Ei se kammo knolemata, eikä karta vaivaa.

Tuonetar.

Venheeni mä snlle tuon. Tok’ itseäsi säästä!
Luoja lakins rikkojaa ei kostamatta päästä.
Kuolon salaisuuden Luoja ihmisiltä sulki:
Uskallatko koettaa sä saattaa sitä julki?

Wäinämöinen.

Eohkeutta rinnassani sanasi ei kaada:
Kaikki pitää uskaltaa, jos suurta tahtoo saada,
Tieteelle mun sydämeni rinnassani sykkää.
Sille uhraan elämäni. Venhe ulos lykkää!
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l y

WÄINÄMÖISEN VIIME SANAT.

Ifcfus aika alkaa, uutta tointa tuoden,
Uus henki liikkuu, uudet riennot luoden

Ja unhotukseen vajoo vanhain työ.
Nyt vasta koitti Suomen aamuhetki;
Ei poista sitä päivän voittoretki,
Sen poistaa synkkä, kolkko kuolon yö.

Oi, maani armas, tulless’ ajan öisen,
Tok’ elää vielä lempi
Yaikk’ ei se enää auttaa sua saa.
Mut vielä loiston mieleeni se luopi,
Ja mitä kohtalosi snlle suopi,
Sen silmä tietäjän viel’ eroittaa.

Ja vaikka pilvi peittää onnes tähden,
Ja synkkää kaikk’, on ihmissilmän nähden,
Niin vielä valo mielessäni on:
Mä muistan Suomen alkavaisen aamun,
Nään yönsä synkän, kammottavan haamun,
Mut nään myös uuden aamun auringon.
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Yö oli ennen synkkä, pilkkomasta,
Yö sydämissä, niihin valistusta,
Mä luoda tahdoin ja mä aamun tein.
Kun pimeys muut henget kaikki voitti,
Mun rinnassani aamu kirkas koitti:
Mä henkein valon annoin kansallein.

7

Kun paimeneton lauma hajullansa,
Niin eksyneenä eli Suomen kansa:
Ei tuntenunna veli veljeään.
Mä silloin Suomenkansan sydämestä
Loin laulun helmet esiin piilemästä,
Ja Suomi alkoi tuta itseään.

Ei ihmishenki heikkouttaan,voita:
Se johtajiksi tahtoo Jumaloitu.
En niitä ryöstänyt mä kansaltani;
Mut vaikutuksen alan avaramman
Ja muodon jalomman ja korkeamman
Loin Jumalillekin mä laulullain.

Ja laulu pyhä puhui sydämille
Ja antoi innon ihmisaattehille
Ja johti niitä valoon, onnelien;
Sen loistellessa elon riemu loisti,
Se kuolemalta kamaluuden poisti,
Se voimaa vuosi ihmismielelle!!.
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3

Nyt tuopi vieras uskontonsa uuden:
Se karkoittaapi elon suloisuuden,
Se orjia vaan vaatii itselleen.
Ei suo se sijaa ihmisaattehille,
Mut palvelusta ilnnishourehille.
Se laulun vapaan vaihtaa rukoukseen.

Se sammuttaapi aamun alkavaisen,
Se kuolettaapi voiman Suomalaisen,
Ja Suomen mielen vapaan orjuuttaa;
ja uskon kilven kiiltäväisen alla
Käy vieras maahan mielell’ ahnahalla,
Ja vapautes, Suomi, lannistaa.

Niin loppuu aamus vasta alkaneena,
Ja toivos kukat tuskin puhjenneena
Jo jäinen halla viepi kuolemaan.
Ja lapses muukalaista mukaellen,
Vieraina itsellensä, ilkkuellen
Niit’ omin jaloin käyvät tallaamaan.

Yö peittää kaikki sumuvaipallansa,
Ja valons kadottaapi Suomen kansa
Ja pimeässä eksyy itsestään.
Tok’ kipinäinen väliin vielä loistaa,
Mi turhaan koittaa öisen sumun poistaa
Ja kohta sammuu yöhön synkeään.
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Mut kerran kipinäiset yhteen saapi,
Ja ajan myrsky niihin puhaltaapi,
Ja liekki syttyy, valon synnyttää.
Nään uuden valon vihdoin säkenöivän,
Nään työni suuren silloin hedelmöivän,
Nään, kuinka aamu uus sen herättää.

Ken valon otti pois? Se pakeneepi.
Nyt pimeässä henkein hapuileepi,
Ei loista sille enää vastaisuus.
Jo tiedän. Henki minusta nyt lähti,
Hus aika alkaa, loppuun aikan’ ehti:
Mua tarvitse ei enää aika uus.

Siis viime kerran katsoin vastaisuutta,
Näin surua sen, näin sen suloisuutta;
En nää sit’ enää, nään tok’ enemmän:
Nään korkeamman hengen löytyväksi,
Mi voiman suo, työn antaa tehtäväksi,
Ja joka johtaa kansain elämän.

Sit’ tutkimaan ei ihmishenki riitä;
Tok’ kiittää tahdon Herra sua siitä,
Ett’ osaksein työn suuren suita sain.
Työs tein: tein maallein palveluksen parhaan,
Ja jospa joskus jouduinki mä harhaan,
Totuutta toki lakkaamatta ha’in.
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Et viipyä mun täällä enää anna,
Työn tehtyäin nyt nukkumaan saan panna,
Ja unen’ ijäisesti kestääpi;
Myös kansaani yö synkeä nyt kohtaa,
Tok’ uuteen valoon henkes sitä johtaa,
Ja kerran työhön henkens herääpi.
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MATTI NIELU.

f ies oli uljas elon kahakoissa
Tuo Matti Nielu, parhaan vertainen.

Vaikk’ kahakkansa kaikki kapakoissa
Ne taisteltihin luona lasien.

h

Oi, sydäntänsä jaloa! Ei moista
Yoi kerskaella moni omanaan.
Kuink’ ihanasti säälitellä toista
Hän taisi, tyytyväisnä juodessaan!

Niin kaunihilta katsehensa näytti,
Kuu puhe kääntyi elon kurjuuteen,
Ja kyynelehet silmäns silloin täytti,
Ja lasinsa hän täytti uudelleen.

Niin hellä oli jalo sydämensä,
Ett’ istuessaan kanssa kumppanin,
Hän vihdoin, juotuansa kylliksensä,
Jo itki ihan ilman syyttäkin.
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Mut puheens oivat! Ken sai niitä kuulla.
Hän varmaankin ne kätki mielessään.
Min kauan puhui Matti itkusuulla,
Kun kielens liikkua voi vähääkään.

'?

Mä muistan tapauksen kapakasta,
Mä viime kerran Matin silloin näin.
Hän haasti silloin paljo taivahasta .

Ja riemuista hän kertoi enkelein.

Ja puheens virta vuosi vertauksilla,
Mut vihdoin purskahti hän itkemään,
Ja jaloilla hän nousi horjuvilla
Ja lähti kotihinsa pyrkimään.

Hän ylös katsoi. Varmaan taivahilta
Hän merkkiä odotti itselleen;
Mut alas putosi hän portahilta,
Ja niskaus huomattihin taittuneen.

Min elost’ eros kautta hairahduksen
Nyt Matti kompastuuhan ihminen
Ja varmaan suotte hälle todistuksen,
Ett’ oli kuolons elons vertainen.
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UNELMA.

'Q-
Mi äin unta, että kuoltuain

G® Mä nukuin tyynnä haudassain
Kun haudan aukeevan mä luulin
Ja äänen korvissani kuulin:

„Yuossadat nukkunut jo oot,
Nyt kuolon sumut poistukoot.
Käy kulkemaan taas elon tiellä
Ja kansaasi sä etsi siellä. 11

Mä nousin, lähdin kulkemaan
Ja hyvin tunsin oman maan:
Se nousnehelle nurmen alta,
Yiel’ entist’ tuntui kauniimmalta.

Mut kuinka kuljin etsien,
Kansaani löytänyt mä en:
Mun maassain ventovieras kansa
Iloiten nautti onneansa.
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Se lauloi kielin vierailin:
„On Suomi maista ihanin.“
Mut suru sydämeni täytti,
Ja vieraalta muu maani näytti.

Mä lausuin silloin huokaillen:
„Pois hautaani käyn jällehen.

Ken yksinään jäi kansastansa,
Hän asuu parhain haudassansa. “

Mut kun näin mielein vaikeroi,
Mun korvissani laulu soi;
Se lauloi kansast’ entisestä,
Sen taistelusta viimeisestä.

Se kertoi, kuiuk’ eest’ isäiumaan
Se tyynnä kulki kuolemaan,
Ja kuinka vielä kuoltuansa,
Jäi kaikumahan kunniansa.

Ja laulu lakkas. Siitä sain
Niip oudon tunnon rintahain:
Mun mielein muuttui iloiseksi,
Mut itsein toivoin kuolleheksi.

Ja vihdoin lausuin miettien:
„Yoiu käydä hautaan jällehen.
Mun kansain kuoli kunnialla,
Siis tyynnä nukun nurmen alla.
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YÖLLÄ.

Wf iel’ onpi ja ollut on ammon,
Ks) Elonaikana ihmisien,

Yö tuojana rauhan ja kammon
Ja luojana unelmien.

Yö orjia varten on varmaan
Yön heimoa lieneeki nuo!
Mut säteistä vaan valon armaan
Vapaa mies elonvoimia juo.

Ei rauhaa oo hengelle suotu:'
Sen taistella täytyypi vaan;
Eik’ unelmilla viel’ luotu
Ole suuria milloinkaan.

Elon taistelu tuima ja hurja
Valon aikana käytävä on:
Yön ystävä, pelkuri kurja,
Pimeytehen poistukohon.



41

Siis aurinko jälleen sä loista
Ja valoa maalleni luo,
Pois rauha ja kammo sä poista;
Unelmille et sijaa sä suo.

Yön kuolon synkeä haamu
Ijäks kaikeksi poistukohon.
Oi, terve sä alkava aamu!
Elo selkeä seurassas on.
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ESI-ISÄIN ÄÄNI.

gi koskaan maailmoita
Isämme voittaneet,

Ei töitä mainioita
He muistoks jättäneet.

Ei laulujensa laine
Oo kauas vierinyt,
Ei Suomen suvun maine
Oo niissä levinnyt.

Ei suuriin muisteloihin
Työt isäin syytä suo;
Mut töihin mainioihin
Tok’ kutsuu meitä nuo.

Näin ääni haudoistansa
Soi yli Suomen maan:
„Nyt työhön uusi kansa,
Yie Suomi kunniaan!“
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..Niin synkän varjon heitti
Sun maalles valta yön:
Se pimeyteen peitti
Sun isiesi työn/ 1

„Ja pimeästä yöstä
Nous joukko peikkojen,
Ne tahtoi kausas syöstä
Joukosta kansojen. 11

„Ei Suomi vaikeroinut,
Se taistellut vaan on,
Ja murtaa sitä voinut
Ei käsi kohtalon. 11

„Nyt poistunut on taika,
Mi meit’ on sitonut:
On mennyt öinen aika,
On aamu alkanut. 11

„Nyt näyttää voimiansa
Saa kansa Suomenmaan:
Siis työhön uusi kansa,
Yie Suomi kunniaan! 11
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KUOLEVA SOTURI.

kentällä tappelu tanterehen
Niin katkeraan liuokaten nääntyy?

Siell’ lepääpi soturi urhoollinen,
Mut virtana veri jo vuotaapi sen,
Ja silmänsä pohjoseen kääntyy.

On vieras se kansa, on vieras se maa,
Jonk’ eestä hän henkensä heittää;
Ei silmäystä säälin hän keliäkään saa.
Hän tuskaa nyt tunteepi katkerimpaa,
Ei murhettans taida hän peittää:

„Miks onneni," huokaa hän, «maaltani pois
Mun viskas ja tänne soi kuolla?
Siell7 ystävä varmaanki kuollessain ois,
Jok’ kyyneleet pyhkis ja lohtua tois;
Yaan hylkynä täällä saan kuolla."
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Mut virtana rinnasta vuotavat vaan
Nuo lälitehet punaisen tummat,
Jo aatoksen» alkavat harhailemaan,
Käy mielensä murheinen hourailemaan,
Ja kuvat nyt syntyy niin kummat:

Hän lapsi viel’ onpi. On tuttu se tie,
>ot* iloiten kotiinsa lentää.
Mut missä nyt äitinsä lempeä lie?
Hän poissa on. Riemun pois kaipaus vie,
Ja kyyneleet silmähän entää.

Ken tuleepi? Äitikö olla se vois?
Hän surrako lapsensa sallis?
Ei, kyyneleet pyhkii hän silmistä pois
Ja kuiskaapi: „aika jo levätä ois,
Käy nukkumaan lapseni kallis.“

Ja vuoteelle äiti jo lapsensa tuo,
Ja katsellen lastansa sorjaa,
Hän rukoillen kääntyypi luojansa luo.
Sill’ aikaa vaan vuotaapi hurmehen vuo,
Ja uhrinsa kuolema korjaa.
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MUSTALAINEN.

Saksin kulku kolkoks käy. Terve matkamies!!
:) Mustalaisen seura suo hupaa kukatiesi.

Kulkenut oon iloiten
Halki maitten useitten.
Koti kaikkialla
Milli’ on taivasalla.

Kysyt, enkö kaivannut koskaan kotimaata?
Mitä sillä tekisin, arvata en saata.
Luona kansain kaikkien
Ilon löytää iloinen.
Näin jo maata monta
Mut en riemutonta.

„Mik’ on minun uskontoin?“ Tahdotko sen kuulla?
Tuta riemu rinnassain, laulaa sitä suulla.
Elämämme meille on
Suotu vuoksi nautinnon.
Sen, ken sit’ ei nauti,
Tappakohon tauti.
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Sanot, että maailma oma onpi Tuonen,
Että elo loppnupi. Kernaasti sen suonen!
Kuka täällä viitsiskään
Elää, elää yhtenään?
Uupuu vihdoin henki
Keskell’ ilojenki.

„Mutta jälkeen kuoleman? 11 Kukapa sen tietää?
Tuskin tutkimistakaan asia tuo sietää.
Kuihtuu kukka, kaatuu puu,
Linnun laulu lakastuu:
Min käy elävitten.
Mitä tulee sitten?

„Oonko tuskaa tuntenut? 11 Turhanpäiväisillä
Älä mua rasita enää kyselmillä.
Sulaa suru suurinkin,
Kuivaa kyynel kuuminkin.
Omat huoles kanna,
Iloita mun anna.
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OLLI TIAINEN.

dpp un kerran eestä isänmaan mä auran miekkaan
eJirS) vaihetin,
Niin rinnassani hehkuvaa mä tunsin tulta sankarin.
Kun muhien Ilkan aikoina, niin luulin kansan

nousevan
Ja voimakkaana voittohon mun jäljissäni astuvan.

Ja joukko kasvoi. Auraltaan riens talonpoika
taistohon;

Hän tiesi minut omakseen, sentähden luotti voit-
tohon.

En epäillyt, mut rinnassain heräsi uljas aatos tää:
Mun kauttani maani pelastuu, mun äänein Suomen

herättää.

Mut onni petti. Toiveeni ne raukes kaikki ker-
rassaan.

Pakohon voitto vaihtuikin ja herääminen kuolemaan.
Pois .maastani mä pakenin, ja korvissani ääni soi:
Sun työsi turha ollut on, ei herätä sun kansas voi.
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Ja vuodet vieri. Wieraissa mä vietin aikaa kat-
keraa.

Kuink’ öisin voinut iloita, kun häväisty oi’ isäinmaa?
Mä mietin näin ja miete tää mun rinnastani

rauhan vei:
Muut kansat herää vapauteen, mut kansani se herääei.

Mun maani muisto mielessäin oi’ lakkaamatta päi-
vin, öin;

Vaikk’ kansaani ma halveksin, niin luoksensa tok’
ikävöin.

Yieraiss’ en kuolla tahtonut; mä siellä kuolla
halusin,

Miss’ ennen täynnä toivoa mä elämästäni iloitsin.

Oon tänne tullut. Täällä nään mä olot kaikki
muuttuneen:

Ei kuollut ole kansani, se näkyy eloon heränneen.
On rauha mieliin astunut, ei kuolon rauha kum-

minkaan,
Mut rauha mielen semmoisen, mi varma onpi on-

nestaan.

Ja noussut onpi kansani, ei taisteluhun veriseen,
Mut hengen työhön uutteraan: vapauden sotaan

totiseen.
Kun miekka mielet vieroittaa ja mahtavimmat

maahan lyö,
Niin kaikki kansat yhdistää ja heimostaapi hen-

gen työ.



50

Min tyveneksi tyyntynyt on mielein tätä nähtyäin,
Ja rauha, toivo totinen nyt vallitseepi mielessäin.
Sun tietäs horjumatta käy ja kohtalosi itse luo
Ja hauta tyven, rauhainen, helmassas, Suomi

mulle suo.
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LEIVONEN.

eteläss’ sain mä, vaan kuitenki pois
(5) Mä riennän nyt pohjolahan.
Mitä suloista muualla tuntenut oon,
Käyn maalleni laulamahan.

Iki kirkkaus etelän taivaalla on,
Ja taivaiset siellä on maat:
Mitä suloista mielesi tuntea voi,
Sen tuntea siellä sä saat.

Kukat kaunihit siellä on, kauniimmat kuin
Sun aatokses arvata voi.
Sulo sävelet, unissas kuullut joit’ oot,
Siell’ luonnossa kaikessa soi.

Ilon eteläss’ sain mä, vaan kuitenki pois
Mä riennän nyt pohjolahan;
Mitä suloista muualla tuntenut oon,
Käyn maalleni laulamahan.
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Maani kylmä on: lauluni lämpöinen on,
Se lämmön ehk’ armaalle tuo;
Luonto jylhä on; lauluni mahti kenties
Ihanammaksi luonnonki luo.
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SYNNYINSEUTUNI.

Qt4 Wleltäm kun painaa murhe musta,.
Luokses silloin, etsein lohdutusta.

Eauhaa pyytäin, pyrkii aatoksein:
Siellähän aiu’ ennen löysin hoivan.
Siellä vaivoissani avun oivan
Eakkahiltani sain tuskilleni.

Eiemua kun sydämeni saapi,
Ihanuus kuu mieltäin innostaapi,
Kirkkaana oot silloin muistossani:
Muistan kuinka riemut puhtahimmat.
Kuinka tunteet kaikkein ihanimmat
Helmassasi tuntea mä sain.

Sydämeni sykkää yhä sulle!
Maailmain ja kotimaani mulle
Muinen olit, seutu armahin.
Laajemmiksi kasvoivat ne sitten;.
Mutta mielestäni yhä niitten
Vielä olet helmi kallihin.
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JUOMALAULU.

o.
.Pois huolemme kaikki jo poistukohon:

Yaan riemua varten tää maailma on
Niin paljo, niin paljo on riemuja maan;
Ken hullu siis huolista huolisikaan?

Ken riemuita tahtoo, hän joutukohon
Ja juokoon; jo pullomme puolillaan on.
Jo hukkukoon huomeua taivas ja maa,
Kun siksi vaan juoda ja riemuita saa.

On joutuva viimeinki kuoleman yö:
Se pullomme kaataa ja pirstoiksi lyö,
Se pois meidät kantaapi riemuista maan.
Ei peljätä tarvis. Se tulkohon vaan!

Kyll’ lienevät kuivia Tuonelan maat,
Ja viiniä turhaan ehk’ etsiä saat;
Mut muistaa jos voinee: nyt riemuisna juo!
Ja muistosi sielläki riemuja luo.
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NILS LAMMAS.

\/ äkäinen Herran lauma täällä on.
Mut urhokas sen prophetat voi taata.

Nils Lammas kuului samaan joukkohon,
Yaikk’ urhoks häntä sanoa ei saata.
Jos Herran sotilaat muut pelkäis niin.
Se joukko joutais varmaan h-—tiin.

Hän syntyi alastonna maailmaan.
Hiin lienee ollut monen muunki laita.
Hän kasvoi, paisui paksuks ruumiiltaan,
Yaikk’ oli, sanains mukaan, tiensä kaita.
Sen ties, ken katseen häneheu vaan loi,
Ett urhoillensa Herra muonaa soi.

Ja urhoksi hän luuli itseään,
Ja mainittava asehensa onki:
Se ase onpi tuttu ennestään,
Se murti munien muurit Jerikonki.
Jos kuinka uhkas valta pahuuden.
Sen kukistaa tais Lammas veisaten.
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Kun paistoi päivä, yö kun peitti maat,
Ain’ yhä Lampaan äänen sait sä kuulla.
Ja siitä opin oivan nyt sä saat:
Parhaiten palvelinhan Herraa suulla.
Noh, Herran luoksi mennee moni tie,
Ja vaivaa tuosta työstäkihän lie.

•r

Mut töistä kuolo ain’ on viimeisin:
Jo lakannut on Lammas laulamasta,
Ja kurkkuaan vaikk’ kuinka vaivaiskin,
Ei kuulu äänens tänne taivahasta.
Siis kuollessaan hän teki hyvän työn,
Kun nukkua voi muut nyt rauhass’ yön,
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SUOMEN AAMU.

Vy-amu koittaa. Suomalainen
■tö Työhön nouse nopeaan.
Unes poista. Torkkuvainen
Joutaa mennä manalaan.
Sumusi’ ajan
Pyrkii öisen
Valoon kansa

Paljo yössä synkeässä
Joutui suita kadoksiin;
Heimos kaikki pimeässä
Harhailivat eksyksiin.
Surma niistä
Peri monta.
Kuka muistaa
Onnetonta?
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Aamu koittaa. Veljiänsä
Suomi taasen tervehtää.
Yö ne viskas erillensä,
Päivä ne taas yhdistää.
Yhtyneinä
Voittaan niitä
Voima yön
Ei enää riitä.
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MUN ISÄINMAANI.

tl iU JTijyj un isäinmaani!“ ikävällä
Niin huokaa moni matkallaan

Kun turhaan etsii etähällä
9

Hän maassa oudoss’ onneaan.
Hän muistoissansa murhemielin
Sen löytyväksi huomaa vaan.

On maansa silloin muisto vainen
Mut muisto rakkaamp’ elämää.
Se onpi tunne taivahainen.
Mi itsessänsä yhdistää
Sen kaikki, mitä rinnassansa
Hän tuta taitaa pyhimpää.

„Mun isäinmaani!“ ikävällä
Niin huokaan usein minäkin.
Se on, kuin oisi etähällä,
Yaikk’ elän siinä itsekin.
Sen toisellaiseks toivo luopi,
Sen onnen toiseks toivoisin.
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On isäinmaani toive vainen,
Mi mieleeni luo loistettaan,
Se toive armas, ihanainen
Mua seuratkohon kuolemaan.
Se rinnassain on puhtain tunne,
Ja toivossa mä elän vaan.



Sisältö.

Wäinämöisen kantele .
. ! Sivu •i. /

Murheelle „ 5.
Kuoleva ........6. '

Ilkka 8.
Santavuoren tappelu 11.
Jaakkima Berencls 13.
Vanhus 17..
Onneton . . . 19.
Aatos 20.
Epäilijä „ 21.
Kosken partaalla ,23.
Laulumme 24.
Uusi aika 25.
Spartacus • 27-. -

"Väinämöinen Tuonelan joella „ 29.
Wäinämöisen viimeiset sanat 31J--
Matti Nielu „ 3öA"
Unelma 38.
Yöllä 40,
Esiisäin ääni 42.
Kuoleva soturi 44.
Mustalainen 46.
Olli Tiainen 48.-
Leivonen 51 J
Synnyinseutuni 53. 1
Juoma laulu 54.
Niilo Lammas 55.
Suomen aamu 57.
Mun isäinmaani 59.’











Hinta: 1 m. 50 p










