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5.

10.

NeljäsRuno.
Wäinämöinen nousee reestä ja pistoksen pirt-

tiin. Tuooan astia meren juosta, »vähäpä siitä.
Ukko ouostu meren paljoutta jo olisi loihtia, maan
ci muista itse rauan syntyä. ©en Wäinämöinen
hänelle kertoo ja siitä ukko alkaa muita sanoja
tukea. Niillä salpaa hän meren, sitoo suonet,
panee siitä poikansa tefemiä »voiteita päälle ja
kääri siteen ympärille. SBäinämöinen limuista pääs-
tyä paranee entistä ehommaksi jo kiittää julkista
toimoon jumoloto joka näin oli hänelle a»un an-
tanut.

manlja Väinämöinen
Itfe korjosto kohosi;
Nousi reestä nostamatta,
Yleni ylentämättä.
Suosta pirttihin tulewi,
Alle kattojen ajoksen.

Tuoahan hopia tuoppi
Kulta kannu konnetohon;
Ei »ea »ähästäfänä,
Pikkustokono piätä,
Werto manhan Väinämöisen,
Hurmetta jalon jumalan.
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Ukko uunilto urahti,
Halliparta paukutteli:

16. "Mi sinä lienet miehiäsi,
Jo kuko urohiosi!
2Bert' on seitsemän wenettä,
Kontokorwoo fahekfon,
©un polonen polwestosi,

20. Lattialle laskettuna.
Muistoisin sanoja muita,
Suuria meren sanoja,
Woon en armoa alusta,
Missä routa fpntpnynnd."

25. Siilon wonha SBäinämoinen
©anon »irkko, noin nimesi:
"Itse tieän rauon synnyn,
Armoon olun teräksen;
Wep on monhin »veljeksiä,

30.

Suli tuhmaksi rupesi,
Wolfia »varattomaksi;
Yleni ylen ehoksi,

35.

40.

Routo nuorin »veljeksiä,
Tuli kerron keskimmäinen.

Kaswo ai»an kouhioksi
Poltti maita, poltti soita
Paljo maita, paljo soitu,
©inu suunta poutamuonna,
Pahana polokesdnd,
Tulimuonno »oimotonna.
Pääsi routa piilemähän,
Piilemähän, säilymähän."



31
Ukko uunitta urahti,

©anan mirffo, nom nimesi:
Missä siilon routa piili,
Missä piili, fusfo faitp,
Sina fuuria poutawuonna,
Pahana palokefänä?"

45

Waka »onho Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Suolla siilon routa piili,
Sekä piili, jotta säily,

50,

Pitkän pitmen rannan päällä,
Tammen lotmasfa tafafen,
Nuoren neitosen nisissä,
Äaémamaifen kainalossa."

55

Oli siellä neljä neittä,
Koko kolme morsianta,
Utarilla uhfitmilla,

60, Nännillä pakottamilla,
Lypsit maalle maitojansa,

Uhkutit utorionso;
Yksi lypsi mustan maion,
Soinen mattian »ottttti,
Äolmanft tulipunafen.65

Ku on lypsi mustan maton,
©iita synty melto routa;
Ku on mattian wolutti,
©iit' on saatu rääkkyrouto;
Ku lypsi tulipunosen,70.
©iit' on tehtynä teräkset.

Siitä siilon rauta piili,
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Wuoen piili, toifen säily,
Heilumassa hettehessd,
Läikkymässä lähtehessä,
Suurimmalla suon selällä,
Tuiman tunturin laella,
Jossa joutsenet mummot,
Hanhi pojat hautelem».

75

80, Susi juoksi suota myöten,
Karhu kangasta samoten;
Susi nosti suosta mullan,
Karhu ravan fanfahosta.

Niin joutu jumala tielle,
Ndfi mustio nutria85
Sven forfan nostimilla,
Karhun fantapään sioilla.
Sonomi sanalla tuolla:
"Voi sinua routa rouffa!
Kun olet turjassa tilassa,
Motoloisesso majassa,
Suolla sorkissa futofen,
Aino forbun askelisso."

90.

Senpä päiwyen perästä
Routa suosta sotkettihin,
Maan liasta tietfottihin,
Vetelasta tvelottihin."

95

Ukko uunitta urohti,
Sanan mirffo, noin nimesi:
"Siitäfo se rauta synty,
Siitäkö teräs sifcsi?"

100

Waka »vanha Wainämöinen
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Itse wirkki,noin nimesi:
"Eipä wielä siitäkänä,

106. Ei perätt pereätand.
Eipä synny rauta raukka
Ilmon tuimatta tuletta,
Eikä kosmo korkioksi
Ilmon »veessä kastumatta.

2Bietihin sepon pajahan.110.
Alle ahjon Ilmari
Sano.seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen:
"Jos mo sun tulehen työnnän,
Alle ahjoni ajelen,115.
Sutet kowan korkioksi,
Ylen taéxvat kouhioksi,
Wielä »veistät »veikkoosi,
Lastuat emosi lasta."

120. Sillon »anno routa raukka,
Wonno »oikian »alansa,
Ahjolla, alasimella,
Wosorillo, »ottkomillo:
"Ompo puita purrakseni,

125. K:iwen syäntä syöäkseni,
Etten »veistä »veljeäni,
Lastua emoni lasta."

©»Hon seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,

130. Kauan työntdmi tulehen,
Alle ahjonsa ajeli;
Sako rauon taksi,

Kalewala. g
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Kasti weessä karkicttsi.
Koitti seppo kielellänsä,

135. Hiomin moisio mielellänsä,
Teräksen tefomujujo,
JRouan Jarfafuroepä.
©ano seppo Ilmarinen:
"di nämät x)pmat minulle

140. Teräksen tefomcfttp,
Rautojen rakentomattfi,"
"Mehiläinen meiän lintu!
Lennä tuonne liihyttcle,
Yhefsän meren ylitse,
Meripuolen kymmenettä;
Lennä soito, lennä maita,
Lennä falton konkohio;
Suo simoa pi»e§fäft,
Konna mettä kielessäsi,

145.

150. Seitsemästä heinän päästä,
Äuuen ruohosen nenästä,
Teräksille tehtärnille,
Rouville raottamille."

Herhiläinen Hiien lintu
Äatfelewi, kuuntelerni;155.
Katfowi katon rajasta,
"alta tuohen tuiotteli,
Noutoja rafettoisso,
Teräksiä tehtaissa.

Konto kdärmehen käpyjä,
Maon mustia mujujo,
Sisiliskon silmän teitä,

160.
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Sommokon falaroihojä,
Teräksille tehtäwille,

165. Koitoille rokettowille.
Siitä seppo Ilmarinen,

Tokojo iän ikuinen,
Luuli mettä kantatiehen,
Simo.» fulettonehen.

170. ©onon »irkki, noin nimesi':
"Ko närnät hywät minulle
Teräksen tekomesiksi,
Rautojen rokentomoiksi."

Oli oikoo wähänen,
Pikkuruinen piiramoto;
Jopa suuttu routa rouffa,
©eka suuttu, jotta spänt»,

176

Petti »oimancrt motanso,
©öi kun koira funnionfa;
Weisti raukka »eljeänsä,180
Lastusi emonsa lasta,
Auni lipsahti lihaan,
Kämi polmehen potofen,
Weren päästi juoksemahan,
Hurmehen hurahtamahan.

Uffo uunilta urahti,
Parta loulo, pää järähti:

185

"Jo nyt tieän rouan synnyn,
Tajuan tomat pahimmat.
Ohoh sinua rauta rouffo,190,

Rauta raukko, koito kuona!
Joko suurefsi sukesit,
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Kaswoit aiwan fauhiafft,
Kun fa loufott luontoasi.
Sukuasi suin pitelit!195

Et sä siilon suuri ollut,
Etkä suuri, että pieni,
Et kotvin koriokono,
Et komin kipusoskono.
Kun so maitona mokasit,
3tiegfasena riuottelit.
Nuoren neitosen nisissä,
Koswowoisen foinolossa,
Pitfän pilwen ronnon väällä,
Tammen latwaéfa tafofen.

200

205
Etkä sillon suuri ollut,

Etfd suuri, että pieni,
Kun so lietona lepäsit,
Seisoit selmdnd metenä,
Heilumassa hettehessä,
Läikkymässä lähtehcsio ,
Suurimmalla suon selolla,
Tuiman tunturin laetta.

210

Etkä sillon suuri ollut,
Että suuri, etkä pieni,
Kun so suosta sotlettihin,
Weteldsto mellottihin,
Maon liatta lietfottihin,
©aatihitt famen feoSta,
Kdsilorwon kostumatta,
Worpohon rimestymätta.

215

220,

Etkä siilon suuri ollut,
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Etkä suuri, etkä pieni,
Kun fa kuonana tohisit,
Wonnoit maimanen malasi,
Ahjolla, alasimetta,

225.

Wosarillo, wolkkomillo.
Tutit päästäsi pöhöksi,

Sukastasi turmelluhuit,
Petit woiwonen malasi,
Söit kun koiro kunniasi.

230

Mix käski pahalle työlle,
Kenp' on kehnolle kehotti?
Isäsifo, wai emosi,

235 Viito m.inhtn meljiäsi,
Söot nuorin sisariasi,
Woifo muu sukusi suuri?
©i isosi, ci emosi,
Eifä wanhin »veljiäsi,
Ei nuorin sisariasi,
Eikä muu sukusi suuri;
Itse teit tihua työtä,
Katkoit kalman tormollisto

240

Tule nyt työsi tuntemahan,
Pahasi parantamahan,245
Ennen kun sonon emolle,
Virkan »vierin »vanhemmalle;
Enempi emolla työtä,
Voima suuri »vanhemmalla,
Kun poika pahoin tekemi,
Lapsi ankein ofumi.

250

Kukapa miehistä pätomi,
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Urohisto kelpoa»!,
Weren suuta sulkemahan,
Tulewoto tukkimahan?255.

Kun ei lie minussa miestä,
Ufon pojassa urosta,
Tämän tuiman tuttiata,
Suonikosken sortojoto,
Lemmoll' on käet lihomat,
Pohon miehen paksut sonnet,
Tulemalle tuff p,
Saimaksi samoajalle.
Liitä sormesi lihoma,

260.

265. Poino paksu peufatop,
Tukkeheksi tuiman reiän,
Poikoksi pahan meräjän.

Piäty meri juoksemasta,
Hunne huppeHchtamosta,

270. Werl seiso, kun! seinä,
Asu hurme, kun! aita,
Kun miekka meressä seiso,
Saraheinä sammalessa,
Poosi pellon pientaressa,

275. Puu Honko petäikössä.
Woon jos mieli laatine»»

Liikkua lipehimmästi;
Niin sd liikkuos lihaSfa,
Sekä luissa luistaelloS.

280. Parempi sinun sisässä,
Alla kalmon faunihimpi,
Suonissa sorottamassa,
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Seko luissa luistamassa,
Kun on moohon muotomasso,
JRiffohin ttroestpmdsfo.285.

Syämessä sinun pop,
Alla keuhon kellarisi;
Sinne siirräte toätehen,
Sinne juosfos joutusaåti.

290. %,px)wx) tyyris tippumasta,
Punonen putoamasta;
Kun et tyywy, niin tyrehy;
Tyyty ennen Syrjän koski,

Joki luortonon tyrehty,
295. Meri kuirol, toimos fuitvi,

Sinä fuurra poutavuonna,
Tulimuonna »voimatonna.

Kun ci tuosta kyllä liene,
Wielä muiston muunki keinon,

300. Huuon Hiicsta potoo,
HelmctiStä fottiloo,
Jolla »erto keitetähän,
Hurmetta »artStetahan,
Weren moohon »vuotamasta,

306. Hurmefoen hurahtamasta."
©iit' on suonia ftteli,

Poito suonten solmieli,
Suonilankoja Uttemt,
©anoen sanalla tuolla:

310. "Soria on suonten »aimo,
Suonetor sorto »aimo,
©on»a suonten fetreäjd,
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Sorialla fctrinpuuHa,
Wosfisella »drttindllä,

315. «Koutosella rottohollo,
Tule tänne torwitesfo,
Käy tänne kutsuttama,
Suonisykkyrä sylissä,
Kolwofoäri kainalossa,
Suonio sitelemähän,
Päitä suonen päättämähän.

320.

Punaposki Suonen pojfa!
Puno nuoroa punaista
SBasten reittäsi »osettta,
Alla oilion kätesi,
Jolla suonia ptelen,
Päitä suonten solmielen."

325.

©illa suonia so»itti,
Päitä phtehen yhytti,

330.

335.

340. lonk' ci oo kuultu,eikä nähty,
Ruohon kaiken fusmontoa.

©uuffutusten suuret suonet,
Wattofuonet »ostotusten,
Limitysten pienet suonet.
Pani poikansa pajahan
Tekemähän »oitehia,
Rosmoja rakentamahan,
Noista heinän helpehistä,
Ätthatlatman tuttamtsta,
Mut oli tuotu toipolta
Siitä kylmästä toitota,

Suti poikanen pajasta
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Tekemästä woitehia,
Raswoja rakentamasta;
Ne lyönti ufon kätehen.345

Niillä »oiti Wäinämöista,
Pohoin tullutta poronsi.
Woiti otto, woiti päättä,
Woiti leskeä kerolla,

350, ©ano»i sanalla tuotta,
Laufu tuolla lausehella:
"JumaloiSta turma tulko,
Apu einetten emistä!
SBarjete »oloinen luoja,
Kotso kaunoinen jumala,
Jottei »vietäisi »töille,
SBottimoiUe »eäteltäisi!

355

Itse ilmonen jumola
WaljaStele »varsojasi,
Rakentele ratsujasi,260
Aja kirjokorjinesi
Läpi luun, läpi jäsenen,
Läpi liikkuma lihojen,
Läpi suonen soinnittoman.
Paa hopia luun lomahan,
Kulta suonen sortumahan,
Luu lihan litistymähän,
Weri suonen folmelohon.
MiSt' on kalmo Eottenunna,
©ihen kalmo kaSwattete;
Mista luuta luikahtanna,
©ihen luuta luikahuta;

365.

370
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Mistä suonta sorkohtonno,
©ihen suonet folmiele;
Kusta werto weihldhtdnnd,
©ihen »erta wierettele;
Muilta funno lihoa,
©ihen liittdös lihoa."

375

Siitä silkillä fttowi,
Kapoloimi faunofeHo,
Polweo pojan pätösen,
Warpohio Väinämöisen,
©onomi sonollo tuolla,

Laufu tuolla lausehella:
"Sitehefsi tuojan siltti,
Herran kalmo fottehefp,
Tälle polmelle hyroälle,
Wafaplle worpohille!"

380.

385,

Kun oli »otet päälle pantu,
Worsin fotsehet »afaifet,390
Sitte silkillä pottu,
Kopoloittu kounoisello,
Poni se puoli pyörryfsihin,
Wäinämöifen mddnnpfsihin.

395. Niin ukko kipuja fäSki,
Työnti tuStta komio,
Keskelle kipumäkeä,
Kipumuoren kukkulalle,
Kipuja kimistämän,
Poosio pafottomahon.400

Siitä monho Vtinämoinen
Jo tunsi omun totisen;
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Pion pääsi terweheksi,
Liho koSwo faunihifp,
Älta aimon terweheksi,
Mesha ttwuttomakfi,
SBierittä «iättömäksi,
Päältä nuurumattomaifft*-
Ehommaksi entistänsä,
Paremmaksi Muinostansa.

405.

410
Kotsohtomi kounihisti

Päänsä päälle tairoofehen;
©anomi fanoHo tuolla,

Laufu tuolla lausehella:
"Suolfop' aina armot käymät,
Merkit tuttowot tulewat,

415

§}täl)ättä tairoofeSta,
Luota luojan fattttwallon.
Jo nyt on julkinen Jumala,
Horros hengen haltiani,
A»un mulle ontonunna
«Koissa tuskissa komissa,
Kauan roonnotsfa pahoissa,
Teräksen tefomihoisfa."

420,
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Wiies Runo.
Wäinämöinen lähtee fotia, taulaa ison suun-

nottomon kuusen matkalla ja kuun jo otaman lot*-
»olle. Kotia tulleelta kysyy Ilmarinen,mit' oli
mielipahoissa. ©anoo Väinämöinen PohjoloSsa
ihanan neien oleman Ilmarista kosiin kehottama.
Ilmarinen tästä armetee Väinämöiseltä itsensä
Pohjolaan turnatuksi, eifä lupaa lähteä. Niin fas-
fee Väinämöinen häntä outoa futtSto katsomahan.
Lähtee Väinämöisen ero, tulee poikolle, nousee
kuuta jo otomato lotmasto ottamaan. Lotmoan
kohottua laulaa ison tuulen Väinämöinen, joko
kuusinensa, päiminensä, mie Ilmarisen Pohjoloon.
©teliä hän sepäksi kuultu pannaan sammon toon-
nalle. Rokentoo pajan, honffit tuulet lietsomaan,
ja takoo sammon, jonko sitte malraihtna Pohjolan
emäntä kimimdkeen tatlitfee. Ilmarinen itse, neien
suostuttomotto, lähtee Pohjolosto kotio jo kertoo
"Wätnämoifelle fommon tofoneenfo.

-■■■Ö-Safa »anha Wäinämöinen
Kohta lähtewi kotia,

Poni »orson »aljahifit»,
JRusfian reen etehett,

5. Itfe reuoffett refehen,
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.Koriahan fofccntelihen.
Loski »ilkkua »itfalta,
Helähytti helmismyöllä,
Wirkku juoksi, matka joutu,
Reki wieri, tie lyheni,
Jotos koiwunen kolosi,

10

Korjo kultanen kulisi.
Ajowi, korettelewi

Noita Wäinölän ahojo,
.Kalewalan konkohio,
Itse tuon sanoiksi wirkfi:
"©yo susi unen näfiä,
Topo tauti Lappalainen;
Ei sanot saowoni fotio
Enämpi elämin silmin,
Sina ilmoissa ifättä,
.Kuuna fullan »olfiana,
Näitte Wainölän ahoille,
Kolemalan fanfahilte.''

15

20

25 Siitä »anfca Väinämöinen
Loulelemi, toitelemi;
Loulo kuusen kukkolotman,
Kukkolotmon, kultalehvän.
Lotman työnti tairoahalle,
Puhki piimien kohotti,
Lehmät ilmoille leivitti,
Hotti taitoahan hajotti.

30

Laulelemi, toitelemi;
Loulo kuun kumottamahan
Kultolotmo kuufosehen;35
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Laitto oksille otowon.
Ajowi, korettelewi

Kohti lulloiSto kotia
AHa päin pahoilla mielin,
Kun oli seppo Ilmarisen,
Takojan iän ikuisen,

40.

Lumonnut lunoStimeksi,
Omon päänfd pddstimeksi,
Pimiähän Pohjotohon,
Summohon Soriolohon.45

Seppo »vastahan tulemi:
"Voi sie tvonho Väinämöinen,
Mit' olet pahalla mielin,
Kaiken kollello kypärin?"

LO Sillon wonho SBäinämomcn
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Sina seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi,
Ldhe neitiä noutamahan,
Päätä kassa katsomahan,
Pimiöstä Pohjolasta,
Summasta Sariolasta.
Kun on neiti Pohjolassa,
Impi kylmässä kylässä,
Jok' ei suostu fulhofthtn,
Mielly miehiin hymihin;
Kiitti puoli pohjan maata,
Kun ompi komin koria,
Lihon läpi luu nätt>wi,
Luun läpi yin näf»>»i.

65

60

65
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Saatat pe takoo sammon,
Kirjokannen kirjoello,
Niin foot neton polkostosi,
Työstäsi tytön ihanan."

70, Itse seppo Ilmarinen
Sanon mirtto, noin nimesi
"Jofo sie minun menetit
Pimiöhän Pohjolahan
Oman pääsi päästimeksi,
Itsesi lunaåtimetti!75
En sinä pitkänä ikänä,
Kuuna kullan »alttona,
Lähe Pohjolan turoille,
©ariolan falrcoffille,
MieSten syöjille sioille,
UroSten upottajille."

80

Siilon »vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Ohoh seppo Ilmarinen,

LähköS kuuSto kotsomohon,
Kun on noSfut tairoahalle,
Puhki piimien kohonnut,

85

Lehmät ilmoille lemennä,
Hotti toiwohon hojonno.
Ompi futntnot kuusosessa:
Kuu itusi kumottomoSso,
Kultalotwa kuusosessa,
Ompi ofsillo otamo."

90

Läksit kuusta fatfomohoti
Suonne Wäinölän aholle,95
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Äatewalan konkoholle.
Sano »anh« Wäinämöinen:

"Nyt fte seppo »veikkoseni
Noskos kuuta noutamahan,
Otamaista ottamahan,
Äuttalot»a kuusosesta."

100.

Siitä seppo Itmorinett
Nousi puuhun forkiolle,
Ylähäkp toiwoholle;

106. Nousi kuuta noutamahan,
Otowoista ottamahan,
Äulta(at»a kuusosesta.

©illon wanha äEßäinämoinen
Lauloa hyrdhtelewi;
Laulo tuulen tuppurihin,
Ilman raiwohin rafentt.
Sano»! sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ota tuuli purtehep,

110.

115. Ahowo menosehesi,
SBiea, »itUätelläffep,
Pimiähän Pohjolahan."

Otti tuuli purtehensa,
Ahowa wenofehenso,

120. Wieä, wiillätelläksensd
Pimiähän Pohjolohon.

Siinä seppo Ilmarinen
Jopa kulki, jotta joutu,
Pimiähän Pohjolahan,

125. Summohon Soriolohon.
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Kulki tuulen tieto myöten,
Aha»oti rotoo myöten,
Yli kuun, olotse poiman,
Otowoisten ottapaitfe,

130. Pääty Pohjolan pihalle,
Sariolan saunatielle;
Eikä hånta koirat kuultu,
Eikä haukkujat howottu.

Louhi Pohjolan emäntä,
135. Pohjan otto horroohommos.

Itse päätywi pihalle,
Itse ennätti sonoo:
"M! sinä lienet miehiäsi,
Ia kuka urohiast;

140. Sulit tuulen tietä myöten,
Ahaman rotoo myöten',
Eikä koirat kohti hauku,
(Sika mitta »villahännät."

©ano seppo Ilmarinen:
"Eminä tänne tullukkana145.
Kylän koirien kuluksi,
Villahäntien »vihoksi,
Näillä ouoilla omilla,
Veräjillä wierohilla."

150. Siitä Pohjolan emäntä
Kyfosemi »ieroholto:
"Oletko tullut tuntemahan,
SieHop topoomahon,
Suota seppo Ilmorista,

155. Safojata taitamatta?"
Kalewala. 4
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Se on seppo Ilmarinen
Sanan »irkko, nom nimesi:
"Itse olen seppo Ilmarinen,
Takoja iän ifuinen."

160. Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan otto harmahommos,
Pian pistihen tupahan,
©ano»! sanalla tuolla:
"Neitpeni nuorempani.

165. Lapsen! »ofo»impani,
Pane päällesi parainta,
Kaunihinta kaulallesi,
Sttpehinta rinnoillesi,
Worrellep »oikeinta;

170. Jo on seppo Ilmarinen,
Soloja iän ikuinen,
Soonut sommon loointohon,
Kirjokannen kirjontahan."

Suopa kaunis Pohjan tytti,
Maon kuulu, »cen »olio,176.
Meni aittahan mäellä;
Kolm' on aittoo mäellä,
Yksi on emosen aitta,
©e oitto parahin oitto.

180. ©tett' on orttu arkun paotta,
Lipas lippahan lomassa;
Aulasi porohan arkun,
Kimahutti firjofannen,
Löysi kuusi kultamyötä,

185. Wiip millaista hametta;
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190.

195

200.

205

210,

215

Puki päällensä porosto,
Kaulallensa kaunihinta,
Ripeintä rinnoillensa,
Warrellensa »vaikeinta.

Siitä Pohjolan emäntä
■Käytti seppo Ilmarisen
Tuolla Pohjolan tumassa,
Sariolan falmoffeSfa.
Syötti miehen fyonehefp,
Juotti miehen juonehefp,
Apotti olonenäfp,
Uuwutti unelliseksi;
Pani maata matkamiehen,
Neien »ierehen »enytti.

Siitä Pohjolan emäntä
Itfe tuon sanoiksi »irffi:
"Ohoh seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,
Saatotko takoa sammon,
Kirjofannet» firjaella,
Yhen jouklosen sulasta,
Yhen »illan kytkyestä,
§)he»t otrosen jywästä,
©heti »ärttinän muruista;
Niin soot neton polfostosi,
Työstäsi tytön ihanan."

©illon seppo Ilmarinen
©onon wirffo, noin nimesi:
"Jo toisin tofoo sammon,
Kirjokannen firjaello,
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Yhen jouffosen sulasta,
S)hen »illott kylfyestä,
Yhen otrosen jywästä,
Yhen »ärttinän muruista;
Mun olin taiwoista täforna,
Ilman fantta falfuttama,
Ilman alfosett alutta.

220.

Riporihmon tehtysättä."
©iitd seppo Ilmarinen,

225 Takoja iän ikuinen,
Läksi sammon laaintahan,
Kirjokannen kirjontahan.
.Kysy paikalta pojoo,
Kaikkia fepinfaluja;
Ei pojoo olossa,
Pihtiä Pimentolassa,
Ei pajoa, ei poletta,
Ahjoa, alapntono,
Woforoa worttokona."

230

235 ©illon seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi airtti:
"Ulat tuosta tuSkoutoho,
Herjat kesken heittäoho;
SBoan ci mieS pahempikana,
Uros untelompikono."240.

Etsi ahjonsa alusta,
Leweyttä lietfehenfä,
Pohjolan fiwimäellä,
Rautasella kalliolla,
Wuorella teräksisellä.245.
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Löysi patffoa palasen,
Aloo oniwdhdsen,
Johon paino polfehensa,
Lewitteli lietfehenfd,

250. Atasimenfa asetti.
Pani orjat lietsomahan,

Palkkalaiset painamahan;
Orjat lietso löyhytteli,

falaiset painatteli;
255. Lietso pai»an, lietso toisen,

Lietso kohta folmannetifi,
©yli syttä hortiollo,
Kyynärä fy»ento paossa,
Wookso muulla »artofotla,

260. Kortteli kotva nofeo.
Jo päimällä kolmannella

Itse seppo Ilmarinen
Katso ahjonsa alusta,
Lietfehensä liepehiä:
"Saako sampo »almihifp,
Äirjofanp firjatuksi?"

265.

Ei soo fompo »almihifp,
Kirjokansi kirjotuksi.
Siitä seppo Ilmarinen
Saapi tuulet lietsomahan;
Lietfo tuulet löyhytteli,
Itä lietso, lietso länsi,
©tela enemmän lietso,
Pohjonen puhu fo»a§t!.

270.

Lietso pdi»än, lietso toisen,275.
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Lietso kohta kolmannenfi;
PäimäHäpä folmanella
Itse seppo Ilmarinen
Katso ahjonsa alusta,
Lietsehensd liepehid;280,

Sampo tungefsen tulesta,
Alta ahjonsa ajoksen.

Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,

285 Tafoa taputtelen»,',
Lyöd lyyhdyttelewi,
Pajassa o»ettomaSfa,
Ilman ikkunattomassa.
Päimät sampoa tafowi,
Kirjokantta falfuttawi,
Yöt on »teittä miestyttäwi,
Impeä leppttele»i.

290,

Soipa sompo »almihifp,
Kirjokansi kirjotuksi;
Ei soo impi mieStytyksi,
Neitonen lepytetyksi.

296

Siitä jauho uufi fompo,
.Kirjokansi kukutteli
Jauho purnon puhtehesso,
Jauho purnon syötdwid,
Purnon toisen myötdwid,
Kolmannen kotipitoja.

800

Niin thaStu Pohjan affa,
Saatto sitte sammon tuonne
Waaran maskisen sisähän,305.



55

Pohjolan fiwimokehen,
Yheksdn uttun taaksi.
©ihen juuret juurrutteli
Yheksdn sylen fp»älle;

310. Suuren juutti maaemähän,
Soisen wep»iertehefen,
Kolmannen fotimäfehen.

Itse seppo Ilmarinen,
Takojia iän ikuinen,

315. Allapäin pahoilla mielin,
Kohta kallella kypärin,
Jo tuossa ajattele»i,
Pitkin päätänsä pitäwi.
Miten olle», kuin eteå,

320. Piimässä Pohjolassa.
©ano Pohjolan emäntä:

"Ohoh seppo Ilmarinen,
Laatisiko mieli mennä,
Elomaille entisille?"

325. ©ano seppo Ilmarinen:
"Sinne mieleni tekisi
■Elomaille entisille,
Kotihini fuotenlahat»."

Louhi Pohjolan emäntä
330. Syötty miehen, juotti mietti,

Panewi perähän purren,
NoSti tuulen tuulemahan;
Sillä seppo Ilmarinen
Mottosi omille maille,

335. Hohti tuliaista kotia,
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Entistä elosioa.
Kysy wonho Wäinämöinen

Ilmariselta sepolta:
"-Welt seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi,
Joko taoit uuen sammon,
Kirjokannen kirjoelit?"

340.

©ono seppo Ilmarinen,
Itse laatia pakisi:

345, "Jopa jauho uusi sompo,
Kirjokansi kukutteli?
Jauho purnon puhtehessa,
Jauho purnon fpötämiä,
Purnon toisen myötämiä,
Kolmannen pieltänsä."350.
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5.

Kuues Runo.
Lemminkäinen pritäffen Pohjan tyttöäkofthm.

Emo kieltää lähtemästä, surmaa Pohjan noijilta
pojalleen pelkäämä. Lemminkäinen jo päätänsä
horjooma nottoa suon käestänsä lausumalla sillon
häntä surmattnman, fonfo suka »erta »uotanee.
Niin »oraeleffen ja lähtee matkalle. Tulee ky-
lään, ajaa tolo talotta jo kysyy jo fahestofi pai-
kasta hemofenfa riifujota. Ei faanut, ajaa eiHe
Pohjolan pihalle. Kuulee tu»asfa laulajoita ja
pistäffen sisälle. Ihmetellään ku lienee outo, kun
häntä ei koirattona haukkune. Lemminkäinen »irfi
koa ei siksi tulleensokon jo ottoa louloo. Niinlau-
lo miehet kunne lunki tumasta, yhen toaan heitti
laulamatta »vanhan softa ufon. Kysy ukko miksi
häntäkin ei laulanut, ©anoo Lemminkäinen ei sen-
latfeen herjaan fosfewonso. Tästä ukko suuttunut
lähtee Tuonelan joellesiellä Lemminkäistäuottoma.

«Htse lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis kaukomieli,
Lähtiäksensä fokemi,
Tullaksensa toiwotteli
Pohjan poikajen tulille,
Sopin lasten tanterille.

Kesän kengitti hewoista,
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Salmen rautoja rokenti,
Woljosti tulisen ruunan
Tuliselta tonterello;10.
West tippu mempelestd,
Roswa rahfehen nenästä.

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Oi emoni, waimo wanha,

15. Jospa paitani pesisit
Mustan käärmehen mujuiöo,
Kesäkuilla kuiwooiftt,
Mun kosihin mennäkseni
«Reittä kylmästä kylästä,

20. Piifoo Pimentolasta."
Emo kielted kdkewi,

Worotteli waimo wonha:
"Ellos menfö poifueni
Ilman tieon tietämättä,

25. Ilman taion taitamatta,
Pohjan poifojen tulille,
Lapin lasten tanterille;,
Siellä Loppi loulonewi,
Sunfenewi Turjalainen,

30. ©uin sytehen, pain sowehen,
Äppenihin fyynäswarfin,
Koprin fuumihin porohin."

Niin sonowi Lemminkäinen:
"Jo minua noiot noitu,

35. Noiot noitu, fyyt firoili,
Kofi folme Lappalaista,
Yhtenä fefätsfä yönä,
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Alasti oloftwella,
Ilman »vyöttä, toaattebitta.
©en »verran minusta soiwot,
Min firwes fi»esta faapi,
Nopofoiro kalliosta,

40.

Järky jäästä iljonesto,
Tuoni tyhjästä tuwosta.

45, Jos tahon tafatte panna,
MieSten werroille »eteä,
Itse laulan Lappatatfen,
Itfe tungen Turjalaisen,
Käsin faimon fatttlahatt,
Koprin ilmahan fo»ahan,
Pol»in hyytä hyppimähän,
©aarin jäätä färfemähän,
Riitettä rcpofemähån;

60,

Laulan Hotti hartionfa,
Puhki leufanfa puhelen,
■Potan fauluffcn fahefft,
Riffi rintolastofesta."

66

Emo fielteä fäfewi,
Worotteli »aimo »anha:
"Ellos »vainen poifueni
Ldhlö neittä Pohjolasta,
Piiloa Pimentolasta;
Tuho ainaki tulewi,
Hukka lieto Lemminkäistä,
Tuho poikoa pateista.

60

66
Ei sinussa laulojoa,
Pohjan poifien ahon,
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Qtlå tunne fieltä Turjan,
Maho laufua Lapiksi."

©illon lieto Lemminkäinen,
Oli päätänsä sufiroa,

70

Hapsianfa horjoomo,
Lähtiäksensä fofihtn,
Mennäksensä Pohjolahan.
Suan orrelle ojensi,
Harjan paino patfohofen;
Itfe tuon fonoiffi »trttt:
"Sillonon hukko Lemminkäistä,
Tuho poikoo pätöistä,

75

80, Kun suka merin »oluwi,
Horjo hurmehin lorumi."

85.

Owen suussa olla orren,
Pirtin pihtipuolisessa,
Weräjillä »iimmeftllä.

Ei oo »ie »varat mäkemät,
Missä mieS moraeleksen?
Kormollo tulisen kosken,
Pyhän »irran pyörtehessd;
©iind mieS moroeleksen,
Hipotelefsen, »yöttetetten,
Rautapaitoihin poneksen,
s£eräSwoihin tettitdfsen,

90.

95.

Siitä läksi Lemminkäinen
Vosten kieltoa emonsa,
WarotuSta »anhempanfa.
MiSsä mieS moroelefsen?
Jo »ähin »oroeleksen
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Sonowi fanoiHa näillä:
"Mies on luetuissa lujempi,
Routopoiosso parempi,100.
Teräswyössä tenhofompi,
Noien noitien noroille,
Tietomiesten tienohille^,
Jottei huoli huonommista,
Tottele hywiäfänä."105.

Losfi wirffuo witsolla,
Heldhytti helmiswyölld;
SBirffu juoksi, motto joutu,
Sieti wieri, tie lyheni.
Ajo pdiwän, ajo toisen,
Kohta folmanncn ojowi.

110.

Kyla wostohon tulewi;
Ajoo suhuttelewi
Alimmaista tietä myöten
Alimmoisehen talohon.115.
Yli kynnyksen kysymi,
Lausu lakkapuun takoo:
"Oisiko taloSfa toosso
Rinnukseni riifujoo,

120. Aisani olentojoo,
Luokin lonfahttttajoa?"
Lausu lapsi lattialta,
Poika portahon nenältä:
"Ei ole tolosso tooSsa

125. Rinnuksien riifujoa,
Aisojen olentojoo,
Luokin lonfohuttajoa."
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Mitä huoli Lemminkäinen;
Laski wirttua witfalla,
Helähytti helmiswyöllä,130
Ajoo fuhuttelewi
Keskimmäistä tietä myöten
Äesttmmätfeheti talohon.
Yli kynnyksen fysywi,
Lausu lakkapuun takoa:
"Oisiko talossa taaésa

135

Rinnukseni ttifujoa,
Aisani olentojoo,
Luokin lonfohuttojoo?"

140 Lousu akka lattiatta,
Kielipolfu pankon päästä:
"Kyllä saat talosta taaeta
Rinnuffefi rifujoita,
Aisasi olentojoito,

145, Luokin lonfohuttojoita ->
Ompa kyllä kymmenen!!,
Sootpa joS tahot fotoja,
Jotka sulle fppin saamat.
Antamat ajohetoofen,
Ylimeret mennäksesi,
Lammit luifoheUoksep,
Isäntäsi iltaselle,

160

Emäntäsi einehelle,
Muun perehen murffinalle.
Sooho kukkona kujahan,
Kanon losso fortanolle,
Mennä kynsin kynnyksessä,

155,
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Poiffipuolin portoholla,
©imun sintsin lottiaHa."

160. Mitä huoli Lemminkäinen,
Sanan mirffo, noin nimesi:
"Oisi affa ammuttowo ,
Koukkuleuka folfottomo."
Losfi »vtrffua roitfolla,

165.

Niin piholle tultuansa
Lyöpi maata ruosfallanfa;
Utu nousi ruoskan tieStä,
Mies nuori u'un seoSsa,
©epä riisu rinnuksia,
Sepä otfoja alenti,

170.

175. Sepä luokit lonkohutti.
Siitä lieto Lemminkäinen

Itse korwin kuuntelewi;
Kuuli ulkoa runoja,
Läpi sommolen sanoja,
Läpi louon laulajoita,180.
Läpi seinän soittajoita.

Meni nurfaSto tupahon,
©oi sisähän solmomesto,
lott' ei häntä koirat kuultu,
Eifä hauffujot t)owottu.
Tupo oli täynnä tuppisuita,
lottu-miehiä jatoja,

185.

Heldhytti helmiswyölld;
Ajoa suhuttelewi
Wierimmdistä tieto myöten
Vierimmäifehen talohon.
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Siltolouot laulajoita,
Owen suu ofoowio,
©iwufeittä fotttojoita',190.
Peripenkki tietäjiä,
.Karfina korehtioito;
Nuo laulowot Lapin wirttä,
Hiien wirttå winguttiwot,

Itse Pohjolan emäntä195.
Liikku ftllan liitoksella,
Steho fesfttottiollo,
©anomi sanalla tuollo:
"Olipa tässä ennen koira,
Nokki rouon farmollinen,200.
Lihon syöjä, luun puria,
Veren uuelto wetdjd;
Mi fina lienet miehiäsi,
Jo kuka urohioft,

205. .Kun ci suo koirat kuultu,
Eikä hauffujat howottu."

©ano lieto Lemminkäinen:
En ma tänne tullutkana
Sawoittoni, tteottam,

210. Mohittoni, maltittani,
Ilmon innotta isäni,
Worufsitto manhentpant,
Suuhun Untamon susien,
Kitahan firofamctten."

215. ©iitä lieto Lemminkäinen
Itse loihen loihtiaksi,
Loikahutti loulojaffi;
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Laulo laulajat parahat
Pahimmiksi laulojoifp,
Äimittntahot kätehen,220.
Ätmihortto hartioille,
Kimilokki päälaelle,
Kiwet suuhun syrjin fyösti,
Pooet loppehin lopcti,

225. Parohillc laulajille,
Tietdwimmille runoille.

Niin loulo mokomat miehet
Kissan kirjoman rekehen,
Kissan tuonne kiidtelld,
Cteämmä ennatellä,
Pohjan pitkähän perähän,
Lapin laajahan falohott,
Kuss' ci fule färjan kynsi,
Woella hemosen worso.

230.

235. Jo loulo mokomat miehet
Lapin laajalle lähelle,
Miesten syöjälle selälle,
Urosten upottajalle,
losto »velhot »että juo»at,

240. Tutttuttut tuioamot.
Jo laulo mokomat miehet

Ruijan koSkehen fomahan,
Kinohmehen ilkiähän,
Johon puut pain putoo»at,
Perm »viettivät petäjät,245.
Hongat lotwoin lontta»af.

©iind lieto Lemminkäinen
Kalnvala. g
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Laulo nuoret, laulo »anhot,
Laulo kerron keski laoun,
Yhen heitti laulamatta
Ulappalan ukko »onhan,
Uffo »onhan umpisilmän.

250,

Niin ukko fanoifft wirlfi:
"Oi pe lieto Lemmin poika,
Loulot nuoret, laulot »onhot,
Loulot kerron keSki looun,
Niin mifs et minua tavla?"

255

Se ott lieto Lemminkäinen
Sanan »irffo, noin nimesi:
"Niin sifs en sinua laula,
Kun sd miessä nuorempana
Mofopt omatt emosi,

260,

Wanhemposi waiwuttelit;
Itse herjasit heposet,
Juoksuttelit fuorajouhet,
©von felalla, maan nowolla,
Ween lii»on liikkumilla."

265

Uloppolon ukko wonho,
Ukko »anha umpisilmä,
Komin fuuttu jo »ihoStu;
Meni ulos usta myöten,»
Pihalle »ajoa myöten.
Juoksi Tuonelan joelle,
©telia katso Kaukomieltä,
Wiikon muotti Lemminkäistä.

270

275
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Seitsemäs Runo.
Lemminkäinen kysyy Pohjolan akalta tyttöä

puolisoksensa ja pannaan ansiotyölle hirwed Hiien
nurmien periltä hiihtomaan. Laatu uuet fuffet
ja lähtee metsolle uhkaamalla ci sitä olewon jota
fuffiUanfa ci foatvuttaift. Hiisi fuultua uhfaami*,
sen tefäft hirwen jota Lemminkäinen tawottelee
siks että fuffet muutamassa lujassa potfoomossa
taittumat poiffi. Siitä hän metsämiehen towoin
lu'u!lla ja metsän haltioita rufoelemifella fofee
faalihinfa faaha, jofo miimmen tofi luotintstufi.
Niin toistoa hän anomuksensa jo pannaan unelle
työlle Hiien hewoista suistomaan, Sen suistaa
ja pyytää kolmannesti tyttöä. Nyt määrätään hä-
nelle työfsi ähellä yrittämällä joutsen Tuonelan
joesta ampua. Lähtee Tuonelan joelle ja surma*
taon ufolta, jofa siellä ott häntä »ahtaorca. Pääl-
lisefsi hoffoa hänen Suonen poifa »iiefsi muruksi
nttefaQanfa.

»^iin fonowi Lemminkäinen;
"Armo otto tyttöäsi,
©efd nuorto morsionta,
En tuota pahoin pitäisi;
Sylissäni syiessäni,5.
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.Käsissäni fayeSfoni,
Selässäni seistessäni,
Maatessa mahoni aUo."

Sano Pohjolan emäntä:
10. "isken annan tyttäreni.

©eka nuoren morsiamen,
Kun so hiihot Hiien hirmen
Hiien peltojen periltä."

©illon lieto Lemminkäinen»
Itse founis Kaukomieli,18.
Sykysyn lylyo laati,
Kesän fett! kolhuansa,
Päiroän souoo folitti,
Toisen toisto firjotteli.

20« Saipa sukset walmihifsi,
Äathunfa faninehefsi.
Siilon lieto Lemminkäinen
Itfe tuon sanoiksi »virffi:
"Ei olle sitä metsässä
Jalan neljän juofsewoto,
Kul' ci näifld yllätetä,
Kounihisti kannateta,
ÄalhuiHa pojan Koleraan,
Laatimilla Lemminkäisen."

25.

Pääty Hiisi kuulemassa,
Jumala tähyämässä;
Hiisi hirmid rakensi',
lolopeuroo sukesi,
Pään makasi mättähdsto,

30.

35. Jalot rannan roippasisto,
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©ääret oion fetpohistä,
Selän aioit olaksesta,
Konnat lammin lumpehiSta,
Ketun kuusen koskuesto,
Muun lihon lahosta puusta/
Silmät fuuttunan kiweStä.

40.

gaSki kättä lautaselle,
Itse neuo hir»ednfä,
Kun kukin fukimoansa,
Itse ilmoin luontoansa:45,
"Nyt fte juokse Hiitten hirwi,
lalkoa jalo te»ano,
Poropetro poimettele,
Poron poifimofioille,
gopin losten tanterille."60

Siitä juoksi Hiitten hirwi,
Sottasi jalo te»ano,
Poropetro poimetteli,
Pohjon aitojen peritse,
gopin laStutanteritfe;
Pötkösikoon oweo,
Kaato kattilat tulelta,
Selin keiton keikahutti,
gihot tuhkahan tuherti,
giemet lietehen lewitti,
Itfe eillehen mette»i.

65

60

gopin lapset itkemähän,
gopin koirat hauttumahott,
Kylan notset nauramahan.

es. Tuli »veitikka werewä,



70

Sano kaunis Kaukomieli:
"Mitä täällä immet itki,
Mitä taalla naiset nauro,
Kuta täällä koirat houkku?"
"Juoksi tästä Hiitten hirwi,70.
Jollasi jolo tewono,
Poropetra poimetteli;
Pötkösikoon owea,
Kaato kattilat tulelta,

75. Selin keiton keikahutti,
Lihat tuhkahan tuherti,
Liemet lietehen lewitti,
Itse eillehen mene»i."

Siitä »eitiffä werewa
Lykkäsi lylyn lumelle,80.
Kun on woino »uolaftnna;
Konto fottamon awufjt,
Kun on kiitämän howukon;
Konto koksi fauoanfa

85. Kohen puolin kolhustansa;
©aan motto foua motton,
Toinen ruSkion reposen.

©iitä kerron pottafemi
Silmän sintämdttömdhdn,

90. Potkosewi kerron toisen
Korwon kuulemottomohon,
Potkosewi folmonnenfi
Jo ta»otti Hiien hir»en.

Kokon foimufen rofentf,
95. Torhan tammisen tawotti:
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"Siinä seiso Hiien hirwi,
Poropetro poimettele!"

Selkeä silittelemi,
Tol joo toputtelewi:
"Sopisipa taosfa maata
Nuoren neitosen kerolla."

100,

Siitä kiihty Hiien hirmi,
Poropetra potkimohon;
Kokon foimufen lewitti,
Torhon tammisen hajotti,
Itse eillehen menemi.

105

Siitä »ueitiffa meremä
Wielä kerran potkosewi,
Lysmätti lyly lameeta,
Soittu kolhu konnan tieStä,
Souo tatti kaan sioSto,
Soinen sommon suomeroSfo.
Itse juoksi Hiien hirwi,
Jottei päätänä näfnnnä,
Silmän fintdmätttmäfft,
.Korman kuulemottomoksi.

110

115

Siitä lieto Lemminkäinen,
Itse faunia .Kaukomieli,
Wielä muisti muunki keinon,
Soki toisen tien ofafi;120,

Sonomi fonollo tuolla,
Lousu tuollo lousehello:
"Joko hiihon Hiljalleni,
ffierttohalleni metelen;
HiljoHehett huono tappi,126
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©auon »voimaton pitomi.
Heitän poies heinäkengät,
Panen tolwitollukseni,
©ykysyiset syylinkin»',
Metsolahan mennäkseni,
Metsän tyttöjen tyköhön,
Sinipiikojen pihalle,

130.

Homulinnon. liiStehiHe.
Minun sukseni kulumat,

135 Hopioiset hoittenewot;
Oton Hiien hienot sukset.
Lemmon tepposet proafat,
Niillä hiihon Hiien maita,
Lemmon maita löyhyttelen,
Hiiihan kohti formen rannan,
©olon pntaman sisälle.

140

Suolta korpi fuummottawi,
Suotta itntämi sinerwä;
Suonne mieleni tekewi,
Aimoni ojottelewi,145
Muien miesten metftmattte,
Urosten erafoloiHe".

Oton kolme koirooni,
Viisi millä hattteani,
Seitsemän sepeliäni;
Kohottelen koiriani,
loumuttelen jousioni,
©ukftani suin puhelen.
Suksi on jolkoo sukua,
Jousi kättä joukkioa,

150,

156
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Päre nuoli,puu »afama.
Koirani keränä wieri, ,

Kylän kukko kuulujana,
Sukseni ma'a matona!
Niin on hdntd koirolloni,
Kun fomehin korpikuusi;
Niin on filmat koirallani,
Kun on suurin suitsirengos;
Niin on hammaS koirallani,

160.

165. Kun on wiikote SBtroSfa.
Sinä foironi fomehin,

Otukseni oimollistn!
Juoksuttele, joumuttele,
Ahomotfa oufehio;

170. Juokse tuonne toisuolle
Mtelusohon metsolohon,
Tarttohan Tapiolahan.

Moma ilma foSkenewi,
Slottthint ropsuowi,

175. Niin mina sonon mokomin,
©anon, fun fono isoni:
Tellerwo Tapion neiti,
Mietitti metsän miniä!
Kukuttele koirooni,

180. Haukuta Hollooni,
Sisällä salon sinisen,
Kermen kultasen koissa.
Wäännä »oinu wempelelle,
Tuhfu faorelle simolla,

135. Lyölöyly etempädfi,
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Kanna »vainu faukempoa,
Tulla koiron sieromihin,
Wilullofi, wihntoillofi,
©äiHofi, sotehillafi;
Jotta koiran kohti juosta,
Penun julki otella,
Mielusossa metsolassa,
Tarkassa Tapiolassa.

190,

Niittp' ennen fono ison»,
Wieri »ottatDonhempant ,
Kun et koira kohti juossut,
Penu oikein osannut:

195

Ku on koirani kokenut,
Mitä hallin hoittoellut;
Ku on tutti koiran turman,
Woinukullon solpoeli.

200

Kun ei foiro fohti hauku,
Penu oikein ofoa?

Kyllä tiedn koiran synnyn,
Armoon alun penuen:206.
Tuulelt' on penuen tunti,
Ahomaita Uitan olfu.
Portto Pohjolan solia,
Ulapyolon umpisilmä,
Perin tuulehcn mokasi,
Pollehin pahoon säähän,
©elin luoen luotehesen,
Kaltoin faarnapohjasehen.
Tuuli nosti turkin heimot,
Ahowa homehen helmat,

210,

216
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220,

225.

230,

235

240,

246

Teki tuuli tiinehefsi,
Ahawa awullifeksi.

Mitä fontawi kohussa?
Koiran tuo kohussa kanto,
Penun olla pernojensa,
Maksoissansa maan itikan.

Ku kanto kapalonuorat?
Hawon akka raiwokerta,
©e kanto kapalonuorat,
Lapsen forfian fapalon,
Liinoissansa liikutteli,
Helmoissansa heilutteli.

Penitor woliwo »vaimo,
Uloppolon umpisilmä!
Tule loSto päästämähän,
Poikoa peritidmahdn;
Tuli lukko koiran suuhun,
Haitta haukun hompohisin.
Ota lukko koiran suusta,
Haitta haukun hampahista;
Ota sulku suun eeStä,
.Kapu kielen fontimeSto,
Anna koiron fohti juosta,
Penun oikein osata.

Lähen nyt miehistä metsälle,
Urohista ulkotöille;
Lepy lehto, kostu korpl,
Saimu oinoinen Tapio!
Ihastu jumalan ilma,

Miehen mennessä metsälle!
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Ota metsä muheffefi,
Urohokscsi Tapio,
Korpi folttipojaksesi'.

Soita metsä kanteletta,
Kukuta salo käkeä!360.
Jotta kulta kuunteleisi,
Hopio tilin tekisi,
Allo kuusen kultolotwon,
Allo kounihin fotojon.

Motoloinen^mullo mahti,
gphpfainett onnen lykky,
Sukset kultaset kulumat,
Hopioifet hoittenemot;
Ikäwä minun tulemt,

365.

260. Ikäwä tulettele»»!,
Kun ei oo kullan muuttojoo,
Hmpian majehtojoo.
Ikä»»' on iloton ilta,
Päiwä pitkä foolihiton.

Joko suuttu suuri luoja,
Wollan antoja »vihastu,
Kun c! anna oionkono,
Horwonkono hoiwauta?
EllöS fuuttuo jumala,

365.

270. Eftaan pitäjä pilloStuo;
Tofi anna oiolloni,
Säilän! ilmoitta,
Kun ma oinosin anelen,
Kielin kullon tuikuttelen.

375. Mifs et anna antoluoja,
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280,

286

290,

295,

300.

306.

tupoa luja jumala?
Ei ne muuttona paremmat,
Eila pyytäjät pyhemmät;
Eipä miesten muienfona
Sinisemmdt ftlmiripfet,
Koriammat kulmakarmat,
Jalan heitto hempidmpi.

Muut ne wiewätmiekkahuulla^
Muut ottowot ounohuulla,
Mie en weisi wiekkohuulla,
En ottaisi ounahuuHo,
SBeistn wotwont näöstä,
Ottaisin omasta työstä.

Milä mieli, mikä muutos,
MielufoSso metsolassa;
Entinen metson emäntä
Oli founiS fotsonnolto,
Ihona imertimiltd,
Mått olit fullon fädrehissd,
Sormet kullan sormuksisso,
Pää kullan pdtinehiSsä,
Tukot kullan suortumisfo,
Konvot kullan fottuSfoiSfa,
Silmäripset simpsukoiSso;
Nykynen metsän emäntä
3lumo on marsin rungottansa,
Ilkid imertitniltä,
Käet on witsotodrehissd,
Sormet »ittaformufjtSfa,
Pää »itfapätinehtsfd,



78

Tukat witfa fuortuwisfa,
.Rorroat witfa koltuskoissa,
Kavla »itsa helmilöissä.

Missä nyt antaja afuwi,
■Eldrot hywä emäntä,
PuhoS muori puuhoowi?
Tuolla antaja afuwi,

310

Eld»! hywä emäntä;
Puhos muori puuhoamt,
Sakaroilla farwilinnan,
Metsän linnan liepehillo.
■Eilen mie famin metsässä,
Kolm' on linnoa metsässä;
Uksi puinen, toinen lumen,
Kolmonsi fimtnett Unna,
©e linna emännän linna,
Kuus' on fulta ittunoa
Äunfi linnan fulmanteetta.
Mie fotfoitt sisähän noista,
Siellä antajat afuwat,
Ia wiruwot wiljon eufof.

815

220.

225.

Mielikki metson emäntä,
Puhos muori, muoto founis!
gyöte lyttymaottehifin,
Antipattohin^panefe;
Jtufafe metinen orklu<
Mesilipos liikohuto,
Metiseltä måttål)åltå,
Kultoselto funnol)olta.
Tuo mulle metsän olutta,

330.

335.
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Metsän mettä juoakseni;
Metsäss' on olutta paljon,
Metsässä mesi makia.

Hiero kahta kämmentäsi
Nyperrä hypehiasi,
Pane kulta kulkemahan,
Hopia waeltamahan,
Wasten miestä walkiata,
Kowin koiwun karwallista,

Metsolan metinen neiti,
Metsän piika pikkarainen!
Soitellos mesinen pilli,
Simapilli piiparoita,
Korwalle ehon emännän;
Et emäntä lienekkänä,
Jos et piikoa pitäne,
Sata piikoa pitäne,
Tuhat muuta käskyläistä,
Karjan kaiken kaitsiata,
Wiitsiäta wiljan kaiken.

840.

345.

35U.

355.
Mielikki metsän miniä,

Tuulikki tytär Topien!
Ota piiska pihlajainen,
Katajainen karjan ruoska,
Takoo Tapiornaaran,
Tuontimäärän tuolta puolen,
Jolla »vitsot wiljoasi,

350

Karkottelet korjoosi.
Aja »vilja »ieremtnille,
Aukeimmille ahoille;265
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370.

376,

280

385.

390,

395

Jok' on laiska, juoffemahatt,
©itä laske lautaselle;
Joko tieltä pois menemi,
©itä filmille pmaöa,
Tielle forwasta fohota.

Oja wastohon tulewi,
Puro tiellä poikkipuolen;
Silkki sillaksi siwolla,
Punalanka portohofp.

Metsän ukko halliparta.
Metsän kultanen kuningas!
Pane nyt metsät miekka ropolle,
©aiot kolpio fätehen;
Solot ponnos polttinohan,
Metsät werfahan wetäös,
Hoowot koiffi haljakkoihin.
Kuuset futtihin rakenna,
Vanhat Hongot woskiwyölle,
Petäjät hopiamyölle,
Äoirout kulta kolkkoroihin.
Poa kun ponit Muinoselta
Sinun ontioikoinosi,
Minun pyytopäiwinäni;
Mentyä minun metsälle,
Ia falotle saatuani,
Korwelle kohottuani,
Mäen päälle päästyäni,
Kuuna paisto kuusen olijat,
Hopiana hongan oksat,
Päiwänä petäjän latwat,
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Hoowon latwat holjottoina;
Kuuna poiSto kuulu poika,
Päimänä tytär pätöwd.

Aroa aittasi owara,
guinen lukko lonkohuto;
Oto kultonen kuritta,
KdyöS woslinen wosoro,
Jolla lorwet kolkuttelet,
©aiot synkät spttyttelet,

400.

405. Viljan syntymäsioillo,
Rohon karman koSwinmoalla,
Jotta wilja wirtoaisi,
©ekä karja korkuoisi,
Miehen etsimän eteheit,

410. Uron ottowon ohille.
Aito Jultonen kumoa,

Hopioineit pyStö piStä,
luosto karjan joutusosti,
Vilemäst! wiilletellä,

415. Kultaista fujoa myöten,
HopioiSta titta myöten.
Jospa korjo forfuaift,
Eli wilja wierehtdisi,
Niin sd aitoa kohenno;

420. Kun hän kotsowi ptttfe,
©illon oitoo ylennä;
Kuni kotsowi olotse,
©illon oitoo alenna;
Kun ci wilja wietemäUä,

425. ©illon oito annollansa.
Kalewala»' 6
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Hiien poika pikkarainen,
Hyppääjä hp»än felan!
VoljoStele marjoosi,
Rokentele ratsuasi,

430. Ota kulta konnuksesi
Hopioisen orren päästä,
Kultofesta lippohosto,
SBaéfisesta wokkosesta;
©itiä kutkuta fu»etta,

435. Sekä faiwa kainalotta,
Anno juosta joutusaSft,
Wikewästi »iilletellä,
Woskisisso woljohisso,
"Kultasissa kahleessa.

440. Aito »ostohan tule»i,
Riehto aitoo repäse
Wiieltä »itfa§»älitta ,
Seitsemältä seipähältä,
Koheksolto kannon päältä.

445. Ota witfa wiittd syltä,
Koiwu kolmio topoo,
Jolla »itsot »itjoop,
Korkottelet korjoosi.
Kun ci tåpwy lännempänä,

450. Niin tuo tuotto tuonnempoa
Takoo Tanttan linnan,

Hiien linnon liepehiltä,
UrohoHe pyytämälle,
Michelle anelemalle.

466. Mimerffi metsän emäntä,
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Woimo puhasworreHinen,
Metson ukko halliparta,
Metson kultanen Kuningas!
Tule nyt fullan muuttelohott,
Hopion wojehtelohon.460.
Minun on kullat kuun ikuiset,
Pdiwdn poloiset hopiot,
Isoni soasto saamat,
Toivottomat toppeloisto;
Ne kuluivat kukkarossa,
Tummentumat tuhniosso,
Kun et oo kullon muuttojoo,
Hopian roajchtajoa.

465

Tule nyt kullot ottamahan,
Hopiot roalitsemohon;470
Minun on kullat ttrffahommat,
Sinun kullat forroasemmat.
gempiliinofi leivitä
Alle minun kultieni,

475 Kullan maahan tippumatta,
Hopian riwestymätto,
Kullot annan kynsillesi,
■Kämmenellesi hopiot."

Sillä lieto gemminkdinen
Toki hiihti Hiien hirwen
Hiien peltojen periltä;

480

Itse Idmsensd lähetti
Hiien hirroen hartioille,
Kaulalle kameli morsan,
lott'ci potkinut foivasti,485
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Selkeä silittäessä.
©ano tuotto tultuansa,

Pohjolahan saatuansa:
"Jo mo hiihin Hiien hirmen
Hiien peltojen periltä*;490
Anna akka tyttöäsi,
©eka nuorta morsianta."

©ano Pohjolan emäntä:
"ÄSfen annon tyttäreni,
©eko nuoren morsiamen,495
Kun so suistot Tuuren ruunan,

Hiien ruSkion hemosen,
Hiien »varson rooohtiteuon,
Soll' on rautaset kopiot,
Teräksiset temmottimet,500,

Suli tukko, routohorja."
©illon lieto gemminfäiiten

Otti kulta ohjaksensa,
Hopiaisen marhaminnan,
Läksi hewosen hakuhun,
Suwikunnan kuuntelohon

sns.
Hiien nurmien periltä.

AStuo taputtele»!,
Kdyd kullerroittelewi,
Wihonnoöe »oiniolle,510.
Pyhän pellon pientarelle,

©teliä etp»i hewoista,
Päätä puiti kotselemi,
©u»ifunnan suitset »poUä,

515. SBSorfon »oljohot olalla.
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Iski silmänsä itähän,

Käänti päätä päimän alle,
Näki hiekalla hewosen,
Kuloharjan kuusikolla,
©enp' on tukko tulta tuiski,
Harja suihkimi fomuo.

620

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Ukko taiwahan napanen,
Remupilwen reunahinen,

525. Tcnwo auoist awaos,

Ilma riehofsi rewita;
Ilma kaikki ikkunoiksi,
Taiwon kansi kahtaloksi.
Saa lunta sauan warsi,
Kiehittele keihäswarst,
Harjalle hywän hewosen,
Pyhän laukin lautasille;
Kylmä jäätä kyynäriä
Otsahan pyhän orihin."
Sato ukko uutta lunta:
Wisko hienosta roitia,
Kokonansa kolme syltä,
Harjalle hywän hewosen,
Pyhän laukin lautasille;
Kylmi jäätä kyynäriä,
Otsahan pyhän orihin.

630.

635.

540.

©iitd lieto gemminkäinen
Meni tuota katsomohan,
gifettd tähyämähän,

546. Itfe tuon sanoiksi ivirtti:
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''Hiiestd hewosen synty,
Wuoresto motion morsan;
Hiien worso waohtileufa,
Hiien ruskia tjemonen!
Tuoppo kultoturpoosi,660
Pistä päätäsi ljopio,
Kultosihin suitsitöihin,
Woskisihin waljohisin;
(ii täällä pahoin pietä,
Aiwon ankein aitta."555

Sillä suisti suuren ruunan,
gängjtti jalon hewofen,
Hiien »varson »valjasteli,
WtttannaQa »vainiolla,
Pyhän pellon pientarella.560

PiSti svitset kullon suuhun,
Pditfenfä hopian päähän;
Itfe istuwi selälle,
Löihen reisin ratsahiUe,
Laski »virkkua »vitsalla,
Heldhptti helmismyölld,
Ajoa tonluttelemi

666

Cuokfi ankaran anopin,
Sano tuonne faatuonfo:

670, "Jonyt suistin suuren ruunan,
Ldngitin jalon hemosen,
Hiien »varson woljaStelitt,
Wihonnalta mainiotta,
Pyhän pellon pientaritta,
Sefä hiihin Hiien hirwen575
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Hiien nurmien periltä;
Armo akka tyttöäsi,
Seka nuorta morsianta."

Sano Pohjolan emäntä:
580, "Äsken annan tyttäreni,

Sekä nuoren morsiamen,
Kun ammut joutsenen joesta,
Wirrosto roihannan linnun;
Tuonen mustasta joesta,
Pyhän roirron pyörtehestd;
§)hen nuolen noStonnolto,

685

§)hellä yrittämällä,
Yhen jolfoft siatta."

Siitä lieto Lemminkäinen
Kirot kohta ampumahan590
Jalo jousi kainalossa,
SlBiint nuolia selässä;
Kdroi Sitonelon joelle,
Pyhän roirron pyörtehelle.

Uloppolon ukko roonha,695,

Ukko »onha umpisilmä,
Suonen mustalla joella,
Pyhän roirron pyörtehelld,
Äatfeleroi, kddntelewi,
Suleroofsi Lemminkäistä.

■Kaunis koittoa ndkyroi,
600.

Werewd roesien poikki,
©aamafp', lohenewdksi.
sRitnp' on ukko umpisilmä
goitloroi roefomen »eestd,605
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Umpiputken loinehiSto,
Syöksi miehen fyämen kautto,
Kautto kainalon roafemen,
Läpi lieto Lemminkäisen.

610. ©ano lieto Leminfäinen:
"©en md tein pahinta työtä.
Kun en muistanut kysellä
.Kapehelta ditiltdni,
Miten 0110, kuin eteä,
Näinä päiroinä pahoina;
En tieä "roeen kipuja,
Umpiputken ailuhia."

615.

Uloppolon ukko roonha,
Ukko roonho, umpisilmä,

620. SBiepi juoksulla jofehen,
©yptämi meren fyroähän,
Alle aaltojen ojoroi,
Suon on lieto gen» ntinfäifen.

Siina lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis kaukomieli,625.
Meni koskessa kolisten,
Myotäroitrasfa »vilisten,
Suonne Tuonelan turoille.
Tuo »verinen Tuonen poifa
gpopi miestä miekollonso,630.
Koroahutti fatroollonso;
göip' on kerron leimohutti
Miehen vottef ft muruksi,
Koheksofsi koppolefsi;
Pään mökäsi mättdhdtsi,635.
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Jalat raion hoorukoksi,
Muun lihan lahoksi puuksi,
Silmät suolle karpaloiksi,
Hiroukfet kuiroiksi kuloiksi.

640. Sim' on loppu Lemminkäisen,
Kuolio ankaran kopan.
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6.

Kaheksas Runo.
Äiti jo koissa »alittaa kauan Lemminkäisen

kosissa wiipywän. Katsotaan sukaa, nähään werta
wuofawan. Sästd äitille hata jo itse lähtee Poh-
joloon poifoanfa tieuStelemoon. Pohjan otto esin-
nd muita roiekoStelema jo miimmen fanoo toentt,
panneensa hirmid hiihtomaan, heroofta suistomaan
ja lintuja ampumaan. "Äiti näiltä teiltä poikoon-
so etsimään; hokee hakemalla, ei löpa. Tulee tiel-
le, tietäfi kysyy, jos tienne Lemminkäisestä. Tie
utelee Hiitoloon saaneen, joSto fuitenfona, ei löy-
td. Näkee kuun, kysäsi kuulto. Kuu orroelee jos
lienee Pohjan lampiin hukkunut. Ei löpä fieltä-
känä. Niin miimmen foopi päimällä fpfpneefft,
joka kaiketi tieten fanoo Suonen joelle surmatuksi,
©iitä äiti Suonen jokea hatoomaon päiweä ru-
koillut Suonelata siksi ajoksi unettamaan, ©oopi
haratessa polo palolta gemminfäistä, joista Palo-
sista unelleen rakentaa poikansa elämään, foahen
poika wielä wdhd entiStäfi poretnmatti.

Din äyhkdsewi,
Wolittowi roaimo wanho:
"Woipo poifani polonen,
Kuulu tultani omena,
Wiikon wiippwi kosissa,
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Kauan mailla »vierohillo."

Oli ennen noitu nainen,

Ennen ostettu emäntä,

Koissa lieto Lemminkäisen,
10. Kaukomielen kartanossa;

Katso »Halla fufoa,
Aamulla tereä harjan,
Jo suka merin waluwi,
Harja hurmehin loruroi.

Sano ennen noitu nainen,15
Ennen ostettu emäntä:
''Jo nyt on pottasi polonen,
Kuulu kultasi omena,
MotfoiHo majattomilla,
Teillä tietämättömillä;
Jo suka merin waluwi,

20,

Harja hurmehin lormvi."
©iita äiti Lemminkäisen

Itse fatfowi sukoo,

Itse itkulle hyräyty;26
©anowi sonollo tällä:
"SBoi polonen pdiwidni,
Woipo laaja lapsiani!
Jo nyt on hukka Lemminkäistä,
Tuho poikoo pätoiStä;
Jo fuko »erin »alutvi,

30

Harja hurmehin lomroi."
Nousi leiroon lentimille,

Sirkun siiroille yleni,
Lenti Pohjolan turoille:35
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"Oi sie Pohjolan emäntä!
Minne sootit Lemminfäisen,
Kunne poifani polosen?"

«Sano Pohjolan emäntä:
"Syötinmiehen syönehefsi,
Juotin miehen juonehefst,
Apotin alanenäfsi,

40.

Panin orihin refehen,
Koriahan koman tulisen;
Liettä jäälle jättänynnä,
Uhfuhun upottonunno."

45,

©ano äiti Lemminfäisen:
"Jo mainen molehtelitfi;
Minne jaatit Letnm-infdisen,
Kunne poifani polosen?"50.

©ano Pohjolan emäntä:
"Syötin miehen fyonnefyeffi,
Juotin miehen juoneheffi,
Apotin alanenäksi,
Istutin menon perähän,
Laitin foSlet laSfetnahon,
Lieffö fuollut koskitiellä,
Hurja hukkunut roejilld."

65

©ano äiti Lemminkäisen:
"Jo moinen roalehtelitti;
Minne sootit Lemminkäisen,
Kunne poloni polosen?

60.

Sano tarkkoja tosio,
Walehia miimmesit,
Soikio surmasi tulewi,66.
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Kuolemasi fohtoawi."

©ano Pohjolan emäntä:
"Ponin hirmet hiihtoinahan,
Jalopeurat jaksoinahan,

70. Suuret ruunat suistamahan,
Worsot moljostottomohan;
Laitin joutsenen hakuhun ,
Pyhän linnun pyyäntähän,
Enkä tieä itsettäno,

75. Mi lie tullunno tulonen,
Mikä kuolio kohtoellut,
Kun ci kuulu jo tuleman
Morsianta pyytämähän,
Tyttöä anelemahan."

80. Emo etsi eksynyttä,
.Koonnutta koipooroi,
ffialroeQa lylyin tipein,
Kesällä keroysin pursin.
Ei tied emo polonen,

85. Eikä fantajo fatala,
MiSsä liiffutvi lihonso,
SBierenn oma »verensä;
gicffo moollo, moi merellä,
Vaiko suurella fotolla,

90. Käyneekö käpymäkeä,
Konorwoisto kangasmaata,
Woi lienee meren feldlld,
Lakehilla lainehilla.

Emo etsi pottoanfa,
95. Koonnutta faipoarot;
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Juoksi funno svuret komet,'
Weet soukfono samosi,
Orowono Hongon offat,
Kärppänä folot kiroten,
Puiten puut, joellen heinät,
Katsellen konermojuuret.

100.

Tiehyt roaStahan tulewi,
Niin tielle fumatteleffen:
"Oi tiehyt jumalan luoma!

105. Oletko nähnyt poifooni,
K)ullai6ta omenoani,
Hopeoista fauoani?"

Tiehyt taiten roaSfacti:
"Enk' ole nähnyt, enkä kuullut;
Liettö poikasi polonen,110.
Kuulu kultasi omena,

Hiien hiilttankahilla,
Pahan mallan molkioissa,
Kypenissä kyyndsmorsin,

115. Koprin kuumissa poroissa."
Etsi tuotto pottoonfo,

ÄullotSto omenoanfa,
HopioiSto fouoanfo,
Puiten puut, jaellen heinät,

120. .Katsellen konerroajuuret;
Etsi tuotto, eipä löyä.

Kuuhut mastohan tuleroi,
Niin kuulle kumorteleksen:
"Oi kuuhut jumalan luomo!

125. Oletko nähnyt poifooni,
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Kulloisto »menooni,
Hopioisto fouooni?"

Kuuhut taiten wastoawi:
"Enl' ole nähnyt, enkä kuullut;
gieffö poikasi polonen,130
Kuulu kultasi omena,
PohjoN pitkässä perässä,
gopin moosso taufiaSfa,
gommiSsa kalattomassa,
Aimon ahvoenetfomoSfa,
©ifareno siikosilla,

135

Wcikfono »ecn koloilla."
Etsi tuotto poikoanfo,

140,

145

150.

155

.Kiilloista Omenoanso,
Hopioisto souoonso ,
Puiten puut, jaellen heinät,
Katsellen konermojuuret,

Hakiellen hienot heinät.
Päimyt wastohon tulewi;

Päimällä kumorteleksen:
"Oi päimyt jumalat» luoma,
guomo luojan molliamme!
Oletko nähnyt poifooni,
Kulloisto »menooni,
HopioiSto souooni?"

Jopa päimyt jonki tiesi,
Armacli aurinkoinen:
"Suoli' on pottasi polonen,
Kuulu kultasi omena ,
Yhttfän meren takana,
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Meri puolen kymmenettä,
Suonen muStaSfa ioeSfa,
Monolon alanteheSfo;
Mennyt koskesfo kolisten,
MyötämirroSfo raitisten,
Pää pdtöfenmdttdhdnä,
Jalot roion hoorukkona,
Muu liho lahona puuna,
Silmät suolla karpaloina,
Himukset kuimino kuloina."

160,

165
Siitä äiti gemminkäisen

Meni seppojen pajahan:
"Ohoh seppo »eittofent!
Sao tautanen haroma,
Soo piit fotoa syltä,
Worsi kohta kolkutellos."

170,

©oopi routosen horowon.
Siitä läksi lentämähän;
WoStot ftt»ttft fito»i,

175 Pont puistoksi lapion.
Lenti tuonne löyhytteli
Vheksdn meren ylitse,
Meri puolen kymmenettä,
Moot siniset, puut punaset,
Lehot lemmen formolliset.
Lenti Tuonelan joelle,

180

Manalan olontehelle,
Itse tuon sonoiksi roirkki:
"Si päimyt jumolon luotua,
Luoma luojan mattiamme!185.
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Poisto hetki HelteheStd,
Toinen himmeStd hioSta,
Äotmanfi fofo terältä,
Nukuttele nuiwa konsa,
Wäsytä watt Manalon."190.

Tuo päimyt Jumalan luoma,
Luoma luojan aurinkoinen,
Lenti päätönnd kanana,
©iipipuonna fiuotteli;

195. genti koimun lontelolle,
gepän lengolle lehahti,
PoiSti hetken heltehestä,
Toisen himmestä hiosti,
Kolmannen koko terältä;

200. Nukutteli nuiwon fansan,
Väsytti mäen Monola/.,
Nuoret mieffojen nojahati,
■Vanhot moSten fonojonfa,
Keski iän keihäille.

205. ©iitä lenti leuhautti
Entisellensä polle,
Poifollenso Muinoselle,
Tasaselle taiwahalle.

Itse äiti gemminkäisen
210. Otti routosen hororoon,

Meni myötänsä merehen,
©ukkorihmosto fulahon,
Wyölopusto lainehefen.
Weti kerron pitkin mettä,

215. Kerran toisen poiken wetta,
Kalewala. , ?
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Kolmannen rottahan wettä.
Kerrallapa kolmannella
(Stotuttit soi etehen,
Haromahan routofehen.

220. Elotukku ci se ollut;
Oli lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli,
Waan oli pikkuista wajalla:
Kahta kättä, yhtä 'päätä,
Monta muuta muskuloa,
Wielä henkeä polonen.

225.

©iitd äiti Lemminkäisen
Hararooipi roielä kerran,
Horomoipi myötä mirron,
Harawoipi roaSta wirran;
Min foo katta, kunko päätä,
Minkä muita muétttloita,
Tästä poikoo rafenti,"

230,

Laati lieto Lemminkäistä,
©ano ennen naitu nainen,235

Ennen oStettu emäntä:
"Ei ole mieStä menneheSfä,
UroSto uponneheSso;
MieS mennyt, liho märännyt.,
Työnnä Tuonelan jokehen,
Monolon olontehesen."

240

Äuop' on äiti Lemminkäisen
Eipä työnnä poikoonso;
Tuuwitteli tuttuansa,
Woapotteli nähtyänsä,245
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Entisellensä elolle,
Muinosille muowoillensa.

Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Mista woiesaatanehe,

250. Simatilkka tuotanehe,
Jolla woian »voipunutta,
Pahoin tullutta parannan?

Tuolta woie wuotuohon/
Simatilkka tippuohon
Kuun luota, tyköä päiwän,
Otawaisten olkapäitse;
Siell' on woitehet wakaiset,
Katsimet alinomaset,
Siell' on mettä mieluhista,

2Z5.

260. Siellä wetta woimallista,
Josta saapi saamatonki,
Dttawi olematonki.

Mehiläinen ilman lintu!
Lennä tuonne liuottele

265. Yli kuun/ alatse päiwän,
Otawaisten olkapaitsc;
Lennä luojan kellarihin,
Kamarihin kaikkiwallan,
Nywetä siipesi simassa,

270. Kasta kaapusi meessä,
Höyräytä höyhenesi;
Sitte tänne tultuasi
Tuo simoa siiwessäsi,
Kanna mettä kaapussasi,

275. Pahoille paran teheksi,



100

Wommoille walurocfttjt."
Siitä otti Lemminkäisen

Itse woiti »voipunutta,
Pohoin tullutta paransi;

280. Woiti kerran ensimmäisen
Alta aiwan terweheksi,
Woiti kerran keskimmäisen
Matta ttrouttomafjt,
Woiti kerran jälkimmäisen

286. Päältä nuurumattomafft,
Ehommaksi entistänsä,
Paremmaksi Muinostansa.

Tuli turma mattahasta,
Poifa Pohjosta pieni.
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Yheksäs Runo.
Väinämöinen »venetta laatimassa uupuu folme

sanaa teentärunossaan. Lähtee niitä hakuun. St,

sii eftnnd muilta paikoilta, fun ei löyä, fäyp!
Suonetaantt. Huutoa Suonen jokirannalla »venet-
tä joen poiffi pääStäfsensä. SBaStotoon »venettä
ei foata»on ennen syyn sanottua, mitä oli Suo.
neloon tule»o. Wainämöinen sonoo Suonen, sa-
noo tavan, sanoo tulen, sanoo »een Tuoneloon
tuonehenfo; ei uSfota, eikd tuoa »venettä. Jo so-
noo oikionki osion, janoja TuoneloSto lähteneen-
sä. Suooon roenet, luooon joen poikki, syöte-
tään, juotetaan jo mafuutetaan. Mootessoonroerk-
foja tooitoan joelle, Väinämöisen e! iäti jäleDe
päästä, ©iita Väinämöisen piti muiksi rumeta,
pienemmäksi muutellate, merfon silmistä läpi ui»
aksenso. Niin pääsi Suonen »verkoista, maat» sa-
noa sieltä ei saanut.

"*^ofo wonho Wäinämöinen
Sett tieolla wenettä,
gooti purtta laulamalla;
Puuttu pursi pohjapuuta,
Emed eriwenonen.5.
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Läksi puuto etsimähän,

Sottttneo tomottomohon,
ISki puuto kirmehellä,
Sommeo tosoterällä;

10 Sohto tommi mastoello,

Puu wirid »vieretellä:
"(St minusta pohjapuuta,
Emeä erimenehen;
Jo päimänä eilltfenä
Moto juureni mokasi,
Jo oimin tänäki pctnä
Korppi istu tatwallflni

16

©uv merissä, pää merissä,
Kavla loikki hurmchiöfo."

©iifä monho Väinämöinen20.
Wielä eistywi etemmä;
Niin löysi mäeltä männyt»,
Puun petäjän kalliotta,
©iit' on soopi pohjan purren,

25 Emäpuun eriwenehen
Sett tieolla wenettd,

Laati purtta laulamalla;
Loulo poimän, pohjan puutti,
Laulo toisen, laian liitti,

30 Laulo kohta kolmannen?!
Hankoja hafotcsfonsa,
Parraspuita ponnessansa,
TeheSsänsä teljopuito.

Uupu kolmeo sanoa
35 Päähän taion päästessänsä;
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Periloion liitoksessa,
Soimalla wenon sakaran,
Kokkapuun fohentimilla.

Wafa wanha Väinämöinen
40. So tuossa ojottelewi,

Mistäpä sonojo soisi,
Loisi lempiluottehio.

Paimen waStahan tulewi,
Hänpä tuon sanoiksi wirtti:

45. "©oat tuotto sato fanoa,
Suhat wirren tutkelmuSta,
PääSfyparwen päälaelta,
Hanhilauman hartioilta,
Soutsenkorjon juonen päästä."

60.
"

Wafa wanha Wäinämöinen
Läksi saamahan saitoja;
Paljo pääskyjä menetti,
Suho joukon joutsenia,
Horkun hanhia häwtttt;

55. Ei faanut fonoofana,
Et sanoa puoltafana.

Arwelee, ojottelewi:
"Suoli' olis sota fanoa,
Suhat wirren tutfelmusta,
Kesäpetron flelen olla60.
Suussa roolfian oro-oan."

Läksi saamahan anoja,
Onkelmoita ottaman;
Pellon petrojo lwitti,
Orowia suurennen;66.
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Ei foontlt fonoalono,
Ci sanoo puoltolono.

Arwelee, ojottelewi:
"Suolta saan sota fanoo,

70. Tuhot »irren tutlelmuSto,
Tuolt' on Suonelon oista,
Monoton aluSmajaSta."

Läksi Suonelta fanoja,
Manalatta lausef)io;
AStuo taputtele»i,75.
AStu päiroän, oStu toisen,
So päiroänä kolmantena
Tuli Suonelon joelle.

Niin huhuta huiohutti
SuoSfo Suonelon joeSso:80.
"Suo »enettä Suonen tytti,
Louttoo Manalan topft,
Vii salmen soohakseni,
Joen poikki päästäkseni."

Tuonen tyttäret sanomat,85.
Loufumot Manalan lapset:
"We,et täältä tuofanehe,
Muni syy sanottonehe,
Ml si.un Monolle saatti,

90. Kulo tuetti Suomiahan,
Ilmon totin tappamatta,
Ottamatta mma surman,
Muun surma-, murentomotto."

©ano manh, Wäinämöinen:
95. "Suoni on mv.Monolle 'faanut,
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100

105

110,

115

120

125

Tuoni tuonut Tuonelohon."
Suonen tyttäret toru»ot,

Kalmon netot folfuttomot:
"Jo turmen toen puhujan,
Sojuelen fieloStojon;
Kun Tuoni Monalle toisi,
Tuoni toisi tullessansa,
Manalainen matfaSfanfa,
©ylin multa purettaisi,
Koprin fuoppo fairoettoisi.
M! sinun Monolle foattt?"

©ono monho Väinämöinen:
"SJouto mun Manalle saatti,
Teräs tuotti Tuonelahan."

Suonen tyttäret torumot,
Kalman immet fantclewot:
"Jo turmen toen puhujan,
Tojuelen fieloStojon;
Kun rauta Monalle soisi,
Teräs toisi Tuonelahan,
Verin xväatttbet »oltusi ,
Hurmekin hurohteleisi.
Mi sinun Monalle foottt?"

©ono wonho Wäinämöinen:
"Tuli on munMonalle saanut,
Wolfioinen Tuonelahan."

Tuonen tyttäret torumot,
gopset fatman folfuttomot:
"Jo turmen toen puhujan,
Vmmdrtelen fieloStojon;
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Kun tuli Monolle toisi,
Valtioitten Suomiahan,
Sulin moottehet palaisi,
Walfehin wolohteleisi.
Mi sinun Monalle saatti?"130

©ano wanha Väinämöinen:
"Vesi on mun Manalle foanut,
West tuonut Somiahan."

Suonen tyttäret toruwot,
Monon neiot riitelemdt:
"Suosta tunnen fielastajan,
Sajuan molehtelion;

135

Sos west Monolle toisi,
Vesin helmasi heruisi,
goimhin lopohteleisi.
Ei sillä »venettä sooha,
Suoa purtta SuoneloStOj
©ano tarttoja tosio,

140.

Wolehio wiimtiiesiä,
145 Mi sinun Manalle (jaatti,

Muta tuotti Suomiahan,
Siman tovin tappamatta,
Ottamotta oimo surmon,
Muun surman mufertamotta."

150, ©ano wanho Wäinämöinen:
"Soft md sonon toetfi,
Sos roähän roatehtelinfi:
Tein tieolla .roenettä,
gooin purtta laulamalla;
gaulonpäiroän, pohjon puntin,155
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Loulon toisen loiatt liitit»,
Loulon fohto folmonnenfi
Hankoja hokotessoni,
Parraspuita pannesfoni,
SeheSfänt teljopuita;
Uuwun kolmea sanoa
Päähän loian päästyäni,
Peräloion liitoksessa,
Äottopuun fohentimilla,
©olmoHa menon falaran.
Läksin Suonelta sonojo,
Manalalta lousehio.

160,

165

Suo »venettä Suonen tytti,
Lapsi kalmon korpasoo,
Vii soimen soohokseni,
Soen poikki päästäkseni."

170,

Toi wenehen Tuonen tytti,
Ali salmen saattelewi,
Joen poikki päastelewi;
Syöttimiehen, juotti miehen,
Pam maata matkamiehen,
Mies makaawi, waatet walwo.

175

Stonen tyttö kdylldleuka,
Kd'ykfdleufo, rautasormi,
Rautarihman feträäja,180
SSasfilanfojen walajo,
Ketrdsi fatafen nuotan,
Tuhantisen tuuritteli,
Vhtend syfysyyönd,

185 Yhcilld wepttwelld.
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Suonen poika koukkusormi',

Koukkusormi, rautanäppi,
JRoutoroerttoien kutoja,
SBaSfinuoton voolmiStajo,
.Kutoroi satasen nuotan,
Tuhantisen tuuritteli,
©antona syfysyyönä,
©ontolla roeftfiroeHä.

190

Siitä roerffo weetähän
Poikki Tuonelan joeSta,
©eka pitkin jotta poikki
Sotta roieläfi witohon;
Sott' ei päästä Väinämöisen,
Selwitä uroentolatfm,

195

©itiä ilmoisso ikänä,
Kuuna kullan »aittana,
Suolta Tuonelon koista,
Monolon ittmojosta.

200

Siilon wonha Väinämöinen
So näki tuhom tttle»on,
Hätäpäiwän päälle faaroan;
Tohti toisiksi ruroeta,

205

Ruohti muufjt muutellate:
Meni muStana merc^en,
.Kiroenä wetehen roieri,
©arona soroifkohon.

210,

Saan tappo taimenia,
Tuhat emon atroehia;
Mato rautaisna matona,
Kulki kyiSnd fddrmcheud,'215.
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220,

226.

230.

Poitt! Suonelon joesta,
gdpi Suonen werttoloiSto.
©ano tuolta saatuansa,
SuonelaSta tultuansa,
Nousewolle nuorisolle,
ÄonfoÄe ylenewdlle:
"Ettäte etinen konsa,
Elkäte tafanenfona,
gähkö Suonelta fonoja,
Manalasta laufehia;
"åiå on sinne mennehta,
Ei paljo palanneina,
Suolta Tuonelan koista,
Manalan ikimajasta."

Ei sieltä fonoja faanut,
Ei fanoo puoltokona.
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