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Seitsemästoista Runo.

Lemminkäinen kuulee wäen Pohjolan pitohin jou-
tuman. Pani kotvin pahaksi, kun itse kutsumatta
oli. Lähtee kotia ja alkaa kuitenH walmistellate.
Kieltää lähtemästä äiti,monta surmaa matkalla,
monta petillä pojallensa pelkäämä. Ensiksi häntä
tulisen kokon wahtoawan, jos siitä selmittäisihen,
tuliseen hautaan saaman. ©iitäfi päässeen käär-
mejoukolta Pohjolan kujilla elikkä susilta ja kar-
huilta pihalla surmattaman, pääkallon seipähän
nenään pantawan. Wähan näistä huolima lähtee
aiottuansa Lemminkäinen monta neuoa ja »varotus-
ta, miten oletellate, emolta saanut. Waeltaa,
pääsee surmista, tulee Pohjolaan. Sano Pohjo-
lan emäntä pahoin sattuneen, kun jälempata et
tullut, juomien wielä panematta, ruokien keit-
tämättä oleman. Kysyy Lemminkäinen niintäpä
häntä ei häihin kutsuttu ja »vaatii ruokaa ja juo-
maa. Tuoaan manhaa pilautunutta juomaa, jon-
ka Lemminkäinen tikoista ja elämistä puhistanut
juopi. Pyytää parempata. Pohjolan isäntä ei e-
nämmin suatscma Lemminkäisen ylpeyttä alkaa
häntä laulamalla surmata. Kun mitättä ei sillä
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5.

10.

15.

20.

wotttanut, niin »vaati häntä miekoille. Aapaan
ulos, aletaan mieMain miteltyä tapella, jossa Lem-
minkäinen cnsifaroahuffella laskee pään toiselta.
Laulaa siitä koko Pohjan pereen hajalle, paitsi e-
tttännän, joka häntäki yleroampt laulouutta kansaa
Lemminkäisen fostofft.

Ahti saarella asutut,
Kaufo niemen fainalossa;
Dli pellon fyntämässä,
Mainion roafoamasfa,
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen;
Dli foraalta foria,
Komin tarffa fuulennalta.

Kuuli futsut fulferoafft,
Ratsut joufon juofsemafsi;
luohtu juoni mielehensä.
Toinen aimohon osasi:
Nyt on Pohjola pioissa,
Salajouffo juomingissa.

Murti suuta, roääntt päätä,
Murti mustoa haroenta,
Heti heitti kynnöksensä,
Maon fesfitvainiolle;
Nousi maasta tatfahtlle,
Kohta lahtemi kotia,
Luofsi atnofeit emonsa,
Tykö roaltatvanhempanfa.
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Sano tuonne saatuansa,

Sano emolle efinna:
"Oi emoni »vaimo wanha!
Pane ruoka ruttosesti
Syöa miehen nälkäisen,
Haufata halunalasen.

26

Lämmitä saloa fauna/
Pian pirtti riumuttele,
Josfa mies puhasteleffen,
©ueffen urosten sulho."

30.

Suop' on äiti Lemminkäisen
Pani ruoan ruttosesti

3a Syöä miehen nälfäisen,
Haufata halunalasen,
Vhen pirtin lämmitessä,
Vben saunan saapuessa.
. Siitä lieto Lemminkäinen
Otti ruofoa rutosti,40,

Meni saunahan saloa,
Sami kylpihuonehescn;
Siellä mies puhasteleksen,
Sueksen urosten sulho.
Sano tuolta tultuansa:
"Oi emoni roaimo roanha!
Tuo tänne sotisopani,
Kanna roainomaatteheni,
loill' ennen kdmin soissa,
Hdtdhäissd häilähtelin."

45

50
Emo ennätti kysyä:

"Kunne lähet poikueni?
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MetsdUenko wai merelle,
Wai on hirwen hiihantohon,
Waiko suurehen sotahan,
Tasapäähän tappelohon?"

55

Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!
En metsälle, en merelle,
Enkä hirwen hiihantohon,
Enkä suulehen sotahan,
Tasapäähän tappelohon;
Lähen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominkihin.

60,

Tuo mulle sotisopani,
Manhat roaittoroaatte ven«,
Häissä hailpteltatvnni,
Pioiéfa pieltämäni."

65.

Emo kielti poikoanfa,
Nainen miestänsä epäsi,
Epäsi faroetta kaksi,
Kielti kolme Luonnotarta,
Lähtemästä Lemminkäistä,
Hymäit Pohjolan pitohin:
"(Si sua kutsuttu finne,
Ei tarkon tahotakana."

70.

75.

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Koira kutsuen menewi,
Hywä ilman lvkkelclse;
Tuoss' on kutsut kuunikuiset
Terässä tulisen miekan,

80.

Myölla kalpani käressä.
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Suo tänne sotisopani,
Marsin roaino»t>aattchem."

85 Tuop' on äiti Lemminkäisen
Yhä kielteä faferot:
"Ellos lahkö poikueni
Pimiähan Pohjolahan,
Monet on kummat matkallasi,
Isot tielläsi tmehet;90.
Kolm' on furmoa fominta,
Kolme miehen kuolemata."

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

95 Sano surma ensimmäinen,
Ensimmäinen roiimmenenft."

Sano äiti Lemminkäisen:
"Se on surma ensimmäinen:
Menet matkoa wahäsen,
Pääset tietä päiwäyksen,
Tulewi tulinen koski,

100.

Koskessa tulinen luoto,

Luowosfa tulinen koituu,
Koiwusfa tulinen kokko,
Kokolla tulifet kynnet;
Sillä suu tulin palami,
Sitä kiiran lämpidrot,
Höyhenet tulin rooluroi;
S)6t se hammasta hioroi,
päiroät kynttä fttfuttaroi,
Sultalle roterahalle,

105

110.

Saamalle käkeäroälle.
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©ano lieto Lemminkäinen:

"Kyllämä sihen keinon keksin,
Mutkan muistan* tien osoan,
Laulan leppäsen heroofen,

116

Laulan leppäsen urohon,
©iroutseni siirtymähän,
SBieretfi »vaeltamahan;
Itse sorsana sukellan,
Elikf allina alennan,
Koprista kokon fynimen,
Maafalinnun roarpafjista.
©ano surma keskimmäinen."

120,

125 Sano äiti Lemminkäisen:
''Se on surma toinen surma:
Menet matkoa wahäsen,
Toki tietä pdirodpkfen,
Tuleroi tulinen järroi,
lärroesfä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna,
Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia kiiviä,
Palamoita Paateroja.

130

135 Sinne on saanut fa'an miestä,
Hukkunut tuhat heroosta."

©c on lieto Lemminkäinen
©anan »virffo, noin nimesi:
"Kyllamä fihcit keinon keksin,
Mutkan muistan, tien ofoatt,
Teen minä lepästä miehen,
Utön hongasta hotafen,

140
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145

150,

155

160.

165,

170.

Kylpiäksi kuuman saunan,
Kuuman faunan rautalanan,

Mastan rautafen keralla.
Itse lienen löylyn lyöjä,
Alla lautojen asunen;
©ano surma jälkimmäinen."

©ano äiti Lemminkäisen :
"©e on surma kolmas surma:
Menet roteldfi »vähäsen,
Pääset siitä päiroäpffett,
Näkymille Pohjan portin,
hautausten ulmomille;
Aita on lautanen rakettu,
Teräksinen tarha tehty,
Maasta asti taimosehen^
Tairoofesta maahan asti,
Keihäillä feirodstetty,
SSitfaotettu maan maoilla,
Kddtty tirjofdärmehiflä,
Sisiliskoilla sielty,
Hcitt^ hännät häilymähän,
Pääkehät kähdjdrndhdn,
Päät ulos, sisähän hännät.

Maass' on toisia matoja,
Pino pitkiä matoja,
Ylöskielin kiehumassa,
Alas hännin häilymässä.
Yksi on matonen maassa,
Eessa portin poikkipuolin,
Pitempi pisintä hirttä,
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Paksumpi patsasta pirtin,
Ylöskielin ftchahtaroi
Pään »varalle Lemminkäisen."175

©ano lieto Lemminkäinen:
"Mosta kynnin kyisen pellon,
Makoelin maan matosen,
Käärmehisen käännättelin,
Airoan paljahitt katosin;180.
Ei ole siinä miehen furma,
Eikä kuolema urohon.

Otan kyiset kintahani,
Maan matoset roanttufent,
Soilla konnat fopristelen,'

Ilkiät iki puserran;
185

Kytken kyitä kymmenkunnan,
Maljasta» fa'an matoja,
Suo tänne sotisopani
Kanna mainomaatteheni;
Lähen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominHhtn."

190

Se on äiti Lemminkäisen
Aina fielteä fafemt:
"Ellös mainen poikueni
Lahko Pohjolan pitohin,
Mont' ott surmoa matkalla ,
Isot tielläsi imehet,

195

Monta matkasi perillä,
200. Paikalla pahimmat surmat,

Kolme furmoa kominta,
Kaksi kaikkein kauheinta:
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Kulet Pohjolan fujjatfe,
Astut tietä tanhuatfe,
©ust on fuitjtrenfahissa,
Karhu rautakahlchissa,
©uulla Pohjolan »veräjän,
Ahin aian kddntimesfa.
Suft päälle fuimastaffcn,
Karhu päälle faimistaffen,
Syönyt on sa'anki miestä,
Tuhonut tuhan urosta,

©aattaroi finunfi syöä,
Suuren furmata fukunt."

206

210,

215 ©ano lieto Lemminkäinen:
"Uuhi uunna fyotäohon,
Rieskana rerotttdohon,
Maan et mies pahempikana,
Uros utttelompifana.
Minua onroyöttymiesten «yöllä,
Pantu miesten palfimtöa,

220,

Solmittu uron solilla,
Jotten »varsin jouakfana
Suuhun Pohjolan fuften,
Kitahan fuofaroetten.
Suet panen fuitfet fuuhun,
Karhut rautakahlehiftn,
Sillä fen pahan »vaellan."

225.

Aina fieltarot emonsa:
"Ellos lahko poifueni;
Tulet Pohjolan tupahan,
Sariolan falrooffthin,

230.
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Siell' on miehet miekka »Duolla,
Urchot sotaaseissa,

235 Humalassa hullut kaikki,
Pahat paljo juotuansa.
Laulamat sinun polosen
Omallasi miekkahasi,
Tekemähdsi terähän,
Kantamahan kalpahasi.
Jo on laulettu hymdiki,
lalommatki jaksettuna,
Moituna roäfcroämmätfi,
Saati sie maraton roarpu,
Emon ttihjän tuuroittama,
Marattoman maapottama,
SBielä roinasta toipuma,
Koskesta kokoelema.

240.

245

©at' on sciroasta mäellä,
Tuhat pulmasta pihalla,
Joka feiroäS pddtd täynnä,
Yks on ilman pddtd jäänyt;
Sinä sihen pantanehct

250.

©enfi seipähän nenähän."
Sillon lieto Lemminkäinen255.

Otti miekkansa omansa,
Pam siltahan sysäsi,
Terin työnti lattiahan;
Itse kääntymi käessä
Kuni tuore tuomen latwa,
TaXi faSroaroa kataja.
©..no lieto Lemminkäinen:

260.
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"Ei ote mukan mitta joa,
Eikä kalman katsoloa,
Noissa Pohjolan turoissa,
Sariolan salroofsisfa."

265

Otti jousen jouahutti,
Kasin jousen fädnnällptti,
©anoroi sanalla tuolla,

Lausu tuolla lausehella:
"Sen mä mieheksi sanoisin,
Urohoksi araeleifin,

270

Joka jouseni roetdift,
Äiroerani kiinnittäisi,
Noilla Pohjolan turoilla,
Sariolan falroofftlla."

275

Siitä tieto Lemminkäisen
Luku lähteä tuteroi,
Kasi käski, toinen kielti,
Suonet sormifet pakotti.
Jo saapi sotisopansa,
Manhat roainomaatteheitsa.

280

Etno neito poikoansa,
Manhitt lastansa mafusti,
Owen suussa, orien alla,
Kattilan kalastoilla:

285.

'Poifueni nuorempani,
Lapseni mafamampani!
Jos sie jourout juominkihin,
Tapahut mihen tahansa,290.
Juo puoli pikatiasi,
Anna toisen loinen puoli,
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Pahemman pahempi puoli,
Niin sinusta mies tuleroi,
Uros felroä felftdrot,295
Miesten seurojen sekahan."

Mielä neuo poikoanfa,
Marsin lastansa »varotti,
Pellolla perimmäisellä,
SBerdjtllä wiimmesillä:
"Jos sie jourout juominkihin,
Äapahut mihin tahanfa,

300,

Istu puolella stoa,
Astu puolella aseita,

3u5. Anna toisen toinen puoli,

Pahemman pahempi puoli,
Niin sinusta mies tulewi,
Uros selwa selkiäwi,
Urohoisehen wakehen,

310. Miehisehen joukkiohon."
Siitä lieto Lemminkäinen

Kohta lähtewi koista.
Astu päiman ensimmäisen,
Tulewi tulinen koski,

315 Koskessa tulinen korko,
Korossa tulinen loimu,
Koiwusfa tulinen kokko,
Kokolla tuliset kynnet,
Sillä suu tulin palatvi,
Kita kierän lärnpiämt,
Yöt fe hammasta hiomi,

Päimät kynttä fitfutt«»t ,
320.
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Sultaße wierahalle,
Saamalle käkeäwälle.

325 Mitä huoli Lemminkäinen;
Tapasi on tasfuhunsa,
Löihen kuklaroisehensa,
Otti tetren sulfapa,
Hieroa hitustelewi

330 Kahen kämmenen fefesfä,
Sormen kymmenen forousfa,
©iita synty tetrikarja.
Pemahutti lentämähän,
Niin tetret teholle tenti,
Koppeloifet foiroufolle.335

Tempo tetrenfa tehosta,
Koppelonsa foiroufosta,
Sukasi kokolle suuhun,
Anto appajan kitahan,
Itse tuon fanoiffi roirfft:
"Koffoseni, lintuseni!
Käännä pääsi toisappäin, '

Silmät tuppahan lufitfe,
Päästä etUe matfamicstä,
Lemminfäistä litatenft."
Sillä fen »vaaran »vaelsi,
©tila pääsi päiwäyffen.

340

345.

Meni matfoa roähäfett,
Kulki tietä pikkaraisen
Matkall' ön tulinen järroi,
Idnvessä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna,

350.
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Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia firoid,
Patarooita paateroja,366
SultaHe wierahalle,
©aaroalle fd^eärodtle:

Mitä huoli Lcminfäinett,
Ukkoa tukoeteroi:
"Oi Ukko ylijumala,360
Tahi taatta tatroahinen!
Nosta pilroi luotehelta,
Toinen lännestä lähetä,
Kolmas iätä iästä,

365 Kohottele koilliselta;
Syrjin yhtehen sysed,
Lomatusten loufahuta,
©a'a lunta fauan »varsi,
Äiehtttele feihäsroatst,
Noille kuumille kiroille,
Palamoille paateroille."

370

Sato Ukko uutta lunta,
Herra hienoista witiä;
Sato lunta sauan warren,

375. Kiehitteli keihäswarren,
Noille kuumille kiwille,
Palawoille Paateroille.
Itse lieto Lemminkäinen
Laulo lautasen korennon,
Poikitse tulisen hanan,
Äprähästa aprahäsen.
Silla sen rowin waelti,

380.
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Sillä pääsi päiroäykfen.

Meni mattoa roähäfen,
Pdäsi tietä päiroäpffett;
Jo näkyivät PohjaN portit.
Paistamat pahat saranat.
Aita on rautatien rafettu,
Teräksinen tarha tehty,
Maasta asti taimosehen,
Vaimosesta maahan asti;
Keihäillä feirodstetty,

386.

390

SBitfastetttt maan maoilla,
Äåättn kitjofäärmehillä,
Sisiliskoilla stelt») ;395
Hännät heittp häilymähän,
Pääkehät kähäjdmahan,
Pddt ulos, sisähän hännät.

Maass" on toipa matoja,
Pino pitkiä matoja,400.
Alas hännin häilymässä,
Ylöskielin kiehumassa.
Yksi on matonen maassa,
Eessä portin poikkipuolin,
Pitempi pisintä hirttä,
Paksumpi patsasta pirtin,
Ylöskielin fiehahtaroi,
Pään »varalle Lemminkäiseni

406.

Mitä huoli Lemminkäinen,
Otti weitsen wierestänsa,
Tupestansa tuiman ravan,
Sillä aitoa siwalti,

410.
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Kädrmetarhoa tapasi.
Kahen puolen aita laatu,
SBitettä roitfasroäliltä,
©eitfemältå feipiähältä.

415

Niin fanorot Lemminkäinen,
Toru toisia matoja:
"Mato musta maan alanen,
Toukka Tuonen fnrroaUincn,
Kutkia kulon alanen,

420

Lehen lemmen juurehinen,
Puun juuren pujottelit»,
Lahofannon faitvelia.

425

430430.

435.

440.

Kuka fun kulosta nosti,
Heinän juuresta herätti,
Tiellä teukallehtantahan,
Maan päällä matelemahan?
Isosiko, »vai emosi,
Waiko »vanhin weljiasi,
Wai nuorin sisariasi,
Waiko muu sukusi suuri?
Turpehessa sun tupasi,
Alla kannon kartanosi,
Asuntosi alla aian,
Alla mattahan majasi.

Sule suusi, peitä paasi,
Kätke kielesi kapia;
Willa suusi, willa paasi,
Willa wiisi hammastasi,
Willa kielesi kapia,
Willanen otus itsekki.
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Wedte roillaleppehenä,
Painun palkona kuleksi,
©ykerräte sykkyrähän,445.
Kdperrdte käppyrähän,
Tunge Padsi turpepefen,
Mata pddsi mattdhdfen.
Jospa tuotta pddsi nostat,
Ukko pääsi färfidrot450.
Pilroilld pisaroilla,
Rafehilla rautasilla."

©illa tieto Lemminkäinen
Pääsi, fenft päiroäykfen,

455. Meni mattoa »vähäsen ,
Suli Pohjolan pihalle,
©ufi on futtftrcnfahtsfa,
Karhu rautafahlchiéfa,
Suulla Pohjolan roeräjän.
Jo oli syönyt fa'an miestä,
Tuhonut tuhan urosta,
Tahto fyöä Lemminkäisen.

460.

Sillon lieto Lemminkäinen
Tamottel! tasfuhttnsa,

465. Loihen fuffaroischenfa,
Otti »villoja hitusen.
Hieroa utustelcroi
Staben fämmenen fefessa,
©ormen ftimmenen sorousfa,

470. Siitä läksi lammaskarja,
Synty lauma lampahia,
Kehä fieräroiHafta,

Kalcwala. Toinen Os». 3
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Suuhun Pohjolan susien,
Kitahan kitofawetten.

475. Siitä lieto Lemminkäinen
Itse tungefsen tupahan,
Alle kattojen ajaksen.
Owen suussa seisotaksett,
Oroen suussa orren alla,

480. Kattilan katasioilla,
Lakin pdästd laskemilla,
Kintahan kirroottimilla.
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Koria on kutsuttu roteras,
Kotiampi kutsumaton."

485.

©illon Pehjolan emäntä
Sanan »viikko, noin nimesi:
"Ohoh poika Lemminkäisen!

490. Mi sinusta roietahasta;
Tulet pääni polkemahan,
Airooni alentamahan;
Ohrina oluet roielä,
Makujuomat mallahina,
Leipomatta roehnäleiroät,
Lihakeitot keittämättä.
Oisit yötä ennen tullut,
dli päiroeä jälestä."

495.

Siinä tieto Lemminkäinen
500. Murti suuta, roäänti päätä,

Murti mustoa haroenta,
Itse tuon saneiksi roirffi:
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"Sop' on täällä fyömät fpbtp,
Syömät syöty, juotu juomat,
Oluet osin jaeltu,606
Kaljat kannuin mittaeltu,
Pikarit pinohin luotu,
Tuopit roukkohin roroittu.

Panit kutsut kulkemahan,
Sait ratsut samoamahan,
Kutsuit kansan kaikenlaisen,
Sokiatki, roairoasetft,

510.

Stammatft, refirujotfi,
Minun heitit futfumatta.

616 Mintävä tämä minulle
Omistani otristani,
Äolroämistani jyroistä?
Muut ne kanto kauhasilla,
Muut ne tuskina tiputti,
Minä määrin mdtkdelin,
Minä purnoin putkaelin
Omiani ohriani,

520

K:plroämiatu jproii».
Emma »vieras lienekfdnd,

Kun et tehä teoksia,525
ditå oinasta tfetä,
Tuoa härfeä tupahan,
Sarfasddrtä huonehesen;
Uuellen olutta panna
Syöä miehen fyomättomän,
luoa juosfehen urohon."

530

Sano Pohjolan emäntä:
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535

640.

545

650

555

560,

"Ohoh piika pikkarainen,
Orjani alinomanen!
Pane keittoa patahan,
Tuo olutta roierahalle."

Tyttö pieni, tyhjä lapsi,
Pahin astiain pesiä,
Lusikkain luutustaja,
Äapuåtain kaaroistaja,
Pani keittoa patahan,
Luut lihoista, päät kaloista,
Naatit »vanhat naurihiSta ,
Kuoret teiroiiti koroista.

Soi olutta tuoppifclla,
Kanto fafpfotroafella,
Hiiiva alla, roest päällä,
Spot kddrmehet fefellä,
Maot taialla mateli,

Sisiliskot liuahteti.
©ano tieto Lemminkäinen:

"Oh pnä olut punanctt!
Jo nyt jourouit joutaroihin,
Jourouit joutaroan jätille;
Ruofa suuhun fyotäöhon,
Ruhka maahan luotaohon,
SBafemella peukalolla,
Sormella nimettömällä."

Tapasi on tasf uhunsa,
Löihen fuffarotfehenfa;
Otti ongen kukkarosta,
Taskultansa taklarauan,
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Sen laski olwen sekahan.
Mato puuttu onkehensa,
Kyy wihanen rautahansa,
Sata nosti sammakoita,
Nuhat mustia matoja.

Jo juoa karahuttawi,
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Emma liene lempi wieras,
Kun ei tuotane olutta,

565

570.

Parempata juotaroata,
SSararoammatla käellä,
Suuremmalla astialla.
Kuule poika Pohjolaisen,
Itse Pohjolan isäntä!
Anna ostoa olutta,

575

Juontoa rahanalaista."
Siitä Pohjolan isäntä

580 Pian fuuttu ja »vihastu,
Laulo tammin lattialle
UroSta upottamahan.

Lemminkäinen lieto poifa
Laulo härän lattialle
2Be'en lammin lakkimahan.685.

Itfe Pohjolan ifäntä
©uen laulo lattialle
Senki härän pään »varalle.

Lemminkäinen lieto poika
ianlo »valkian jäniksen
©ett futofen fuun »varaksi.

590,

Itfe Pohjolan ifäntä
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695.

600

605

610

616

620

Laulo koiran koukkuleuan
©en jäniksen pään »varalle.

Lemminkäinen lieto poika
Laulo orrelle oraroatt,

Orren päätä juoksemahan,
Koiran tuota haukkumahan.

©itiön Pohjolan isäntä
Sanan roirkko, noin nimesi:
"Ei tälfä piot parane,
Jos ei roierahat »vähene;
Talo työlle,»vieras tielle,
Hyrotltofi juomingista."

Otti miekkansa omansa.
Tempasi tutitctäfen,
©anoroi sanalla tuolla:
".Kuule poika Lemminkäisen!
Mitelkäme miekkojamme,
Äatfettame kalpojamme."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Mitä minun on miekastani,
Kun on luissa lohkiellut,
PääfafutSfa fatfiellut.
Maan fuitenfi kaikitenki,
Jos tass ei piot parane,
Mitelkäme, katselkame,
Kumpafen pitempi miekka,
Kenen fatpa-fattljiampi ,
Sen eelld ftroaUaminen."

Miteltihin miekkojansa,
Äatfettihin kalpojansa,
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Jo oli pikkuista pitempi
Miekka Pohjolan isännän,
Yhtä ohrafcn jprocä,625.
Yhtä kynnen mustuaista,

Sillon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Sinunpa pitempi miekka.
Sinun eeflä iskeminen."630

Siitä Pohjolan isäntä
Jo lyöä alotteleroi,
Kerran ortefeen osasi,
Kamanahan fapsafeutti.

635 Sano tieto Lemminkäinen:
'Tukela tora turoasfa,
Meren seikka salrooksessa,
SEuroan uuen turmelemma,
Lattiat likaelemma,
Pestyt penkit hierelemmä.
Ldhfdme ulos pihalle,
Pihalla meret paremmat,
Kartanolla kauniimmat,
öuontetvaifemmat lumella.

640

645, Mentihin ulos pihalle;
Lehmän talja löyettihin,
Pihalle leroitettihin,
Senpä päällä seisottihin.

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Kuuleöta sa Pohjan poika!
Sinunpa pitempi miekka,
Sinun kalpa kauhiampi;

650
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655.

660.

665

670

675

680.

Soft taiat tarrottafft,
Ennen kun ero tulemi,
.Tahi pdirod pddtyneroi.
Lyöppd poika Pohjolaisen."

Iski päältä Pohjan poifa,
Isfi kerran, iski toifen,
Kohta kolmasti rapasi;
di lihoakan lipasnut,
Mienyt »neriiiirhametta,
Ottant orroaSfettuana.

Suli lyönti Lemminkäisen,
Muoro roettifän roercroän.
Löipä tieto Lemminkäinen,
Laski roeitiffä roereroä,
Isfi miestä miekallansa,
Kamahutti kalmallansa.
Loi on kerran leimahutti,
Pään on laski olkapäältä,
Kallon taialta paita,
Mci kun naatin naurihista,
Emän kaikesta taiatta.
Löiott toisen leimahutti,
©ilpo kun sian lihoa,
Miehen kolmeksi palaksi.

Mäki oli täynnä seipdhiä,
Piha täynnä pytrodhid,
Kaikki täynnä miehen päitä,
Yfsi feiroäs ilman päätä;
Pani pään pojan pdtöfen
©ettft seipähän nenähän.
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©ittä lieto Lemminkäinen

Laulo Pohjolan perehen
685 Äultihin fulajamihin,

Hopeihin helffämihtn.
Yhen heitti laulamatta,

Itse Pohjolan emännän,
Pirtin pienen ppphfiäfft,
Lattian tafasiaksi,690.
Olutkannun kantajaksi,
Stuofien rafentajaffi.

Louhi Pohjolan emäntä
Kotvin fuuttu ja »vihastu;
Laulo Louhi longotteli,
Pataruuhi paufuttett,
Laulo miestä mtefaöilta,
Urosta aseellista,

695

Pään Maralle Lemminkäisen,
Kaukomielen kaulan päälle.700.

Jo fumu kujalta kuulu,
Tomu toisesta talolta;
Jopa tulfiffi tuleroi,
gäytemmdffi lankiami,
Juoa häitä Pohjolassa,
Pitoja Pimentotasfa.

705
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KaheksastoistaRuno.
Lemminkäinen Pohjolalta tulee kotia. Kysyy

äiti mitä oli huolellilna, oisiko sarkoinroaarrettu,
eli naisin naurettu eli heposinko her;attu. Käskee
äitinsä Lemminkäinen eroältä katsomaan, paanut
roaraUe miekkoja hiroottaroan. Miksi hiroottaroan,
kysdfi äiti. Maltaa miehen Pohjolalfa gemmir-
fäinen tapvaneenfa ja fyfyy neuoa, missä piiltä.
Nuhtelee poifoanfa emo, »varsin oleroanfi, joi mii-
fa, roaarallifen piiltä, kaikissa furman löytämän.
Äuitcnfi roiimmen »vannonutta, ei enää sotia fäyä,
neu poifoanfayheffän meren poiffi faarelle pate-
nemaan. Lähtee, purjehtii, Lemminkäinen, pääsee
perille, fysyy lupaa »venettänsä maalle »vetää. Bu=
roan saanut roetdafi, lähtee saaren fylthin ja elää
siellä htiroin rohfi.:sti tyttöjen fan?fa. Muutamena
huomenena taasenft tyttöjä fatselemaan lihteroä jo
näfi miehet aseita häntä furmataffenfa roatmiételc-
roan. Lähtisi poiel roaan »venerannalle tullut näkee
purtenfaki poltetuksi. Laatii uuen roeneen ja lähtee
saaretta, jota neiet kylldki murehtimat. Ulom-
maksi purjehtinut laskee luomelle roenehen joka
siinä ttfeä fihutteleroi, fun sotaan ei roictäneffä-
nä. Kieltää itkemästä Lemminkäinen lupaa suo-
rastaan sotaan tähteä. Saapi SSeurin toiseksensa
ja ldhteefi. Pohjan merelle tulleetta kylmää pak-
kanen Pohjan akan toimella rocneett Lcmminidisel-
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tå. Oli 'kylmää itfenfi roaan fuitenki hänen
Lemminkäinen lukemalla faapt poistetuksi ja läh-
tee, »veneensä heittämä, maalle. Muistelee siellä
ifäroisfään, miten olifi fauas fotoftsta erinnyt.

>2iitd tieto Lemminkäinen
Nousi maasta ratfahille,
Kohta lähtemi kotia,

Luofft entisen emonsa,
5. Alla pain, pahoilla mielin,

Kaiken kallella kypärin.
Emo ».iltahan tuleroi,

Emo ennätti kysyä:
Poikueni nuorempani,
Lapseni roafaroampani!
Mit olet pahoilla mietin
Pohjolasta tullessasi?
Onko sarkoin roaarrettuna;
Jos on sarkoin roaarrettuna,

10.

15. Mie annan paremman sarkan,
Saattosi soasta saaman,
■Taroottam.au tappelosta."

Sano tieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

20. Ken mun sarkoin roaarteleift,
Itfe roaiirtaifin isännät;
Maattaisin sata urosta,
Tuhat miestä tunnustaisin."

©ano äiti Lemminkäisen:
Mit olet pahalla mietin26.
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Pohjolasta tullessasi?
Ootfo naisin naurettuna;
Jos oot naisin naurettuna,
©te nato! parempi nainen,
Mereroä Menäeheltä,30
Kaunis Karjalan kylistä."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!
Ken mun naisin nauraneroi,
Itfe nauraisin isännät;
Nauraisin fatai naista,
Tuhat muuta tunnustaisin."

«35

©ano äiti Lemminkäisen:
"Mif olet pahoilla mielin?
Ootko herjattu heposin;
Joi oot herjattu hepopn,
©ie osta ori parempi,

40.

Ison saamilla eloilla,
Manhemman roarultamilla."

©ano lieto Lemminkäinen:45.
"—i emoni kantajani!
Ken mun herjaisi heposin,
Itfe herjaisin isännät;
Herjaisin sata herooista,
Tuhat muuta tunnustaisin.60.

Oi emoni kantajani!
©äältä fäffihin eroältä,
Pane jauhot palttinahan,
Muote »voita »vaffafehcn.
Muole »voita »vuosi fpöä,55
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Toiseksi stan lihoa;
gdhen töitänipafohon,
Piilojani piilemähän,
Miehet miekkoja hioroat,

60. Käreltäroät keihäiä."
Emo ennätti kysyä,

Mainio roanha tutfaella:
"Mifsi mieffoja hiomat,
Kdrestdrodt feihäiä?"

65. Sano tieto Lemminkäinen:
"Suli työ, satu tapahtu,
Noissa Pohjolan pioilsa,
(Sariolan juomingissa.
Tapon miehen fun urohon,

70. Itse Pohjolan isännän,
Omallani miekallani.
Siksi miekkoja hioroat,
Kärestäroät keihäiä;
En tieä sitä stoa
Kussa piiltä pillomuffen,
Paeta pahan lapasen.
Oi emoni kantajani!
Kunne käsket piilemähän?"

76.

Emo tuon sanoiksi roirffi,
Lausu »vanhin lapsellensa:80.
"Jo sanoinfi poifueni,
Jo »varsin roarottelinki,
Yhä fielteä fdfesin,
Lähtemästä Pohjolahan.

85. Mahoit olla oifiassa,
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Elea emon turoilla,
Oman roanhemman »varassa,
Kantajasi fartattoilla.

Mene nyt tuonne piilemähän,
90 Mene männyksi mäellä,

Katajaksi kankahalla,
Tuho sielläki tuteroi;
Ufein mäkinen mänty
Pärepuiksi leikatahan,

96 Ufein katajakangas
©eipdhiksi karsitahan.'

Nouse loimuksi norolle,
Tuho sielldki tuleroi;
Usein noronen foirou
■Pinopuiksi pilkotahan,100
Hakatahan fyalfopuifp.

Menet marjaksi aholle,
Puolukaksi kankahalle,
Mansilafsi näille maille,
Mustikaksi muille maille,105
Tuho sielläki tuleroi;
Neiet nuoret poimttahan,
Tinarinnat riiroitähän.

Menet hauiksi merehen,
Maksahan merimatehen,
Lohen purstofft punasen,
Tuho sielläfi tuleroi;

110

Mies multa meren näfönen
Äin' on ongella olia,
Aina nuotalla asuja,115
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.Säestämässä färoiä.

Ia menet tuonne piilemähän
Kontion firoifoloille/
Karhun louhifartanoille,
Tuho sielläfi tuleroi;
Mies nuori noentolaincn
Äirroestänfä fittuttaroi,
Keihästä käresteleroi,
Kontio fohataffenfa,
Metsän karhu laataksensa."

120

125
©illon tieto Lemminkäinen

©anan roirffo, noin nimesi:
"Itse tieän itfeimmät,

Paikat arrooan pahimmat;
Oi emoni kantajani,130.
Entinen elättäjäni!
Kunne käsket piilemähän,
Kunne käsket ja kehotat,
Ettei pää pahoin menisi,
Hiivus hieno lanftatft,
Tukka turhiin tulisi,
Marsin kaula fatkiaisi.
Yks' on päiroä miehen päätä,
Tunti tuffoa urohon.

135

140. Miehet mieffoja hioroat,
Keihoja färcäteleroär."

Sano äiti gcmminfäisett:
"Sieän mä roähäsen maata,
Sieän paikfoa palasen,
©pomatontä, lyömätöntä,145
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Miekan miehen käymätöntä;
©ie »vanno »valat ifuiset
Eneä ei sotia fäyä
Kuuna kymmennd kesättä,
Hopianfana halulla,150.
Kullankana tarpehella."

Siinä lieto Lemminkäinen
Jo »vanno »valat ikuiset
Eneä ei sotia käyä

155 Kuuna kymmenttä kesänä,
Hopiankana hatulla,
Kullanfana tarpehella.

©ano äiti Lemminfäisen
"Mene nyt tuonne piilemähän
Yhefsän meren ylitse.160
Meri puolen kymmenettä
Niemelle nimettömälle,
©äärelle sanattomalle,
©teli' ennen isosi piili,
©eka piili, jotta säily,
©nurina sotakesinä,

165

Matnorouonna roaifiana.
©teli' oli meret metenä,
Juoffi olroena jofofet,
Muorct kaikki »voita »vuoti,
Kalliot sian tiboa;

170.

©iell' on hyroä ollaksesi.
Anna! aikaellaksesi."

Siitä lieto Lemminkäinen
Sekä talsi, jolta joutu,175
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Läksi töitänsä pafohon,
Piilojansa piilemähän,
gykfäsi »enon »esille,

180.
Teräksisiltä teloitta.
Nolti päälle purjehia,
Suni männifön mäellä,
Itfe ilturoi perähän,

185.

Niemelle nimettömälle,
Saarelle sanattomalle,
Ylitse meren yhefsän,
Meripuoten kymmenettä.

190.

195.
"Onfo saarella sioa,
Maata faaren manterella,
OStttå »ettetta maalle,
Purtta futroalle kurnota,

200.

Saaren impyet sanoroi,
Niemen netet roaltoaroi:
"Ompa saarella sioa,

205. Maata saaren manterella,

Syönti lairoan lainehille,
SBalfifttta roalfamoilta,

gaaittihen laskemahan,
Solan foiroufen nojaifa.
Melan »alfifen »varalfa.
Tuuli tuu»itti »enoilta,
Aalto tairooa ajeli,

Siinä tieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirfft:

Taaton saamille teloille,
Wanhempani roalfamotlle?"

Kalewala. Toinen Osa. g
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Jos »eät saan rocncttä,
Tuhat purtta puujaelet."

Siitä lieto gemminkäinen
SBetäroi »enofen maatie,
Purren uimalle kumosi,
Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Onko saarella sioa,
Onko maata saaren maalta,
Piittä miehen pillomuffen,

210.

Paeta mäbämäfifen?"215.
Saaren impyet fanoroi,

Niemen neiet roastoaroi:
"Ompa saarella sioa,
Maata faaren manterella,

220. Piittä miehen pillomuffen,
Paeta roähäroäftfen."

Siitä lieto gemminfätnen
©anan roirkko, noin nimesi:
"Onko saarella sioa,

225. Maata faaren manterella,
Yhtä felkänt sioa,
Maata karpion atoa,
Minun leikki lyöäkfeni,
Tanner tansfaellaffeni,
Saaren impien ilossa,
Kassapäien kauneuessa?"

230.

Saaren impyet fanoroi,
Niemen neiet roaltoaroi:
"gapset laihat saaren maalla,

235. giharoat heroofen roarfat,"
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Mitä huoli gemminfäinen;

Käroi fylitfe fylthin,
Saaren impien ilohon,
Äalsapäien fauneuhun.
di ollut sitä totta,
Kuls' ci fymmenen taloa;
di ollut sitä taloa,

240.

Kusf et kymmenen tytärtä;
Ei ollut fitä tytärtä,

245 Ei sitä emofen laita,

lonf on ei matoa maannut,

Käproartta roairouteltut.
Tuhat tunsi morsianta,

©a'an leskiä lepäsi,
©a'an naista miehellistä,
Yhtenä fefäisfä yönä,
©ykyfyisfä rotetinfinä.
Yksi löyty kymmenistä,
Kaksi kaiketi laoista,
Tuhannesta löyty kolme,
Jok' oli piikuen pitänyt,
Neien arroosfa asunut.

260

255

©tila lieto gemminkäinen
Lepptteli niemen neiet,

Ihastutti saaren immet;
Jäi yksi lepyttämättä.

260.

Ei kuullut kukotta nosta,
Kanan lapsetta faroata;
Niin päiroänä ntuutametta,
Iltana monikahana,265
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270

275

280

285

290

295,

Saati liiton nollaksensa
«Kuuuft, pätroänki keralla.

Nousi ennen liittoansa,
Ennen ehtoaifoanfa,
Sami kylitse kylihin,
©enfi impyen ilohon.

©illon lieto gemminkäinen
di nähnet sitä taloa,
Kulf ei kolmea fotoa;
Ei nähnyt sitä fotoa,

Kulf ei kolmea urosta;
Ei nähnyt sitä urosta,
Ku et miekkoa hionut,
Ätrroestänfä kitkuttanut.

©illon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Woi päiroyinen päiroyt nousi,
Armas aurinko kohosi,
Mun polosen pojan päälle,
Päälle'!,kaulani .katalan."

Jäi neiet fpliämattä,
©ylityt makoamatta,
Läksi tuoksi (atroofettfa,
guoksi purtensa polonen;
Jo oli poltettu poroksi,
Kypeniksi hpatettp.

Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpäiroän päälle saaman,
Saatirot »venettä uutta,

Uutta purtta puuhoatvi.
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SOO.

305.

310.

315

320.

325.

Puita puuttu purtten seppä,
Lautoja »enon teliä;
Saapi puuta pikkuruisen,
gautoa ani »vähäsen,
Manhan »värttinän muruista,
Manhan tainnan taittumilta.

©iitä »cistäroi »venettä,
Puista purtta puuhoarot,
©ittd laati laitapuuta,
Puuta kaari kapfutteli,
©iita teljoja tekeroi,
Kanssa airoja asetti.

©ett »venonen »atmihtfp,
Laatineeksi puinen pursi;
Lykkäsi »enon »esille,
Laski purren lainehille,
Mäntysiltä aloilta,
Kuorikiskoilta teloilta.

©Iita läksi Lemminkäinen,
Alla päin, pahoilla mielin,
Kun e.i saanut yötä olla,
Eikä päiroeä elea,
Saaren impien ilossa,
Kassapäien launeusfa.
Itse isturoi perähän,
©anan roirkko, noin nimesi:
"Kupliksi »eno mesille.
gumpehifjt lainehille!"

Suli tuuti, tuon puhalsi,
Suli aalto, tuon ajeli
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330,

335.

340.

345

350,

365.

©elätte meren sinisen,
Ulapoille aukioille.

©iinä itki saaren immet,
Niemen neiet »oikerrehti,
Kun ei purjepuu näkynnä,
Rautahanka haimentanna.
Ei he itke purjepuuta,
Rautahanfoa halaja.
Itkit purjepuun alaista,
Rautahangan haltioa.

Itfe itki Lemminkäinen,
Itfe »airoanen roafetti,
Kun ei saaren maat näkynnä,
©aroiharjut haimentanna.
di hän itke saaren maita,
©aroiharjuja halaja,
Itki faaren impyhiä.
Nenän niemen neitosia.

©iitä lieto Lemminkäinen
Lalkeroi sinillä merta;
Lalfi päiroän, lalfi toifen,
Päiroälläpä folmannella,
Luotti purren luotofelle,
Menehen rocjtfariHe.
©tina itki puinen pursi,
Hankarauta haihatteli:
"Mi minulta laatimalta,
Kurjalta kumoamalta ;
Ci Ahti sotia soua
Kuunna fpmmennä fefänä,
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Hopianfana halulla,
Kullankana tarpehella.

Pääty Ahti kuulemahan,
Kauko luota katsomahan;

360. ©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Eta huoli hongan pinta,
Mene roarpanen »valita,
Mielä saat sotia kärjä,

365. Tappeloita tallustella."
Ahti suorihen sotahan',

Maltoin roairoanett »valoa,
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Miltä saanen miehen toisen,

370. ©efä miehen, jotta miekan,
Ahille soan aroufsi?"

Ompa Tiera tieolfattfa,
Kuuro fuutcmotfilfanfa;
©iita saapi miehen toisen,

375. ©efä miehen, jotta miefan.
Sami fplitfe kylähän,

Teitse Sieran kartanohon,
Miehen toisen tarpehella
Ahille foan arouffi.

380. Isa pääty ikkunassa
Ktrroelroartta »vuolemassa,
Emo aitan kynnyksellä
Kirnua kolistamassa,
Meljcffet »veräjän suulla

385. Korjia fohentamalfa,
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390.

396.

400.

405

410

415.

©ifateffet sillan päässä
Waattehia sotkemassa.

Wirkko isa ikkunalta,
Emo aitan portahalta,
Meljekfet »veräjän suulta,
Sisarekset filtan päältä:
"Ei Tiera fotahan joua;

Walt on nainut nuoren naisen,
Ottanut oman emännän,
Miet' on nännit ndppimdtta,
Rinnat riuahuttamatta,
Kupehet kutkuttamatta."

Tiera pääty kiukahalla.
Jalan kenki kiukahalla,
Toisen kenki lattialla^,
Meräjillä ropotteleffen,
Ulkona folittetekfm.
Otti Tiera keihäänsä,
Ei ole feiho suuren suuri,
Eikä fetho pienen pieni,
Keiho fesftfettahittett;
Susi seiso fuoroerotta,
Warsa juoksi »vartta myöten,
Kasi nauku naulan tiessä.
Syönti Tiera keihäänsä
Ahin feihojen keselle.

Niin läksi Ahin »venonen
Käsiroarsin maalimatta,
Läksi luoen luotofelta !
Suotte Pohjolan merelle.
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420

425

430.

435.

440.

445.

Silloin Pohjolan emäntä
Pahan paffasen lähetti
Suotte Pohjolan merelle.
Itse neuo poikoansa,
.Kun fufin fufimojanfa,
Itfe ilmoin luomiansa:
"Pakko pienin potkiani,
Kaunis kasroateltujani!
Lähes tuonne, funne käsken,
Kunne kälken ja kehotan,
Meren rutjan partahalle,
Äärettömän äprdhälle.
Kylmä soita, kylmä maita,
Kylmä felroiä »efiä,
Kurimuksen kulfun suuta,
Kinahmia ilkiöitä;
Kylmä »veitikan »venonen,
Pursi lieto gemminkdifen,
Selmalle meren selälle,
Ulapalle aufiallc,
lott' ei pääse päiroinänfä,
©etrotä sinä ikänä,
Jon' en jourou päästämähän,
Käy itfe kehittämähän."

Pakko pienin poikiansa,
«Rauni! falroateltujanfa,
Sekä läksi, jotta joutu,
Suonne Pohjolan merelle;
Niin Ahin merellä kylmi,
Kylmi »eitifän »esillä.
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Jopa yona ensimmäisnä
Puuttu fyllin silitellä,
Puuttu fyllä päätä fpynäs,
Satta »iljalta »vihaista.

Niinpä kylmi täyen kylmän,
Wäki pakkasen paleli,
Yhtenä kesäissä yönä,
Syfysyilsä wietittfinä;
Kylmi jäätä fyyttäräifett,

450.

455. Sato lunta sauan »varren.
Aito kylmeä jumalan,

Itse «veitikan roereroän.
©illott lieto Lemmittfäinen,
Itse fauni! Kaukomieli,
Keritsi kirveitä »villat,
Sakut talroen maannehelta,
Suoritteli fufkaftfft,
jaarittelikintahiksi,
Kasin pakkasen piteli,

460.

Kotvan ilman koprilteti,
Tunki pakkasen tulehen,
Rautafehen rauniohon,
Sanoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla laufehella:

465.

470.

475.

"Pakkanen pajuilla synty,
Risuilla roähäripanen,
Iki turmalta isosta,
Emosta epattomasta.
Käärme pakkasen imetti,
Mato maiolla piteli,
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Nänniltä nifittömistä,
Utarilla uuttomilta.
Pantihin nimi pahalle,
Pantihinpa pakkafeksi.

480.

485. Äoiroun juuria kolotti.
Panihen pahat pahaksi,

Heittihen båmpttbmåtfvy
Kylmi kattilan tulella,
Hiilet uunin lietofeDa,

490. Käen naisen taikinahan,
Maisahan heroosen »varsan.

Kesät aloilla ajeli,
Salmet heilu hettehtlfä,
Kylmi soita, toimi maita,
Paleli »vesipajuja,
Pani haa»an paffutotta,

Läksi maita kylmdmdhän,
Aaltoja asettamahan;
Lahet kylmi, lammit f»Imi,
läip' on meri fylmämätlä,
läipäDpeipponen selällä,
Mästäräffi lainehilla,
©enfi kynnet fptmämättä,
Pää pieni palelematta.

495.

600. Joko nyt suureksi fufcftt,
Joko falwoit fauhiafsi?
Sahot kylmeä minua.
Kohotella fot»iant,
Alta jalfoja anella,

505. Päältä kynsiä kysellä. ]
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510,

$15,

S2O.

«125,

£30.

325

fånen Puhurin poika,
.Roman ilman höyhelöinen'.
Ellös nyt minua kylmä,
Ellos päätäni palele,
Ellos roaimo roatpahta,
Elä korotaiofeta;
Kyll' on fulla fytmärntlta,
Patjoki palelemista.
Mene tuonne, kunne käsken,
Pohjan pitkähän perähän,
©iell' on soita kytmdmättä,
Pajuja palelematta,
Kimiä ■firotstämättä,
Sannerta tasottomatta.

Jos ei tuosta kyllä liene,
Suonne ma sinun manoan
Htiett hiilien sekahan,
Lemmon liesikiukahille;
Siellä roairout roalkiahan,
Sunfeut tulen sekahan,
lost' et kuulu kuuna pänä,
©etrotä sinä ikänä.
Tulen tungen sukkahan!
Kekälehet kenkähän!,
Pakkasen palelematta,
Kotvan ilman koskematta."

Sillä tieto gemminkäinen
Pahan pakkasen lumorot,

Heitti latroanfa lähelle,
Uuen purren puutokfehen.
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640.

646

650

655.

660

566

Itse metsohan mctteroi,
Ylöskorpehen kohosi,
Matkoille majattomille,
Teille tietämättömille.

Siinä tieto geromittfätnen
Itse noin sanoiksi roirfft:
"Moi mitta potonen poika,
Jo minä johonki jourouin,
Kuuksi päirodffi kutulle,
läkseni ilman alle.
Itferot emo foissa,

SBalittoroi »vanhempani:
Suoli' on poikani polojen,
Suolla laiton (apjstteitt,
Suonen toukoja paneroi,
Kalman maito kyntelemi.
©aapi nyt minun polofen,
Mun polofen pojaltani,
©aapi pyyt pyhän piteä,
gintuset hyroin lihota,
Saapi kdrppdset farocllä,
SDraroatset jouten juosta.

Niin on niin minun emoni,
Niin on kaunis kantajani,
Äasroatit kanoja paljon,
Koko joukon jouhtenia;
Suli tuuli niin hajotti,
Suli lempo niin teroitti,
Sisaritta sillan taitto,
Meikeiltä »enon hdwitti.
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Oli meitä fun ollki,
Oli ennen oikoinonso,
Siforio suuri sttto,
Meikkojo »eno punonen,
Maan ei nyt nykysin aioin,
Ei felte fanan sanoo;

670

Joko mies fotaurolna,
Kaikki miehet miekka »polla.

Aino muilton mutnofetfi,
Armoon ojat paremmat;575
Aulin tuffana kylilfä,
Hetfutn heinän farroafena,
Moni katso muotohont,
Morteheni roalfottelt.

680. Nyt mä multuin mullikoilla,
Painuin marjoilla pöhöillä.

Sian tieän, fulfa synnyin,
Paikan foifen, fulfo fa!»oin,
En tieä sitä sioa,

685 Äulfo fttollo fohtane»?.
Olen fun jäniksen poika
Suolla soiferrehtamalfo,
Pololla popohtomolso,
Meren rannat juoksemassa,
Someret sirottamolfo,690.
Pohjat kengiltä fuluroi,
Poi! perotot pehmidroi,
Kengän «orret roanhaneroi."
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YheksästoistaRuno.
Synti) potka K:ateroalasfa, Kullerroo nimettä,

joko heti pienenä myöään Ilmariselle orjaksi. Pan-
naan jo!mille työlle, raataa kaikki erikummaselti ja
talon härotfsi. galta soutaroa tapatti lapsen ja
poltti fätfpettfi; kaskea leikfoaroa, loihti maan,
ettei ifänä unelleen metsiltyä eifä halmeen jyroää
saaho; aitaa panema rofenti aion, ettei pfpfonå
päässyt ylitse; soutamassa souti roeneen hajalle;
nuottaa tarpomolfo, tarpo nuotan jo falat pheffi
liiroafft. Panttaan roiimmen karjaa paimentamaan.
Panee emältä paimenelle emäntä, laskee ulos kar-
jansa ja tukee taroaltifet lurout karjan eistymiseksi,
maion karttumiseksi, ohtoa »vasten j. n. e. Ulom-
maksi tullut paimen ewältä katsomo näkee kehnoksi
kiroen leimassa oleroan. Arroelee sen pitkolla e-
männän tehneen ja ajattelee, millä kostaisi. Niin
teroittaa metsään lehmät ja ajaa tilalla kontioita
kotia. Soittoa torroea, lähenee kotia. Sappi at-.

mostansa lypsämään emäntä ja ensin loitompata
fatsellen ihastuu hymastiki karjansa kauneutta.
Saapi likemmä, niin fäyroät kasiksi karhut ja repi-
wdt haarootlle. Rukoilee ukkoa emäntä Kateroan
poikaa soassa menettämään, maan K^eroan poikaki
puolestansa rukoilee ukkoa, emäntä tavilla toppa-
maan. Niin eriäroi Ilmorisesto Kullerroo ja an-
noksen fotoon.
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«Aullerwo Kolemon poika,
Kun estnnä emältä synty,
Heti kohta kolmioilla
.Rotkosi kopoloroyönsä,
Pääsi päälle peittehensä.
Nähtihin hyroä tuteroatt,
Keksittihin kelpootvon;
Mietihitt Menäehelle,
Korjatohon kaupittiin,
Ilmariselle sepolle.

s

10.
Minpä seppo tuolta anto?

Niän feppo tuosta anto;
Koksi kattttatania,
Kolme po'on kuolioa,
Miisi »viikate kutua,

Kuusi kuokan ruopioa
15

©e fauni! Rateroan poika
Heti tuonne tuttuanfa,
Jo päiroänä enftmmätlnä,
Kysy työtä iltasella;20.
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi
"Kull' on työlle uusi orja,
Raoolle rahan alanen?"

25. Pantu on lapsen katsontohon,
Sormipienen souontahon.
Katso laita, fairoo silmät,
Syötti laota, söi itsekki,
gapsen tauillo tapatti,
Kätkyen tulello poltti.SO.
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Jo päimänä toisentena

Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännättä aamuseksi:

35. "Kull' on työlle uusi orja,
Raaolle rahan aknen?"

Pantu onkasken faahantahan,
©otfifoiwun forrantahan.
Sorti puuta kaksi folme,

40. Karoahutti fannon päähän,
Niin huhuta hutahttttt,
Mihellytti, »ierehytti:
"Sini kaski faatuohon,
Koiwu sotfi fottuohon,

4s. Kuni ääni kuuluohon,
Suni »iettche »iheltyl.
dltbbbn »efa »entjo, .
Kanto fa!»ao ifdnä,
Kasfelfa Kalewan pojan,

50. ©olen kullan fotronttolfa.
Hyroän ottaoon orahan,
Elköhön tereä tehkö."

Jo päimänä kolmantena
Kysy työtä iltafeUa,

55. Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
".Rulle työlle uusi orja,
Staaolle rahan olonen?"

Pantu on oion panentohan.
Jopa aitoa paneroi,60.

Kaltwala. Toinen Osa. 4
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Kohostansa kokkohongot
Aioksiks' afetteleroi,
Kokononso korpikuuset
©eipähifft pisteleroi,
Mitsosteli moon mooilla,
Myottt kyillä fäärmehillä,
©isiliskoillo pteti,

65

Itse tuon soitoiksi roirkki:
"Su ci lintuna kohonne,
Sabtn siiroen siuotelle,70.
Etköhän plitfe foako
Alosta Koleroon pojan."

Jo päiroänä neljäntenä
Kysy työtä iltoseHo,
Isännältä iltaseksi,75.
Emännältä aamufeffi:
"Työ orjan nimettäohon,
Nimi työlle pantaohon."

Pantuon nuotan souantahan.
80. ©e fauni! Koleroon poifa

Jo on nuoton soitannassa,
Itse tuon fonoiksi roirffi:
"©ouanfo »väen mukohon,
Moi souan osun mukohon?"

85. Perimies Pelosen poika
Se on warsin wastaeli,
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Jos souat waen mukahan,
Wcat miehuen nojassa/
Wäh' on orjalla mäkeä."90.
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Se fauni! Kalewan poika

Jo souti roäen mufahan,
Weti miehuen nojalfa;
Menon Haapasen hajotti,

96. Katajaiset faaret fcttfo,
kolojahan kaiken kaato.

Jo päiroänä roiientena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,

100. Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nlmettäöhön,
Nimi työlle pantaohon."

Pontuon nuotan tarmoittahan;
Jo ott nuotan tormonnolsa,

105. Sanan »irkko, noin nimesi:
"Tarmonko mäen mukahan,
Panen miehuen nojalsa,
Wai tarivon asun mukahan?"

äßetäjä Menarin poika
110. ©e on warsin »altaeti,

©anan »irkko, noin nimesi:
"Jo! tar»ot »äett mukahan,
Panet miehuen nojassa,
Mäh' on orjalla mäkeä."

115. ©e kaunis Kaleroan poifa
Koppasi mäettä männyn,
Kimen kirstoksi rokenti,
Pooen paino tarpomeffi,
Hongon »varreksi hotafi.

120. Äarporoi mäen mufohon,
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Poni miehuen nojosfa,
Tarpo nuotan tappuroiksi,
Meen »velliksi seotti,
Kolot tiimaksi litfotti.

125. Niin päiroänä tuuentena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nimettäöhön,

130. Nimi työlle pantaohon."
Pantu on karjan paimenehen,

Saatu lehmien ojohon.
Mit' on orjalle osaksi,

Emdhdksi paimenelle?
135. Seppo Ilmarin emäntä

Leiroän leiporot lerotan,
Alle kaurasen asetti,
Päätie »vehnäsen roenpttt,
Simtn kuorien keselle.

140. Pani orjalle osaksi,
Erodhdksi paimenelle,
Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Eliö! tätä ennen syökö,
Karjan mentyä metsolle."

145. Siitä Ilmarin emäntä
Loiki karjan laitumelle,
Sottomi sonollo tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Työnnän lehmäni teholle,
Hojosorwet hoawikolle;150.
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155.

160,

165.

170

175.

180

Suroetat roottroo roaimo,
Etelätdr luonnon euffo!
Kdy fä for jo fatfomolfa,
SBiitftmälf emännät» roilja.
Kun katsoit katoksen alla,
Niin katso fotottomolfa,
Suni hoijit huonehelfa,
Nmt Horn hottgtkolfa,
Jotta farja founiltutp,
Eiltyifi emännän »ilja,
Ennen fdpmilto emännän,
Katsomilta färjan piian,
Emännän epäpätofett,
Ylen kainun karjan piian.

©uroetar roaliroo »aimo,
Etetätär luonnon eukko!
Syöttelemetisin syömin,
Juottele metisin juomin;
Syötä fullailta kuloa,
Hoptflilta heinän päätä,
Nurmelta mestnufalta,
Metiseltä mättähältä.
„ta tottui tuolta maalta,
Suotta tuomikkopurolta,
Puhu tuohon tonoehep,
Äumahuta fuuluhup.
Puhu ummut kukkahakfi,
Ahoroieret armahaffi,
©uoroieret futafft meefjt,
Hetewieret roierteheksi.
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Tuoppa tänne tuorehesi,
Kulettele kultiasi,
Kolkitta fohiferoilto,
Ksttnarroan kukattarilta,
Heinän helpehettäriltä,
Kairoahan naroattatitta.

185

Saitoo fultanen furooa
Kahen puolin karjan maita,
Jolta farja roettä joisi.

190 Simoa ptetteleip,
Utorihin uhfuroihin,
Nifthin pafottarothtn.

Poa nifät pakottamahan,
Utarehet untahan,
Puhuntahan moitoputfet,
Maitohutlttt huofomahan.

196

Paljo on niitä ja pahoja,
Kut matonManalle wiewät,
Lehmän tuoman Tuonelahan;
Mäh' on niitä ja hywiä,
Kut maion Manalta saamat,
Lehmän tuoman Tuonelasta.

200

En minä fyfy kylältä,
Taho toiselta talolta,
©aan minä Manatta maton,
Lehmän tuoman Tuonelalta.

205

©u»etat »ali»o »aimo,
Etetätär luonnon euffo!
Heruttele Hermiffiä,

210 Tuorultete Tuorikfia,
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215.

220

225

230.

235

240.

Herofelto hettehestä,
Metiseltä mättähältä;
Tuoa moitoset moruet,
Tuoo ufyfuroot utoret,
Tttrpefjilto tuorehilto,
Morehilto maemmilta,
Tänä suurena suroeno,
Luojan heltcnnä fefänä.

Mielikki metsän emäntä,
SEellerroo Tapion neiti!
Utu paita helma hieno,
Hirnu! kultanen koria;
©ie olet karjan faitfelia,
SBiitsia emännän »viljan,
Mtelofolfa metsololso,
Sarfolfa Tapiolassa.

Kaitse faunofin kätösin,
©omin sormin suorttetlol,
Tuoroos illatta kotihin,
Nisillä pokottoroilla,
Äunturoillo tummelilla,
Utarilla uhkuroilla,
Emännälle etftroälte,
Muorille murehtimalle.

Suippona metsän kuningas,
Metsän hippa holliporto!
©to piiako pihtojoinen,
Katajainen karjan ruoska,
Takoo Topioroooron,
Linnaroaoron ticpehittä,
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Aja farja kartanolle.
Saunan lämmitä panolle;
Kotihin kotonen farja,
Metsän karja Metsolahan.

245. Ohtonen metsän omena,
Metsän fäyjä fälleröinen!
Tehkäme sulat fomtnnot,
Kesärauhat tatfoome,
läksemme, ilmaksemme,

250. Potweksemme, päiwifsemme.
Emma kiellä furtämältä,

«Rarjoam fatsomalta,
Enkä käymästä epeä.
Kiellän kielin koskemasta,
Hammasten hajottamalta,855.
Lihon keski ttiffutnolto.

Metiseni, »eitoseni,
Mesikämmen faunoseni!
Elä sorra fontareittä,

260*Kaaha maion fantajoa.
Kun fa kuulet karjan kellon,
Helkkämän hellän ellon,
Ruoltcrauan roikkauroan;
Toki fotpehen fofeol,

265. ©aao! sommolhuonehescn.
Ääyo! kaiten karjan maita,
Piilten piimäfonfohio,
Kierien kellojen remua.
Karjan fäpelfa mäkeä,
Astu fie mäen alatse;2?0.
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275.

280.

285,

290.

295

300.

Karjan fayessa atatfe,
Mene pe makea myöten;
.Rule siikana siroutse,
Metelete roeen kalana,
lott' ei farja foipohtuisi,
Mikoisi emännän »itja,
Pieni »ilja pillastuisi.

Anna suot fopufin olla,
Solot koitti kouttihino;
Armo käyä käyräforwen,
©otttoreten forkutello,
Såpa soita, kdyä moita,
Kdyä kormen konfohio,
Ettet koske fonttottoita,
Liikuta lipeänättä.l

Jos sulle halu tulisi,
Hampahat haluttclip;
Halkoo tahoa puuta,
Murra muurahaiskekoa.
Metsolan metinen amme
Hopoto hihittelerot
Kultasella funnaholla/
Hopeaisella mäellä,
Alla kuusen fukkalatroan,'
Alla pehkoroan petäjän.
©iin' on syöä syötohanft,
Juoa miehen juolahonfi,
Eikä fyöen syömät puutu,
luoen juomiset »vähene.

Niin teemmä iki soroinnot.
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305

310

315

320

325.

330,

Iki rauhat rattoamme;
Yhet maat, eri ewähät,
©owun iuUati sioa.

SBoott jo! tahtonet tapella,
©otfitfe foan eleä,
Niin topeöos tolrotfouet,
Lumiojot tulkoellos.
Kesän tullen, fuon futaten,
Lätäköien lämmitessä,
Ello! tullo näille maille,
Näille korjon käytäroille.

Smp on maata tnuuoöatt,
Varhoa taempanaft,
Suolta miehen joutilahan.
Kun ma ohtono olisin,
Mefttämmenno fäwtfin,
Emma notlso noin olifi
Aina akkojen joloisfo;
Käpy on kangas fäyäffefi,
Sormin foriutcllaffefi.
Oto juoni juostaksesi,
Polku poimetellattefi,
Suonne Manalan metsälle,
Tahi Holman konkahoHe,
©iell' on Kirjos, sielläMarjoi,
SJoutaftlfo rohkehisso,
«Kymmenissä kytkyissä.
Siellä loihotki lihomat,
Lihomaksi tuutti faaroat.

Kiroiksi minun omani,
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335

340,

345.

350.

365.

360.

Kannon potfft founthtnt,
.Ruuftotfen kulkiessa,
Matkatessa Mauftatsen!

losp' on tullet noille maille,
Sattunet fotoille näille,
Tädit' ompi ofatoat »aimot,
Emännät alinomaset,
Jotka tiesi turmele»»'.
Matkasi pahoin pone»i,
Ettet koske konnonona,
Rupia rumanokono,
Alitse tahon jumalan,
Päitfe au»on autuahan.

Lepy nyt lehto, totta korpi,
Lempiä sato sininen,
Anna rauha raawahille,
Sontoreiplle fotvinto,
Sano suurena suwena,
Herran hellenna kesänä.
Kuippana metson kuningas,
Hongatar salon emäntä!
Korjaele foiriap,
Raimoele rokkiasi;
Kätke fotrofi fotohon,
Rakkisi ropoja kiinni,
Kultafihin kytkyihin,
Hihnohin hopeisihin.
Kätke kynnet korwohinfa,
Hampahot ifenihinso,
Spoffe kultanen korento
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Läpi luisten leufaluien,
Ettet liiku luiset levat,
Eikä hampohot hajoa.
Pane panta pihlajainen

365.

370.

Eikä hampahat hajoa."375.
©illa Ilmarin emäntä

Loski forjan laitumelle,
Hojosorwet haawikolle,
Pani paimenen perahan.

380.

385.

390.

Ympäri nenän nykerän;
Kun ci pihlaja pitäne,
Niin sd »vaskesta walaos;
Jos ci waski wahwa liene,
Sitte rauasta rakenna;
Maan jos rauan rotkossehe,
Wielä mennehe »loille,
Suuhunsa tulinen tulppa,
Lemmon lukko leuoillensa,
Ettet leukoluut lewiä,

Kullerroo Kolewon poika
Ajo lehmät suota myöten,
Itse kongosta koputti.
Istu mäelle mättähälte,
Pääty päiwän rintehesen.
©iinä lauto, noin saneli:
"Kule päiwä kuusikolle,
Wiere roehnäroiiofolle,
Korkoa kotojikolle,
Päästä poimento kotia."

Jo emäntä koista huuhu,
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Sanan ronkki, noin nimesi
"Aif on fyöd uuen orjan,
Rarotta rahan alafett."

©e founi! boleroon potka
Otti teipänfä poroelto,
Mettfen royottänfä »etdrot
Leipä tetffoellaffenfa.

395.

Weti »ettfenfä fiwehen,
Äciiohutti folliohon;
Murti fuuta, murti päätä,
Murti ntultoo howento,
Itfe tuon sanoiksi wirffi:
"Milla mofson naisen naurun,
Naisen naurun, piian pilkan,
Smmänndit pahan ptåttndn?
Millä jaksan, sillä mafson:
Lehmät metsähän tcmitätt,

400

405

Ajon suolle sontareiet,
Moion antajat oliolle,
Työnnänkontiot fotihttt,
©vet fytken kartanolle."

410,

Kulki päiroä kuusikolle,
Mieri roehnäroitafoUe,
Korkosi katajikolle;

415 Lehmät metsähän teroitti,
Ajo suolle sontoreiet,
Moion antajat aholle,
Stjontt kontiot kotihin,
Kirjokarjan kartanolle.
Niin hän neuo karhujansa,420
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Susiansa fuin puheli:
"Repafe emännän reisi,
Pure puoli pohkiota."

Teki luikun lehmän luilta,
Härän sormelta helinän,425.
Soiton sorkalta »ofifon.
Tuolla soitteli somasti,
Äalahuttt faunthtltt,
Äotmalti kotimäellä,

430. «Ruuelti kujon perällä.
Sano Ilmarin emäntä:

"Ote kiitetty Jumala!
Sorrot foipi, karja faapt,
Mist' on orja farroen saanut,

435. Rautio tasasen torroen?
Puhki korroani puhuroi.
Läpi pääni läptentäroi."

Se fauni! Äale»an poika
Itse tuon fanoiffi »irffi:

440. "@uott' on orja sormen soonut,
Torroen tuonut tuomifolto;
Mää emäntä lypsämähän,
Rooroohot roroitfemohott."

Siitä Ilmorin «monta
445. Käski muorin lypsämähän:

"Kdyppd muori lypsämähän,
Rooroohot roroitsemohon."

Muori tuon sanoiksi roirkki:
"Ainapa hproa emäntä

450. Itfe ennen lehmät lypsi,



63
Itse raawahat rakenti."

Siitä Ilmorin emäntä
Sami lehmät lypfämähän,
SToaroohot rarottfemahan:

455. "Moipa lehmäni suloset,
Koiff on tlweffen iholla,
Äotroallo metsän fopehett,
Metsän uuhen untutoollo,
Utarilla uhfuroilla,
Nisillä pafottaroilla."460.

Lyhmiltihen lypsämähän,
«Rottiltthen f omahan;
Torttu korhu kantapäähän,
Susi fuin rewittelewi,

466. Reposi emännen teiett,
Katko kaikki fontafuonet.

Äitllerroo Kalewan poifa
Sillä folti piian pilkan,
Piian pilkan, naisen naurun,

470. Pahan tvotmon polkan moffo;
Pisti pillit fdffihinfä,
Läksi soitellen fotahatt,
Kiillotellen roatnotieUe.

Siitä Ilmarin emäntä
Ukkoa rufoeteroi:475.
"£>tU«o yli jumala!
Tapa sie Kuteman potka
Rokehillo tautafttla,

loilla teräsnenillä,
480. Suurilla fotokeoitlo,
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485,

490,

495

500.

505

510.

Vainoteillä waikehilla."
Suo founis Kolewon poifa

Itfe pääty kuulemahan,
Ukkoa rukoelewi:
"Oi Utto yli jumala!
Sapa Ilmarin emäntä
Rokehilla rautasilla,
Niefloilla teräsnenillä,
Kopehillo fottonoiHo,
Oman pirttinsä pihalla.'*

Läksi soitellen sotahan;
©oittt soilla mennessänsä,
Patafoitteli palolla,
Äullerrooittt fanfahalla.
©uo järähti, maa tärähti,
Kangas mattahan folohti.

©ana saatihin jälestä:
"Maammosi fotona kuori;
Kayppäs tuota fatfomahan,
Kuten kuollut houotohan."

©e kaunis Koleroon poika
Hänpä «orsin roastaeli:
"lolp' on fuoti moamtnofent,
Ompi hon fotona tamma,
Millä, maahan wietäöhö,
Houtohon hokottooho."

©oittt fuollo fäyesfanfa,
«Ralafmttt kotikaljalla;
©oatihitt fono jälestä:
"Kuoli toattofi kotona;
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Kayppä tuota katsomahan,
Miten maahan roietättehe."

515

Hautahan hokottooho."
620.

©aatthin fana jäleltä:
"Kuoli naisesi fotona;
Kayppä tuota katsomahan,
Miten maahan pantonehe."

625.

Millä maahan roiefäoho,
Kalmahan fatettaohöt*'630

Meni soitellen (otahan,
ÄuGotellen woinoloihin,

eittUin palolla,
Kullerrooiten kankahalla»

©e kaunis boleroon poika
Hänpä rooirftn »altoeti:
"losp' on kuoli taattofeni,
Ompi hon kotona ruuna,
Millä moohon roietäoho,

©Mli fuolla Mennessänsä,
Konkohollo käyessansa;

©e fauni! Kolewon poifa
Hänpä tuon sanoifsi wirtti:
"Jo! fuoli fotona näitten,
On orit fotona ollut.

Kaltwala. Toinen Osa» $»
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KaksikymmenesRuno.
Ilmarinen aikansa kuollutta naista surrut

roiimmen olottaa toista kullasto jo hopeasta ta-
koa. Työ ei tahtonut marsin menestyä, sillä nei-
en siasta tuli efinnä miekka ja toifen kerran otit
tulesta. Masto kolmannella yrittämällä fai neien,

fenfi suuta, silmiä jo muito tarpeita roa jolla. Ne
jälestä päin tehtyä, poni yöksi mierchettfä, roaait

tunsi pion kelpaamattomaksi. Niin työnsi sen Väi-
nämöiselle, joko yön »vieressä terodttpd »vilustunee-
no aamulla roarottaa fenenfänä fullailta eli ho-
piailta noilta huolittelemasta. Moon Ilmarinen
itse täksi nuorempota Pohjolan tytärtä, jota fui-
tenfano ei saanut. Mielipahoissa fotiin saaneelta
fysyy Wäinämöi.ten Pohjolan elämästä. Hyroin
jo tjuolefonno eläroän sanoo sammon moralta Poh-
jolan Ilmorinen.

sDittä feppo Ilmorinen
Noilta itfi illat kaiket,

Itki yöhyet enemmän,
Huomenifet huokoeli,

5. Kun oli founi! kootununno,
■Ronlfa Kalmahan katettu.
■Eipä kääntynyt fdessä
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Maskinen wasaran warsi,
Paiwän päästä ollenkana,
Eikä paiwän, eikä toisin.

Sano seppo Ilmarinen:
"En tieä potonen poika,
Miten olla, kuin elea;
Walwon yön eli makoan,

10.

15. Hia on yötä, tunti tuhma,
Waiwoja matala mahti."

Poimi kultia merestä/
Hopehia lainehilla,
Keräsi kekosen puita,
Kolmekymmentä rekeä.
Puut on poltti hiililöiksi,
Hiilet ahjohon ajeli.

Tunki kultia tulehen,
Hopehia hiilokschen,

20.

25. Sykysyisen uuhen werran/
Werran talwisen jäniksen,
Otti orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietso löyhytteli,
Poinaeti palkkalaiset,
Kintohottomin kätösin,
Hatuttoman hartioifen,
Soimisella tairoahaöa.
Itse seppo Ilmarinen
Nailta kullailta kyhäsi,
Hopioilto huolitteli.

30

35.

Ei orjat hyroälti lietso,
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Eikä paina palffataiset.
Itse löihen lietsomahan,
Lietso kerran löyhdytti,
Lietso toisen löyhdytti;
Niin kerralla kolmannella
Katso ohjonso otusta,
Ltetfimenfä liepehiä.

40,

45. Miekka tungeksen tuletta,
Terä kulta fuumoifseita;
On miekka hyroätt ttäfottett,
Maon miekka pohon tapatte»/
Joko päiroä miehen tappo,
Parahana koksi mieltä.6o<
©en orjot hiovin hymästy,
Muu jttteto pahoin poholtu.

Itse seppo Ilmarinen
Tunki miekkansa tutehen,
Setan kulta kuumoksehen,
Siitti kultia lisäksi;

55.

Kultia kypärin tåpen,
Hopehia huoman täyen.
Otti orjat lietsomahan,
Polttatoiset poinamohott.
Orjat lietso löyhytteli,
Poinoeli palkkalaiset,
Kintohottomin kätösin,
Hatuttomon hartioifen,
Salroifella tairoahaöa.
Itfe feppo Ilmarinen
Sako kulloilto kumoa,

60.

65.



69
Hopioista morsianta.'

Ei orjat hymästi lietso,
Eikä pottia palffataifet.
Itse löihen lietsomohan,
Lietso kerran lophayttt,
Lietso toisen löyhdytti;
Niin kerralla kolmannella
Katso alle ahjoksensa,

70

7st
Lictftmenfa liepehelle.

Ori tungeksett tulesta,
Harja kulta kuumokfesto;
On oro hymdn ndkönen,
Maon sydtt pahan toponen.
Joko päiroä tamman tappo,
Porohono koksi tappo.

80.

©en orjot hproirt hyroästt),
Muu miero pahoin paljastu.

85 Se on seppo Ilmarinen
Jo oron tulehen tunki,
Harjan kulta kuumoffehen,
Liitti kultia lisäksi;
Kultia fypärin täven,
Hopehia huoman tdyen.90.

Otti orjat lietfomahan,
Polkkoloiset painantahan.
Orjat lietso löyhytteli,
Poinoeli polkkoloiset,
Rintohattomitt kätösin,
Hatuttoman hartioifen,
Satroifelta taimohollo.

95.
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Itse seppo Ilmarinen
Solo kultaista furooa,
Hopiaista morsianta.100

Orjat lietso löyhytteli,
Päiroät lietso, yöt lepäsi;
Ei faa fullaista furooa,
Hopiaista morsianta.

105 Siitä feppo Ilmarinen
Itfe loihen lietsomahan,
Lietfo päimät päättämättä,
Lietfo pot lepäämättä.
Päiroän lietfo, lietfo toifen;
Niin päiroänä kolmantena
Katfo ahjonsa alusta,

110,

Lietsimensd tiepehid.
Neiti tungefsen tulesta,

Koiso fulta fuumofsclto.
©en seppo hyroin hyroältp,
Muu miero pahoin pahaltu.

115

Ratfeleroi, kääntele»!;
Ei ollut fuuta, eikä muuta,
Eikä naisen tarpehia.
Sako suut, takoroi silität,
Muutfi tarpehet mofotnot,
Ei saanut sanalliseksi.

120.

On neiti hywan näkönen,
Gi tieä tapoja ncien;
Se on seppo Ilmarinen
Pani yöksi wicrchensa,
Kylmän kulta kuumottawi,

125.
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2Bilun huohtami- hopta,
Sano seppo Ilmarinen:
"Kelien kulta kelpoami?
Neiti manhan -Väinämöisen
Ikuseksi puolisoksi."

130

Sillon manista Wainämöinen,
Heti öizsä ensimmäisnä,

135 Jo tuosta Icpäelemi
Pätömillä pmaloilla,
Perinnöillä pehmeillä,
Nuoren neitosen keralla,
Ku oli fullasta kuivailtu,
Hopiasta siunaeltu.140

Siinä manha SEBäinämotnctt
Wacoakfea maippahansa,
Turmoaksen turffihtnfa.
Pani päälle peittelyä,
Kattet kolmet karhun taljat,
Wiiet kuuet williwaipat.

145

Se oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli masten maippoanfa,
Wasten maatetriepujansa;
Ku oli nuorta neitiä masten,
Se oli kylki kvlmämässä,

150.

Oli hyyksi hyytymässä,
Meren jääksi jäätymässä,
Kimeksi komoamassa.

155 ©illon manha Wainämöinen,
Von yhen lemättyänsä
Neien kultasen keralla,
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160,

166.

170.

175

480

185

Hopiatfen morsiamen,
©anomi sanalla tuolla,

Lausu tuolla lausehella:
"Ellos sie nyfynen nuori,
Elföötelapsen lapsi'.
Sinä ilmoissa ikänä,
Kuuna kullan malfiana,
Naista kullasta kumaitko,
Hoplasta huolitelko;
Kylmän kulta kuumottawi,'
Wilun huohtamt hopia.
©c oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli manhan maipan alla;
©e oli jääksi jähtymässä,
Ku oli nuorta neittä masten."

Itse seppo Ilmarinen
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella fypärin,
Läksi poies Pohjolahan,
Tytön toisen toimiosfa,
Neien innossa ihanan.

Tuli Pohjolan tupahan,
©anan toixlto, nom nimesit
"Anna akka tyttöäsi,
Mulle mointa morsianta,
Tyttöäsi nuorempata,
Lastasi makamimpata."

Louhi Pohjolan emäntä
©anan wirkfo, nom nimesi?
"Ei oo tyttö tuumiteltu,
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Kanamarsi fasmatetfu
Sinun rehmanan rekehen,
Wierehen meren imiän,190.

Luun syöjän, lihan punan,
Weren unelta metäjän.
Ennen annan tyttäreni,
Työnnän surman suupalaksi,
Suuhun juokseman futosen,195.
Karhun kiljuman kitahan."

Ei sieltä tytärtä saanut,
Eikä nuorta morsianta.
Murti suuta, määnti päätä,

300. Murti mustpa haiventa,
Läksi potea Pohjolasta,
Matkasi omille maille.

Waka wanha Wainämöinen
Siellä wastahan tulemi,

305. Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Weli seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!
Kun olet pahoilla mielin,
Kahta kallella kypärin,

310. Pohjolasta tullessasi!
Miten Pohjola elämi?"

Sano seppo Ilmarinen:
"Mi on Pohjolan eleä,
Kun on sampo jauhamassa,

215. Kirjokansi fallumaSfa;
Päimän jauho fyötämiäst
Päimän toisen myotämiä,
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Kolmannen kotipitoja.
Jotta sanon, kun fanonki,
Mi on Pohjolan eleä,220.
Kun on fampo Pohjolassa.
©iin' on fyntö, siinä fylmö,
Siinä kaswo kaikenlainen,
Siinäpä ikuinen onni."
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5.

10.

Yheskolmatta Runo.
Wainämöinen kehottaa Ilmarista kerallansa

sampoa Pohjolasta noutamaan. Penkoo Ilmari-
nen sammon paremmin Pohjolassa marjeltaivan,
fun että olisi nouettamana. Myöntyy fuitenfi
lähtemään. Miekan esinnä Väinämöiselle taottua
jo onki malmis matkalle. Kulkisi mictestänst mat-
sin Ilmarinen, Wainämöinen »venehellä. Kulusta
tuumatessa kuullaan mene itkemässä. Kysyttelee
Wainämöinen,mitä oliitkemä? Lahomanfa mastaami
yhä teloilla makaama. Saapi mesille SBäinämöincn
meneen ja mäkeä meneesen. Sontaan moniahan
niemen nenätfe ja äkätään Lemminkäiseltä. Huu-
toa mäikähyttää maatta Lemminkäinen ja anoo yh-
teen matkaan päästä. Niin otetaan mies meneesen.

->«saFa manha Wainämöinen
Itse tuon sanoiksi mirtti:
"Ohoh seppo Ilmarinen!
LafföömePohjolahan
Hpmän sammon faahantahan,
Kirjokannen katsantahan."

©ano feppo Ilmarinen:
"Ei ole fampo faatamana,
Kirjokansi tuotamana
Pimiästä Pohjolasta.
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©teli' on sampo saatettuna/
«Kirjokansi kannettuna
Pohjolan kimimäkehen,
Naaran maskisen sisähän,
Yheksän tukun ta'affi.15.
©ihen juuret juuruteltu
Vheksän sylen symähän,
Suuri juurttu maaemähän,
Soinen meftmtertehefen,

20. Kolmansi kotimäkeen.
Sano manha SBätnämöinett:

"Läkkös sammon faahantahan,
Kirjokannen tuoantahan
Pohjolan kimimäestä,
Naaran maskisen sisästä,
Vheksän lukun takoa.

25.

Tao mulle uusi miekka,
Tee miekka tuliteränen,
Jolla hurttia hutetcn,

30. Pohjan kansan karkottelen,
Saahessa otolle sammon,
Tuonne kylmähän kylähän,
Pilttiähän Pohjolahan,
Summahan Sariolahan."

35. Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Tunki rautoja tulehen.
Teräksiä hiiloksehen.
Otti orjat lietsomahan,

40. Palkkalaiset painamahan;
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Orjat lietso löyhytteli,
.Hyttiin paino palkkalaiset,
Rauta wellinä mcnähti,
Kuonana teräs kohasi.

Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,

45.

Katso alle ahjoksensa,
Lirisintensä liepehelle,
Miekka tungefsen tulesta,
Terä marsin malkiasta.60,

Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Päätä kullasta fumasi,
Hoplasta huolitteli.
Kulta taipu taikinana/
Ween maahtena höplä,
Ahjolla alasimilla,

65

Wasarilla malffamiHa.
Jo on miekka malmihina.

60 Itse »anha Wainämöinen
Sai miekan tulitcräsen
Äätehenfä oikiahan;
©anan mirko, noin nimesi:
"Onko miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan?"65.

Olipa miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan,
Jonka kuu Uutta paisto,
Päimä mästistä mälötti,
Heponen terällä hirnu,70.
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Kasi nauku «autan tiessä,
Pentu putkessa makasi.

Siitä seppo Ilmarinen
Hyötteleksen, myottelekftn,
3tftutapaitohin paneffen,
Teräsmoihin telkitäksen.

75

Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Mies on luetuissa lujempi,
JRautapaiäsfa parempi,
Teräsmaissa tenhosampi."80

Lähteä luku tulemi,
Liitto käyä fetftawt;
Vf§ on wanha SBäinämoinen,
Soinen seppo Ilmarinen,
Läksimät hemon hafuhun,
Sumikunnan kuuntclohon,
SumikuNNan svitset «polla,
Warsan waljahat olalla.

B.st

Käymät tietä astelemat
Ympäri salon sinisen,
Kuulit purren itfemänsä,
Nenehen malittamansa.

90

Waka manha Wainämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Siell' on pursi itkemässä,
Nenonen «»alittamassa;
Joko mennemmä meriä
Wenehellä mettä myöten,
Waiko maisin matkoamma,
Ratsastamma tantamaifin?"

95

100
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Sano seppo Ilmarinent

"Wakamampi maisin matta;
Surma mentöhön merelle,
Siellä tuuli turjuttaift,
Siellä misfaifi mihuri,
Saisi sormet foutimeksi,
Kammenet fäftmeloiffi."

105

Sano wanha Väinämöinen:
"Wakawampi maisin matka,
Wakawampi, waikiampt,
Wielä muuten mutkasempi.
Lysti on wenon wesillä,
Purren juosta jolkutella,
Weet waliat wälkytella,
Selat selwat seurustella;
Tuuli purtta tuuwittawi,
Länsituuli läikyttäwi,

110

115

Etelä eille wiepi.''
Heitti maahan marhaminnan,
Sumikunnan suitset suolle,
Warsan waljahat aholle,
Läksi tuoksi puisen purren,
Luoksi itkemän menehen.

120.

Kysytteli, lausutteli:
125 "Mitä itket puinen pursi,

Wene hankarna malitat?
Itketkö sä puisuuttasi,
Hankalittasi haluat?"

Pursi puinen mastoami,
SBcne hanfama sanomi:130,
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"NesiH' on wenofen mieli
Terwasiltaki teloilta,
Mieli neton mieholahan
Korkiastati toista.

135. Enkä itke puisuuttani,
Hankalittani halua;
Sitä itken puinen pursi,
Wene mäntynen malitan;
©anottihin tehtäessä

140. ©aalamatt sotimenettä,
©otipurita puuhattaman,
Tuoman täyteni eloa,
Alukseni aartehia.
En sotahan faanulkana,

146. Enkä mietynä mesille.
Muut purret,pahimmat purret,

Päästähän sotia käymät,
Tappeloita tallustamat;
Enemmän eloa saamat,

150. Kun kuningas fuunna wuonna,
Seppä seitsemiä kesänä.
Minä westämä wenonen,
Valmistama Wäinämöisen,
Aina lahon lastuillani,
Wenyn meslämöifttläni.
Patiimmatfi maan matoset
Alla kctarteni asumat,
Linnut ilman ilfeimmät
Pesän päälläni pitämät;

155.

160. Oisi kahta kaunihimpi,
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Kahta kolmia parempi,
Olla mantyna mäellä,
Petäjänä kankahalla,
Oksilla oraman juosta,

165. Hawulinnun haihatella."
Sano wanha Väinämöinen:

"Lienet wene Wäinamöisen,
Niin mennet teloilta näiltä,
Ilman kounn koskematta,
«Ääfimatfin maalimatta."170.

Pursi taiten toattoami,
SBene hankarna sanomi:
"Eipä mun sukuni muutan,
Eikä meljeni menefet

175. Mennä kourin koskematta,
Käsimarsin maalimatta."

©ano manha Wainämöinen:
"Jos ma sun mesille työnnän,
Joko juokset soutamatta,
Airoilla omittamatta,
Huoparilla huopimatta,
Puhumatta purjehesen?"

180,

Pursi taiten mastoami,
Wene hankarna fanemi:

185.

190. Puhumatta purjehefen."

"Eipä mun sukuni muukan,
Eikä toinen joukkioni
Juokse sormin soutamatta,
Airoilla omittamatta,
Huoparilla huopimatta,

KMwala. Toinen Osa. s
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Sano wanha Väinämöinen:

"Joko juokset soutamalla,
Airoilla omittamalla,
Huoparilla huopimalla,
Puhumalla purjehefen?"195

Pursi taiten mastoami,
SBene hankarna sanomi:
"Jopa mun sukuni muukin,
Kaikki weljeni wenofet,
Juoksi sormin soutamalla,
Siiroilla omittamalla,

200,

Huoparilla huopimalla,
Puhumalla purjehefen."

Waka wanha Wainämöinen
Työntämi menon mesille,
Luulo purren lainehille;

205

Laulo laian neitosia,
Tinapäitä neitosia,
Tinapäitä, maskimöitä,
Sormuskäsiä somia;
Laian toisen sulhosta,
Sukapäitä sulhosta,
Sukapäitä, piipimoja,
Kannusjolkoja jaloja.

210

215 Vielä laulo Näinämöinen
Teljot täptehen matti,
Teljot wanhoo» mäkeä,
län kaiken istunutta,
Kuss' oli mahan sioa,
Nuorukaisilta esinnä.220,
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Itse tsturoi perähän,
gaatturoi laskemahan,
Kokan koimusen kumulle,
Melon koukkupään nojalle,
©onomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Juokse pursi puittomia,
Vene mäljiä mesiä,

225.

Kule tuplina mesillä,
Lumpehino lainehilla."230.

Poni wanhat soutamahan,
Vanhat souti, pää roapisi,
Ei ilo ilolle käynyt,
Eikä soutu soitannalle.

235, Pani nouret soutamahan,
Nereroät roetelcmähän,
Nuoret souti, sormet notku,
Ei ilo ilolle tullut,
Eikä soutu souannalle.

Siitä seppo Ilmarinen
Itse istu soutamahan,
Asettautu airoksille;

240.

Jo tuli ilo ilolle,
Pääsi soutu souannalle.
Souti seppo Ilmarinen,
Souti sormilla komilla,
Pyörähteli puinen pursi,
Wene Honkonen roapisi,
Teljot rytky, airot notku,
Airon pyyryt pyinä roinfu,

245

250



84
Terät tetrinä fuferti,
Nokka jotu joutsenena,
Perä fi-aaffu koornehena,
Hongot hanhina hatsahti.
Itse »vanha Näinämöinen
Laskea fatehteleroi,

255.

Nenätfe utusen niemen,
Päitfe saaren tcrhenifen.

Ahti saarella asuwi,
260 Kauko niemen kainalossa;

Kataluutta Kauko itki,
Neilikka osan roahpytta,
Ahti aitan pieneytta.

Loi silmänsä luotehelle,
Käänsi päätä päimän alle;
Kaunis taukoa näkewi,
©creroä »vesien poikki,

265

Pitkä piimien takoa.
Näki pilroen pienemmäifen,

Pilmessä roefipisaran,
Pisarassa pienen lammin,
Lammissa roenomähäsen,
Venosso roähän »väkeä;
Mies puhos perässä purren,
Uros toinen oiroksissa.

270,

275
Sano lieto Lemminkäinen:

"En mä tunne tuota purtta,
Keksi felrootsta »enettä,
Souten Suomesta tuleroi,
Airoin iskein iästä,280
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286

290

295.

300.

305.

310,

Melon luoen luotehesen."
Jo huhuta huiohutti,

Huutomi nenästä niemen,
Maikasi mäen takoo:
"Kenen on mene mesillä,
Kenen Introa lainehilla?"

Miehet purresta puhumat,
SBaimot »vastaten fanoroat:
"Mi olet mies mäen takanen,
Uros forroen ulkomainen?
Kun et tunne luojan purtta,
Keksi Näinölän »venettä,
(St tunne perän pttäätä,
Airollista arroacle."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Jo tunnen perän pitäjän,
Jo älyän airollisen:
Noka »vanha Näinämöinen
Itse on perän piosfa,
Ilmarinen oirollisno.
Minnekkä menctta miehet,
Kunne urohot tuletta?"

Sano wanha Väinämöinen:
"Kohti pohjaista kulemma,
Kohti kuohuja kowia,
Lakkipäitä lainehia,
Sampoa tapoamahan.
Kirjokantta katsomahan
Pohjolan riroimaestä,
maatan maskisen sisästä."
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Sano lieto Lemminkäinen:

"Oi sie »vanha Väinämöinen!
Ota mieti ntatfohisi,
Olen tuhti mtesfä siellä,
Urohona kolmantena,316
Kun saat sammon nostontahan,
Kirjokannen kannantohan
Pohjolan ftrotmäeStä,
Naaran maskisen sisästä."

Vako roanha Wainämöinen320,

Otti miehen mattohinsa,
Werewan roenofehenfa,
©e on lieto Lemminkäinen
Jo tulla ttthutteteroi,

325 Ääpä luiferrettekrot,
SEuopi laian tullessansa,
Nenehesen Väinämöisen.

©ano »vanha Väinämöinen:
"Oisi puuta purressani,

330, Laitoa roenofeefani,
Parahiksi poinooki;
Miksi sie konnat metsästä
Puuta purtchen lisäksi?"

©ano lieto Lemminkäinen:
"Ei mora roenettä kooha,
Suki suorooa tuhoa;

335

Useinpa merellä Pohjan
Tuuli faitoa fpfproi,
Nastatuuli roarpehta."
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3'40. ©«no roanha Väinämöinen:

"Sen tähen sepon »venosen
Laiat rautohin raketin,
gott' ci tuulen tuiki rotcä,
Tahi ottoa «haroan.
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Kaheskolmatta Runo.
Väinämöinen laskee niemestä eille, tulee kos-

kelle, menet puuttuu hauin hartioille. Vetää
hauin miekallansa roenehefen, pohkoo sen halki ja
alfaa kanteletta luista laatia. Valmiiksisaatua kut-
suu tässä olemaiset matkalaisensa soittamaan. Kun
iloa ei syntynyt heiän soitosta, niin käyttää ulom-
panaki kanteleen. Ei ollut soittajitta ulomponokan.
Siitä ukko Näinämöinen itse olko soittoa. Nosto-
ko ilo nousi. Et ollut elämatä metsässä, ei lintua
ilmassa, ei koloa roeesfa, jok" ei rientänyt tuule-
maan. Itse haltiatkin »veessä, ilmassa ja metsän
sä kuuntelimat ilomielinkantelensoittoa. SBitmmen
puhkefimat kaikki lässä olemat itkuun ja itse Näi-
nämötnenft itki, jotta suuret »vesipisarat »teriroät
silmistä maahan. Maalta metchen juosseet tah
rootmat siellä kyynelet kauniiksi ftmpfufoiffi,

>2iitä roanha Väinämöinen
Laskea tarehteleroi,
Nenästä utusen niemen,
Päästä saaren terhenifen;
Laski päiroän roaarocftä,5.
Pairoan toisen fuomesiä,
Kolmannen kosken mesiä.
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Tuossa wanha Näinämöinen

Itse noin fonoiksi mirkki
Korroalla kosken tulisen,
Pyhän »virran pyöriehesfä:
"Neiti kosken forroallinen,
Impi mittan »vierellinen!
Veäppä lankoa roe'clle,
©incrroäta lainehelle,
Tullessa punafen purren,
Terroarinnon teuotcsfa.
Kirot on keskellä jokia,
Paasi kuohun kukkuralla,
(Sesfa on punonen purren,
Siellä terroasen roenehen.
Näännä reikä roääntiällä,
Puhkose purasimella,

M

15

20.

Jotta juosta puisen purren,
Ttwarinnan teuotello.
Rauoksi roenehen rinta,
Kimen kylki sammaliksi,
Kuohuja kulettoisso,

25

Mäkipäitä mäntäissä!
Koprin touhuja totoa,
Käsin käännä käppyröitä.
Sylin aaltoja syseä,
Soft' et riusko rinnoilleni,
Eikä päälleni patoja.

30

35, Ukko tairoohan jumala!
Jok' olet oinoinen apuni,
Pia miekalla pereä,
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Tuiota tupettomalla,
Jotta juosta puisen purren,
Mennä mäntysen roenehen."40.

Siinä puuttu puinen putsi,
SBene Väinölän roäsähty;
Putsi puutturoi lujahan,
Safistu roene punonen.

45. Wofo roanha Väinämöinen
Atroelee, ojottcleroi:
"Mihin puuttupuinen pursi,
Piätty roene punonen?
Äiroeilenfö, roai hoolle,
Vaiko roaskitauniolle?"50.

Äalliåtthen katsomahan:
"Ei ftroeöen, ei haolle,
Eifä roaskitauniolle,
Suuren on hauin hartioilla,
Ne'en koitan koukkuluilla."65.

Se on lieto Lemminkäinen
Pisti miekkansa metehen»
Lapionsa alle lairoan,
Ei ota »venonen juosta,

60. Pääse putsi puutoksesta;
Miekka mutstaksi mureni,
Kala pääsi tetroeheksi.

Siitä seppo Ilmarinen
Pisti miekkansa merehen,

65. Lapionsa alle lairoan,
Ci ota »venonen juosta.
Pääse putsi puutoksesta;
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Miekka mutsfahti muruksi,
Kala pääsi tetroehetsi.

Sillon roanha Väinämöinen
Nyöltä miekkansa roetaroi,
Tupestansa tuiman rauan,
Pisti hauin hartioihin,
We'en koiton koukkuluihin.

70.

75. «Roåtotti kolan meteåta,

Pään »veti roenofehcnfa,
Purston pohjahan puotti.
Kotseleroi, täänteleroi,
Itse tuon sanoiksi rcirkti:

80. "Sotali joessa ompi
Hokojoki, hauriaft;
Ku olle roanhin sulholoista
Hauki hotki pohkomohon,
Kola roiploin rottltämähän."

85. Miehet purresta puhttiroat,
Lausu roaintot laitasilta:
"Saajan on fäet sulimmat,
Sonnet pyytäjän pyhimmät."

Jo otti »venonen juosta,
Pääsi pursi puutoksesta;90.
Vaka roanha Väinämöinen
Luotti purren luotoselle.
Otti »veitsen huotrastansa.
Vosemelta puoleltansa,
Jolla hauin holkoseroi,85.
Pohkoroi kolon kohelsi.
Siinan wilkko, noin nimesi:
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"Mifä tuosta et tulisi
Hauin suuren hompohisto,

100. We'en koiran koukkuluista,
Jos oisi sepon pojassa,
Luona taitaman takojan,
Miehen mahtaman käsissä?"

Sano seppo Ilmarinen
105. "Mipa tutkatta tulisi,

Työksi tyhjästä olisi,
Kalan tuo»osta kaluksi,
Jos oisi sepon pajassa,
Luona taitaman takojan,'

110. Miehen mahtaman käsissä!"
Sano wanha Wainamöinen:

"Juo ois alku kanteletta,
Kun oisi osaajan luona/
Miehen mahtaman käsissä'."

115. Ei ollut osoojoto,
Eikä miestä mahtajata,
Harpun luisen taotiata;
Noko »vanha Väinämöinen
Itfe loihen lootioksi,

120. Teliaksi teentelihcn.
Kusta soi kopan komion?
Suolta tuomikkoputolto,
Kuusesta kumisemasta-
Mist' on naulat kanteletta?

125. Hauin suuren hampohista,
Otofisto Suonen orjan.

Wielä uupumi »vähäsen,
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130.

135,

140,

145.

150,

156

«Satpoaroi konteloinen,
Yhtä tieltä, kahta jouhta;
Mist' on kielet kanteletta?
Hiroufftstu Hiien ruunan,
Lemmon morsan toaattit)itta.

Jo on soitto roalroihina,
©oitto suuri hauintuinen,
Äantelo kolonewänen.

Nolo roanha SBäinantöinm
Kutsu »vanhat soittamahan,
Nanhat foitti, päät roapisi,
Ei ilo ilolle tullut.
Soitto soitolle lojunut.

Kutsu nuoret soittamahan,
Nuoret soitti, sormet notku;
Eipä ääni ääni ollut,
110 käynynnä ilosta.

Soitti lieto Lemminkäinen,
Soitti seppo Ilmarinen;
Ei ilo ilolle käynyt,
Soitto soitolle piennyt.

Vaka roanha SBäinätnéinen
Käytti soiton Pohjolassa,
Kontelon JMeroalasfa;
Soitti Pohjolan emäntä,
Soitti pojat Pohjolassa,
Soitti pojat, foitti neiot,
Soitti pikku piikofetki,
Soitti miehet naimattomat,
Soitti noinehet urohot,
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Tuota käänsit, tuota »väänsit,
Tuota kynsin fiinnittimät,

160. Toki ei oikehin osattu,
Kielet kierohon tuliroat,
Kosta konsa kohtaloinen
Niitä soitti sormillansa.
Jouhet uimat pahasti,
Ääni laikku karkiasti,165.
Soitto julmasti sorisi.

Ukko uunilta herännyt,
Kiukahalta kirsohtonut
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Heretfääte, hetttäfääte,
Kaikki käypi karmoilleni,
Puhki forroani puhuroi,
Läpi pääni läylentämi,

170.

175 Niepi »viikoksi uneni.
Jos ei soitto Suomen kansan
Vasto »vaikuta paremmin,
Eli uurouta unehen,
Niin roctehen roisfoofe,
Aalloille upottoote;
Tahi saattoote takasin
Miehen tehnehen käsihin,

180.

©onnille foroittetion."
Soitto kielin kerkiäroi,

185 Kontermo fonoin fajohu:
"En minä jokehen joua,
Enkä aalloille «jau;
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Wielä soitan suotiollo,
Nangun roairoan nähneheNä."

Jopa roictihin »visusti,190
Kannettihin kaunihisti
Miehen laatian kätehen,
©otmille soroittelian.

Nato roanha Väinämöinen
Peukalottansa pestrot,195
©omiansa fuorittarot.
Isturoi ilofiroeöe,
Roito tontafolitolle,
Hopeaiselle mäelle,
Kultaselle funnahaffe.
Otti soiton sormillensa,
Käänti käyrän polroillenfa,
Kantelen kätensä alle.
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ku ei liene ennen kuullut
Iloa ikirunojen,

200

205

Äajahusfo kanteloisen,
©e on tulko kuulemahan."

210 Soitti roanha Väinämöinen,
Setä soitti, jotta laulo,
Sormet nousi notfiasti,
©otmet pienet pyotähteli,
Peukalo ylös keroeni;

215 Jo färoi ilo ilolle,
©oitto soitolle yleni.
Hyroin soitti hauin hammas,
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Kalan puisto pyörähteli,
Ulwosi upean jouhet,
Ratsun jouhet raikkahuwat.220,

Ei ollut sitä metsässä
Jalan neljän juoJseroata,
«Äotrom koikkelehtaroata,
Ku ci tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.225

Hetasi susiki suolta,
Nousi karhu lanlahalta,
Petäjäisestä pesästä,
Kutiskosto kuusisesta.
Karhu aiallen karoohti,
SBcrajaUen roieretäksen,
Aita kootu kalliolle,
Veräjä aholle roiett.
Siitä kunsehen stfujahti,
Petäjähän pöyttähytti,
ffiehcsfä isän iloa,

230.

235.

Soitellessa Väinämöisen.
Metsän ukko halliparta,

Melsän kuulusa kuningas,
Kanssa muu Tapion konsa,
Komit kaikki kuulemahan.
Itfekki metsän emäntä,
Tapiolan tarkka roaimo,

240.

Sinisukkohon siroksen,
Punopaulohin panrifen,
Nousi foiroun konkelolle,
Lepän lengolle lemahti,

246.
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Kontetmoa tuulemahan,
Soittoa tajuamahan.

250. Ei sitä metsässä ollut
Nelijolfoo jaloa,
Eikä ilmassa oloa
Kohen siiroen fiuforoata,
Lintuparroea porasta.

255. Ku ci tullut tuiskutellen,
Kiiätellen kiirehtinyt,
Kunnioo kuulemahan,
Iloa imehtimähän.
Lenti toffo forfialta,

260. Haiti piimien haroukka,
-Alli aalloilta fyroiltä,
Sotka soien roieremmiltä,
Joutsenet sulilta soilta.
Pieniäni peipposia,

265. Leimoja liki tuhotta,
Sirkkuja sitäi enemmän
paasto ufon hartioilla.

Itse kaunis ilman impi,
Päiroätär pätöroä neiti,
Neito Muutat koria,270.
Yks' on ilman »vempelellä,
Toiroon kaarella kajotti,
Toinen pitkän pilroen päällä,
Pilroen reunalla rehotti,
Piteliroät pirtojansa,275.
Niisiänsä nosteliroot,
Kultofukkulo käessä,

Kalewala. Toinen Osa. ?
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Pirooåfa hopiapirto,
Kultakangasta kutomat,
Hopiaista helfpttiwat.280
Vaan kun uutit ouon äänen,
Soitannon sulosen sulhon,
Jo pirta piroosta pääsi,
Äirpo suffulo fäestä,
Äatfeftroat kultarihmat,
Helähti hopiolongot.

285.

Eik' ollut sitä »veessä
Eroan tonen futferoato,
Äaheffan forehttata,
Äalapawea porosta,
Ku ci tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.

290,

Lohet uipi, uipi siiat,
Uipi havit hongotellen,
Veen koirat roengotellen,
Muie^ctfi, muut kalotti,
Rinnoin ruohoon ajoksen,
Eroin eille ehtele^sen,
Virttä Väinön kuulemahan,
Iloa imehtimähän.

295

300,

Ahto aaltojen kuningas,
2Been ukko ruohoparta,
Ween kalmolle »eäffen,
Luiloholsen lumpehelle.
Itfelki roeen emäntä,305
BBeen roiljofa emäntä,
Hiiporoi hiroufftanfa,
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Hapsiansa horjooroi,
Kammollansa kultasella,
Harjalla hopeisella;310,
Noon fun luuli ouon äänen,
Suomen soitannon sulosen,
Jo sula käestä litpo,
Hatja sotmista solahti.
Itse siirtihen polonen,
Paneutti toifen paikan,
Rinnoin ruoroosta rtroahti,
2Betthen roefifirocUe,

315,

Notfollehen roairoaust,
Suota ääntä kuulemahan,
Soitteloa Näinämöisen,
Soitteloa, lauleloa,

320,

Kun oli ääni kummanlainen,
Natsin soitanto sulonen.

325. Ei ollut sitä utösta,
Eikä miestä Uthiata,
Eikä miestä, eikä naista,
Eikä »vaimoa roofeti,
Kulien ci ituksi käynyt.
Itkit nuoret, itkit »vanhat,
Itkit miehet naimattomat,
Itkit nainehct utohot,
Itkit pojat puolikäset,
Sekä pojat, jotta netot,
Itkit pienet asetti,
Kun oli ääni kummanlainen,
Suomen soitanto sulonen.

330.

335
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Itsensäti Väinämöisen
«Stpynelrouti kyykähteli.

340. Vett »vieri filmistänsä
Kaafiammat karpaloita,
Pyylähämmät pyyn munia,

Häriämmät päitä pääskyn,
Lemeille leuoillensa;

845. Lemeiltä leuoittansa
Reheille rinnoillensa;
Reheiltä rinnoiltansa
Patotöille polroillenso;
Pätöroiltä polmiltanfa

350. lalkapöyille jaloille;
lalkapöyiltä jaloilta
Maahan alle ialfoinfa;
Vierimät »vesipisarat
Läpi roiicn roUlaroaipan,

355. Läpi kuuen fultaropönfa,
Seitsemän sinihamosen,
©artatauhtanan kohekson.

Niin roeri jokena juoksi
Luota »vanhan Väinämöisen
Rannalle meren sinisen;360.
Rannalta meren sinisen
-Alle selroien »vesien,
Päälle mustien mutten.

Siellä kasrooit founi^ifft,
©impfufaififfi sikesi,365.
Kuningasten kunnioiksi,
Valtojen ifi iloksi'.
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Sana wauha Wainämöincn:

"Onko tässä nuorisossa,
Nuorisossa launosessa,
Tässä suuressa suussa,
Isossa isän olossa,
Kyynelteni poimiata
Alta selroien »vesien,
Päältä mustien mutien?"

370.

376
Sekä nuoremmat fanoroi,

Jotta monhot »vastoaroi:
"Ei ole tässä nuorisossa,
Nuorisossa kounosesjo,
Eli suuressa su'usso,
Isossa isän olaåsa,
Kyyneltesi poimiata.
Alta selroien »vesien,
Päältä mustien mutien."

380,

385. Niin tuli sininen fotfo,
Useinpa sininen soiko
Suullansa sufeltelefse,
Vilussa milottriekfe.

390,

Päältä mustien mutien.

Sep on poimi simpsukoita,
Väinämöisen kyyneleitä,
Alta selroien »vesien,
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