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$alewalan runot. 
Äanjamme muinaista oloa ja elantoa emme biSto» 

tiallisten tietojen puutteesta tunne paljon muusta, fuin 

heidän mankoista runoista ja tatuistanfa. Etenfi fu» 

»atlee Kateroalan fauniit, jalomielifet runot Suoma-

laisten niin muinaista, fuin nykyistäkin luontoa ja tilaa 

»arjin tarkasti, ja yarmat tankat täänfaltaifen, niin yle» 

»an muistomerftn o»at jälfeenjä jättäneetfään. — Ufe» 

ämmille teistä, nuoret lukijani, lienee fuitenfi fofo Kate-

»ala runoinenja jotenfi tuntematotn, »aiffa te Suoma» 

(aijia olette, ja juuri niiden jafatien fittöttä, joiden jaloja 

fofeita ja utostöitä nämä runot fertoilemat. Tahdon 

jtis Kateroalan jifällyffen teille lyyyfäifesti jelitellä. 

Enftnnä fertoo taru maailman luomifen, josta näem» 

«te, miten Suomalaijet ennen Aristin uSfoon fäänty» 

mistänjä fofhoat jelittää maan ja tahraan kyntymisrä. — 

Illusia oli ainoastaan ilma ja Uffo ylijumala, ilman 

faifen f annattaja. — K a » e, luonnon tyttö, ilman impi, 

ifämystyy etoanfa ilman piltillä pihoilla, a»aroilta 

autioilta ja lasfeutuu lainebitte, meren jel»älle felälle. 

Täällä tuulen »oimaSta täyden fobtuifeffi ajelee hän 

aaltotoiQa, ympäri jetän jinifen »uotta feitfemän fataa, 

miehen ifeä yyefjän, tunne »ihdoinfi Uffo ylijumala 

luopi jotfan ja lähettää ien ilman amaruuteen. Lintu 

pejän fiaa etjten lenti idät, tenti lännet, lenti tuotebet, 

etelät, »aan ei löydä paiffaa, kuhun taatiji pefänfä, 

ottaift olojtanfa. Tämän näytyänfä nostaa Luonno» 

t a r , taikfa Weden = emo, jofji häntä toifella nimettä 

tästä lähtien fanotaanfi, polmenfa merestä jotfatle pejän 

jiaffi. Sotfa feffti Luonnottaren polmen finermäifellä 

fetällä, tuullen fttä heinämättääfft ja tefee ien päähän 

pefänjä. Tähän faapt nyt fuufi fultaista munaa, rauta» 

munan feitfemännen ja hautoo niitä aifanfa, tunne 

Weden»emo, ilman impi tuntee polmenfa tuttSunoaffi 

ja järfähyttää jäfeniänfä, niin että munat mierähttmät 

»eteen, joSfa färfyimät muruifji, tatfietlen fappateifjt. 

Waan 

„Ei munat mutahan joua, 

Siepaletet meen fefayan, 

SKuuttuimat murut bo»ifii, 

Äappalehet faunotfiffi: 

SKunafen alainen puoli 

SKaifefft maa»emäffl, 

SKnnafen ylänen puoti 

2)tpätfefft taimahaffi, 

yläpuoli -rusfeaista 

Päi»äfeffi paistamahan, 

yläpuoli »atfeaista 

S e fuufjl fumottamahan; 

9Ki munaSfa fitjamaista, 

Ne täpifji tai»ahalle, 

2Ri munaSfa muStufaiata, 

Nepä ilman pilmilötfjl." 

Kuluu aifa edelleen ftitä, ja yhä uipi 2Beben»erao 

»ielä pydefjän »uotta ulapalla aufiatta, tunne »U> 

doinfi fymmenentenä fefänä alfoi luoda luomianfa, jaan* 

telia faamianfa. KuSfa nyt hän fättä fäännähytti, fti» 

hen niemet jiimoeti; fuSfa pohjafi jalatta, fiiben haudat 

taimeti taloille. KuSfa ilman fuplisttbe, fiiben fyömerit 

fy»enti. JoSfa fylin fääntyi maahan päin, fiiben fai 

fiteät rannat, joSfa jaloin maahan fääntyi, jiihen toi 

fata-apajat, joSfa päin päätyi maata »aSten, jiihen 

taitteli tahelmat. Ui fiitä ulommafjt ja »aSta feijahtul 

jetättä, josja toi luotoja mereen, faSmatti folffoja faria 

lai»an Ia8fema»ftafft, merimiesten pään menofft. 

Niin oli jo luodot, faaret tuotu, pistettynä itman 

pielet jetä maat ja manteret fobdattanfa; »aan ei ib* 

mistä itmauntunut. WaSta folmefyramentä fejää fop* 

tuiiena oltuanfa fynnytti Weden»emo, ilman tytär »ii» 

meinfi W ä i n ä m ö i f e n . WaSta fyntynyt fulstut fuin 

mereyen, fääntyi fäfin lainehejen, jääden mies meren 

»araan, uros aattojen ajettaaaffi. 

„Wtrui fieltä »iifi »uotta 

Sefä »iiii, jotta fuuft, 



Suot ta feitfemän, fabeffan, 
Seikattui kelalle rciimein 
9ciemeffe nimettömälle, 
3Ranterette puuttomalle. 
Polroin maasta ponnistihe, 
Käfiroarftn kääunältihe, 
9coufi kuuta katkomahan, 
Päiroeä ihoamahan, 
Dtaroaista oppimahan, 
Tähtiä tähyämähän". 

S e oli fynty Wäinämöifen, fufu rohkean urohon fape» 
heSta kantajasta, emosta JlmattareSta. 

2Jcaaue päästyänfä hakee Wäinämöinen Sampfa Pe l» 
terrooifen alastomaan mantereeken puita, toufoja kylmä» 
mään. Sampfa tekee nyt fen, josta fatkenlaiffa puita, 
faSmuja yleneetin mantereelle; tammi ykftn ei enfinnä 
ota faSrcaakfenfa, maan fun roitmeinfi tuli taimelle, fas» 
moi fe kaffihaarukfatSna niin ifofff, että tuuhea lat» 
manfa ja laajat, lehtemät offanfa pidättimät pilrcet juot» 
femaSta ja eStimät kuun ja päimän paistamasta. Tästä 
färoi niin ihmisten, tuin elätntenki olo ikärräkfi, fun ei 
heille fuu ei päimä enää miHoinfaan näfynyt, ja Wäi» 
nämötnen olift mielellään jo tammen maatta bäroittänyt; 
»aan et löydy maalla misfään fitä miestä, joka taitaift 
tammen faata, fotafafroan langetella, #äbäsfään anoo 
ffltoin Wäinämöinen äidiltään meden »äfeä amuffeen, 
j a Luonnotar täyttääfin hänen tabtonfa, josta äffiä 

„9couft nyt merestä mieft, 
Uros aalloista yleni, 
Ei tuo ollut fuuren fuuri 
Gifä aiman pienen pieni: 
SKieben peufalon pituinen 
Waimon maaffan fotfeuinen. 
WaSfi oli hattu hartioitta, 
WaSft=faappahat jataSfa. 
WaSfi=fintahat fäeSfä 
SaSfi=firjat fintahiSfa, 
WaSfi=myöhyt »yölle »yötty, 
WaSfi»kir»eS »yön tahna, 
Warfi peukalon pituinen, 
Terä kynnen korfeuinen. 

3)tenfatfeeua Silmäili Wäinämöinen tämmöistä miestä 
ja fyfyi mistä hän oli, jofa ni in näytti turjan faltai» 
fetta. pikku mieS »aSfi maatteisfa fanoi »eden »äfeä 
cleaanfa ja fteltä tänne tutteenfa, ifon tammen taltta» 
jafft. Tätä ei Säinämöinen ottanut usfoaffenfa ja fanoi 
fnorastaan miehelle „ett'ei bäne«fä ollut fiiben miestä". 

S a a n fun fiitä uudelleen fatfelt häntä, näki hän miehen 
| muuttuneen peräti, niin että bätteStä oli uistunut atfa 
uros, jonfa jatfa maaSfa teutaroipi, päänfä piimiä 
pitääpt. Parta on edeSfä polmen päättä, himuffet fan* 
noitta tafana. Sy l tä on filmien »älitfe, fyttä houfut 
tahfeheSta, puolta toista pol»en päästä, fayta faation 
rajasta. Tämä näin ifofff muuttunut mies hiefi nyt 
firmeenfä, fituteen fo»afimeben ja faafi, fotmaSti fttlä 
isfettyään, tammen maahan, josta päimä taaSfin pääff 
maalle paistamaan ja alfoiroat falot fomaSti fitota, met* 
fät mielin faSmaefJa. ^ymästi byötyi nyt faifentaifet 
ruohot, faSmaimet, »aan ohra yfftn on noufematta, touko 
kallis kaS»amatta. Eräänä päimänä fiitä fämclce Wäi» 
nämöincn meren rannetta, josta löytää muutamia jyrcän 
fiemeniä, ja oti ifään niitä maahan fylreämäiftttänfä, 
näbdäffeen, mitä noista faSmaift, fun tiainen fanoi bä* 
nettc puusta, etfei ylenifi oSmon ohra, faSmaifi Kale* 
»an faura ilman faSfen faatamatta, fitä tulen pottia» 
matta. Wäinämöinen tefi niinfun oli neuroottu ja faa* 
toi fobta fuuren faSfen, johon ei jättänyt fuin foimun 
»aan faSroamaan, faiffi muut fumofl hän. Sa t tu i 
tuosta nyt foffo lentämään yli faSfen, halki tairoon ja 
fanoi ykfinäifen puun näbtyänkä: „mikfipäs on tuo jätetty 
foimubainen faSroamahan?" Säinämöinen fanoi fen jät* 
täneenfä lintujen lepofiaffi, kokon ilman istuimitfi, josta 
foffo fanoi hänelle ftitoffet ja iski fiitä hymästä nyt tulen 
Wäinämöifette, että hän taSkenfa fai pottetuffi. S i i t ä 
Säinämöinen fitte fynti, fytrci maanfa, rufoitten maan 
fefä ilman jumalia eistämään fen faSmamiSta ja anoi 
»arfinfin Ufolta fadetta. 9cämä fuulimat hänen rufouf* 
fenfa, ja Säinämöinen fun jonfun ajan päästä tuli fat* 
fomaan maimanfa näföä, faSrooi ohra mieltä myöten, 
täytät fuudetta tahotta, forret folmifolmuifina. -panen 
tätä fatfelleSfa istahti halmeetta yffin faSmamaan foi* 
muun fäfi ja alfoi ffinä fuffua. S i t ä hywästyi Sä inä» 
moinen ja fanoi fäetle: ftffi foimun jätinfi faSmamahan 
ffnutle fufunta»puufji. 

„Si inä fuffuoS fäfönen, 
helkyttele hietarinta 
Kufu illoin, kuku aamuin, 
Kerran feSfipäimältäfin 
3hanotffi ilmojani, 
2Jcietuififji metfiäni, 
SJahaififfi rantojani, 
Siljaififfi »teriäni!" 

(Jatketaan.) 



Slmettkan alkuperäiset aSujamct. 

Amerikan maan-ofan afujamet, jotfa alkuanfa, ennen 
Eurooppalaisten heidän maahonko tulemista, cliroät itfe-
»äällenfä vapaina lukemattomisfa fanfafunnisfa; ovat 
ftttemmin Eurooppafaifia paeten ja heidän fansfanfa fo= 
tien vuofi vuodelta fupistuneet aina ahtaammille afuin» 
floitle, niin etfei nyfyinen mieSmääränfä ole fuin noin 
l*4:ta miljoonaa, jota vastaan Eurooppalaifia on jo toi- , 
nen verta enempi. 5Uullifet 9lmerifan afuffaat, joita 
tavaKifeSti fanotaan J n d i a n i f f t , elävät tätä nyfyäpar» 
haastaan tämän maan-ofan foijitla ratamoilla, joisfa elä» 
a ä t eji-ifätnfä vanhalla tavalla, nimittäin metfänfäyn-
niitä ja falaStamifetta. Eräs monta atfaa Jnbtanien 
joufoSfa elänyt matfuStaja fehuu heitä, faiffea rafuutta 
paitjt, marfin fiivoifji ja hywäntahtoijifft ja fanoo muisfa 
flvistyneisfä fanfoisfa harvoin löytyvän niin towän» 
luontoifta ibmijiä. f»e elävät fufufunnittain toifistaan 
etitlänfä ja kohtelevat kutakin heitä vilpittömästi lape-
nevää vierasta fuureUa ystävyydellä, tarjoten hänelle, 
mitä fuinfin vähin »atoinfa taitavat. S i t ä vastaan 
elävät erityifet fufufunnat alituifeSfa rtidaSfa feSfenänfä, 
josta fefä Eurooppalaisten hanffimaSta viinasta jo mo» 
neHefin on tullut lopullinen häviö. Sodisfaan ovat he 
julmia eivätfä fäästä ketään vibotlistanfa, vaan tappa» 
va t jokaifen, fenen vaan faavuttavat. — Nyfyifetfin 
vielä jätettä olevatfet Jndiantt feuraavat entistä tapaanfa 
ja hävit tävät alituifeöa fodan-fäynnillä toifet toifenfa. 
Jndtania luetaan pffinänfä PobJoiS»2lmerifaSfa, Euroop» 
palaisten finne tulleSfa, olleen noin 12 miljoonaa, ja nyt 
ei heitä Siellä elä fuin toista miljoona yyteenfä. EdeKi» 
nen puupiirros fuvailee erästä ftfäläifen Jndiani-fufu-

kunnan ruhtinasta, joka vuonna 1832 kävi ufeamma#f« 
Surooppalai8»2lmetikkalai$ten maafunnasfa, myöskin 
?)htiö»valtain Wa8btng | ton ntmtfeSfä pääkaupungista, 
joSfa häntä hallituffen puolesta kohdeltiin fuuretla kun» 
nialla, niinkuin ainakin merkiflifempää reisfuvalsta ja 
vartinkin itfenäistä ruhtinasta. 

RukonS=wirft 
Sfänmaan fuojeluffcöta. 

(tRuneberg. roirfif. 9l:o 321.) 

Jumala, maamme fuojele 
J a voimallafi varjele, 
Sodan ja rauhan retkillä, 
Surun ja riemun hetkinä. 

Tää ompi meille raffatjin 
J a aina kaiken faflibin; 
2Ruu maa, jos vielä mittainen, 
Ei meille oo fen vertainen. 

Jfämnte täällä Syntyvät, 
Elivät, uskoon yhtyvät; 
Täätt" on atunto mciänki, 
Sama elo, elantoki. 

J a täätt' on tanfa taSnarca, 
Samoja teitä polkeva, 
Samaa kun mekin tunteva, 
Samoin kuu me rukoileva. 

Jumala, b»ia heikkoa 
2Reiän fuloista Suomea, 
S e armoSfafi kasvata, 
fiun kaStehella kasvuja. 

Siunaa jokaista henkeä, 
Jok' ompi ftffe ys tävä; 
Waan kaa kumohon hittiä 
Wihollifia viekkaita! 

Ottoon fe aina omanaS, 
Wapaa, väkevä, vitjataö, 
J a runfaS raffaudeSfa 
J a täynnä hcufeS armoa. 

Dot päästänyt pimeestä fen, 
fiun fuoreStanfa fuffaifen, 
S e ftis alati, armias, 
Walaife valfeudeHaS! 



Sanaff on fe rcalfeuS, 
S e maan ja tairoaan kirkkaus 
S u o että meille felroästi 
S e loppumatta loistaisi. St. K. 

3Sän kuppi. 
Clotinen tapauä.) 

Wab»atla tilallanka afui muutamaSti marakaS perhe, 
jota ei ollut muuta kuin talonmies roaimonenfa ja hei-
bän fuuftmuotinen poikanfa. Slcutta taloSfa eli myöskin 
nykyifen peryeenmtehen ikä, jofa jo oli roanba ja moi-
maton uffo. Tämä oli jo aifaifeen jättänyt ifännyyden 
pojaHenfa, jofa talon haltijaEft tultuanfa nai naaputis* 
toSta matatkaan talon tyttären ja fen kautta roäyäHä 
aitaa — hyötyi rikkaaffi hornin. Waan mikäli talon marat 
enenimät, fifäli, fifäli ylpeyden bentifin heräft ifännäsfä 
ja fai hänet »uinein niin maltaanfa, että hän röyfkiästi 
ja tylysti alkoi kohdetta manhaa, moimatointa ifäänfä. 
Täten jäimät neljännen fäsfyn tattiit maatimukfet häneltä 
unbotuffiin, maikkaa niiden täyttämistä, fe r ran fanaa 
myöten, feuraa maatlifetfiu edut; mutta niiden ritontaa 
ajallinen ja ijänkaikkinen rangaistus. 

Tuota ei mainittu perhekunta kuitenkaan muistanut; 
mutta roanba uffo, jota olifi manboiflaan tullut funnioit» 
taa ja raffaudeHa kohdella, jäi kaiketta hoidotta. „Kuten 
itfe olet »anhempiafi kohdellut, fittcn kerran omat lapfeji 
fobtelemat finua", on maroittaroainen, ufein todentunut 
muistutus; mutta roanbasta ukosta ei täsfä taloSfa tui-
tenfaan pidetty huolta, ei lukua. §änen ei ruofa=aikoi» 
nataan furoaittu istua muiden fanSfa pöydäsfä; mutta 
toantmtfen täytyi uunin nurkaSfa itfekfeen atrioida, fyöden 
mitä ruu'an tähdettä hänelle tamaHifeSti tuotiin »anhasfa 
puufuppifeSfa, ja mieläpä fai moneStitin torapuheitafin 
tuutia pääfJifefft. 

KärktmäflifeSti feSti uffo tätä poifanfa bärobtöintä 
täytöstä. 9cubteiSta ei apua oleman tiefi hän entuudeSta 
eifä ftis enää foettanutfaan fanoilta oikaista poifaanfa; 
»aan rufoiti hartaasti Jumalaa herättämään bäneSfä 
parempaa tietoa. — Dli muuanna talmi-ittana ferran 
fitte perhe tumaSfa koolta. Wanha äijä istui kurttui-
jtHaan tuman nurkaSfa, niinfuin tapanfa oli,' ja kutoi 
itfelleen mirfua. Dcuori ifäntä maimonenfa istuiroat pöy-
hän päästä jotakin feSfenänfä haastellen ja filmäitiroät 
lempeillä ftlmin lotjinaan aina tämpiämän uunin edeSfä 
istumaa nuorta poifaanfa, joka fuuri puukappale fädesfä 
ftinä toimestaan {otatin muoleSteli. — „9co, mitäs pie-
neliä 2tntiUa nyt on työnä?" fyfyi miimeinfi ifä, „raitä 

noin ifoSta puupalaifeSta olet teferoinäfi? — näytäpä 
minulle! — „Tä«tä tulee kuppi", roastafi poika! „9to, 
kefJen fttä teet?" fofoi ikä, „onban taloSfamme kiroiaSttot» 
takin tatpeekfi." — „Waikfa", roastafi poika, „mutta 
minäpä marfin puukuppifen tecnki, niin koska mieheffi 
joudun ja ifä manboillaan, niinkuin maari nyt, istuu 
tuolta uunin kupeella, tästä fitte ruokin ja fyöttelen teitä". 

9cää fanat, jotfa Jumala itfe oti pojan fuubun faatta» 
nut, tiikuttimat ifän kodäntä fnureSti. KaSmonfa »aale» 
niroat (umenfarroaifeffi, koko ruumistaan roapifutti ja 
hänen fietuSfaan fai felmään ja ääneHifeSti nämä neljän» 
nen käskyn muistutukfet: »Kunnioita ifääfi ja äitiäft, että 
ftnutte hywin käyköön ja ftnä maalla kauan eläiftt!" 
Waan tun fiitä tointua ennätti, nouft hän istumittaan ja 
läheni itfiuftlmin manhaa, nurkaSfa isturoata ifäänfä, 
jonka kättä puristi temmetlifeSti ja pyyft ja pyyfi en» 
tistä pahaa ja jumalatointa täytöstään anteetft. — Sy» 
dämeStään foitin ifä pojallenfa fen ja ylisti mielestään 
Jumalaa, jota niin ihmeellifeSti oti poifanfa mielen »ii» 
meinti »alaisfut. — Tästä päimin muuttui nyt pojan 
täytös peräti ja fiitä tähtien fofateti hän ifäänfä aina 
temmellä ja raffaudefJa, niin että monen toifenfi olift 
ottut eftmerffi otettama hänestä. 

Soijin ennen, toifin eilen. 
Toiftn ennen, toifin eilen, 
Toifinpa tätä nykyä; 
Toifin ennen toimi fäsfi, 
Toifin ennen työ opetti. 
Toimi fästi tonkimahan, 
SOtaa mäfe»ä »ääntämähäu, 
Ei fun nyt tätä ny tyä , 
Eton entifen lopulla. 
Eip' on maaten maa pidetty, 
Jstuen ifofen pelto; 
Ei fuannut fuuri pelto, 
SJcaa ei fatttnut faminen, 
SKieStä roerfaista roaolla, 
Koriata kuokan pääsfä, 
P i i a n pitkiä hameita, 
Sukan martta »alkiata. 
9cyt tämä nyfynen fanfa, 
Sefä kanfa faSmamainen, 
SDiaaten maitanfa pitämät, 
Penkin pääsfä peltojanfa; 
Syömät maanfa makkaroina, 
Jhroina ifonfa pellon. Kanteletat. 
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