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£. TOPELIUKSELLE
(Cammikuun 14 päivänä 1898.)

jpiikatteine vihlovine kulki Tuonen tyly mies,
korjas tyynnä taltehensa, mitä parhainta se ties,
Suomen toivon, Suomen voiman tallas alleen vank-

kurit,
jotka roiskuin ihmisverta raskahinna vyörysit.

Lasten parku, naisten itku, miesten kostonhuudot
nuo

eivät auta, eivät turvaa Tuonen viikatteelta suo —

itse maa nyt itkee verta, vetten kalvot punertaa,
itse Luojan sinitaivas hurmetta nyt heijastaa.
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Sotatouvon Majesteetti synkin rautakasvoineen
ratsastaa nyt rautaorhin, vaatii viljan korjuuseen —

majesteetin kantapäillä hiipii syys ja talvisää,
jäätäähuolten huokaukset, maille roudan hengähtää.

Talven henki, hengen talvi vallan merkit maahan
löi,

korven helmaan kaikos kansa, piillen pettuleipää
söi,

palui siellä polvillansa auttajata itkien,
kunnes Luoja vaikerrukset kuuli kansan viluisen.

Nosti päivän taivahalle, päivän terään tulta kaas,
päivä ratkoi roudan sillat, luonnon keiju heräs

taas,

purki talven valkokankaat, hankki morsioksi maan,

nosti nurmen silkkiverhon, nosti onnen apilaan.

Mitkä lehdet apilaassa?
Voima, laulu, työ ja lempi;
voiman työssä voitokkaassa
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kevätkansa suurta luo.

Mutta mikä voiman suo?

Laulu, joka tenhoisempi
on kuin voima — Väinön maassa.

Laulun lämmin hengähdys
yli vetten, maitten käy,
loihtee liljat kukkimaan,
miss' ei ennen kortta näy,

kulokankaat vihertää,
peittää verta juoneen maan,
järvet jälleen sinertää,
kevätlinnut livertää —

laulun taikahelkähdys.
voittaa kuolon ruhtinaan.

Niinkuin joustava, nuori mies,
nuori vyöltä ja varreltaan,
astuu Suomi nyt tietään uutta
kohden aamua, vastaisuutta.

Kussa kulki, jo mettä joi,
kussa kuunteli, lehdot soi,
kunne katseli, autiomaat
kanervankukkia teille loi.
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Laulun mahti se siivet antoi,
laulun keiju se kuiskeet kantoi
rannoilta toivojen siintävän maan.

Mistäpä lienee se tullutkaan
tuo tuntehen nuoruus ja silmän koi,
nyt joka ihmeitä tehdä voi?

Olihan kuin olis rinnassa hällä

soinut kuin koskien kuohuvat laulut

riemuja soittavat keväämmällä,
virrat kun viskovat kahlivan jään,
Ahti kun nostavi vaahtovan pään
puistaen helmiä kutreiltansa,
niin että taivahan kaari ja kansa
helmillä kuohujen leikkiä voi.

Laulun mahti se ihmeet loi.

Näät laulun kun kulkevi ruhtinas,
hän käy kuin kruunattu kuningas,
ei hoida hän aarteitaan kuin saita,
tää lemmen ja toivojen valtias:
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hän loihtee ruusuja, verhoo maita,

hän syttää rintoja toivekkaita
ja urhojen haudalle, itkien hiljaa,
hän kylvää muiston ja maineen liljaa

Oi terve sä laulun ruhtinas taas,

nyt ottaos haltuusi kruunus ja maas,
se kansa mi nukkui horrosunta,

kun synnyit sä, kantelo vierelläsi,
sun laulus nostama valtakunta

nyt seisoo nuorra sun edessäsi,
ja vastalahjaksi lauluistas',
sä Herran voideltu ruhtinas,
se tarjoo laakeriseppeleen
ja tien sun kansasi sydämmeen.

Se tahtoo nähdä sun harmaan pääsi,
sen miehen, jonka jo Luoja sääsi
tuhanten lohduksi laulamaan,
se etsii katsetta taikurin sen,
ken sytti suurehen lempehen,
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ken tenhoi, että hän mettä joi,

ken loihti, että ne lehdot soi

ja kuka se kummalla laulullaan

myös taikoi poltetun autiomaan,
se kanervat teille kun äkkiä loi.

Siis kiitos, laulujen ruhtinas,
sä lemmen ja toivojen valtias,
sun laulus nostama valtakunta
ei enää uinu se horros-unta,
vaan tarjoo sulle nyt seppeleen
ja tien sun kansasi sydämmeen!
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POETA LAUREATUS
(K- A Cavaststjerna t2% 1898.)

JUun huomentuulosen valtahan
runopurtesi rohkean annoit,
niin puhalsi vuorilta tuulispäät
ja pystyssä pääsi sä kannoit,
sä näit vain nousevan auringon
ja toivojen taivaankaaren,
sä näit vain läikkyvän aallokon
ja kaukana siintävän saaren.

Oli aamu se kaunis ja keväinen,
oli kevättä täys sun rinta,
soi vuossadan tuuli sun purjeissas,
sitä vahtosi merten pinta,
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ja laulusi laineilla karkeloi,
myös leikiten vellamot läikkyi,
runopurtesi nuorissa kantelet soi
ja keulassa keijuset väikkyi.

Kuin Väinämö nuori sä lasket vain

päin unten ja toivojen saarta,

sä näät vain pilvissä impyen
ja katselet Pohjan kaarta —

mut ilkeä lappi sun yllättää,

on noidalla nuoli kyinen —

ja kohta on laineilla musta jää
ja eessäsi syksy syinen.

Ei ollut se nuoruustoivojen maa,

mihin lappi sun loihdulla voitti,
oli päivillä ääretön hiljaisuus,
yölauluja huuhkain soitti,
ja ylläsi taivaat kylmät on,

mut aliasi musta nielu —

sen syvyys meille on mittaamaton

yli lentävi yksin sielu.
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Mut laululla voitat sä lappien kyyt
ja tai'alta kärjen taitat,
sä ihmeitä syömmesi lämmöllä luot,
jäät kukkaistarhaksi laitat —

ja onpa kuin kukkisi edelvveiss

nyt lauluista laajenneista
ja onpa kuin päätäsi kierteleis

ikiseppele laakereista.

Sun kantelo mahtavan voiman saa,
jäävuorikin kaiun antaa,

evoö, sinä sävelten sankari taas,

jota keijuset hautahan kantaa!

Nyt lappi ja tuonetar ei sua vie -

ei kestänyt pohjola jäässä —

ikimaineen templihin vei sinun tie,
kun läksit sä seppel päässä.





RUNOELMIA.
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Laulajan rukous.

Dksattomat, lakkapäiset
hongat pilvenkorkuiset —

vuoret harmaat, jäkäläiset,
valjut vaarain rintehet —

syvät nielut vuoren alla,
eessä aavat ulapat,
synkät pilvet taivahalla,
joista säihkyy salamat,
yllä korkeudessa tuolla
räsähdellen
ajaa jyryllänsä ukkonen,
pauhaa täällä, pauhaa tuolla,
väsähdellen
painuu sentään vihdoin läntehen.
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Karmaan kallion rintamaa
notkosta, rytöjen alta
nousee, nousee ja kapuaa
mies, joka kalvakalta
ja laihalta näyttää, nuorukainen,
niin varrelta hento kuin heikko nainen.
Mut kulmansa ryppyset nuo
ja katse säihkyvä tuo
se tuiskuvi hengen tulta
ja sielua mahtavaa:
se kirkasta on kuin kulta
tuo liekki, mi singahtaa
hänen silmistä vapaista, voimakkaista,
se tietävi miestä, ei hentoa naista.

Siinä on koko maailma vaivoineen
tuossa ahjossa kärsimysten,
ja onpa kuin Jumala taivoineen
yli mustien viettelysten
niissä oisi jo voittonsa voittanut
ja kuin tuolle jo päiv' olis koittanut.
Mut päivä tää nous helmasta yön,
nous helmasta vaivan ja hengen työn,
nyt alle arkisten huolien
ja maalina taistelun nuolien
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tulis uusi ja voimakas luoda polvi,
ja tehdä jättejä kääpiöistä
ja kaartaa taivaalle laajempi holvi,
ja päästää aurinko vuorten vöistä.

Mut voimat mistä? Sitäpä juuri
hän miettivi huipulla kallion,
se öin ja päivin on murheensa suuri
ja sitä hän vuosia miettinyt on,

vaan taas kun taivahat välkähtää
ja honkien latvat hohtaa,
niin pystyyn heittyvi uljas pää
ja salama salaman kohtaa,
hän puhuu nöyrän ja rohkean lailla
ja katseensa matkaavi oudoilla mailla

»Sinä Herra voimien taivaisten,
jota ihmiset luojaksi sanoo,
sinä, jolta johtajat vaivaisten
elonohjetta nöyrinä anoo.
Sinä, jota ei kuolema tapaa,
sinä ääretön, pohjaton, vapaa,
sinä, jonka on pitkäisen nuolet,
oi, nää toki poikasi huolet!
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Olen syntyä Sun sekä juurta,
ikihengen heimoa suurta,

ja sen luomisen mahtavan innostuksen,
jota itse sa tunsit, kun maailman loit,
sen tunnen ma myös sekä uskalluksen,
min suuria toimia varten soit.
Sun kaikille riittävän rakkautesi
sen annoit myöskin sä kuvallesi —

mut moittia nyt jos tahtoisit:
miks kuvani kirkkahan tahrasit
ja harhaan vieviä teitä kuljit
ja Luojasi ääneltä korvasi suljit?
Jos kysynet näin, minä suorasti vastaan

niin, miksikä johtanut isä ei lastaan,
miksikä ääntä sä monta tarjosit,
miksikä kirkkaankin päivän varjosit,
miks loit pahan ja miksikä hyvän,
miksikä vuoren ja laakson syvän,

miksikä mustan ja valkean,
niin, miksikä loit tämän maailman,
kun minäkin paremman luoda voisin,
jos voimassa vertaises vain öisin?

Mull' onpihan aatteeni valtakunta
ja siipeni kantavat sinunkin luo,
ja vaikka on kaikki mun haaveeni unta,
niin mun on luomani maailma tuo,
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minä luomani maailman kansoitan,
minä salamas orjiksi lannistan,
minä Suita en koskaan pyytänyt armoa,
vain tahtoni voimasta sain minä tarmoa,
ei säikytä minua myrskysi sää,
en kerjää henkeä Suita,
ei taivuta niskaani kruunattu pää,
ei houkuta vuortesi kulta,
en tavannut ihmistä päällä maan,

joka oisi mun pitänyt orjanaan,
ja koska on sieluni ikuinen,
niin viikatemiestäsi pelkää en.

Ja sentään eessäsi nöyristyn,
kuin kääpiöt muutkin ma köyristyn,
mut huomaa: itseni vuoksi
en saapunut nyt Sinun luoksi,
ma veljien, siskojen, kansani tähden
nyt lankean maahan kaikkien nähden.

Jos on sulia maassa ja taivaassa valta
ja valta valtaasi jakaa,
suo silmät mun keksiä kaikkialta
ne kansani lapset kuin makaa,
suo valta heitä mun nostattaa,
suo valta heitä mun johdattaa
ja koska ma tahdon suurta ja hyvää
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ja jaloa, vapaata, laajaa ja syvää,
niin auta, mahtava, lastasi, auta
ja salli mun poistaa se koi, joka syö;
oi, kruunaa sillä mun henkeni työ,
ettei minun kansaani nielisi hauta!»

Ja onpa kuin suvinen, lempeä tuuli
taas honkien latvoissa soitteleis
ja vuorilta jylhiltä sanoman uuden
nyt laakson lapsille laulaen veis —

ja onpa kuin seestyisi jälleen päivä
ja haihtuisi taivaalta viimeinen häivä —■kas, takaa vaarojen rusko jo viestin toi,
ett' uuden aamun jo koittavi huomenkoi

Ja onpa kuin lämmön jo noustessansa

myös auringon kultainen kehrä sais
ja onpa kuin laulajan suortuvilla
se leikkis ja kohta ne kultoais,
ja huuruten lämpee jo vuorten rinta
ja kauniina kiiltävi ulapan pinta —

kai ihmeitä kalpean laulajan rukous loi?
Niin, rakkaus ja usko ne ihmeitä tehdä voi.
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Erakon unelma.
(Istuu talvisena, pilveilevänä iltapäivänä, lumisen vuo-

riston keskellä sijaitsevan luolansa edessä.)

Jftn tiedä, miksi nyt tuntuu niin,
kun mieleni ilmoihin ikuisiin
ja elämän sieluhun vaipuis ? —

On sydän niin laaja ja pohjaton
kuin merten aavikko tyynellä on,
kuin hetken huoleni haipuis!

On määrätön katseeni kantama
ja rinnassa soi niin kummalta
kuin kaikkeus-kannel se oisi.
Kuin pientä on kaikki mun ympärilläin!
ja tuossako ennen ma elämän näin —

sitä tuskinpa uskoa voisi?
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Niin heikot ja alhaiset aatteiltaan,
niin köyhät on kaikki he sielultaan,
mitä suurta on nuorisolla?
Sen katsetta hyttynen hämmentää,
se voi vain joukossa temmeltää —

ei tohdita yksin olla.

01' ennen nuoriso vartio maan
ja uuden huomenen otsallaan
kuin päivyen parvi se kantoi;
nyt kytkyt kaulassa kaikki käy,
ei vapaan katsetta kellään näy
ja kelle se ohjansa antoi?

Nyt versovat vaivaiset sielut vaan,
ne ährivät, tuhrivat, täyttävät maan,
nuo peukalomiehet — ne johtaa!
Ja siksi ei puilta he metsää nää
ja rinta on kylmä ja tyhjänä pää,
ja aatetta yhtään ei kohtaa.

Se koi, joka nuorilta voimat söi,
ja hinta, min vuoksi he aatteet möi,
on pienten sielujen valta.
Mut korvessa kasvaa jo polvi uus,
sen voima on suuruus ja lennokkuus
pois peukalomiehet jo alta!
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Ja kanssako näiden kuhnivain
tai perhojen, hyttystanssijain
ma hyppinyt lienen myöskin?
Siis nauran ma narrikuvallein
ja vuoret nauravat naurullein:
on sellaista ollut työskin!

On niinkuin unessa harhaillut
ja polkuja kääpiön polkenut
ma öisin vierailla mailla;
en itse se ollut, oi' henkeni pois,
ja on kuin toinen se ollut ois,
maan orja ja silmiä vailla.

Lie silmäni saatana sokaissut,
hän haahmossa mun lie tanssinut
mun sieluni ollut ei siellä.
Mun henkeni lentoa kaipoaa,
mun sieluni suuruutta janoaa,
ei viihdy se narrien tiellä!

Nyt nään kuin tuolla jo kangastaa
mun henkeni, kaihoni kaivattu maa,

mun toivojen lentoni määrä.
Sen vuoria kultaavi aamunkoi,
sen rannalta vapahat laulut soi
ei orjien kuoro väärä.
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Lumi peittävi luonnon, jonka mä nään
mut keväällä, keväällä nostaa pään
taas kukka ja vihreä heinä.

Ja honkain valkeat latvat soi,
ne uusia elämänlauluja soi —

elä uhkaa, luolani seinä!

Mun toivojen maassahan kevät jo on
ja suvinen tuulonen huoleton
käy päivänkumpuja kohti;
ja kevät oli kullakin rinnassaan
ja päiv' oli kaikilla katseessaan
ja valoa vapaus johti!

Tään henkeni uusivan keväimen,
mun lemmenpäiväni paahteisen
ne rakkaimmalleni annan.

Ja rakkain mulle on valkeus
ja tunteen ja aattehen vapaus
niin, niille ma uhrini kannan.

Tass' istuin ma yksin ja kuuntelin
ja sieluni silmällä katselin,
oi, katselin monta vuotta!
Nyt korviini siipien suhina käy
ja vaikka ei kaikille kotkat näy,
ma tiedän, en vartonut suotta.
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Tuo siipien suhina ilmoittaa,
mun päiväni vihdoin valkeaa
ja haihtuvi hyttyjen kansa ;

käyn ehkä jo yöstäni maailmaan
kas, salamat heillä on oppaanaan,
joill' aamu on otsallansa.

Tuo salama olla tahdon ma
ja hankkia ilmaa puhdasta,
niin koittavi päivä Herran.
Siis lähden ja säilääni tartun taas
ja siunaa, Herra, sun palvelijaas,
vaikk' oisi se vain tään kerran!
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EtSijäri palaUS-
Runosikermä.

1.

iiyt jylhien mustien metsien yli
käy illan tuulonen tohahtain
ja kantaa kuiskeita torpan luota,
miss' istuvi nuorikot kuhertain —

mut yöhön eksynyt kulkija,
tuo mailta oudoilta palaava,
hän kuulevi, kuulevi kuisketta tuota,
on silmässä toivo ja avoinna syli,
vaan sentään tuohon ei luota.

Niin usein aavoja astuissansa
hän kuunteli herkällä korvallansa,
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niin usein risahti metsässä oksa.
tai lauloi lintu ja lähteensuoni,
niin usein petti jo silmä ja korva,
ett' arkana, peljäten pettyvänsä,
ei usko hän nytkään itseänsä.
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2,

JUuni metsään eksynyt kulkija,
jonka jäljet vuotavat hurmetta,
jonka otsan on okaiset oksat lyöneet,
jonka voimat on taistelut turhat syöneet,
niin on hän nyt verhossa kuluneen vaatteen
tuo ylpeä etsijä elämän aatteen.
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3,

™uo korska hän tuorehin tuntein lähti
ja ohjeenaan oli Pohjolan tähti —

ei kysynyt tietä hän keltään, ei,
ei pyytänyt vanhemmilta hän lupaa,
hän sietänyt vain ei ahdasta tupaa —

niin lykkäsi purtensa vesille vaan
ja laski ja laski kuin uhmallaan
yli selkien tuttujen, outojen vetten,
mihin vuorten vilppahat vihurit vei.

Kun pelotti, lauleli pelkonsa pois —

ken valjuna raukkana seilata vois,
kun yllänsä taivahat siintävät kaartuu
ja ehtoolla Pohjolan tähtönen koittaa,
kun alla on vihreän läikkyvät laineet
ja aamulla tuuloset mastossa soittaa!
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4,

jfli aaltojen vahtoisen harjanteen,
yli kauvaksi häipyvän läikkyvän veen
näki venhossa istuva maata, maata,
joka päivyen kullassa hohti.
Sitä laski hän kohti, kohti,
käsi voimakas ruoria johti —

ei voi tuo olla vain kangastusta,
ei hullun ja houkkion uskallusta,
ei harhaan viedä se saata:
noin kultahan, purppuraan
ei voi hyvä Luojakaan
toki pelkkää valhetta verhota, ei!
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Ja aallot ne vierii ja tuulet ne käy
ja purjeissa täysissä juoksevi haaksi —

ei tuttuja rantoja enää näy
ja peikkojen öisten maaksi
on nähty jo unten ja uskon saari,
ja virvojen liekiksi taivaankaari.
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5.

■©e maa se on talvisten lunten maa
ja mustien merten ranta,
sen luonto se kuolleena uinahtaa
ja luita sen kasva vi santa;

sen taivaalla paistavi musta päivä,
ja musta on päivän kieli
ja kerran jos hetkeksi häipyvi häivä,
niin sentään on autio mieli.



33

6

Mähän talvisen saaren rantaan,
tähän jäisehen, luisehen santaan

meni pirstaksi haaksi häitä,
tuolta hennolta etsijältä.

Mut talven saari on saari vain —

yli senkin siintävi kangastain
yhä uusia toivon maita.
Ei ain' ole toivehet unta,
ei ain; ole talvella lunta,
sen päiväkin pilvestä puhjeta voi
ja pilvien lomasta kevään koi.
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Jos menikin purtensa pirstoihin,
sen jälleen kuntohon laittaa,
elon oksia keulahan taittaa
ja uusin purjehin, toivehin
hän jättää talvisen, oudon maan
ja etsivi kultaista aatettaan.

Tuo talvinen saari on unta vaan
ja unta on mustien merten maat,
nyt, peikkojen ruhtinas, turhaan saat
tämän venhosen kanssa sa kilvoitella,
kun laskee se uudella purjehella
kotilahtosen varmahan valkamaan!
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7

JlEut missä on impi, ken rannalle jäi
ja jonka hän kuvaa kantoi
öin, päivin toivona rinnassaan,
kun tuulille purjehet antoi,
ja joka se lempeenä tähtenä vilkkui,
yön peikot kun purtensa keulassa ilkkui?

Hän kulkevi yössä ja kuuntelee,
mikä tuuli sen äänen toisi,
jota kohden lähtisi eksynyt mies,
johon vihdoin uskoa voisi
ja joka ei pettäis kuin metsän immet
ja synkkien metsäin hyllyvät rimmet?
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3.

Jtyt kulkeva ritari rauhaton,
joka ulapat laski ja korvet kulki,
ja elämän aatetta etsinyt on,
kotivalmis kun on, kuka tiensä nyt sulki
sen luo, joka henkeä kalliimp' on hälle
ja joka on aurinko etsijälle?

Joko sammui syvien silmien palo,
joko hälveni ijäksi taivaalta valo,
joka syksyisten mertenkin aallokossa
oli sielunsa vilkkuva majakka, jossa
levon löytävän sentään hän luuli,
kun kulkua auttaisi myötäinen tuuli
ja aalloista nousisi tuttava talo?
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Jpait! Kuuluu ääniä? mistä ne käy?
Ei missään Metsolan impiä näy,
ei kuulu kansoa Tapion —

mikä kumma se kuiske on?

Se on kuisketta kaukaista, hiljaisaa,
mut soi kuin viereltä soisi,
se on tyyntä ja sielua rauhoittaa
kuni äityen ääntä se oisi. —

Eijaa, se on omasta rinnasta,
sulosointuja nukkujan valveuneen!
Kuin hellänä helkkyy se kuiskeena;
sydän tietävi tien luo hälvenneen,
sydän näyttävi syvien silmien palon
ja nostavi taivaalle päivyen valon.

— 37
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10.

J|)än, jonka tuntehet turtuneet

jo vuosia monta nukkui,
hän, jolta toivehet murtuneet
jo vallan nuorena hukkui,
hän, joka on kaikkea epäillyt,
mut etsiessä ei lepäillyt,
hän, etsijä onnen ja autuuden,
sen pohjasta sykkivän sydämmen
nyt löytävä vihdoin, vihdoin ois,
jos syvien silmien auringosta
sais lohtua hän kuin uskonnosta —

niin, jospa hän toivotun säteen sois!
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Satukuningas.

Jlftinä olen se ruhtinas satumaan,
jonka valtakunta on laaja;
mun istuin pilvien kaarella on
ja liittooni kutsun ma auringon,
jonka tahdosta taivahat kaareuu,
jonka käskyä noutavi hopeinen kuu
sekä tähtien tarha taaja.

Tule kanssani Tapio Mielikkines!
Sinipiikojen ketterä parvi
nyt käyköhön kilvalla halavistoon
kera keijujen eessämme karkeloon
ma tahdon riemua nähdä vaan
ja kukkia luokohon täyteen maan
nyt Tapion runsaussarvi!
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Tuolla rinteellä pehmeä penger on,
jonka kunniakattona kuusi,
sinne viereeni vien minä Tellervon
ja kiehkuran tarhasta Pellervon
hän saakohon ympäri pään.
Mut itsekö kruunutta jään?
Hoi, kruununi tuokaa, se uusi!

Mitä kuiskaat? Lappiko kruununi vei,
jonka kehdossa sain minä kerran?
Se on valhetta, peikkojen juonta vaan,
minä olenhan kuningas satumaan —

ja jos minun kruunuuni kurkkii ken,
niin taivahan salamat murskaa sen,
se kruunu on antama Herran.

Hei, Nyyrikki, nokkelajalkainen mies!
Sinun täytyy mun kruununi noutaa!
Kuinka voisin ma kohdata auringon,
jos auvoa vailla mun kiharat on,
kun huomenkultansa niille se suo?
Siis joutuhun kruununi kirkas tuo —

sun seuraksi Tierakin joutaa.



41

Kas noin, nyt haihtuvat hämärät yön,

keto helmistä kastehen loistaa,
käki kukkuu kuusikon liepeellä jo
ja Mielikin lempeä koivikko
kevätlintujen lauluista soi —

tuolla paimenet torvilla kullervoi
ja vaarat ne kaikuja toistaa.

Hei, siinähän Nyyrikki kruununi tuo!
Sen löysitkö ristinpuulta,
missä karsikot huojuu? Siitä mä viis,
siin' onhan ne helmyet tallella? Siis
sinipiiat ja keijuset karkelohon,
nään tuolla jo nousevan auringon
ihan Ahtolan lahden suulta.

Noin häilyen, heiluen kaksittain
hovikeijuni kentällä väikkyy,
satakielet ja rastahat raksuttaa,
mut karhut ne kateina katsoa saa,
kun satujen kuningas ruhtinoi
ja uhrina Ukolle karkelot soi —

puun latvoissa päivä jo läikkyy.
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Minä olen se ruhtinas satumaan,
jonka valtakunta on laaja;
mun istuin pilvien kaarella on
ja liittooni kutsun ma auringon,
jonka tahdosta taivahat kaareuu,
jonka käskyä noutavi hopeinen kuu
sekä tähtien tarha taaja!
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Kantelettaren synty.

Suomelle sorean,
kanteloisen kansallensa»
jätti vanha Väinämöinen,
kun hän vaskisin venosin
sinipilvihin katosi,
jätti helyn hietikolle,
synkän korven kainalohon,
alle rannan ritvakoivun.

Selän saarettoman tuulet,
vettä vellovat vihurit
soitteli "ulapan™ virttä,
vonkui myrskyistä säveltä
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Väinön orpo-ontelolla,
kaihoisella kantelolla;
taikka sitten illan tullen,
kun jo maininki maseni,
heratyyneksi tyveni,
ja kun Väinön venhon jälki
vetten kalvossa kuvasti,
silloin kuusikon kohusta,
liekkui tuuli lauhan lämmin,
lahden pinnalla karehti —

sormilla Suvetar-immen,
hienoisilla hyppysillä
kieltä kantelon hiveli,
jotta hiljainen hyminä
lailla kaislikon kahinan
tahi kukkas-kuiskehena
liiteli ulapan vyötä
vesiperhojen välillä,
kiistaten sulossa soiton
luonnon lintusten keralla;
soiden tuolla, soiden täällä,
soiden rantaheinän päällä,
helkki haapojen lehillä,
lakkahongan latvuksissa,
siitä ilmoihin yleni
luonnon lauluna kajaten
koko ilman kannen alla.
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Vaanpa kannelta vilutti,
kun ei ihmisen sydäntä
eikä korvin kuulevata,
jolle antaisi iloja,
taikka kaihoja kajaisi,
kuta konsa viihdyttäisi,
konsa intohon ajaisi.

Tulipa päivän päättyessä,
iltaruskon sammuessa
tuonne terhenniemen taakse
impi kuusikon kohusta,
oksat tieltä taivutellen,
marjanvarsia varoen;
verkkaisilla askelilla
astui kohti kanteletta,
kultakutrit olkapäillä,
sinisilmät kyynelissä,
surun kaihoa povessa —

miksi, tuskin itse tiesi.

Näki kantelon kulossa,
sävellippahan setänsä —

sit' oli kauvan kaivannunna,
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etsinyt ikävät illat,
talven pitkät puhdehetket,
hoivoa halaten, orpo,
sydänhuolten huojennusta.

Nyt sen vihdoinkin tapasi
surun suurimman ajalla.

Nosti kantelon kulosta,
suori soiton polvellensa,
silmäsi selälle järven,
jossa päilyi illan rusko,
katsoi taivahan laelle,
missä valkopilvet liiti,
kuuli kaislikon kahua,
kukan vienon kuiskehia,
siinä istuissa kivellä,
avojalat hietikolla,
jota illan lieto laine
huuhtoi hiljaa suuteloilla.

Hiljaa immen hienot sormet
kannelkieliä hiveli;
kaiholtansa katkeralta
oli orpo opin saanut.
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Pian itki ihana laulu,
virsi vaimea valitti
sydänkaihot, surun tuskat,
jotka orporaukan mieltä
suvin, talvisin rasitti.

Siinä laulun lämmin taika
kulki kantelon povesta
povehen nuoren neitokaisen,
kaihomielen, kultakutrin,
jonka siskoset kedolla
päätä pientä nyökytellen
itki illan kastehelmet.

Sydänlohtua suloista,
lemmen kaihon lääkitystä
soittimesta saatuansa,
otti koito kantelehen,
kätki kainaloisehensa,
painui kuusikon povehen
oksat tieltä taivutellen,
marjanvarsia varoen
kulkiessa päin kotia
taattovainajan talolle.
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Sinne kukkana katosi
tytär Väinämöisen veljen,
sinisilmä, kultakutri,
kaihomieli Kanteletar.
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Kannel ja lyyry.

I.

ePuhannusiltoa viettävi kansa,
vanhat ja nuoret koolla nyt on,
järvi on tyyni ja taivas seijas,
käköset kukkuvat kummuillansa -

kokkojen liekit ne hulmuten leijas
yhtyen nuorien karkelohon.

Kaukaa kuuluvat tuohiset torvet,
kaiku jo harjuille sammuu pois,
kantelon soittoa, laulua nuorten
raikavat lehdot, kentät ja korvet -

äkkiä taukoo huipuilla vuorten
torvet ja kannel kuin käsketty ois.
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Järveltä liitävi laulut kummat,
voi, kuinka nuorekas sointukin on!
On kuni huiluja, viuluja oisi,
on kuni urkujen äänet tummat
huilujen sointuhun yhteen soisi —

täällä on ennen se kuulumaton!

Tuoltapa kiertää jo niemen alta
laulajavenho kuin ulpukkavyö,
joutsenna liitää se vetten pintaa,
laulukin kaikuvi kirkkaammalta
syttäen kummana taikana rintaa,
vaikka on lauhkea Juhannus-yö.

Venho se kääntyvi rantaa kohti:
onpa kuin kannel ne tänne tois!
vaiti he kuulevat kantelon kieltä,
hällä, ken laulua venhossa johti,
katseessa lämmön ja kaihon on mieltä,
kantelon taika kuin rinnassa ois!

Maihin he käy luo kukkivan tuomen
— pihlaja rinnalla tuoksahtaa —

tahtovat laulujen sointuja kuulla,
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tahtovat kuulla ne kansan suulla,
kantelon kaihot ja sävelet Suomen,
joita he tunteella aavistaa.

Mutta jo nousevi harjun luota
Juhannuspäivyen kultainen koi —

taaskin on lahdella ulpukkavyöhyt,
kansa se katsovi parvea tuota,

tuores jok' oli kuin suvinen yöhyt,
päivä kun kunnaille kultia loi.

Jällehen kaikuvat laulut kummat
täyttäen rantamavuoriston:
on kuni huiluja, viuluja oisi
tai kuin urkujen äänet tummat
huilujen sointuhun yhteen soisi —

mutta se tuttua kansalle on.

Pohjalla huilujen, urkujen alla
nyt näet kaihova kannel soi —

siksi on tuttuja sävelet soiton,
kansakin nauttivi riemuitsemalla —

kannel on lyyryltä voittanut voiton,
mutta ne yhteen sointua voi 1
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n.

$Pa lyyry ja kantele sittemmin
ne siskoissoittona soivat,
ne yhtyvät toistensa itkuihin
ja yhdessä myös ilakoivat —

ja suvi kun soittavi toukokuun
ja verhovi juhlaan paljaan puun,
niin taas soi lyyry ja kanteloinen,
jos laaksossa toinen, niin kunnaalla toinen.

Ja tupa kun pieneksi milloin käy
ja taattu on kotoinen voitto,
niin siellä ei lyyryä koskaan näy,
jos puuttuvi kantelon soitto;
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kun uusia voittoja uinaillaan
ja vieraat vallat kun voitetaan,
tai milloinka kuulevat kruunatut päät,
sä kyyryjen rinnalla kantelon näät.

Näin siskoissoittona vieraat maat
kiers Suomen soittimet aina,
näin maksettu kerran, sä nähdä saat,
on kaunihin lyyryn laina —

ja silloin laulusi, synnyinmaa,
niin, silloin se korkean kaiun saa,
kun kauvaksi kulkevi laulumme laine
ja kansani kannel ja Suomeni maine!
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J. H. Erkolle-

Jgulputti puron vetonen,

sydämmestä synkän korven,

kihos kirkkahin pisarin
hettehestä hersyvästä;
pisar helmipintahansa
Suomen luontoa kuvasti,
heijasti sinisaloja,
taivon kaaretkin kajasti.

Ja kun honkakujat kulki,
samos auhtoja ahoja,
sydämmeensä silloin sulki



55

sulot Suomemme ihanat:
kuuli siellä karjan kellot,
käen kultaisen kukunnan,

kuuli laulut lintuparven,
rastahankin raksutukset —

näki niityn notkelmassa
rannan kukat kaunokaiset,
kukkasissa kultaperhot
leikkivän mesiheralla,
suvipäivän paahtehella

helyheinikon ihaten;
kulki koskena nikamat,
kisasi kihokivillä

soitellen sotaiset laulut,
vaahtokuohut vellamoiden
kunnes lammeksi laseksi
lummekukkaset lumoten
taikka ulpukat uhoten
veden laineen leikitellä,
vesihyttysen hyvätä,
kaulata ihanan päivän
tuota puhtoista povea -

lähti lammesta jokena,
vuolahana virran vuona
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vierren halki viljelysten,
ohi ihmisten iloten

mahtavana, voimakkaana
oman tarmonsa takoa.

Rannat kasvoi rauhan touvon,

norot oudosti orasti
vehmaisina, viljavina,
povestansa puhtoisesta
juotti piiat, juotti poi'at,
juotti nuoret, juotti vanhat,
juotti kansan Kalevaisen,
oman luonnon antimilla,
jotka pulputti puronen
Suomen korven kainalosta,
kihokirkkahin pisarin
hersyvästä hetteestänsä.

Moinen pulppuva puronen
sydämmestä Suomen kansan,

maamme luonnon keskuksesta
onkin ollut »tietäjämme,»
»paimenlaulujen» tekijä,
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tuttu vanhan Väinämöisen,
ystävä on Ilmarisen,
ikuistaja »Aino»-immen,
seppo kuulun »Kullervonkin»; —

nää nyt kaikki kilvoitellen
kera vanhain, kera nuorten
tuosta kiittävät sinua,

Juhana Henrikki Erkko,
tietäjänä, taitajana,
kansan lempilaulajana!
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Kantaatti tohtorin- ja maisterin
vihkiäisissä.

31 päivänä toukokuuta 1894,-)

I.

Kööri:

j|>yntyi kun maailmat, luonto kun luotiin,
Luoja kun lemmessään loi maan,
Hengen sopusointuun ja aineen hän aikoi
Syntyi kun maailma ja ihminen luotiin,
Valkeus suotiin
Tiellensä tähdeksi, ettei hän eksyis harhaan.

Tiellemme peikot ne haittoja luokoon,
— Luopua ei voi maalistaan —-

Henkemme ilmaksi tieto on tullut —

*) Musiikki Jean Sibeliuksen.
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Uutta ja puhdasta ain' yhä meille
Vapaus tuokoon,
Niinpä ei seisaus kulkua kohtaa konsaan.

Huoltensa alla kun ihminen huokaa,
Luojaa hän kiittää unhottaa;
Vaan elo halpakin Tuonelan voittaa,
Valkeus ja tieto ne huolemme huotaa —

Kiitosta suokaa
Hälle, ku on elon antaja yksin ja valkeus.

Luoja on valkeus: valkeus tulkoon!
Tieto on valta, mi voittoon vie!
Voitto on luonnon ja luonteemme herruus,
Siinä on onnemme luottavin pohja,
Kiitetty olkoon
Hän, joka viittasi onnehen mistä käy tie!
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n.

Kööri:

Jlaskeksi korvet me raadettiin,
Vaivalla toukoja tehtiin,
Henkemme taimia hoidettiin,
Vaikkakin nälkeä nähtiin.

Nytpä jo vartehen taimet sai,
Kohta ne kukkia kantais,
Kun vain Luoja nyt armossaan
Päivää ja lämmintä antais!

Mut ilma on kolkko ja kuurassa maa,
Taivahan pilvyet peittää,
Päivästä merkkiä yhtään ei näy —

Täytyykö toiveet jo heittää?
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S op ra a n i:

Vaikka on synkeä syksyinen yö,
Sentähän huomen koittaa;
Vaikka on pysty ja vaikea tie,
Kestävä taistelun voittaa.

Luoja ei lastaan hyljätä voi,
Kohta on koettava päivä,
Aurinko lämpöä tuottava on,
Haihtuva on joka häivä!

Kööri:

Niin kauvan me tuota jo toivottiin,
Vaan vihdoin murtui jo toiveet,
Kun Luoja ei merkkiä suonut e'es,
Jost' olis saatuna hoiveet.

Henkemme siemenet surkastuu
Päiveä kaipaillessa,
Tahtomme tarmokin lannistuu
Turhia taistellessa.
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Ba ryton:

Muinoin Väinämö tai'allaan
Päivyen vuoresta lauloi,
Hallitsi luonnon ja kansat myös,
Sorteli Louhen vallan.

Vielähän Suomessa Väinöjä lie,
Vielä ei sammunut valkeus,
Tieto on pilvyet loihtiva pois,
Siin' oli Väinämön taika.

Sopraani:

Tieto on yksin kuin kalpea kuu
Taikka kuin talvinen päivä,
On kuni ontolta kaikuva puu,
Lämpöä, voimoa vailla.

Rakkaus tietäjän mahtina on,
Jolla hän vuoria siirtää —

Lämpönsä mahdilla päiväkin vain
Uusia muotoja luopi.
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Kööri:

(kertoo viime värssyn ja laulaa sen lisäksi:)

Tietohon taipuva henkemme on

Niin kuni päivähän kukka,
Mutta ken viittovi meille tien,
Kenpä nyt joukkoja johtaa?

Bar y t on :

Tietäjät johtohon aiottu on,

Heillä on työ sekä taakka;
Tieto ja viisaus velvoittaa
Kansojen yhteistyöhön.

Sopraani:

Rakkaus kaikkia velvoittaa
Kansojen yhteistyöhön,
Rakkaus kaikkia vapauttaa,
Työtä ja taakkoa huotaa.

Bary t on:

Rakkaus kaikkia velvoittaa
Tiedolle kuuluu johto,
Tietäjät kansaa huolestaa,
Tieto on vallan ehto.
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Sopraani:

Keillä on lämpöä hehkuvin syön,
Johtokin joutuvi heille,
Nuorison rintahan lämpimin lyö
Pyrkien tiedon teille.

Sillapa, toivo kansan ja maan,
Ymmärrä oikea aikas,
Nouse jo kansoja nostattamaan,
Sun oli muinoin se taikas!

Baryton ja Sopraani

Rakkaus kaikkia velvoittaa
Kansojen yhteistyöhön,
Rakkaus kaikkia vapauttaa,
Työtä ja taakkoa huotaa.
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m.
(Marssin tapaan).

Sopraani, Baryton ja Kööri:

JSouse, kansa kaikki, hengen työhön,
Eessä käyös joukko nuorison!
Tieto olkohon nyt aseenamme,
Voima rakkaus on.

Riennä kilpasille vanha ja nuori,
Työtä vainiolla kyllin on,
Rimmet hallaiset me valmistamme
Töille auringon.
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Nyt jo ensi kylvö joutua alkaa,
Vilja saatava on korjuusen,
Hengen viljakin on hallan arka,
Tuul' on kaakkoinen.

Tulta syttämähän vanha ja nuori,
Lämpö hengen tou'on suoja on —

Tieto hallayötkin torjua voipi,
Tieto vapaus on.

Nouse, kansa kaikki, hengen työhön,
Eessä käyös joukko nuorison!
Tieto olkohon nyt oppaanamme,
Voima rakkaus on.
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IV.

Biemumaist ereille.

gPo elon päiväs painuu maillehen

Ja taivas, ehtootaivas ruskottaa.
Nyt vaihees kaukaisetkin, varhemmat
Taas muiston hohtehessa heijastaa;
Sun rintas nousee, silmäs kirkastuu,
Kun eessäs kevään muistot uudistuu.
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Aatteen vapaudelle.
(Kustaa II:n Aadolfin muistopäivänä).

Un valta tirannin kuin talven valta:
se elon kuolettaa kuin talvi luonnon;
on pakkokäsky ase tiranneilla
kuin talvellakin mahtinaan on halla.

Maa nukkuu nurminensa lunten alla
ja kukka kuolee kylmään suudelmaan;
ei nosta helpehyttä nuori heinä,
ei mairi vaaran vieri marjallaan.
Ja ilman lauluniekat, vapaat linnut
ei laula taivas-alia Luojan virttä —

ne kaikos pois, ne kuoli kahlehissa;
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näät kuolo yksin viihtyy
vallan rakkaudetta,
vain tyhjyys, haudan henki
voi elää vapaudetta!

Maa autio ja tyhjä on
kuin merten laaja iljanko
ja yli kaiken tunteeton
ja kylmä talven aurinko.

On voima vapauden kuin kevään henki:
se hengen virvoittaa kuin kevät luonnon;
on mahti vapautuksen rakkaudessa
kuin taika keväimen on auringossa.

Maa nuiva nukkaa nostaa nurmen alta
ja niityn vuokot käyvät kukkimaan,
ja näre nuori näyttää kerkän päätä
ja käyrä vaivaiskoivu umppujaan.'
Kanerva kankaan vertyy vihreäksi
ja suolla soiluvalla hemme heinä;
ylinnä kaiken kaikuu säveleinä
liverrys lintuin, yltyy veikeäksi —
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ne kiittää vapautta,
mi elon jälleen tuopi,
ja Luojan rakkautta,
jok' kunkin laulaa suopi!

Maa elää, henkii elämää
kuin meri vapaa, aaltova,
ja yli kaiken hellittää
keväinen päivä paahtava.

On ihmishengen kukka ihanin
sydämmen usko syvin, valtavin;
vaan arka luonnoltaan kuin lilja on,
mi vaatii vapaa olla, kahleeton.
Ilman päivän paistehetta
kuolee kukka kaunehin,
niinkuin sydän rakkaudetta
kuihtuu usko vapaudetta,
kuivuu nääthän lähdekin,
jos sen muuraat ympärin.

Ken meille uskon vapauttaa,
se kevään tietä valmistaa,
ja hengen loihtee kukkahan
kuin päivä eloon maailman.
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Mut sorto uskon vapauden
on surma hennon kukkasen,
se luonnolle on talven työ
Ja hengellemme synkin yö.

Olit Kustaa Aadolf sankari tuo,

joka aatteen vapautta tahdoit,
sa vaikkapa kylläkin mielessäs
myös valtoa miettiä mahdoit.
Sinä talvien kahlehet katkaisit
ja murskasit päivyen teljet,
sinä kevään tietä jo valmistit,
kun ehkäisit paavien eljet.

Veit joukkoa monta sa kuoloon myös
ja hurmetta tanteret joivat,
kun ympäri mahtavan Saksanmaan
sun taistelutorvesi soivat.
Moni nukkuu siellä nyt Suomen mies
jo kolmatta sataa vuotta,
vaan vapauden eestä ken kaatunut lie,
ei kuollut se sankari suotta.

Sait kuolla sä itsekin aatteelles,
mut aatteesi silti ei nuolleet,
näät maailman parhaat vapauttaan
ovat aarteena aina he kuolleet.
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Nuku huoleti, sankari nuhteeton!

Jos ties oli lyhveksi säätty,
niin vasta kun vapaus kaikilla on,
työ Kustaa Aadolfin päättyy.



HISTORIALIISIA I^UVIA
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HISTORIALLISIA KUVIA.

I. Olavinlinnan edustalla.

1.

ePo mailleen laskihe lämmin päivä
ja tuulen hengitys heikontui,
on ruskopalteessa lännen häivä,
min kullat kaarteissa virran ui;
ja saaren koivussa kukkeassa,
jok' illan tyynessä unelmoi,
on rastas rauhasta laulamassa! ■—
sen laulu kummalta mulle soi.
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Näät täällä keskellä virran vuossa
on linna mahtava Olavin,
kuin vanhus harmaa se seisoo tuossa
ja katsoo silmin niin vakaisin
kuin tahtois meille se hallaöistä
tuhannet kertoa tarinat,
ja kuvat loihtia kuolon töistä,
kun tykit tultansa tuiskivat.

Tass' istun yksin mä rantamalla
ja linnan haamua hapuilen,
sen tornit piirtävät korkealla
ja vallit päättyvät vetehen; —

ja kuu kun nousevi kulkuansa
ja virran helmivän hopeoi,
se sielun silmääni taiallansa
nää kuvat muinaiset mulle toi:
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2

Jt&a kuulen jyskettä, sadatusta
ja orhin korskean hirnuntaa,
ja pauke kangeista, moukareista
mun korvat lumpehen vallan saa;
kuin muurahaista on miestä työssä
ja kivet vonkuen halkeilee —

mut naurut narttujen kuuluu yössä
ja miehet juopuen kiroilee.

Taas huomentaivahan valjetessa
jo torven toitotus kauvas soi,
ja palkkaorjat ja hylkyhuovit
taas vouti toimehen piiskaroi. -
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Ja vallit harmajat uuden linnan
ja tornit pyöreät kohoaa,
ei autu itku, ei naisten parku,
ei auta vaivoja vaikertaa.

Näät viikot vierivät kilpasilla
ja ryssäin ruhtinas uhmailee;
on Savo suojaton livanalle,
jonk' kalpa kauvaksi silpaisee —

ja uljas Eerikki Tott hän myöskin
jo virkamatkalle tulla voi:
niin, viikko sittenpä Viipurista
sen sanan voudille viesti toi.

Siks kuuluu jyskettä, sadatusta
ja orhin korskean hirnuntaa,
siks rauta ryskää ja kirves laulaa
ja louhet haljeten lohkiaa;
taas tuhat kopria kouristuupi,
taas sata rintoa hengästyy —

ja vouti kärppänä juosten haukkuu
on vika teidän, jos myöhästyy!

Mut kerran päivä kun heinäkuulla
taas läpi pilvien puhkeaa
ja haahden purjehet purppuraiset
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kun vouti salmella oivaltaa,
niin linnan tornista Ruotsin lippu
jo Eerik Tottia tervehtii
ja uusi päällikkö Gyllenstjerna
hän nostosillalle kiirehtii.

Ja tykit paukkuu ja liput liehuu
ja rannat miestä on mustanaan
ja linnan portilla huovijoukko
nyt huutaa huikeeta hurraataan;
jo nousee laivasta uljas urho,
sen kannusraudat jo ilmoittaa,
ja jalo jalkansa heitännältä
nyt linnan valmihin tarkastaa.

Se hyväks nähdään — jaGyllenstjerna
ja vouti kiitosta saavatkin:
»tää varus olkohon Savon muuri,
sen ristin linnaksi Olavin,
ja halki aikojen tietköön kansa
ja aikakirjojen kopiot:
maan vainolaisien haudaks teetti
sen Stuurein aikana Eerik Tott!»
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Ja tykit paukkuu ja torvet soivat
ja liput riemuiten liehuvat
ja olvimaljat ja sarvet kuohuu
ja miesi mieheltä kulkevat; —

mut pian purjehet purppuraiset
taas taakse niemen jo katoaa
ja uutten aikojen vaihevyötä
nyt Savon linnakin vartoaa.
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3.

Un ilta. Linnass' Olavin
on ehtoorumpu käynyt,
se vietetty on rukouksin —

ja sitte ehättäynyt
on linnan joukko vuoteelle
ja viruu unelmissaan —

vain vahdit nousee valleille
ja käyvät torkuksissaan.

Kuu metsän takaa kurkistaa
ja alkaa kiertoansa
ja virran vuolle siroittaa
hopeat helmastansa —
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on hiljaa kaikki, rastaskaan
ei häiri luonnon unta —

mut vait! kas tuolla soudetaan,
luo saapuu venhekunta.

Jo herää vahti, kysähtää,
vaan tutun vastuun saapi;
»se Hogenskjöld on huimapää,»
hän hiljaa naurahtaapi.
Hän tuntee juonet junkkarin
ja miks hän yöllä kulkee,
näät rinta nuoren ritarin
nyt lemmenliekin sulkee.

»Niin, juuri alle ikkunan
Elina neidon varmaan
hän pysähtyy — ja unestaan
saa Fincke-ukon harmaan.»
Mut Hogenskjöld hän tekee niin
kuin käskee tuntehensa,
hän turvaa helliin säveliin
ja ottaa kantelensa:

»Oi Elina, mun impeni,
nyt lauluani kuule!
Sä ellös virvaliekiksi
mun lempeäni luule!
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Kuin hirvi aavan erämaan
myös kaipaa lähdevettä,
niin kaipaan sua, sua vaan,
sä ootkos sydämmettä?

Niin monta kertaa sulle jo
on soinut kanteleeni,
kun Pohjan kaunis kuutamo
sai tunteet sydämmeeni!

Sä ulpu unelmoimani,
liet ylväs rikkautta,
mut mulla sydän, lauluni
on täynnä rakkautta!

Oi Elina, mun impeni,
nyt lauluani kuule!
Sä ellös virvaliekiksi
mun lempeäni luule!»

Näin lauloi nuori Hogenskjöld
ja linnan muurit raikui,
myös ukko Fincken korvihin
tuo laulu kaunis kaikui.
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Mut ukko tuommoisista viis,
kun häiritsee se unta:
»nyt hornaan, herra,» huutaa siis,
»ja koko joukkokunta!»

Ja vahti nauroi kuollakseen,
kun ukon kirot kuuli:
tää muka neidon ijäkseen,
kai säilyttävän luuli! —

Mut kuinkas vanhus tietää vois:
myös ruusut Elinalta
vei Hogenskjöld, kun souti pois
nyt linnan muurin alta.



85

4

Jtumivaippa pehmoisinna peittää maat ja mante-
reet,

linnan vallit valkeoina, tiet kuin kovat tantereet
talvipäivän riutuvainen säde yltää tasangot,
vihreöinä virran rannat niinkuin alppi-iljangot.

Vihavoipi tuima tuuli, vonkuu linnan ikkuniin,
vahtimieskin kammiossaan vaipunut on aatoksiin,
vallihaudan juoksuveessä huuhtoo naiset lainojaan,
pihamaalla leikkii lapset, hekin leikkisotiaan.
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Silloin torvi toitahtaapi, joka vahdin valveuttaa,
ja kun tornikammiosta kurkottain hän katsahtaa,
huomaa hän, ett' talvitietä kiitää ratsu vaahtoinen,
nuori Hans von Oldenburg on satulassa ratsun

sen.

Nostosilta saranoissaan vinkuu vanhaa ruostettaan,
yli rientää kalvas miesi, horjuu maahan ratsultaan,
heittää ohjat huoviloille, juoksee Götrik Fincken

luo,
viestin töistä »nuijajoukon» vänrikki nyt hälle tuo.

»Nuijalaiset Mikkelistä matkalla on tänne päin;
poltettavan, murhattavan kaikkialla siellä näin,
talot tyhjät sauhusi ja kansa nous kuin yksi mies,
Savon linnaan hiihtää joukko, luvultaan sen lempo

ties!»

Ryppyotsin sotavanhus kuulee viestin jutelmaa,
veljesmurhan verikauhut sydäntänsä kammottaa;
mutta käsky Flemingiltä häll' on tuimaan otte-

luun,
rautakourin niskurit on saatettavat totteluun.
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»Kustaa Ollinpoika tänne, huovit kohta aseisiin,
suksimiehet jousi vyölle, ratsut rautakuolaimiin!
Tie on kierä, suksi juoksee, Oldenburg saa ko-

mannon,
nuijamiesten päällysmiehet vangiks otettavat on!»

Näin hän käskee ukko Fincke, hanhikynää te-
rottaa,

tiedot tuoreet Flemingille kohta viesti viedä saa —

pian notkuu nostosilta, peitset, joutset välkähtää,
rummut käyvät, ratsut korskuu, lylyt laulain len-

nähtää.

Viikon päästä sana saapui: lyödyt ovat nuijapäät!
hanget hohti veljesverta, ruumiit peitti järven jäät —

mutta linnaan tultuansa kertoa ties ritarit,
että niinkuin sotaurhot kaatui nuijasankarit.

Ja kun kevään puroloihin lapset laittoi myllyjään,
kauhistuin he äidiltänsä riensi kummaa kysymään:
»miks on vesi purossamme purppurainen, sano-

kaa?»
äiti itkuun purskahtaapi, vaari poispäin katsahtaa.
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2. Korsholman valleilla.

1.

JUiss' on virrat vuolahimmat, luonto laajin, vilja-
vin,

missä mieletrautaisimmat, kansa urhein, uljahin, —

siellä merten rantamailla, joita saaret kaunistaa,
siell' on korska Korsikkamme, mainehikas Poh-

janmaa!

Siellä kynti, kylvi, niitti muinoin heimot Jäämien,
luonnon laajan liepehillä jumaloitaan palvellen,
sodan julman tuhotöitä silloin tuskin tunnettiin:
merten myrskyin sekä hallan kanssa vain kun

taisteltiin.
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Täällä kaatui vanhat kasket, siirtyi syrjään louhi-
kot,

täällä kirveen laulaessa, kaikui aarnihongikot,
kunnes tullen uhripäivän pyhät lehdot vilkastui,
kansan syvät huokaukset savupilveen pukeui.

Mutta kerran kevähällä huomaa hylkeenpyytäjät,
ulkosaaren rannikoilla saalistaan kun väijyvät,
että kaukaa merten poikki laivat oudot purjehtii,
kohti heidän kotojansa lailla lokkein kiirehtii.

Valkopurjeet pullistuupi, keulat halkoo ulappaa,
pian saarten salmekkeillekummat kulkijaimet saa,
laskee laivat lahden pohjaan, maalle käy kuin

omalleen,
nostaa ristin kummun laelle, käy sen juureenpol-

villeen.

Kummissansa katsoo tuota vanhat hylkeentappajat,
aivan oudon aavistuksen mielissään jo tuntevat:
tullut oisko vainon joukko viemään heiltä vilja-

maan,
uhrilehdot leikkimähän, kalapaikat katsomaan?
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Kohti vierii viesti teitä: ruotsi maahan saapui jo,
otti halttuun ulkosaaren, koht' on heidän saaristo,
jollei käydä kimppuhunsa kaikki niinkuin yksi

mies —

joustaan näät kuin kuokkoansa suomalainen käyt-
tää ties.

Kulki viesti, nousi kansa, sotajoukko kokoontui,
käytiin kilvan kalpasille, meren laineet punertui —

mutta vaikka Ukon kanssa tehty oli liittokin,
pysyi maalla ryöstetyllä ristimiehet kumminkin.

Vaivan turhaks nähtyänsä toivoo sentään Pohjan
mies,

että Ukko nuolillansa ristin väelle kostaa ties;
vaan kun säilyi sijallansa rikkomatta ristinpuu,
kansa miettii, kunnes kääntyy, ristin juureen pol-

vistuu.

Niinkuin nousee ulapasta jyrkkäluotokorkeuteen —

kestää kaikki merten hyrskyt, hurjat laineet vah-
toineen,

niinp' on nousi saarekkeelle aijan vierren linnakin,
jokaristin merkin tähden nimekseen sai Korsholmin.
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2.

Jluin heikko sairas voihki Ruotsin valta,
kun vietiin hautaan kolmas Juhana:
kotoiset uskon- sekä vallan riidat
näät uhkas valtakunnan ruhjoa;
vain Kaarlo herttuaan nyt luotti kansa
ja Kaarlo itse luotti voimahansa.

Tään vallan mahtava ja kerkäs nousu
työt' oli Kustaa Vaasa-vainajan;
nyt käsi heikko nuoren Sigismundin
jo aseeks' Rooman näytti joutuvan.
Hän menot paavin jälleenRuotsiin tahtoi
kai autuuttaan näin etsiä hän mahtoi.
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Mut Suomess' synkän ukkospilven lailla
lamautti kansaa valta Flemingin:
kuin muinoin heinäsirkat maata myöten
söi huovit puhtaaks kylät rikkaatkin —

vaan Suitiassa ruhtinasten lailla
majaili Klaus, jos valtikkaakin vailla.

Jo nurkumaan sai Suomen siivo kansa:
tää sorto kuninkaan ei tahto lie?
Ja yli maata kertyy parhaat miehet
ja kansan voihkeet Flemingille vie,
mut marski vastaan ärjyi, laski pilkkaa —

ei tiennyt peljätä viel' Jaakko Ilkkaa.

Ikuisten aikain vanha vapaus-into
jo näät se Pohjanmaalla tulta löi:
nuo julman rautamarskin huovikoirat
jo meitä luihin asti liioin söi!
Vain kurjat raukat kärsii orjuuttansa,
maa vapaa itse suistaa sortajansa!

Nää sanat Poutun Pentti Tukholmasta
vastuuna Kaarlo herttualta toi,
ja tuiman myrskyn, kulovalkeen lailla
ne kohta halki koko Pohjan soi:
nyt ylös, kansa, ettei kalvat ruostu,
ei Pohjan miehet koskaan orjiks suostu!
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Ja Pohjan kansa nousi ja tarttui tapparaan,
kätehen pyssy, jousi, kupeelle nuijat vaan,
ja taaja, uljas joukko läks sotaan soitellen,
edellä Ilkan Jaakko ja Pentti Pouttunen.

Nyt varo valtoasi, kansan syöjä,
kun kansa itse tuomarikses käy! —

Ken joukot suuret saapi suunniltansa,
ei hälle armon päivää myöskään näy:
jos kerran Klausta tulee Ilkan vanki,
niin hurmeestaan myös punoittaapi hanki

Mut huovineen käy vastaan rautamarski
ja Kurki Anolastaan lennähtää —

jo hohtaa haarniskat ja orhit korskuu
ja peitset päivää vasten välkähtää —

ja talviyöhön sotatorvet soipi
ja kohta miesten hurmeet huppeloipi.

Nokian, Nyystön, Santavuoren kentät
ne kertoo taisteluista joukon tään —

vei voiton Fleming kyllä nuijapäistä,
vaan kansan mielt' ei saanut nöyrtymään:
kunnekka Oulu kuohuu uomassansa,
vapauttaan puoltava on Pohjan kansa!
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Lapuat, Siikajoet ja Revonlahdet,
Alavon, Ruonan tappotantereet,
ne saman kaikki meille toistaa neuvon,
jonk' isät kuollessaan on antaneet:
on synnyinmaansa eestä kaunis kuolla,
vain kurja kansa vapauttaan ei puolla!
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3. Käkisalmen linnan raunioilla.

1.

aJfylhät aarniometsät, vaivaismäntyjä soilla,
korvessa koikuvat teiret, lehdoissa laulavat rastaat,
loitolla ulvova hukka ja saalista vaaniva karhu,
lähteellä hilpeä hirvi, kankaalla jyystävä peura.

Välkkyvät, kalaiset järvet, satoja saaria täynnä,
tiirat ja hauvit yksin särkiä säikyttämässä,
kaukaa siintävän vaaran rinteellä käkönen kuk-

kuu,
vuorien harjuja kiertää leikkisä, kultainen kaiku.
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Vaarojen juurella laaksot, niissäpä solkiset koivut,
koivikon keskeä polvii virtojen valtavat uomat,
virroissa voimakkaissa kuohua keittävät kosket,
yhtäällä Laatokan veet ja toisaalla Imatran pauhut.

Semmoinen mahtava maa, ihan ihmisen astuma-
tonna,

huokuva, raskas rauha yöt sekä päivyet halki —

ylhäällä siintävä taivas, talvella tähtiä täynnä,
— semmoinen muinoisin oli kaunihin Karjalan

luonto.
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2.

liuhat vuotta siitä vierryt
lie jo ammoin ummellensa,
kun on joutui näille maille,
Vuoksen vuolahan vesille,
mahtavan meren tiloille,
Kalevaisten kuulu kansa,
heimo vanhan Väinämöisen.

Kaatui päivin kaskimaita,
öisin huhdat tuprueli;
kulki sauhut soita myöten,
kärty kankaita samosi,
saatellen sanomat siitä,
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viestit vieden loitommalle,
ett' on tullut toinen aika,
aika Sampsa Pellervoisen,
Karjalan keväisen kylvön.

Uusi kansa metsät kaatoi,
päivät raatoi, yöt lepäsi,
punoi verkot puhtehella,
onget aamulla väkäsi;
käkesi kalalle käydä:
lammet lahnoja vilisi,
syvät järvet säynähiä,
haukia matalat rannat,
virrat vuolahat lohia.

Taikkapa katajan taittoi,
josta jousen jännitteli,
vuoli sata sulkanuolta,
vasamoita viinen täyden,
saalihille saadaksensa:
korvet kaikui koppeloita,
metsät mehtoja mekasti,
pihalla jänöset juoksi,
ketut keittiön takana.
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Päivin pyyteli kaloja
tai on metsän antimia,
yönsä öitsi nuotiolla,
tulen leimuvan lähellä,
korven synkän kainalossa
joen varsia varaten.

Vienosti tohisi tuuli
hyötyhongan latvuksissa,
suloinen suvinen henki
leikki miesten suortuvilla;
taivas siinteli sinissä,
reunat ruskoa punersi,
käki kukkui kuusikossa
loitommalla laulurastas —

lehdossa joen takana
satakielinen liversi,
lähellä lorisi lähde,
puro pieni pulputteli.

Kaunis on kesäinen päivä,
suloinen suvinen ilta,
ihanin valoisa yöhyt
Suomen suurilla saloilla,
sydämmessä laajan luonnon!
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Luonto laululle lumosi,
vanhat virsille viritti;
laulettihin, kuunneltihin
noita saatuja sanoja,
otettuja ongelmoita
vyöltä vanhan Väinämöisen,
alta ahjon Ilmarisen,
Kaukomielen kalvan päästä,
Joukahaisen jousen tiestä.

Niit' ennen isot jo lauloi
kirvesvartta vuollessansa,
niitä emotkin opetti
värttinätä väätessänsä,
niitäpä vilu viritti,
sade liitteli sanoja,
virttä toista tuulet toivat,
meren aaltoset ajoivat
sille, joka puhde-illat
istui yksin ikävöiden,
kuullen luonnon suuren kieltä,
metsän taruja tajuten.

Tai oli kisat kylässä,
riemunpito raitiolla,
kunne kulki kukkahuivit,
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tinarinnat riiaeli,
kestihin on kekrijuhlan,
kaiken kansan karkeloihin.
Soipa siellä soittoneuvot,
koivukantelet helisi,
soi surua, soi iloa,
kaikui mieltä kaikenlaista;
milloin lietona lirisi
niinkuin laaksossa puronen,
milloin leivona liversi
satakielen soittimella
nuoren joukkuen ratoksi,
kassapäiden karkeloksi

Siellä nuoret nuorten lailla.
Tuollapa tuvan perällä,
päädyssä pisimmän pöydän
loihe vanhat laulamahan,
tietäjät runontekohon
pärevalkean valossa;
lauloi syntyjä syviä,
virsiä Vipusen Antin
eikä sanat sanoen puutu,
virret veisaten vähene;
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ennen kalliot kiviä,
umpilammet lumpehia
kuin on lauluja pitoset,
virsilöitä Keyrin kestit.
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3

■Kaikui äkkiä kauhun huuto: tuli tuima irti on!
Kisa taukoo, laulu tyrtyy, kansa täyttää pihaton,
näkee kuinka taivaan ranta kylän päältä punot-

taa,

kuinka julmat tulten kielet puiden päitä tavottaa.

Eukko vanha tietä tarpoo, yössä eespäin haparoi,
kujan suulle tultuansa suistuu huutain minkä voi:
»ylös, miehet, miekat vyölle, kannel naulaan jäl-

lehen,
kylän polttaa vainon joukko, heimot julmat Häme-

hen!»
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Pian vanhat soittoneuvot tuvan naulaan viskattiin,
miekat, kirveet, kaivotuurat asehikseen temmat-

tiin,
juostiin tuulispäänä yössä kukin kohden taloaan,
jotka kaikki lieskaavaista syytää tulta uksistaan.

Niinkuin pedot ärsytetyt, oman vaaran unhottain,
käydään jälkeen vainolaisten, metsän peittoon pois-

tuvain,
pian soihdun leimutessa kirves kirkas vinkaisee,
säilä säätää oikeutta, koston kalpa rankaisee.

Ja kun Kekrin keskiyöstä huomen vihdoin val-
keaa

ja kun kojo vaaran taitse toista päivää ennustaa,
silloin verta hyytynyttä puuntaa syksyn routamaa,
kylän pirtit, pihat kaikki raunioina suitsuaa.

Vaan kun koittaa kolmas huomen, nähdään työs-

sään joka mies,
pian nousee hirsikerrat, leimuu uuden pirtin lies,
ehommaksi entistänsä kasvaa kylä Kalevan,
uudet ahot aukeavat pellon vanhan laitahan.



105

Monta kertaa myöhemminkin talot tuhkaks pol-
tettiin,

monta kertaa kalskui kalvat, laihot lakoon pol-
jettiin:

milloin karkas lännen päältä kimppuun heimot
Hämehen,

milloin yöllä idän alta ryntäs joukot ryssien.

Käsi toinen tapparaista, toinen kuokkaa kouristaa,
toiset soittaa kanteletta, toiset torvin toitottaa,
mutta minkä vainolaiset öisin maahan masentaa,
senpä valppaat rajanvahdit päivin jälleen rakentaa.

Kutsuu vihdoin kylänvanhin kaiken kansan tal-
koosen,

vaatii vanhan viisaan lailla tehtäväksi suojuksen:
idän, lännen vainolaista vastaan linna laitettais,
jolla suuren surman tullen kyläkunta turvattais.

Tuli miestä taidoista niinkuin salkometsää vaan,
pian löytyy linnan paikka, parhain koko Vuoksen

maan:
virran suulla kosken kuohut saaren kauniin ym-

päröi —

siihen viisas kylänvanhin uuden linnan paalun löi.
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Kivet nousee kuopistansa, kohoo muuriks multa-
maa;

uurtuu uomat, kaartuu holvit, torni uljas uhkoaa,
kertoo kauvas Karjalalle: turvan aika tullut on,
nyt on valmis Käkisalmi, vaikka vainot tulkohon!

Kuni kevätpäivän aamu ruskotellen sarastaa,
taikka niinkuin lännen tuuli myrskyn jälkeen lauh-

kiaa,
minkä ensin maahan kaataa, sadoin kerroin kas-

vattaa,
uudet touvot, uudet viljat vainioille siunoaa.

Myrskyn, hurmeen kanssa saapuu uusi usko Suo-
mehen,

maahan verin juotettuhun kylvää tiedon siemenen,
lännen kansat kukistaapi ristillään ja kalvallaan,
kunnes suuntaa voittoretken myöskin kauvas Kar-

jalaan.

Ruotsin uljas ristijoukko löytää Käkisalmenkin,
ryöstää kylät, ristinmerkin nostaa uhrilehtoihin,
tarjoo uutta uskoansa niinkuin kauppatavaraa,
tahtoo kaikki luonnonkansat ristin juureen polvis-

taa.
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Sadat kerrat sittemminkin näillä mailla sota soi,
sadat urhot otteluissa Tuonen virran vettä joi —

kaikk' on kuullut, kaikki nähnyt vanhan linnan
rauniot,

muurit kaariholvinensa, suojat kolkot, autiot.

Milloin ryntäs ruotsalainen, milloin Novgoroodi
nous,

milloin halki Laatokkata vainon väki venhein sous,
milloin poltti, milloin ryösti, milloin voitti, selkään

sai —

mutta aina kärsi sentään koko kaunis Karjalai.

Mont' on ollut käskijätä, sata kansan sortajaa,
sadan huovin sotaorhit syöttänyt on tämä maa,
monen juonut hurmehia, monta nälkää kärsinyt,
mut on sentään sortumatta kurjat päivät kestänyt,

Kesti huolet, veljesvainot, vaikka nääntyi näljis-
sään,

kesti senkin suuren iskun, eron pitkän äidistään,
kunnes vihdoin poljetulle pelastuksen hetki lyö:
äiti kutsuu katehesta, kai jo väistyy pitkä yö ?
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4,

wot ollut valtakunnan valpas vahti
kuin kurki mainehikkaan vaakunasi,
oot ollut murtumaton Suomen muuri
nyt oisko orjuus sunkin palkkanasi?

Mut sit' ei koskaan usko kansa tää,
mi puoltaa vapauttansa ymmärtää,
ja vaikka voimat siltä taistot vei,
niin sentään sortunut se koskaan ei.

Näät vanha Karjala on ennallansa
ja ennallaan on myös sen vanha mahti,
se soittaa Suomen kielin kanneltansa
ja on kuin ennen valpas rajanvahti



„Grau, theurer Freund, sind alle Tkeorien,
und griin des Lettens goldner Baum!"

Goethe: Faust.
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Salamain keskellä.

Jflun istun aarnihonkain alla
ja katson lonkia taivahalla,
niin tuulensiipien suhinaa
jo kuulen mä korvissani
ja paisuen hirmumyrskyksi
se lientävi taivahani. —

Ja nuo kun taivahat salamoi
ja pilven suonia ratkoo
ja nuo kun myrskyn soittimet soi
ja latvoja honkain katkoo,
niin onpa kuin luonnon valtimot
nyt auki jo valahtaisi
ja maat sekä taivahan kappaleet
kaikk' yhtehen uppoaisi ....
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Ma olen jo Jumala mielestäin,
joka muotoja uusia luo,
on alkuaineiden kaaosta tuo —

Demiurgos hän miettivi näin:
ma loisin uudesta maailman,
ma löisin vangiksi salaman,
ja merten lainehet lannistaisin,
ja tuulet vuorehen tuivertaisin —

ja maahan, luontohon uutehen
myös uuden loisin ma ihmisen,
joka lailla Eevan ja Aatamin
sais periä ijäksi Eedenin,
näät syntiä en minä tahtoiskaan,
vaan tahtoisin taivaaksi kaiken maan,
jonka riemun kukkasin kylväisin
ja onnen kaarella kaartaisin
ja tähdet loistaisi aurinkoina
ja ihmiset leikkisi jumaloina —

ja minä itse — kas, pitkäisen nuoli
nyt aarnihongan jo poikki löi ...,
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Äidin valitus.

lii poikani kaunein ja kainoisin,
mun eloni kukkein tuoksu,
sinä olit mun iloni ainoisin
ja vilpas kuin virran juoksu.

Sinä olitkin syntyä auringon,
pyhäpäivän ja rauhan lapsi,
ja sun otsalla lemmen tähtönen on
ja kullan on puhdas sun hapsi.

Oli veljesi, siskosi jokainen,
ken kärsi ja hoivaa pyysi,
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suli eessäsi ilkeys ihmisten
sun vienohon hymyilyysi

Sydän yksin laati ne lempeät lait,
joit' tunsi ja nouti sun mieles,
ja hyvää halvimmasta sa hait,
soi muille lohtua kieles.

Mut maailma etsivi puhtaimman,
jota tallaa ja rääkkää ja — kiittää,
ja kuolema katsovi parhaimman,
jonka kolkkohon korjuunsa niittää.

Pyhän pihlajan istutin haudallen,
— en muuta mä tehdä saata;
oi, jospahan tiennyt sä olisit sen:
hyv' on syyttömän mullassa maata!
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Äidin sydän.

(mukaelma).

lm poikanen lieto ja poloinen
sekä neitonen kaunis ja nuori,
joka hulluksi hurmasi poikasen —

mut itse on kylmä kuin vuori.

»Sydän äitisi huomenna mulle tuo,
mun koirani janoo verta,»
näin lausui neitonen hymyillen
ja suuteli sulhoa kerta.

Ja poika hän äitinsä — murhasi
ja rinnasta sydämen raastoi:
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ja läksi ja juoksi ja — kompastui
ja kuuli kuin sydän nyt haastoi.

Se vierähti maahan ja viereen tien —

mut itkien haasteli vainen:
»voi, loukkauduitko sä kaatuissas,
mun rakkahin lapsukainen.»
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Sieluni sunnuntai.

JKyt kuljen kummia maita taas,
yli outojen vetten ja vuorten
ja henkeni liitävi kauvas pois
ohi lehtojen, metsien, vuorten —

tää kulku on lentoa siipien päällä
yli aikojen, maailmain —

kas, sieluja valkeissa vaipoissansa!
ne viittovat johdattain.

Mihin johdatte minua, tiedä en,
— kai onneni maita kohti? —

vaan yhtäpä kaikki, mä liidän vain,
mihin sitte he matkani johti.



118

Ja onpa kuin hattarat eestäni haihtuis
ja kukkia luonani tuoksuais
ja kaukoa nyökkäis hymyten hongat
ja vuoret vihreän verhon sais!

Ja onpa kuin yhdessä kuljettais
sinitaivas ja luonto ja päivä
ja vilkkuis tähtiä päivälläi
ja häipyis eestämme häivä —

nyt sielun on suvi sekä sunnuntai,
nyt sy'ämen on juhannuspyhä
ja tuntuu kuin suvista suloa vois
näin kestää aina ja yhä.
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Muistanpa ai'an, jolloin lasna muinoin.

jlluistanpa ai'an, jolloin lasna muinoin
ma kirkassilmänä ja huoletonna
kuin päivän säde leikin, laulelin;
kotoinen lahti päilyi peilityynnä,
kotoiset koivut huojui huminoiden
ja käki kukkui mulle riemujaan.

Suvinen päivyt painui vaaran taakse,
heleä rusko kultas honganlatvat,
suloiset tuoksut tuntui rinnassain;
etäällä paimentorven äänen kuulin,
lähellä karjan kilkattavat kellot
ja tuvast' äidin kehtohyräilyt.
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Niin oli mielenikin puhdas silloin
kuin lammen valkolumpeen kaunis kukka
tai vuorilähteen helmikarpalot;
ja aika vieri niinkuin virran juoksu
ja huolet autereena eestä häipyi
ja silmän kyynel kuivi syntyissään.

Oi, jospa mielen tuon ma jälleen saisin
ja muistot parhaat saisin seppeleeksi,
sen sulle, armahani, antaisin!
Mut siitä synnin kukat, murheen liljat
ma tyystin kitkisin jo ennakolta,
kosk' olet päivän sekä riemun laps.
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Miksi nään sun niinkuin ennen?

Jiliksi nään sun tuoreena kuin ennen,
vaikk' on poskes ruusut kuihtuneet,
vaikk' on katsees kaunis palo poissa,
huultes marjat ammoin haihtuneet?

Siks kun paahtehessa lemmen päivän
multa silmät kerran huikes niin,
että aina lailla taikakeijun
kierrät aamuna mun aatoksiin.

Siksi nään sun nauravan kuin silloin,
jolloin sy'ämes ensin nähdä sain,
jolloin silmäs poltti, poskes kukki,
huultes marjat kuiski: poimi vain!
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Samettisilmät-

Jffiuo samettisilmäsi hunnutut,
jotka peittyvät ripsihin silkkisiin,
ne ovat niin syvät ja suljetut
kuin kutsuis ne riemuihin salaisiin.

Ne ovat kuin kurimo pyörteinen,
joka puolehen tenhoo ja viehättää,
ja musta ja säihkyvä salama sen
mua huimaa, hurmaa ja pyörryttää

Niinkuin vastaisuuden outo aika
silmäs hunnutettu mulle on;
pohjaan nähdä sen on mahdoton —

mutta siinä onkin silmäis taika.
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Sun omaks tahdon.

j|>un omaks tahdon, mustakulma tyttö,
jok' kannat päässäs tummaa seppelettä,
sun omaks tahdon ja sun silmäis kuilut
ja sielus syvyydet mä nähdä tahdon.

Ma tunnen tuoksus, missä kulkenen,
ma nään sun kasvos, minne katsonen,
ja janossain kun juon ma lähdevettä,
mun on kuin huuliltasi joisin mettä,
sä metsän keiju, tyttö mustakulma,
jok' kannat päässäs tummaa seppelettä.
Myös niemen koivahaista kuunnellessa
ja vyötäs norjaa siinä haaveillessa



ma sua aatteissa jo syleilen;
kun tuuli lehtiä taas liekuttaapi,
sun äänes kahinakin kohta saapi,
ja järven aaltosetkin kertoo sen:
sa olet mun ja minä aina sun —

se kaikuu korviin, syöpyy sieluhun!
Nyt vienyt järjen oot ja sy'ämen multa,
siis ota kaikki, oma rakas kulta!



125

Iltatunnelma.

JRiin hieno iltarusko taivaan kultaa
ja vetten pintaa virii tuulenhenki;
tuolT laulut kaikuu kilvan kiistaten
ja immet tumman sorjat tuhdoillaan
siell' istuu kaulatusten — gondooleissa,
ja onnen kaukomaista unelmoi;
nyt Santa Luciat ja lemmenlaulut
niin kaihoovaisina mun korviin soi
ma oon kuin öisin luona Napolin
ja sentään Suomessa ma uneksin.

Kivisilta 5/Vn 99.
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Yoi Aili, sä ihana impi.

JPoi Aili sä ihana impi,
olet luojasi taidetyö:
on veikeän vetreä käyntis
ja hoikka on vartalos vyö —

ja silmäsi säihkyy, kyyneilee
kuin käskyä noudattain
ja äänesi laulaa ja haaveilee
kuin Väinämön kannel vain.

Ihanaiseksi loi sinut luoja —

sitä säikähti itsekin:
mikä tullevi vastus tuosta,
jos syöksisi syntihin?
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Mutltunteet häitä jos riistäis pois
vain järkeä lahjoittais,
se immelle onneksi varmaan ois
hän vaaroja vastustais.

Sinä, Ailini, immeksi kasvoit
ja onnea etsit ja hait —

jopa keksit sä naisten voiman,
sen järjellä selville sait:
näät tunteella yksin hän nautitsee.
siin' on hänen suloisuus,
ja tunteella yksin hän hallitsee,
siin' on hänen salaisuus.

Kävit työhön sä innolla sitten:
loit järjestä\—; tunteetkin!
Olet viisaampi luojaasi, Aili,
sinä naisista viisahin,
nyt soittelet duurit ja mollit sa
kuka vois sua vastustaa?

Ja synnin jos paulahan eksytkin,
sua järkesi puolustaa.
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Eräälle Don Juanille.

Jfon Juan muinoin laski uhrejansa,
joit' oli armastellen halannut
ja kun hän kerran nautti voitostansa,
luo saman koskaan ei hän palannut.

Don Juan — näyttää — nyt on muuttununna
ei pitää uhrejaan hän tahdokkaan,
hänestä olkoon nainen vaikka nunna,
kun hän sen sielun voittanut on vaan.
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Armaasta erotessa.

Jan tiedä, miks mua lempinet,
mut täytyyhän sentään uskoa valaa -

ja illoin, kun tuikkivat tähtöiset
ja ma kaiholla syrjästä katselen salaa
sun silmäisi ilmettä, tuntuu niin
kuin luottaa vois sinun tunteisiin.

Sä olit kuin suljettu nuppu vain,
kun näin sinut ensi kerran,
oli outo sulle mun maailmain,
olit orjatar aineen herran —

minä nukkuvan sielusi havautin,
minä kukkasen päivälle aukaisin.
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Ja siksi mä sinua uskon ain,
koska sielusi kuuluu mulle,
minä himojen ahjosta noustuain
sinut nostin ja näytin sulle,
minkä nautinnon lemmessä uhraus tuo
ja kuinka se nostaa kuin nouseva vuo.

Sun eestäsi paljo jo uhrasin,
joka uhrilta kävitkin rakkaammaksi;
nyt ehkä jo ymmärrät, armahin,
kuin tulit mun sielulle rakkahaksi:
näät niin on kallis nyt onnesi mulle,
ett' täytyy mun lausua — hyvästit sulle!
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Kaksi ihannetta.

jl&a ennen rakkaudelta vaadin tulta
ja intohimon liekin innostusta:
vain tumman kiihkot valtaa syömmen multa,
vain silmät säihkyvät ja tukka musta.

Niin ennen luulin; etsin kaikkialta
ja löysin vihdoin tumman ihanteeni
kuin pitkäinen lyö ukkospilven alta
niin lemmen nuoli sattui sydämmeeni.

Hän mua lempi, lempi tulisesti
kuin tumma tyttö kuuman etelän;
mut kuinka kauvan, luulette, se kesti?
vain kuuta kaksi — eikä enemmän.



132

Me yksimielin silloin eron teimme:
ei toistaan kumpainenkaan kaivannut;
ja kumpikin sen kokemuksen veimme,
ett' oli rakkaus meiltä haihtunut.

Nyt nään mä kainon kuvan unelmissa,
niin tyynen, hempeen, hienopiirteisen:
kuin puhdas pulmut on hän aatoksissa
ja sydämmeltään hellä, herttainen.

Ei riehuis hän, jos kerran rakastaisi,
hän kylväis rauhaa mulle rintaan vaan;
ma häntä uskon, jos hän kuiskoaisi:
ma sua lemmin, lemmin ainiaan!
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Luonnon helmassa.

Ilosta nurmea nuori niitty,
työnnä kerkkiä kuusi,
luo'os varteesi, valkokielo,
terttu tuores ja uusi —

kukkios pihlaja pihamaan,
saa'os tuomeni tuoksumaan:
kevät on nestehet uudet tuonut,
aurinko lämpöä suonut.

Läiky lahtosen vilpas laine
rantaman ruohistohon,
verry jällehen vehmas lehmus —

peipponen koivikkohon



134

joutuos, laulaos riemus vain
kanssa armaasi rinnakkain:
luontohan elämäniloa soipi,
lempehen syttää voipi.

Mit' oisi elämä rakkautta vailla,
sydän, jos toist' ei oisi?
mit' oisi kevät, jos helmassansa
kesän ei kasvua toisi?
— Mit öisin itse ja mitä mä teen,
jos luonnotar riistää sen kanteleen
jonka se synnyinlahjaksi antoi,
äiti kun käsin mun kantoi?
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Ma lepään rannalla ruohistossa,

Jl!,a lepään rannalla ruohistossa -
ja raitojen lehdillä leikkivä päivyt
se kastenurmelle nuortealle
väriseittinsä häilyvät heittää;
ei kahise korkeat rannan kaislat,
ei väräjä välkkyvä vetten pinta,
vain hyttysten karkelo eessäni väikkyy
ja sinistä taivahan lakea vastaan
lokin valkeat siivet välkkyy.

Mut lehto jo raikavi heleintä ääntä,,
jalat kevyet kierteistä polkua polkee:
läpi koivikon kirjavat hamoset huiskaa
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ja vetreät vartalot notkuu;
ne notkuvat ohi mun untelon silmän,
ne vilkkuvat rannalla leppien alla
ja lentävät hiekalle huiskin ja häiskin:
hei, oksille huivit ja paasille paidat,
kelokannolle kepeät kengät!

Hui, kuinka on vilpeä Ahtolan helma-
kihelmöitsevi sievä ja valkea jalka —

ja tuntuvi pyöreissä pohkeissa kylmä
ja tutjuvat viertävät lanteet;
hui, hiii, nyt leikkivät kuulakat laineet
jo valkeilla kummuilla, notkeilla vöillä,
ja kirkkaita helmiä harteilla hohtaa
ja kiertäen kaulojen puhdasta lunta
ne tähtinä kutreilla tuikkaa.

Ja kultaisin suukkosin aamuinen päivä
nyt lempivi muotoja Vellamon impein —

ja kirkkaana hopeisten tiukujen lailla
soi viehkeän hurmaava nauru;

se hyppii veikaten vesiä myöten
ja kaislojen päillä ja lehvillä leppäin
ja hiipoen ohi mun hermoni herkkäin
se lentää mansikkavaaroja pitkin
ja sammuvi saarien taakse.
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Ma lepään rannalla ruohistossa —

ma kuulen kaiken ja nään tuon kaiken
ja kiihkeän kuumina valtimot tykkii
ja jänteistä velttous kaikkoo:
ma olen kuin nuortunut metsän peikko
tai satujen saartama Lemminkäinen,
jok' katsovi leikkejä saaren impein
ja tuntee suonissa tulisen kiihkon
nyt Kyllikin joukosta riistää.

Vaan lempo mun tuumani rohkeat estää,
ma kateena katson, kun muhkeat muodot
ja viertävät lanteet ja valkeat kummut
nyt soljuvat kainohon peittoon;
pian raikuu laulu jo lehdossa jälleen
ja ohitse keinuvat vartalot hoikat
ja huiskavat huivit ja pehmeät kutrit
taas sinistä taivahan lakea vastaan

lokin valkeat siivet välkkyy.
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Pakanallinen uni.

jH.a kerran kummia uneksin:
muka manalan maille ma astelin,
tein tilini kanssa maailman
ja auki jo ukset Tuonelan
ma eessäni näin;
näin Tuonen valkean joutsenen,
näin Tuonen tuikean paimenen,
joka ampui nuolen mun syömmehen;
ja kieltä korskaa hän käytti jo
ja kuolon varjot hän näytti jo
ja Tuonen tyttöjen karkeloon
hän pyys — ja mustahan aurinkoon
jo tahtoi muakin uskomaan.
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Mut minäpä narrille nauroin vaan
ja käännyin päivyen kultaan päin;
niin unta näin.

Ei minusta Tuonen tytöt huolineet —

kai kammoivat he punaa poskipäiden,
vai oisko suonet tulta tuiskineet,
ei nauru mieleen ollut kassapäiden.
Ma Tuonen vaa'alla kun punnittiin,
viel' aivan köykäiseks ma löydettiin
ja elon rantaan jälleen saatettiin;
ei huoli Tuonen herra pakanoista,
ei hurjapäistä, elon akanoista,
näät pilkkanauru hälle aina on
kuin kultasilta maiseen elohon —

niin unta näin.

Ma lähtöpassin sain — ja vieköön Hiisi,
os sinne tarjokkaana toiste käyn!
Mut tuosta matkastain nyt huolin viisi —

ja ellei kalma kerran itse tulle,
niin kiinni pysyy Mannun ukset mulle
hän vaatii pelkoa jja vavistusta
tuo Tuonen isäntä ja ukko musta —
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ja siksipä pilkkanaurajat
ja elämän riemunlaulajat
vain vieraina käyvätkin manalan mailla
niin unta näin.

Kun heräsin, niin koitti päivyt jo
ja yli metsän aamun aurinko

taas kylvi kultiansa maailmaan
ja katsoi hymyellen — pakanaan!










