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Laulajan sija.
Kyll' on maata, manteretta
Suomen suurilla saloilla
Monenlaisten lintusien

Laadullansa laulaella,
Wiserrellä, sirkutella:

Lenoon tuolla taiwahalla

Pilwen alla liitäellen,
Kertun lehdossa lewäten
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Kesäyöllä yksinänsä,

Nastahankin raksutella
Korwen kylmän kainalossa,

Peipon pellon pientarella,
Wästäräkin rauniolla;

Allin on laulella aloa
Sawon suurilla selillä,

Joutsenella

joukutella

Jokisuissa, suwannoissa.

Niin miks ei minullai
Sijoa,

sanan

oisi

aloa

Suomen laulaja-salissa.
Suomen runojen

seassa,

Waikk' on muilla pää ylempi,

Pää ylempi, ään' isompi,
Wirret kaikki kaunehemmat?

Gn mä ylhäälle yritä,

"peremmäksi pyrikänä:
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Seison, laulan seinän luona,
Owen

suussa,

orren alla,

Laulan lasteni huwiksi,
Oman itseni

iloksi.
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Palannut

runotar.

Men

wieras tuolla tuntuu
Nyt läyivän luokseni?

Ah, harwinainen on se,
Waan tuttu kuilenli:
Tuhansin terwetullut,
Runotar, lempeni!
Kyll' on jo aikaa siitä,
Kuin kälvit luonani!
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En tästä syyttää
Sinua kuitenkaan;
Sä yhtenään yritit

saata

Tyloni tulemaan,
Waan owet mull' ol' aina
Sun tullas saltvassa,
Gns'-lempeni

lilihin

Ntä lartin jontua.

Ah, harhateille eksyin,
Sinusta ivierastuin!
Mä toisen oudon naisen

Kahleihin kiehtoudutn,
Jon posket punaa hohli
Ia katse kuumuutta;
Se sat mun juottaneeksi,
Sen nim' on Mammona.

Tään orjana ma hoipuin
Ia hänlä palivelin,
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Siks kunnes silmän' auteis
Ia irstaus inhoitti;
Hän lemmen-lahjojansa
Gi mulle suonutkaan,
Mut muille aina anloi,
Ia mulle nauroi waan.

Siit' irti päästen jouduin

toisen taikoihin.
Tää, Kunnialar, kiehloi
Mun uusiin lahleihin,
Kääns' silmän' kiilloillansa
Ia lumoi liehuillaan.
Taas

Waan kuiiva, puinen, luinen
Hän ain' ol' armastaan'.

Ia monta muula naisia,
Gns'-lempen' unhottain,
Mä uhraellen Pyysin,

Ia tyhjän aina sain.
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Näin sydän-parkan' nuutui
Ia ratk' ol' raueta,
Kun jälleen nyt mun etsit,

Sä, immyt

ihana!

Suloinen taimaan tytti,
Suur kiilos sulle maan,
Kun ivielä tahdoit saattaa
Sydämen' mirkomaan!
Alatipa nyt annan

siellä ollasi:
Tuhansin terlvetnllul,

Sun

Runotar, lempeni!
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Pnuseppä ja runoseppä.
Muuseppä
Työhuoneessa

se allani alkaa
aikaisen aamun,

liikkuu ja jyskää ja ryskää,
Puun kylkeä höylätä kurnii.

Hän

En suutu ma tuosta, en tuskan,
Waikl' unta en lylläksi saanul,

nousen

ja työhöni istun
Waan
Ia laulua höylätä koetan.
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Mut työtäni puusepän työhön

En, en

silawuudessa

wertaa;

Mull' onkin puu rosopintaa,
Myös Itenemät höyläni tylsät.
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Syksyllä.

Hdän römsy

Munata huuhtoo,

Tuuli tuimertami pihlajata,
Pimeyden peitto maalla riippuu,
ei tuika taimahalta,
Eikä kuudanta kumota maalle.

Tähtiä

Suloisempi tällöin on kuin muulloin,
suojass' olla.
Koto kellä on,

sen
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Tuli willas liekkuu liedellämme,
Tulen ympärillä tuossa istuu

Mamma, Pappa, mummo; mutta „Pikku"
Sep' on mummon nukkunut sylihin,

se

maumoinensa
Wakawasti seisoo ivanhain luona,
Sannan suusta kuunnellen satuja.
Toinen tultukka

Täti, nuori täti, hän waan yksin

Puutalo ei toisien puheihin;
ilman ääntä kuuntelelvi,
Lelvotoinna liikkuu sinne, tänne;
Niinkuin äiti, jonka sairas lapsi

Pahan

Manalan ja maan wälillä riippuu,
Odottlllvt taudin tatttumusta.

Ah, ne tällä hetlellä lätillä
Ajalukset Atlantin merellä
Läikkyivät „Kaleiva"-laiwan kanssa
Kannella „Kalewan" yhdyltäivät
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Hänen nuoren

ylta-ytztäwänsä,

Joka meren, yön ja myrskyn kanssa
Hengestänsä tuimin taistelemi.
Npuhun ei anta lähteminen,
Kätt' ei lullalle käy antaminen;
Sydänparla sywästi waan sylkää,
Rinla

raslahasti huokailewi!
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Joulupuu.

Mutisen poika, korwen luola saatu,
lonk' on lehlväs lauhkeat ja kirkkaat,
Ei enämpi oksillas omiva
Uötä islu, ei jänölän jusfi

Juuressasi piile poikinensa,
Viereltäsi puolaivarivilost' ei
Pyrähtele pyiden parivel lentoon.

Kotoaspa kauas laupunlihin
Olet joutunut jo joulupuuksi.

Liehuihin

nyt puen punaisiin

sun,
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ja tullankarivaisthin;

Keltaisiin
Käwytksi

sinulle solmielen
Punaruusul masta puhjennehet,
Omenoita oksiisi sitelen
Seka hedelmiä Hesperian,

Glnan kylkilöillä kypsyneitä;
Wiimein oksas, lehwäsi ja latwas

Walasen

ma

mahaluohulsilla,

Tehdyillä Uraalin

lehmuslehtoin
Mehiläisen saamista Maroista.

Näin pulien joulupuuni teen

sun

Niiden autuaisten armolahjani

Ia sen laitvaanivalkeuden kuivaksi,
Jotka kerran jouluna ivalutivat
Meille Luojan laupeaan kädestä!
Ia mun piskuiseni Puuhajaival,

Iloiten ja

sua ihmetellen,

Impärilläs, puoleks ymmärtäen,
Kelt' on oikein lahjat lähtenehet!
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DkSVnotiaalle
en minä

tyttärelleni.

latsoen silmääs,

Joko itkenet tai iloellet;
Ole itkus ei ilkeä

ynseys,

Se on lauha kuin lämpimä mihma;
Myhäellessäisipä taasen
Minnst' on kuni taimas aukeis
Sekä rauhan enkelin siiivet

Liki

leuhkaksi

syntisiä syöntäin.
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Minä silloin ain' arivaan selmään,
Miten oot sä niin enkelinlainen:
Muka syntyin laimaasta läksit
Wiatoinna ja puhdasna tänne.
Suru waan lay mieleen7 kun muistan:
Kuta tnreemmin ihmistyl täällä,
Sitä ennemmin enlelis haihtuu,
Sekä laimaasta poilkenet pois!
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PiKKu Fnnan Kuottua.
DRuuanna

yönä taimaasla

Katosi Pikku enkeli;
Hän läksi maata latsomaan,
Ia meidän mökkiin laskeusi.

kirkas, kaunoinen,
Ia armas, lämmin luonnoltaan;
Ei ken niin ollut turjainen,

Hän

ol' niin

lot' ei hän saanut lohtuinaan!
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Wacm enkelistä

itsestään

Maan ilma tuntui raskaalla;
Hän liikutteli siipiään,

Takaisin tahtoi

kotiinsa.

Ken, taitvas, puhtaat lapsesi

mustuudessa wtihtää tuois!
Surtisuulla hänkin myhähti,
Ia liikahti ja lensi pois!
Maan
—

Sä kirkas, puhdas enkeli
Siell' autuasten seurassa,
Maan heltehesen hetkeksi
Tule lvielä käymään ivieraina!

Kun tunnet huoliin sortuneen',
Ia kaipa'us käy korlvaafi,
Kun armaat silmän' itkeneen,
Niin silloin lasken luokseni!
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Oi,

silloin

lasken luokseni,
Ia ympärillän' lentele;
Niin huojeneepi huoleni,
Ia sydämeni tyynenee!
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Vanhimman

poikani

synnyttyä.

Herra

Jeesus siunatkoon

Sua, pikku poikanen,

Ia

sun tiesi

wiittokoon

Oikealle suunnallen!
Hylvät Herran enkelit
Stm

siiloin

suojelkoot,

sen

Kuolon ja
kumppanit
Taudit päältäs torjukoot!

-
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Osas olkoon onnea
Tahi onnen puutetta,
Kuolkos kerran, lvuorosi,
Samettiin ja Mkihin
Tahi paksuun piikkohon,
Mulle yhden Merta on,
Kun ivaan poives puhdas on,
Tuntos turmelematon,
Kun maan lienet elänyt,
Riehunut ja rientänyt

Isänmaasi etehen!
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Lapsuuteni paikoitta.

Gäss' on tämä Louhimaaran salo,
Josta kautta kouluhun kulimme
Ennen poika-pollvess'

ollessani.

Peninkulman, puolentoist' alalla
Tass' ei

nähdä

mökkiä, majoa,

Eikä kuulu karjan kellonkilke
Eikä hallin haukunta salolla.
Hongat
Kuujet

hattaroita hajoittaivat,
käymät taimahan kumuhun,
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lähmenneitten

jättiläisten

haamuin

Kelot kamoittawat kulkemaista.

Noi, kuin minä aina olin uljas
Tästä kautta syksyin kuljettaissa!
Minä olin,
muiden peljätessä
—

Salon karhun käymän kimppuhuntme
Taikka rosmon ryöstämään tuleman,
Mielestäni suurin sankaria.

uneksin ja toiwoin,
Keskellä saloa saalvuttaisin
Karannehen Kustu-Mustalaisen,
Hänet kamppailtua kiinni löisin,
Kihlakunnan kiitokset niin saisin.
Toiste tiellemme tulisi karhu,
Minäpä, niin

Kiljuen, kitaansa aulveksieit;
Puukkolveitsen ivyöltäni metäen
Minä sankarin wäkewän käellä
Syöksisin
karhulle kitahan,

sen

Tapettua taljan

saisin

Jonka kolmet reestan'

kuulun,

reu^teleisi!
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Pois

on mennyt, pois, tää poika-into,

käsimarten' mahlventunut:
mustalaiset mustentaivat,

Waikk' on
Mua

Irti käyden, ilman kostottani;
Lykyn lahja, onnen kauppa on, kun

saanen

Kynttä koettamatta
käydä
Kaksijalka-karhuin' kanssa rinnan!
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Kyniitampi.

H-ikku lampinen
Hieta-lietteines,

Joka rantoines
Minun lapsuen
Olit merenän':
Sna terivehdän!

Kaarna-laimojan'
Laskin laineilles,
Sinun
Tuulen

saattaakses
mukahan
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Maihin kaukaisiin,
Meren-takaifiin !

Taikka wallatoin
Poika-parwessa

Kesän

kuumalla

Uida polskaroin

Haaleiss' aalloissas
Hieta-rannoillas.

Taikka Melin,
Talmen tultua,
lääsi kannella
Liukkain luistimin,
Niinkuin iloinen
Ilman leiivonen.

Oi, ken muuttaa ivois
Wielä kerrankaan
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Lapsi-maailmaan!
Waan

se mennyt

—

pois,
Pois on polwekseen,
Lapsuus rauhoineen!
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Eräs nuorukaismnisto.
Dos missä

matkustellen, jos kunne kulkenen,
Sit' yhtä armast' aikaa mä aina muistelen,
Kuin kahdeksannentoista mä täytin wnoteni,
Ia lyyran olin saanut juur masta lakkiini.
Sydämen' keivyt oli ja mielen' murheetta,
Mä hengin, litkuin, lennin kuin leiivo taimaalla,

lot' ilman ltekka kantaa ja tuuli kuljettaa:
Tällaisna silloin jouduin Sawossa pappilaan.
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sen

tyynen lahdekkeen,
Ne kaikki ivielä muistan:
Ne sadat saaret, salmet ja seljan sotkineen,

Ia Neulamäen jylhän ja Puijon korkean
Molemmin Pnolin lcchta kuin mahdit seisoman;
Ia muistan Kalmonsaaren rastaineen, ruusuineen,

Ia auringon sen taakse kullatsna laskeuneen,
Ia kuinka kuutamalla me sinne soudeltiin,
Suloisin Suomen kielin lauleltiin, soiteltiin.

Ia ennen muita muistan sun, tyyni tyttönen,
Jok' ensi lemmen liekkiin sytytit sydämen'!
Sci pciiivill' aurinkoni, öill' olit kuntaman',
Sa kaikki ajatuksen' ja kaikki unelman';
Kuin ivaan sa päällen' katsoit, niin taiivas aukeni,
Kuin kaslvos poies käänsit, niin päimä pimeni.

—

—

Mä tätä armast' aika iviel' aina muistelen,

Jos missä matkustellen,

jos kunne kulkenen!
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Eräsnä syntymäpäiwäuani.

Do

kahdeksanneljättä muotia,
Ia poikana hulluan mielä!
Olis aika jo mieheksi tulla,
Warowaksi ja miisaaks kuin muutkin!

Jo kahdeksanneljättä muotia!
Ei

wiisauden

hampahat warmaan
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Minun suuhuni syntyne koskaan,
Kun kappale toista jo puolta
Ikäpäimi' on jälteeni jäänyt,

Ia poikana hulluan mielä!

Jo kahdeksanneljättä ivuottci!
Sanotaan: mitä nuorena oppii,
Sitä manhana taitcnvi ivielä.

Wäh'

on

saattanut

oppini olla,

Runotaitoa kenties hiukan,

Wähän saattanen »vanhana

taitaa,

Ruuojalkakiu jäykäksi käynee,

Ia miisasten harmaiden partain
Parihinpa en telmanne koskaan!

Jo kahdeksanneljättä Ivuotta!
Ia tehnyt en juur ole muuta
Kuin kantanut kortisen, kaksi
Tuon yhteisen työn yritykseen!
Näin maassa,
kauklln' on meiltä
—

se
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Joka puutoint' on, timitöintä,
Laki säätänyt on, joka miehen,
Ken muualta matkami maahan,
KiMen kirkoksi kanssansa tuoda;
Kuka tuo kiiuen, ken tuopi kaksi,
Simumennen röykköhön heittäin;
Waan kiire on kaikilla eelleen,
Ia malmista ei näe kenkään!
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Sydämeni

asukkaat.

Ms perkele,
Yks enkeli

Asumat

sydämessäni;

Ne taistelee»

Ia kamppailee,
Ms toistaan moittaa koettelee.

Kun Ivoitolle

Pääs'

perkele,
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Niin sydän synnin ahjona
Se

suitsuaa

Ia kunnioittaa,
Kuin Etna tulta tupruaa.

Kun lvoittaapi
Taas enkeli,
Se muuttuu lemmen laaksoksi;
Ia rakkautta
Ia rauhaa maan
Nyt Etnan kohta kukoistaa.

O, milloinkaan
Tääm sodan
Sydämessäni

saan

sammumaan?

Oi enkeli,

Jos joutuisi
Sun

amukses

miel' enkeli!
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Eräsnä Katkerana

hetkenä.

Oul' kyyhky, lvaikk' ei siiivin,
Ia laskeutui

mun ryntäillen',

Pomehen' hiljaa hiimi,
Ia luikahtihen lempchen'.

Waan kyyhky kyyksi mnuttui,
Ia mua pisti polvehen,
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Ia pistimensä puuttui
Syivälle raukkaan sydämeen'.

Kyyn mustan myrkky kiehuu
Ia komin kuohuu suonissan',

Ia koston ivimma riehuu
Nyt mielä maan mun rinnassan'.

Waan poies, kosto, waiwu,
Pois haihdu, myrkky, mielestän'!
En teidän alle taimu;
Kyy-part' ol' ollut

—

ystämcin'.'
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Mun

Kesäni.

Memäällä lohdutin näin aina itseäni:
„Mitäpäs tuosta on, jos kului kelvähäni,
Sit' ett' en niinkuin muut mä
Mut orjan työssä mun

saanut mietellä,
Maan täytyy läähättää!"

„Kun joutuu kesonen, mä käet kukuttelen,
Ia kuuset kuuntelen, ja merta melastelen,
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Ia ilman »valoa ihailen keskiöin,
Ia nautin luontoa, ja iviihdyn runotöin."

Jo joutui kesonen, ja jota lintu laulaa,
Ia laineet lämpimät nyt läikkyy ilman paulaa,
Maan suonet tykkäm-ät, maailm' on riemuissaan,
Ia nurmet, pellot, puut on juhlahumuissaan.

Mut yhtä kaikki mun ei anna aika laulaa,
Yhäti edelleen mä kannan orjan paulaa;
Koht' ompi ohitse jo kaunis kukkain kuu,
Ia päimä kallistuu ja lehti kellastuu.

Waan enpä mieläkään
En taida mieläkään mä

saa tyyntä rantaa soutaa,

laulamahan joutaa.
lauluton, oi kesä riemuton:

Oi kemät
Kuwapa kulkunne mun elostani on!

—
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Nnetoinna.
Mnonen, Jumalan luoma, kiehauta
liitimettä uutta malntun pulpuista;

Unimalja

kainalohos

Tule tänne, täällä

painalla,

sua

tanvitaan!

Sinä »vangin, joka huokaa kahleissaan.
Kuin suot maistaa maljaZtas, niin astelee
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Unissaan hän onnellisna irrallaan,
Lehdikossa lapsinensa leikitsee.

Muinoin uhrinsa kun julmat tuomarit
Löiivät hirmuisihin piinapenkkeihin,
Sinä seisoit läsnä, kurjat juottelit
Unimiinoin lesken tuskain torkukftin.

Meritniehen-poiatt maston huipussa,
Waikka myrsky kastattaa sit' aalloissa,
Waipuu silmät kiinni ja hän uinahtaa,
Sinä kun maan juotat

häntä

maljasla.

Tule siis jo, Uniukko, täuneki,
Höyhenkengin hipsuttele hiljalleen,
Ripahuta riipsilleni mettäsi;
—

Otamall' on sarwet päin jo luoteeseen!
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Kerran Viinikellarissa.
Mh,

katoivaista on riemu kun unten häilylrä
patmi,

Wtina on ainoa »vaan, joss' ilo marinana on!
Tulkate juokamme siis Sherry-nestehen wan—

hoa

moimaa,

Kunncka wiikatemies meidätki niittäivt pois!
Tuonen töitäpä ivaan ei estä purppuramaatteet,
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asu

kulkijameu.
Ei sotasankarin kilp', eik'
Ryyppää, nuorin lveljeni! Aiall' on sukkelat
—

siiwet,
Gnnenkun tiedätiaän Tuonela tarjona on;
Poikana leijllat wielä, jo Aiaiar notkeasormi

Tukkasi
Ruusun

harmaita karmoja luo;
sen ihanuutta sä hetkisen lem-

tuusluuteen
taitat ja

mit,

Erp' ole aikaakaan, kukka jo

kuihtumi

pois!

Ryypätkämme nyt siis, niin kauan kun kuolema sallii;

se

Aika
kiiruhtaa; lviljalta lviinoa on!
Laske sä, lempeä mies, joka tynnörin iappia
sormit,

Öljyistä keltaa nyt sarkkani täytehen iaas!
Wiina
huuhtowi huolet pois sekä kallvalvan

se

kaihon,

Wahwana suoneni lyö, selivänä hohiami pää;
Maalima murheineen, tämä narrien

riehuma-
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Sllippuarakkona maan heiluivi eessäni nyt:
Pois te, maan madot, pois! en teitä mä kat-

soa Iviihdi,

Kaune'us, korke'us maau

silmäni täyttämät

nyt!
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Kohtalon iwaus.

se

ompi nyt
nuori, hellä äiti,
loll' ol' niin suuri huoli lapsistaan;
Hän kylmänä ja tunnotoinna tnoSsa
On Tuonen hääpumussa arkussaan!

luur mtimeisen nyt kerran puolisonsa
Kalliita kasiuoja

sen nähdä

saa;

Ah, tummennut on, sammnnut

Jok'

se

ennen tälle säihkys' rakkautta!

silmä,
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Tass' ompi murtua jo miehen mieli;
Waan murheen maljan pohjahan hän juo
luur tällöin lapsentyttö, kankain, lasta
Nuorinta äitin arkun luokse tuo.

Laps'

äitiänsä katselee ja nauraa,
Ei tunne Tuonen tässä käynehen,
Ei Manalaan menoa, luulee äitin
Waan oudonlaiseen sänknyn nukkuneen!

Herättää tahtoo äitin, tapailemi
Sen käärinliinasia kädellään,
Ei tiedä ne on Kalman junlaivaatteet,
loiss' äiti ijäks hältä kätketään!
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Nosta silmäsi!
Gukesi

turmasi kun hautaan saatit,
Toimos, riemusi sen kanssa maahan maadit,
ja

Eikä Ivalo' ole orlvoks jäänehellä
Enemmän tuin yöllä korpeen eksyneellä
Nosta silmäsi!

sun

Koska tauti, taittanut
muotehelle,
Rauhaa mangilleen et anna maimaiselle,

Glohon ei, eikä kuolemahan päästä,
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Raatelee, maan heikon henkiraiskan säästää:
Nosta

silmäsi!

Tai kun tuttalvas ja ystämäs
Talosi ja talvarasi suita kettää,
kateus niinkuin toukka
Juuret jäytää, häpeään

Tahi

sun

Nosta

sun pettää,

kunniasi
sorttiasi:

silmäsi!

Nosta silmäsi,
Äjatukses auna lentää liiiäellä
Tuonne lailvahalle, laalse lähtilarhain;

Niin sä lunnet, ett' ei ole ihmisellä
Oleminen täällä ainoa ja parhain,
Etla rienlos, riehus, nitas on ivaan retki,
Ijäisyyttä kohden aina lulleivainen,
Retki, jonka ivaimoj' on ivaan mähä helli,

lot'

on niinkuin merlä ivaslaan pisarainen!
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Murheen hedelmä.
(Mukaelema).

DUurhe niinkuin kotka,

jok' ampuen tempciami

saaliin,

Kyntens' iskelvi juur sykkäivähän fydämees;
Mutta se »valuvoin lentimin sitten maan yli

nousee,
Kantaen täältä

sun

pois

taimahan

kirkkauteen!

Rangaistuksen Kowuus.
(Mukaelema),

Ui Jumala näin kolvin sua koskettaisi,
Jos mähemmällä maan sun kuuliaiseks saisi!
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WiinriKKi Stalin tautaja.
(W. 186U).

DAe kaikenlaiset

laulajat

Ja kanteloisen kantajat,
Meilt' ääni »vieno maahan waipuu,
Kun tämä jättikannel kaikuu.

Kun pitkin

selkää uidessaan

Waan jouisen ääneen laulahtaa,
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leimo, rannan rastas
Pois lakastuivat laulamasta.

Niin

lehdon

Kun Wuoksen koski pauhajaa,
Ett' allas' maarttu Maukka maa,
Jos puronen myös liriseivi,

Niin ken

sen

ääntä kunntelelvi!

Ken kotkan kanssa koettamaan
Wois käydä lentoneumojaan?
Se kiiltää piimistä ien siipi,
Muut linnut pitkin maata biipti.

Me kaikenlaiset laulajat
Ia kanteloisen kantajai,
Meili' ääni mieno maahan maipnu,
Kun tämä jäitikannel kaikuu!
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Sjöstrandin Kullerwo.

Miitos

Sulle, jalo taideniekka

Kuivaamastas meille Kullerivon !
Tässä seisoo, kädessänsä miekka,
äärettömäsi' onneton,
Nvt

se

Jok' ois ollut sankariksi luotu,
Kuuluks, kunniaksi kaiken maan,
Jos ois onnea hänelle suotu
Synnyinlahjakseen maan

rahtukaan.
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Waan

sen

syyttään

»veljesiviha

isäin

Lasna löi jo kolkkoon kiroukseen,
Omat syynsä sitten, oma lihll
Weiwät rikoksesta rikokseen;
mimma, tuimat iunnoniraiivai

Nihan

Powea alati

poltti waan,

Raiwottaret hänet maltaaus' saimat,
Kyisill' lljelimai ruoskillaan.

se

Suru synkkä, ei
tailvahainen,
Joka mielen nostaa, kirkastaa,
Waan raskas mainen, maanalainen,

se

Jonka Syöjättäret ilmoin saa,

Peittää

kasmot ivarjoll'

öisen

tumman.

Pohjaan juonut maljan katkeran
On hän, tehnyt päätöksensä kumman,

Ei miel' ennen kuullun, kauhean.
Miekkaa oikea kätensä ivahma
Paljastettua nyt kouristaa;
Alaspäin jo painuu kalman kahma,

Ylös kärki tuima tuijottaa;
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Murehella katsoo Musti maasta
Isäntänsä silmään kamalaan,
Kieltäis, kiel' kun oisi, kuolemasta;
Hänpä maan kysyypi kalmaltaan:
„Söisitkö sä syitten' fomitukseks
Sydäntäni synkän-syyllistä?"

mälkkää wasta'ukseks
Kalpa kylmä, syöläs, terämä!

Kirklahasti

Kuole, kuole, Kullermoinen, pois,
Gmon onnettoman ilmoin tuoma;
Summattoman furkee tohtalois
Sull' on julmain jumalien luoma!
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Unelmia.
Muin

monta unta kultaista

On, kurja Suomi,

nähty,

Ia toimotusta
Kuin monta, moni' on

sulle

stille
harrasta

Pois

aalvaan

tehty!

maahan Aasian

Sä täältä toiivottiin takaisin,
Sun ratsus polki hiekkahan,
Ia tuuli jälkesi latasi.
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Siell' istuit luona karjaisi
Ia mietit huopa-suojan alla,
Ia lapsesi ne lviihoytti
Dna

joiltain, laulain,

tanssimalla

Ia toisen kerran lohkaistiin
Sä entisiltä juuriltasi,
Ia merten keskeen
Näin nauttimahan

Niin suloisena

heitettiin
onneasi.

saarena

Kohosit siellä lainehesta,
Ia palmut peitti ivarjollaan
Sna kuuman päimäu polttehesla.

Omana

siellä kansanas

Olostit tyytylväisin mielin,

Ei estetty siell' onneas
Ei miekoin, eikä wierain kielin.
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Ia

laajat

lahtes ahtausi

Kaupungin, kansoin, laiivoin ylpein,
Ia niin
siell' ol' ollast
Kuin neidon tyyntä merta kylpein.

sun

Taas toisen kerran toitvottiin
Sä kaukaisehen lännen maahan,

Ia palstat laajat lohkottiin
Kylmääsi korpeen wiljawahan.

Sä maata läksit perktaamaan
Wapautuneella woimaltasi;

siellä ahtoi antiaan
Sataifen Miljan watwastasi.

Maa

Näin hyödyit, kasmott, laajensit
Sä maltaas, maitas, mantereitas,

Ia suuret laulun sankarit
Sun heltyttimät kanteleitas.
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Sun kuulus kulti maailmaan,
Ia onnen oksia sä taitoit;
Maan toista puolta ohjaamaan
Myös miehen suomalaisen laitoit.
5Ä-

Näin, Suomeni, on moni mies

Jo uniansa sulle nähnyt,
Ia loimotusta, ken ne ties,
Kuin monta

onnellesi

tehnyt.

Et koskaan näiden nähdä
Hourauksien iotehen käyivän,
Tää köyhä maasi antamaan
On

suotu sulle onnes

saa

päiivän.

Tääll' olet wahwaks marttuma,
Tääll' elos kaunitks tnuutettawa,
Tääll' on sun kieles karttuma,
Wapautes, malos moitettama.
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Kun 1734 wuoden laki tuli

uudestaan-suomennettuna ulos.

Mks rengas kahleistasi
Nyt kattes', Suomi, taas:

Selmillä sanoillasi
Nyt lal' on lnkeas,
Jok' oikean ja määrän
Eroittact toisistaan,
Ia lausuu, minkä määrän
Wapauttas

sallitaan.
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Despootti saattaa sortaa
Lain maugiks allensa,
Lain muurit rikki murtaa,
Oikeuden tallata;

Hän Themin

alttarilta
temmata,
Woi tulen
Sen iviedä ihmisiltä,

Yöks päimän tummentaa.

Waan maikka
Aluenjärmehen,

hän

sen heittäis

Ia muorillakin peittäis
Maan paksuun mantereen;
Niin tipinäinen sielläi
Kytisi oikeutta,
Maailmaa ei häm wieläi
Wois ijäks orjentaa.

Ois Deak-Wäinämöinen
Tok mielä filloinki,
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lost' aika tumma, öinen
Tukalats tuntuisi:
Se pyytäisi
sieltä
jällehen,
syttäis
Ia

sen

Ia kansalaisten tieltä
Pois loistais määryyden.

Sä, Suomalainen, kulje
Lain teitä aina maan;
Sä älä toista polje,

Äl'

itsees poljeta!
Kun kansa eksymättä
Oikeutta noudattaa,
Ehdotta, estymättä

Perimi oikeus

maan.
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Valtiollista.
(W. 1865.)

Al' usko Ruotsalaista,
Sä,

suora Suomen »nies;

miekastaa ja pettää,
Waikk' ystämyksin on;

Hän
Hän

kielen

Ol'

sortaa

sultct sorti,
mielenkin:

Äl' usko Ruotsalaista,
Suomen mies!"
Sä,

suora

62

Kyykäärmehet näin kuiskaa
Nyt Suomen kormahan;

Min sadat muodet liitti,
Sen syömät irralleen.
—

Pois, määrät imettelijät!
Gi käy se koskaan niin!

Niin Suomen mies ei liiotvu

Wanhasta

»veljestään.

Ne on kuin kuus' ja koiwu,
lotk' yhteen kaswoiwat:

Yks tähti yltä tuikkaa,
Yks juurten all' on maa;
Jos koiivun lehivät liehaa,
Waan kuusen humajaa,
Niin ääneniä omansa
Se kuuluu kummaltai.

Yks Kaarle meitä johti,
Yks Kusta kumpaakin,
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Yhteinen Liitzin
Ia N arivan

kenttä

tanner

on;

Ain' yhdet mirrat merta
Ne huuhtoi kummankin,
Ia mielekkäinpä wiertiin

Pultciivan hautaankin!

Niin

miksi

meidän kiistää

Wieraita syitä maan!

Ei kiistä kaksi miitaa
Wes'jaosta alkaneet,
Kut kumpikin on lapset
Tään yhden lähtehen,
Waikt' onkin äyräät toisin,
Tie toinen knminallai.

los^ Suomen kieli sortuis
Ia kansa hukkuis pois,
Ei Ruotsi rangaistusta
Ia syytä siiiä sais;
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Syy ois

lotk itse

se

Suomalaisten,
torkkuivat,

syin ja mielin
Yks toistaan sortamat.
Tai

turhin

Siis, iveikko Ruotsalainen,
Sä, ivanha ystäivä,

Pois kiista keskeämme!
Ia liitto lyötämme:
Jos suita taikka meiltä

Katoisi ystälvyys.
Niin silloin sydämemme
Rinnasta ratketkoon!
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Meidän mieraissa-Käynnit.
WMä

kuulumi kumina,

Mikä hurm'us, humina
Tuolta länsituulen päältä,

Ylitse Itäisen
Poikki

suuren

meren,
Pohjanlahden?

Sinne on joukkoja samonnut,

Tuhansia tulmaellut,
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Norjanmaalta matkustanut,

Tasan tullut Tanskastakin,
Ruotsia anastllmahan,
Wätewätä moittamahan;
Mutta ei nyt, niinkuin muinoin,
Entis-aikoina pahoina,

Sotimalta, sortamalla,
Ryöstämällä, raastamalla,
Wacinpa kättä antamalla
Weli-kansll »veljellensä.

Pois

käsistä
asehet:

on kaatunut

Sodan ankarat

Pikarit pimoiss' on heillä,
Sarkat suuret saapumilla,
Joista juomat ystämyyttä,
Werestäwät meljeyttänsä,
Haumau ontoin' oltuansa,
Gksyfsiss' elettyänsä
Weli toinen meljestänsä,

Heimos heimokunnastansa.
n

O
-«-
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Samoinpa tuli sanomat,
Wiestit wieri Venäjältä,

Kansaisesta

kaupungista,

MoskomaSta mahtamasta,
Jotta kulki joukko suuri
Wenäläisten »veljeksiä
Etelästä etempätä,

Siamilaisia samosi,
Oppimass' omaisiahan,

Toisiansa tuntemassa.
Paljon piiruja piiiwcit,
Suuren joukon juhliansa,
Suunsa puhtaaksi puhuiivat,
Sydämensä sytyksihin;
Ystäwyytess' yhdistilvät

Sulo-sanoilla sitoi»vat
luomaiset sitehet,

Luojan

Kaikkiwallan mahivistamai,

Joit' oli aika auki saanut,
Onnen retket

rattellehet.
>7«-
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Niin

mihinkäs

me

menemme.

Suomalaiset suoriamme?

Onhan meilläkin o-moa
Sukuamme sangen suurta,
Lacijoa lajipereä
Yltäkyllin ympäritnme,
Mennä wietaiks maikka minne.
—

Lähdemmekö

Lapinmaahan?

Lähtenemme Lapinmaahan,
Lappalainen, laiha poika,
Wesisilmä, »vääräsääri,

Nokisella nuotiolla
Tuiman tunturin selällä
Pian laittami pitonsa,

Joutuisasti juominkinsa:
Ulos meitsensä metämi,
Pitkän puukon pllljastatvi,
Jolla juhdan teurastawi,
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Poron kaulan kallaiseivi

;

Weren korjaa laukalohon,
Taljan päältä tempoalvi,
Lihat taiten leikkeleivi,
Nasmat luopi lautaiselle:
„Syö nyt serkku, juo nyt serkku,
Pidä pitoja hylviä;
Syö tuota sydänytyä,

Munuaista

maksan kanssa,

Tahi keuhko

kelmanneepi,
Waiko aimoista alotat,

Tahi iahtonet lihoa
Luun luota, liki kumeita,
Tai takoa lautaiselta?
Sitten syötyäs lihoa,
Kuuta, muuta kyllältäsi,
Rasiva ryyppeä lopuksi,
Weri marsin miimeiseksi:

Niin tulet tukema poika,
Miest muita muhkeampi!"
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Ei tämä maknisll meistä;
Mennä muuanne pii-äivi.
A
«

Niin

mihinkäs

nyt menemme?

Jos mennemme

Inkeriss' isäniän'

Inkerihin.

ompi

Wenäläinen »vieraskieli,

Vieraskieli, »vierasmieli ;
Waan ei tuo pahoin pitele,
Ynseästi ylläitele:

„Sdraslivui,

baluschka Tsckuhonels!"

Meille Mirkkaa mastahamme;
Kupin kaalia paneivi,
Tuopt iuopin waasfawettä:
„Kuschat tisluju kapusin,^)
Syö nyt, juo nyt, naal-nr kuoma!"

Terlve, ukko Suomalainen.

Svö bapankaalia.

')
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Ei tämä makea meistä;
Meunä muuanne piiäwi.
7'«-

Niin

mihinkäs

nyt menemme?

Jos mennemme Wironmaalle.
Virolainen, waiwalainen,

Kallis kielikumppalimme,
Velikulta, iveikkosemme!

Et ole itse isäniä
Wiljawilla »vainioittas,
Etkä itse

ivllhtimassa

Rabaisia rantojasi;
Siell' on

rannassa

ritari,

Tutmasilmä Saksalainen,
Haarniskainen hariioilla,
Rautapaita parmahilla,

Rautakiniabat käessä,

Rautakäsi kintahassa,
Jolla wiitiawi wesille,
Tuonnemmaks jo, tullessamme,
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Sekä huutoa huhuivi,
Kiilvabasii kiljaisewi:
„Kann die Ehre gar nicht babelt! *)
Poies läältä Pohjolainen,
Tuppisuinen Suomalainen!"
4^-

«
«-

Niin mihinkäs nyt menemme,
Koeiamme fostiloihin,
Kansa-pitoihin pyrimme,
Koska pois paeta täytvi,

Pois paeta pohjaisesta,
Tulla

takaisin

idästä,

Gteläst' emättyn' olla,
Luopua liki-sulvusta,

Heimo heitteä omainen?

Lähtenemme läntiä kohden,
Rehewähän Ruotsinmaahan.
En moi omistaa sitä kunniata selkä

taiiin teidät mierain.i

maslaan).

nim. ot-
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Ruotsi, Suomen malon juuri,
Sin' et, Suomen äiti suuri,
Laske kesken palaamaan;
Jos maan lvoimme mieraiks tulla

Luokses sun, niin äitikullan
Sylet

suloiset

on

sulia

Meit' awoinna halaamaan!
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Päimä

Koittaa!

Vinen huuru hälmenee jo taimahalle,
Leivättyään lähtee tuuli kankahalle,
Siellä täällä lintunenkin laulahtaa,

Luonto, ivielci yön sylissä, hawahtaa;

Päimä koittaa.

„Päiwä koittaa," äänet lorivahani huutaa,
„Gi nyt enää ole tarlvis tulta muuta;
Katsokaa, kun ilman ranta malostaa,
Kynttilät ja lamput saapi sammuttaa;

Päimä koittaa!"

75

Minä heille ivastaan: päiivä kyllä koittaa.
Vaan ei taida yöllä »valtaa ivielä moittaa;
Katsokaa, kun kaakkosesta uhkajaa

Paksu pillvi päimän
Päimän ivoitiaa.

Meill'

rannan

sammuttaa,

on ivielä kesken paljo puhdetöitä,

Siksi älkää sammuttako kynttilöitä;
Mennä tulta lainaamaan ois hournn työ;
Ptrttihimnte pinttynyt pimeä yö
Päimän Moittaa.

„Pätwä moittaa!"

pilivi,

nousee

päimäkulta,
Ia kuin enää eroittaa ei taida tulta,
Wasta silloin sammutella aika ois,
Silloin laulella, kun lamput pannaan pois:

Kuinhan haihtuu

76

Hitillä

on nälkä!

(Kewättalwella

Hh
Sä,
Kun

w.

l868.)

äiti armahani,

surkee Suomenmaa,
katson waiwojasi,

Svdäntän' kouristaa!

Kyll'

usein uhkui ennen

Ralvinto rinnoistas,

Runsaudell'

äitinlemmen
lapsias.
Sä ruokit

77

Nyt ompi kasivos kalmas,

Ia rintas tyhjät on;
Nyt silmäs, ennen malpas,
On tumma, tuikkeeton.

Sun sydäntäsi tuimaa,
Ia nälkä sull' on nyt;
Ia päätäsikin huimaa

Jo tuska yltynyt.

Oi äiti, tänne pääsi
Mun panta parmaillen',
miihdyttääni
Niin

sua

Ees laulan itkien!

Ges laulan, torjuks Tuonen,
Omalla kielelläs;

Jos auttais: sydänsuonen'

Puhkaisin

mielellän';

78

Johtaisin suuhus

johdon

Sulinta wertäni,
Kun tietäisin tään rohdon
Sun
terweeksi!

saawan

79

Eräs nälkiitalmen Kumia.
(1867

Oli

wuoden lopulla.)

kolkko: mä kangasta kuljin,

Lumi singoten silmihin lyö;
lop' on pänväki maillensa mennyt,

Pian joutuivi jouluinen yö.

—

Kuka tuo, joka hoippumi tuolla
Maantietä mun eellänt päin?
Koto tankana lienemi sillä,
Joka matkall' on tuiskussa näin!

80

sen kiinni.

Hepo joutuen juoksi

Mitä? Waimo! Ia lapsonen myös!
„Kuhun kuljet sä, onneton äiti,
Miss' armelet »vietellä yös?
Peninkulmalt' on kummankin puolen
Talotointa, ja
tie;

ummessa

Pyry, yö, wilu

Sinut,

surmasi suuhun

surkea waimo,

nyt lvie!"

„Hywin joudanki kuolla ma kurja,
Koto kuoltuan' mullakin ois!
Liki hiipasikin Manan siipi,
Tämän lapsen kun sammutti pois;

se

Kipuhuns' olis syönyt rintaa
Mitä mielä, kun läks' meri maan!
Se jo pääsi! Nyt

hankeen

—

sen hautaan,

Nukun luo, menen myös Manalaan!"

81

Porthanin

Kumapatsaan
paljastettua.

(9 p. Syyskuuta

Glettenhan

w.

!864.)

nähneet, näätte nytkin,

Syksyn tullen, lehden kellastuen,
Koska päilväkulta poikkenemi

Poies Pohjan puolelta, ja maltaa
Perimään palaamat yö ja talmi,
Kuinka luonto lapsukaisiansa
Utarilla ruokkii uhkulvilla:
Elon lullaa pellot pöllyämät,
Puut ja pensahat ne painumassa
marjakuormistansa;
Ladot, aitat täytyy ahtamalla
Omat

maahan

Maan ja meren riistan rikkautta,
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Sekä maanmies mielin tyytymäisin

Kesän kuollehen

Tämänlainen

Hedelmällinen

jo

hautaan saattaa.

runsas,

täyteläinen,

ja miljanraskas,

Suomen tiedonnälkää sammuttama,
Ol'
miehen eltnkerran syksy,

sen

Jonka muodon, ivaskehen maletun,

Tässä

nyt näemme

edessämme.

Louhi, matcha Wätnölän mihaaja,
Entisn' ei, Maan muuksi muuttuneena,
Muinaisia tarkoin muistelema,
-

Kuink oi' kerran iviisas Väinämöinen
Hänet kaiken kansansa keralla

Raskaasen unehen uumuitanut,
Salaisesti silloin Sammon mienyt,
Hänp' ol' kostanut Kalemalalle,

Nukuksihin kansan nuudutellut:
Wierastapa täytyi

sen

totella,
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Vierasta ja mierahan lakia,
Vierain^ kielin kirjoitettua ja
Wierain kielin Hälle lausuttua;
Wieras mieri päällä niinkuin kerma,
Herana ivaan kansa alla hautui;
Sälvyä ja liettä Suomalaisen
Ei niit' oppihuoueissa osattu,

Eikä koskaan kouluissa kysytty;
Vilun waljussa ne wäijöttiwät,
Sydänmailla synke'ill' asuiwat,

Sawutuwissa waan tuhraeli,

—

Niinkuin kurja orpo lapsipuoli,
Isintimän ivaltaan joutuneena,
piilee soppiloissa,
Vaikka kaikki kartano ja karja

Pime'issä

Oman on »vanhempansa waiwannäkö.

Sinua, Porthani, Suomen kieli
Kiittää

armohonsa

auttamasta!

Sin' otit tuon orivon lapsintiman,
Korjasit pois kaihosin siasta,
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Polveasi

wasten painallutit,

Waiwaista poloista ivaaltellen.
Sinä oksat karsit, tien osottt,
Miltä puolen polwi

nusi ivasta
Suomen länsan kehdon.

Löytäwä ol'
Sinä tutkit tarkalla älyllä

Niitä Luojan luomia lakia,
Joita myöten Suomen tieti kulkee
Niinkuin ivirran hohtaiva hopea
Polivitellen reunojansa myöten.
Sinäpä
Aarteen

sukelsit ivirran alle,
löysit sieltä simpsukoita,

Joista Kaleivala, Kanteletar

Kudottihin sitten Suomen lielen
Tukemaksi turiva-, taikalvyöksi.

Hajallaan ja kaikki hämmentynnä
Oli Suomen kansan aikakirjat,
Niinkuin raune'ikko raiivaamaton,

lot'

on muinoin

Hiidet

heitellynnä

Telmäessään louhen-lohkareilla,

—
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Mitä mlltkllmiesi muukalainen
Tllukoo kummastellen katsomahan.
Tietäjän ikuisen into liikkui

luonnosslls: Sä llluseen lausuit,
Hasaltansa louhet liitahtilvat,
Muotosen mulahan järjestyiivät,
Hiilten hirmurauneitko rakentui
Sinun

Suomen aiantieto-temppeliksi.

Ia mi mies

ja mikä

tniehenkunto

Sinussa
silmiemme eessä!
mies,
mies kerrallansa!
Kokonansa
Jok' ei soutamia jaaritellut,
on

Alennellut ioisten ansioita,
Rahan ei ajellut aartehia,
Eikä herkkupöytiä himonnut,
Waliain porstuwiss' ei pokknroinnui,
Eikä kuliaiähtiä tapaillui,
Huojunut ei joukon huudannasta,
Kumarrellut päimän kuulumille,
Wllkawana seisoi maan kuin muori,
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Jonka juurta, runkoa, sydäntä
-

Rautasuonet sitleet kierteleivät,

sen huippu

horjumattomalla
Pilmein yltä mälkyttää Ivaloa;
Sumut sinne, saastaiset ja summat,
Eiivät pääse häntä peittamähän,
Waan

luuritse
Ia

maan nöyrästi mataival

sen kirlka'utta

liihoittawat!

Elos ei, Porthan, eik" esimerkkis
Jouda eikä joudu unhotuksiin,
Waiwasi Louhen lvallan murti,
Suomen kansan henkihiu herätti,

se

Oli uuden aian aamurusko,
Uuden paljoa paremman aian.

Tämä aika, meidän aaiveksima,
Ole ei kumitus Kaukomielen,
Eikä piile pilwien takana;
Syntynyt

se on

ja syntymässä
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Suomen kelpo poikien polvissa,
Sydämissä Suomen neitosien.

—

Niinkuin säen, pilmistä pudonnut,
Sadettenkin alla sammumatta
Kytemistään

korlvessa kytelvi,
Salaisesti sammalikon alla
Kulkee tnättähästä mättähäsen
Puiden juuret poltellen, ja iviimein
Ilmi-lvalkeahan leimahtalvi,
Siitä siirtyy, kiihtyy, laajeneivi,

Yli maan ja iaiivaan liekki läikkyy,
Salon hongat maahan horjahtamat,
Kumohonpa kaatuu korpikuuset;
—

Tällä lailla Suomen Suomalaisuus
Sydämestä syttyy sydämehen,
Mielestä meneivi toiseen mieleen,
Kunne yksi toiivo, yksi tunne
Sydämessä kaiken kansan sykkää,

Tuntehesta työksi muutaksen ja
Ajan tullen, hetken jouduttua,
Tuhoellen turhan wastustuksen
Edestänsä esteet ratmajami.

Silsoinpa tuo turja Kullerwoinen
Nierahan ja miekkahan emännän
leipähän ei
Perittyä tveistään iviillä poikki.
Ei enämpi silloin Suomalainen
Siwislytsen syrjäisen nisiä

Kiwin-leiwottuhun

Ottolapsen almuna imelsi,
Eikä tiedon tähkci-jättehiä

Loisen

lailla taikka

mökkiläisen

Poime muukalaisen peltomaalta.
Omin kuokin käy hän kaiivamahan
Antero Wipusen;
Omin kielin syntyjä sylviä,

Hautaa ivanhan

Saadut mahtipontisen powesta,
Kaiken ihmiskunnan ihmetellä
Ilomielin ilmoille leivittää;
Runolan rakentaa suomalaisen,
Jossa Suomen suuret laulumiehet,

Väinämöisen »vöihin myöteltyinä,
Näillä Suomen soimilla sanoilla
Sulokantcleita soittelemat!
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Silloinp' ei enämpi kielikahle
Kllmmeltele suuta Suomalaisen,
Kaksikielisyys ei kansallemme
Luuta myöten leikkele

liha'an

Haalvaa haitallisia, lvaarallista,
Johon riettaat hetken herhiläiset
Munia muniivat myrkkyisiä.
Ylsi kieli, Wäinön kieli, silloin
Sitelewi kaikki

Suomalaiset
Auran rannoilt' altain armahilta
Lapin raukoille rajoille asti,
Sekä ivalta-istuimen matosta
Nokisille nnotioille saakka.
mieli silloin yhdistälvi
Henget, keskenään nyt kiistälväiset,
Yhdeksi lujaksi, sitkeäksi,

Ylsi

Sopusointuisaksi Suomenmaaksi,

Jossa

oikeus kansaa ohjelelvi,
Wllpa'utta laki martioimi!
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Porthanin

Kumapatsaan Kan
takiween.
-;

Turussa.)

Muottien maan

ja Suomen

kansan

Armohon asettajalle
Tähän kaikki Suomen kansa
Muistopatsahan panetti.

Lönnrotin Kumapatsaalle
mastades.
Malemala, Kanteletar,
Sanakirja, Virsikirja

Kilwan kiittäwät Sinua.
Turun maa ja Pohjan puoli,
Karjala ja kaikki Suomi
Aina muistamat Sinua.
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Malja,
esitetty

Suomen Yliopiston Siaiskanslerille,

Herra Paronille I. N. MuncK.

Jopa kaadamme mieläkin kerran
Lasit laitoja myöten täyteen,
Ia kunnian miehen

maljan

Sekä juotamme että nyt juomme,
Joka seitsenkymmeisnä seisoo
mielä,
Sulosuuna ja

suorana

Ia notkean

nuorison

parmess'
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On kaikista nuorin ja notkein.
Näin kankahan »viimeinen honka,

lolt' aikoja lauhkeat lehmät
Ijän

halla

on

harmaiksi

pannut,

Yhä pystystz' on pillviä kohti,
Wesakolle warjoa antain;
Sen jos toukkakin juuria jäytää,
Sydän miel' on lämmin ja terive.
Sen latmassa lintuset laulaa,
Ia juurella kukkaset kasmaa.

Eläköön monet wuodet hän ivielä!
Ikämiesten kunnia on hän,
pollven:
Esimerkki on

nouseman

Vakamielinen maltoja ivastaan,
Ia lempeä työntekijälle.

Eläköön monet mnodet hän mielä,
Uros, ollut ja wietäkin uljas!
Hän Tuonen on tuiskuja nähnyt,
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Weren

wuotaissa miekkansa

wällfyi,
Hän ei kuoloa karta, ei pelkää,
Mut Kuolopa, kunnian tehden,

Mana-lviikaiettansa

nostain
Siwu astuu ja nuoria niittää.
Eläköön monet wuodet hän ivielä!
Eläköön! Eläköön! Eläköön!
—
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Lapsukaisten leikkilauluja^).
I.

Alkasaislaulu.

Mun aamull' uuden päimän nään,
Katsahdan laimahasen päin;
Tällaisia

1863 loko joukon

kirjoitti tekijä iv.

kansakoulujen pääkaitsijan berra pastori Cygnaeuksen ke-

hoituksesta

sen

ja erään bänen antamansa

mukaan.

Tarkoitus oli käyttää

saksalaisen kirjaniitä suomalaisissa

lapsukaistarhoissa, ja useampia niistä onkin, luulen, käytetty Iyiväskvlän Seminaarin kanssa vhdistetyssa lapsukaistarbassa. Tässä

seuraa

muutamia näistä lauluista,

jotka tekijän mielestä omat ivähän onnistuneempia ja
joita

hän soisi

lasten laulaman

ja leikkimän muuallakin

luin lapsukaiotarhoissa. Niiden laulannot omat mannaan

jo selvinneet jokseenkin
iuäskvlästä.

maahan;

ainakin

saadaan ne

Iy-
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Ia kiitän Luojaa suojastaan,
lonk' yöllä antoi armossaan.

Käteni liitän yhtehen,
Ia kannan uhrin' Luojallen;
Rukous pienten lapsien
On Herralle otollinen.

Mä kiitän suuria rakkautta,
Joit' Isä meitä holhoaa;

sitten

hyivän-huomenen
Wanhemmillen' ja kaikillen.
Teen

2. Käki kukkuu.
Nouskaa jo, lapsi-kullal! jo käki kukkuun' on,
Ia tuolta ivaaran päältä jo päimä pilkuttaa.
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Nouskaa, nouskaa! jo käki kukkuun' on,
Nouskaa, nouskaa! jo käki kukkuun' on.
Kukkuu, kukkuu, kukkuu.
(Lapsista nojautuu kaksi ringin keskessä ikästuin nukkuen
toinen toistansa masten; toiset laulamat ensin hiljempaa,
maan sanat: „nouskaa, nouskaa" paljoa komemmin. Nukkujat omat heräämiiiänsä ja juoksemat yhdessä piilin ympäri.

Sitten rupee nukkujiksi taas toisia lapsia.)

3.

ja

hiiri.

tehkää

piiri,

Kissa

Nyt, lapset,

Ia piiriin pantaa hiiri,
Mut

kissa

miekas miekää pois,

hiiren surma ois.
Hän hiiren kohta kiinni sais,
Ei ollenkahan armahtais,
Se muuten

Vaan hiiri-parkaa niskaan lois,
Ia

herkuitseen

sen sitten

sois.
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(Lapset rupeemat rinkiin, ylsi lapsista on ringin

sisässä

hiirenä, ja toinen ulkopuolella kissana, joka koettaa
päästä ringin sisään; maan lapset pitämät lujasti kiiuni
eimätkä laske sitä sisään. Waan jos amonaisesta pai-

se

kasta pääsee sisään, juoksee hiirenä olija lapsi ulos, ja
kun kissa sitä ajaa takaa, taas niin pian kuin mahdollista ringin sisään. Useammin kerrottua tätä tahi kun

hiiri

käypi kiinni, rupeemat

toiset lapset hiireksi

saksi,)

4. Mylläri.

Kas, myllär' salivan aukasee,
Oi, kuinka koski hyökäsee.
Se ratllllln nlle pauhajlla,

Ia ratas rupee kulkemaan,
Ia mylly jauhaa kolkuttaa,
Ia kolke kuuluu: lip, lap, lap.

Mut myllär' tahtoo huoahtaa,
Hän iveden sulkuun seisaltaa.

ja kis-
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Ia mylly taukoo ratiaineen,
Ves' juoksee poies hiljalleen.

Ei enää kuulu kolketta,
Kuin Ivasta kuului: tip, lap, lap.
(Lapsista rupee neljä rattaaksi, joka piirin

keskessä

pyö-

Muut lapset seisoivat piirissä, ja nostelemat hiljalleen käsiänsä ylös-alas, näin kuivaten kosken aaltoja.

rii.

Ensimmäistä märsyä laulettaessa pyörii ratas kiihtymällä.
Laulettaessa sanoja: „!ip, lap" lyömät piirissä olemat
lapset käsiänsä mastakkain tahdin mukaan. Toisella lvärsyllä mähenee rattaan pyöriminen mähitellen, ja miimeistä „lip, lap" laulettaessa taukoo se kokonaan. Myös
aaltoja kuivaama käsimarsien liikutuo barmenee mähitellen.)

5. Kellot.
Kas kellot, lapsi-parwen',
Ei seiso konsanaan,
Ne

kesän sekä

Äin' laywät

taliven

ahkeraan:

tik, tak, tik, tak.
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Nuo tornikellot unta
Ei kaipaa ikänään,
Jos sataa ivettä, lnnla,
Ne käy waan käyntiään: tik, tak, tik, tak.

Ia seinäkellot hakkaa
Ia oivat uutterat,
Ei nekään koskaan taklaa,
Vaan aina raksawat: tik, tak, tik, tak.

Mut taskukelloin wertaa
Ei liene juoksemaan,
Tuhannen tuhat kertaa
Ne lyödä napsuttaa: tik, tak, tik, tak.
(Lapset

seisomat piirissä laulaen iätä laulua. Sanoilla:
he molempia käsiänsä edes-takaisin,

„tit, tak" lieiluttawat

bailvempaan eli kiirempään,
käynnin mukaan, joista

niiden erilaisten

laulussa

lauletaan.)

kellojen
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6.

Jänis.

Jänön poika käymän näyttää
Tuolta pelloiltaan,
Lapset, joutuun sitä käykää

Kiinni ottamaan.

Kormctnsa se nostaa pystyyn,
Tahtoo luuunella,
Pyllyllänsä sitten istu»,
Nuohoo syödä puputtaa;
Kas, kuin kuonoansa pyhkii
Nyläsee ja ilman nyhkii.
Rupee

maahan kunnillensa,

Pelkää »vaaraa hengellensä.

—

Paks, nyt metsämies sit' ampui,
Jänö siitä komin suuttui,
Jänö metsään juosta koikli;
Nyt on jänön

lvirsi

kaikki.

(Kaksi

eli kolme lasta juoksentelee

teisten

laulaessa:

sänitsinä piirissä,

jänö» poika käymän näyttää" j. n. e.

Sitten rupeemat jänikset polioillensa, pannen molemmat
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kätensä

pystytetyillä etusormilla törmien kohtaan, ja piiri

laulaa:

»koomansa

noilla: «pyllyllänsä
ioillansa,

ivaan

se

nostaa pystyyn". Seuraamilla

sitten

sa»

istuu" olvat jänikset Ivielä pol-

panemat kädet puuskaasen ja pysyttäymät

suorana.
päin,

Sen perästä nostamat he käsiänsä suuhunsa
silla osoittaen jäniksen ruohon syömistä. Sanoilla:

„kas, kuin

kuonoansa

pyhkii"

simelemät he

molemmilla

etusormillaan nenänsä juurta. Nyt painumat he maata
metsämiestä. Sanoilla: „paks, nyt"
j, n. e. läpyttäivät kaikki piirissä seisomat lapset käsiään,

masten, piilläkseen

jonka jälestä jänikset hyppääivät ylös ja juoksemat pois.)

7. Metsänkaiku.
synteään ja nauroin, ja
nauroin: na, na, na,
mulle wastasi ja lauloi, ja lauloi:

Eilen menin

Ääni

sieltä

metsään

la, la, la.

Minä

huusin:

kuka

sinä

oot? ja nauroin, ja
nauroin: na, na, na,

sa

lauloi, ja lauloi: la, la, la.

Metsästä waan ääni ivastasi
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(Ennen tämän laulun opettamisia pitää lapulle puhutta-

man kaiusla ja je heille selitettäiuän, niin tulee laulu

heille miehättämämmätsi.

Laulua laulamat

sitlen

kaikki

lapset, niutta kaikuna lvastaamat ivaan muutamat.)

8.

Tynnörinseppä.

Työntarkka tynnörin seppä mä oon,
Kyll' otsan' märkänä työstäni on,
Mut piirini täyn minä ympärittäni,
Vasarallani manteita koitan ivaan näin.
(Lavset jaetaan

kokonsa

mukaa»

kahdeksi

eli

loimeksi tyn-

nöriksi, jotta he tekemät siten, että rupeemat ahtaasen piiriin, kädet lujasti toinen toisensa olalle ristiin pannen,
näin muka tynnörin manteita klimaten. Tvnncrimeppä

kisellinsä kanssa

käymät joka tynnörin ympäri, fitäen

masenta nyrkkiänsä talttana ja oikeata
omat

he luominansa

lamat laulua.)

masaraua.

Näin

tynnörin manteita lujempaan, ja lau-
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9. Tuulimylly.
Näin

se tuulimylly käy,

Tuuli tuntuu, maan ei näy,
Mylly pyörit alati,
Taukootnatta ympäri.

Lyst' on meidän myllynä
Leikiten näin pyöriä,
Aika mieltyy armahast',
Riemu syntyy ralkahast'.
(Lapset seisomat

ristikoosa

ja liikkumat ympäri niinkuin

myllyn siimct.)

IV.

Kiinnisaatu lintu.

Lapset laulamat:
Käwilkös kiinni, lintu parka,
Vaikk' oot milläs

sekä

arka!
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Tänne jäät, tänne jäät,

Ltntukulta, meille jäät.

Lintu.

Luoja loi mun liikkumahan,

Puiden olsill' kiikkumahan,
Päästäkää, päästäkää,
Lapsikullal, päästäkää!

Lapset.

Ei!
Me tuomme sulle mettä,
Nelmäistä ja sokur'-wettä:
—

Tänne jää, tänne jää,
Lintnkulta, meille jää!

Linlu.

Leiman mulle

metsä

lantaa,

Koriven lähde juoman antaa:
Päästäkää, päästäkää,
Lapsikullat, päästäkää!
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Lapset.
Gi!

—

Jää meillä elämähän,

Olemahan,

laulamahan:

Tänne jää j. n. e.

Linlu.
Vailk' ois halki kultalankaa,
Raskas sun' ois mun ja hanlal'

Päästäkää

j. n. e.

Lapset.

Mils' et tahdo meillä olla,
Kun me hywää
sulle:
Tänne jää j. n. e.

suomme

Lintu.
tok tnulle soisi,
Että raukka ivankin' öisin:
Päästäkää j. n. e.

Ettenhän
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Lapset.

No, niin lennä löyhyttele,

Virsiäsi ivisertele:
Lennä pois, lennä pois,
Lintululla, lennä pois!
<Wsi lapsista

on piirin

sisässä lintuna,

ja

osoittaa hä-

täytyneillä liikkeillä mangitun linnun petollista siipien rä°
Pytvstä.

Wiimeisiä

sanoja

laulaessansa

aivaamat lapset

piirin ja laskemat lintuna olema» lapsen juoksemaa».

Muut sitä ajamaan, ja joka sen ensin saa kiinni,
lee nyt linnuksi, ja leikki aletaan uudestaan.)

se tu-
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SormisuuKKosia.
(omatekoisia ja mukailtuja.)

I.

Suomikiihkoisia nekin!
(m. 1865.1

Moi

suurisuita

poika-nulikoita,

Mit' oivat „harrastajoit'" ankaroita!
He Suomen liettä ruoisils harjoittamat,

Ia aina muiden käyttää larjoalval,
Waan oppimaan

sit' itse

owat laislal
poikaraiskal!
Tai lunnoltomal, kurjat
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2.

Eräälle maecenatille.

olisit siiiälin, waan kahta sa puutut
tunne el, ell' ole myös rahamies.

Mlleeenlls
Taidetta

3.

Erään runoilijan haudalle.

Gläissäs rustasit runoja kuusi kirjaa,
Ia kuolit harmista, kuin niit' ei kukaan

osta.

4.

Eräälle kirjailijalle.
Syy, mils en minä luo runolöitäni lahjaksi

sulle,
On, ett' et

sinäkään

inullen

löitäsi

tois!
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3.
Nuuma Naamanen.
Kas tuota pönläwalsaa harmaapäistä,
Sen naamaa rasroaista ja ymmyrjäistä!
Mils nuorten lanssa juopi hän ja reuhajaa,
Ia tyttölöille turhaan suuta tarjoaa?

„Hän

nuorta

iviihtyi aina

wanhain

waimoin
kanssa;

Nyt paennutta Pyytäis kiinni nuoruuttansa,
Siks poikamaisin pauhaa hän nyl wanhoillansa."

6.
Rahalahjat.
Ainapa köyhäks jääl, jos löyhä

fä ollel,

wel'

Antti:
Ei rahalahjoja nyt muut kuni

rillahat

saa
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7.

Eilisiä jos

Joka päiwä!
humalaansa sä Heikin haiseman
luulet,

Grhelyl: päiivälseen

Heikki maan

lulloinli juo.

8.

Ostettu ja oma.
Walleat hampaat Tildalla ompi, ja

Hildalla

mustat :

Nhdellä

ostetut on, maan omat

toisella

on.

9.

Ostettu on oma.

Paawali

ostaa lauluja, joit'

ominansa hän
laulaa:

Minkä ken ostanut on, on

tosiaan

oma

sen!
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lv.

Eräälle tuttawalleni.

sna Ivoi, mult' en woi lansua, miksi ;
Sen ivaan lausua Ivoin: kärsiä en sna woi!
Kärsiä

en

>7«-

ojennuksia.
Siwulla
7

5

Nimillä
alh. p.

miikoulllan

mirkoomaan
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