f antele
taiffa

©uomen Äanfatt,
feta

Sattfjoja etta Ulptpfempiä

fKunoja ja £auluja*

enfimmdinen Sfa.

Koonnut ja pränttäpttänpt
ELIAS LÖNNROT,
s)f)itofopt)ian Clanbi&att.

$@B@39l@3©©#
Präntättp SBafeniuffen luotia SBuonna 1829.

Sautan ilman laittefjiffa,
SBetofelta mierettetett ;
Sof on iltani fuluiff,
3lamuni ali mettift,
«fjjuoppettetft fjuomeneeni.

©fipuK

\£Puomafaiffffe

lufiotfle annan minä taSfå enftnt*
mäi|en ofan SlwtoiSta, joita minä miimeisfefånä
pttmaaSfa Moitin. 3tlfu mitäftn tepbcSfä fauniS*
taapi tpött, mutta faifeSta tpoStä on atfu mpoéfin
maifetn. Siettpäni tämän jätän minä pefmoffa ett*
fimmatfet fofeent pmmärtämätSten fäffitt! ja jättä*
iftn mielä fuuremmaffa pefmoffa, jof en toimoiff
feralfa, että fufin ite tutftSteffeSfanfa afiata, näftfi
prttpffent oleman mafaaSta aifomuffeSta. SBanfjat
©uomalatfet fanomat, ettet prittänpttä laiteta, oi*
taon tämä fanottuna mtnuaftn foptaan.
3ftfomuffeni nätben ©uomafatSten Stanoin ju*
tiStamifelfa on fafjtalatnen: enfiffi fotfin, etta pfj*
teinen fanfa, näptpänfä peibän runonfa ofeman
fuuremmaSta armosta, fuin pe ite niitä omat tot*
tuneet pitämään, ei enää fuin täfjän aSti on tapafj*
tunna, fjeittätfi niitä, tafji matfjettatff Sluotttfe mur*
tamtin faufuin; totfefft totmotftn niistä ei ainoaS*
tanfa jotain moittoa ja etua ©uomcn fieletle, maan
mpöSfin jontantaista tiebonfifåntöä efimanfjempaim*
me menneistä ajoista, jotbenta muisto aina on
meille rafaS ja fjumittama, famafla tawaUa luin
mtefjelfe fapfuubcnfa muistot omat raffaat ja ipanat.
SäffimmäiStä tarfottuStani paremmin auttaa!*
feni, faan minä täSfä nimittää pitäjät, joiSfa minä
tapaftn Juntin täSfä £)faSfa olemistarunoista. Ke*
fäfafjbelta peräifen omat Sautajan 2£ffuruno,
SlufouS mefjtäätt menneSfä, 91, peur]aa
ppptätSfä, St. jänistä ppptäiSfä, K;a|r*
f)un pää fli f et, Ufjrifanat faaliin ja*

leStå, Käärmeen lumouSfanat, #tjl*
feen fpntp, SBäinämöifen fi ef fot; .Ä ar*
matan SptöStä laufo minulle tpömieS SBata*
mon fuoboSfa; St if f eiS ta KurifaSfa, ©a*
natt faa minen ornat Kitteeltä; Kofio mi n e tt,
JJlufottS fotaan fäfjteiSfä, Spön fanat
Äarjatt uloS faSfeiSfa, ©ulpaifen fo*

fiin faatua,Semmett noSto,BaSta uneen
jptmettäiSfä, ©airaita tpfmettäiSfä,

Saufajan atfumirfi, SlimiSmieS SÖlatt*
telin rpoStoStå, Paimenten foiraSta,
Sfomantftfta; SBäinämöifen fäfjtö Pofjjan
fotaan, Saipafeefta; ©ormeuffen laSfe*
mifeSta, Suuman fappctifta.
Äittollifuubetta nimtttåiftn minä ite funfin ru*
noniefan, maan fuin fjetStä ufeammat pppflmät
minua maifenemaan, nita tapafjtufoon fjefbän tal)*
tonfa. Soimottama olifi etta fje tåstätäfjin ei eSte*
lift peitånjä runojanfa julistamasta, waan rofjfeu*
Peffa mitä millåfin on muiStoSfa, tafji itetefemiä,
täljt muualta opittuja, antaifit pfjteifefft fjpmåfff,
ennen fuin ne iätt tufemat petbän potS mentpänfä
unotettuiffi. «gjelffngtStä 6 #etnåfuuSfa 1829.

e. s.

Sautajan atfuruno.
Ä/dffdäm*) tangot

tautamatjan,
«£>eimoffet fjeläjämäfjän,
©ufumirttd fuottamafjan,
2ainktta tautamatjan!
SoS ei muut Ufjamat laula,
SBeremdmmdt mierettele,
Uliinpa lautan lailja poifa,
Äuima poifa fuifutteten,
SJlteS meretön mierettelen
ennen faatuja fanoja,
ennen euJon neumomia,
Öittni opettamia,
SBantjemman maruSfamta.
SBaan oiS**) muitafin fanoja,

Soiffafin faufefjia
Sattepctta faSfuSfani,
2ltta mpötti anfafjaSfa.
?Ret on faamani fanant,
S>mat mirret oppimani,
*)

eåpteSäåm

**)

Stift
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SiepuotiSfa tempomani,
KanarmoiSta fatfomani
SdifufoiSta riipomani

,

,

SBefoiSta metelemdni,
PaimeneSfa fäpeSfäni *)
SJluStan »luuritta jäteSfd,
Kimmon firjaman peräsfä.

SBäinämoinen mafmtS f a i f f e
poljjotan ©olaan.

SBafa manfja SBäinämoinen
Sefi tieotta**) menettä,
Sato purtta laulamatta.
©ai menetjen »atmifjifjt,
Satoneefft puifen purren.
Bitte manfja SBäindntöinen
Sti efjtimä***) fjcmoSfa,
KutfeiSfa fuuntetema.
Söpft tjiefatta pemofen,
Kultaturman fuuftfolta,
3fpofta fjoptafjarjan.
pisti fuitet futtan fuufjun
päitettfd Ijopiapääpätt,
Ste iStuttpi f elätte.
,

'*) ÄåijbeSfäm

**)

SieboKa

***)

®tft'»S

3

3Cjo matfoa

n>-ft^äf«t

,

pitraltfeti;
£ot)ft purren itlemäétä,

SBenofen

tt.altttama.ta,.

Styfpttelt, laufutteli:
"SBKtdS ttfet puinen purft,
SBenet fyanfainen palajat?"
$Purft taitm wa.toaapt: *)
"§)uifuuttani itien tnufa,
4?ftnfauttcmi palajan 5
©anottiMftfn tcXjtdiéfd
©aataroan fottoenettd,
©otapurtta puuljattawan;
SSuowan tdtjtcnt rahoja,

3Ctuffent

aarteMf)ta»

©pä ttnett) tnainotielle,
©otittelle tp&nnettynä..
spalnmmatftn uraan tnatofet
2Ctfo faartent afutoat,
Slfetmmät ilman linnut
9?efan pääldnt pttäwät."
Söafa tcanlja SBätnämoinen
ÄpffltteU,

laufuttelb

"SMoffoS juoffet foutamata,
SCiroiÄa anrittamata,
$PuMf)umata purjeelle?"
*)

SBaStaapt
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*JPu.ft

taiten tcaStoaapk
"©pä mun fufunt ntuufan,
©fä toinen joufftoni
Suoffe formtn foutamata,
airoilla attnttamafa,
tyvfyumata purjetjelle."
SBafa roanMf)a Söämämotnett
®t)\i)ttdi, laufutteli:
"Sofo juoffet foutamalla,
3Ctroilla avoittamaUa,
§?«f)umaMKa purjeMf>elle ?"
spurft taikn tt>a.toaapu
"Sopa mun fufunt muufin,
©efä toinen joufftoni

Suoffee formtn foutamalla,

Siiroin cmrittantafla,
SPufjutnalla purjeelle.."
SBafa manfja SBäittämcstnen
Äofo fanfoa fofoljonj
Sato enftn laitapuolen
©ufapäitä fulliaffa,
...ieff amidia jaloja;
Sato toifen laitapuolen
SMinapäitä neitofta,
2Ba.fttt.6ifa »aitnoloita.
©atpa tt>eneMf)en roeftHe,
©otalaiwan tatnetjiHe
Ste iStuupt perähän,
,

5

...ofan fultafen lunnille,
SMan ma.fifen naftalle,
Saéft päin. än maawefta,
Sotfen foutt *) fuowcftå,
Äolmannen meritt)efiä.
tyåitoan folmannen peräétä
So näfi)t)pi $of)jan portti,
Ätrjafanfa fitmottaapi.
SBafa manlja SBåinåmåinen
©outi fuoroa fujottt
pitfin $>ol)jolatt jofia.
spolan poifafet porift,
spalja parrot paufyoaapk
"%U\x jalfa enftmmåinen,
sRapal)uta rannoilleni"
2Cftu jalan enftmmäifen,
9lapal)uttt rannotllenfa;
Sofi toifenftn ofaft.
spolan poifafet porift,
$af)a parttn pauljoaapk
"Sule $ol>jo!an pihalle l"
SKeni $ol)jotan pifjalle.
"Sule $of.jolan tupahan!"
Stfeni $of>jolan tuppan.
©tett' on miehet mieffa tt>t)6lld,

Uro^ot fotaafetéfa,
*)

©ciifi
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SBaimot maé.in?aljal)i.fa,
Zyttåxtt tinaftloi.fa.
wanfya SSdindmåtnen
SBeti miefan ma. fin^oltä,
Suliterdn fat tupe.fa;
SBdld^tti fulfatt_d.tt,
4)aalotti terd tyopea

SBäinämoifen mätételleéfä..
Si.fi fuin nauriin napoja
Späitä spolan poifaftem

-.ofiominen.
Äefät fencjttin Ijeroqiöta,
Salwet tallifonfarta;
äßalja.tin

tulifen

ruunan

Sulifella tantereella;
SBeft ttppu mempelee.tä,

SRaåtoa rat)fel)en nenästä,
©nofeni »aimo mantal
ÄunpaS paitani peftftt
5D.u-.fan fäärmel.en merellä,

Äefäfuilla fuiwoaiftt.

©nofeni .»aimo rnvfyal
fufani, faa rätini,*)
*)

©utfani, Stattini
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$aeppa marmaéfjattarani.
éai)m $ikstå foftf)in,
SBuore.ta malanteMfje.tä.
Ädp nt)t Sefu. Mf faijani,
Sumala refofe^eni,
Äo.fa joumun*) juoM^totieKe,
2ljotieHe aifaul)un
Sourouin neitofen fotifrin,
Supa oli täynnä tuppifuifa,
Saffu miehiä jatoja,
Äolpitfa fonotoolia,
tietäjiä,
Smenfuu ofajairoia,
©imufeinä laulajoita.
Sfhtot lauloivat Säpin lotrftä,
.griien**) mirttä minguttiroat.
Utfoo mä runoja fuulin,
Säpi feindn laulajoita,
Säpi fammalen fanoja.
Ste I6if)emme***) runoifff,
fiaifatimme***) laulajafft.
Saulon mä mofomat mief;et
Äi.fan firjaman refeM^en.
Äiéfa tuonne fiiätfääpi****)
Säpin laajaMfjan fatoM^on,
*)

Soubun

***)

. **)

tiibet»

Min, laitatin ttfent

****)

Äiibåttäåpi

8

Äuéf et fule färjan ftjttft,
SBaella f,ett>ofen marfa.
Saulon mielä mofomat miefjet
9-utjan fo§fel)ett fotoahan,
Sofyon puut päin putoroaf,
hongat tattcoin lanfiaapi.
Saulon må mofomat rnufyt
Säpin laajalle ladelle,*)
_B.ie.ten fw&jälle felälle,
Uroéten upottajalle,
SoSta metyof mettä juOfoat,
Sutifulfut tutowatfen.
Sa lauton mofomat miehet
©uin fptel)en, päin mete^en,
Ääfttt Äalman f aftilaMf)an,
■Stopriu ilmahan f oivahan;
I)i)x)tå

©därin jädtä färfemäl)ätt,
fHiitittå repäfemäl)ätt.
"2Cnna euffo tt)tt.äft,
©efä nuorta morftanfa"*
"Öéfen annan tpttäreni,
©efä nuoren morftamen,
Äuin fui.tat fuet **) faloi.ta,
Äarf)ut faftfei.iin afetat.''
Sttä fuiStin fuet faloifta,

■

■*) Ul)Me

**)

Subet

9

fal;leiftin afetin;
Gattin fuet fuitet fuul;un,

Äarfyut

Äarl;ut ratttafal)leiftl)in.

Sinua euffo tptfoäft,
©efä nuorta morfianta.
"2! .fen annan tpttäreni,
©efä nuoren morftamen,
fuin fä fpnndt fpifen pellon,
Ääärmel;ifen fädnnettelet."
Syittä fpnnin *) fpifen pellon,
,

fädnnettelin
tpttoäft,
Slnna euffo
©efd nuorta morftanfa.
"Sléfen annan ttttfärent,
©efä nuoren morftamen,
■Suin fä ft)lwet fuuman faunan,
Äuuman faunan rautalanan **),
SBa.tan raufafen feralla."
s_.inä ft)ttt)in fuuman faunan,
duuman faunan rautalauan,
SBaSfan rautafen feralla.
Slnna euffo tptfoäft,
Äädrmel)ifen

fefä

nuorta

,

morfianta.

"So n»t annan töttdrent,
©efä nuoren morftamen,
Sorpillen Äojon pojalle,
*)

Snnftit

**)

SSautatauban
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Ste Stwari Kojotten."
Käp npt neitonen refetjen,
Säfje SefuS fetffafjani!
9lufou§

fotaan lätytetåfa.

Ufoni tulinen turffi,
SBaippa manMl)an SBäinämoifen
SaimafyaSta tuotafotyon, *)
päälleni puettaf of)on
ÄoSfa tulen tuimaan fotaan,
Safapääfyän tappelo^on.
See Sefué fiminen filpt,
Sarfya rautanen rafenna,
Sonfa fuojaéta fotinen,
Sonfa tapellen tafoa;
Qsttei minun piilit p»Sf»,
,

Serärauat **) tee mifoa,
SBaiff oiö ma.feSta malettu,
Sai t)uot)tawa Mljopea,
Serä fuKan fuuraeltu.
Serä fyltyfft fpfeä, ***)
_tärfi fäännä fäpp»räME)än.
SBäinän tyttö fultafulma
*)

Soifin: UHoni tulinen tttrJft,
iSmmåni palama paita
SEttonelagta tuotafofjon j.

**)

ffieraraubat

***)

©i)fäd

n. e.
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SBaSftfyelma, wt)b tyopea

SBettä »änfille »etdfe
StyeffäStä *) läf)tef>eStä
Äolmen forttem nenästä
Sot' et ruuit **) rupfattfatft
eifä luffo (aufiaift
fyafyat jaufjot paufafytaift
@ifä lt)it)t mieStä l&ift
Sinapatlit paiSfoaift
3)it, pii! piä maraft

©atttipietari fanaft.
f3ttt)tåmiei)en ***) SfcufouS
Suolta forpt fuumottaapi,
Suolta fintääpt ftnern. ä;
Suonne mieleni tefift,
Slirooni ajattelift,
SJiuien mieSten merimaille,
Uroéten eräfatottle.
Äoirant feränä miert,
©uffeni maan matona
SRun metälle menneSfäm,

Sa fatolle faaSfefam. ****)
SKiiritdr metan miniä,
Äuuwtar metan funingaS!
*)

?Jbbeffdétå **)
©aabeéfani

*****)

Äruumit

***)

s»ietfdmict)cn
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SJld

fun Jullin

Juifuttefen,

fjoufutfeteti

,

Paafj*) npt metat mieltä mpötte,
fatof fatpio f ateljén,
SBanfjaf fjongat maSfi mpötte,
Muufet futfafatffaroifjin;
fuin panit muinofetta
©iuun aufiaifoinaff;
SJlun mettäfte me.nfpäni
fatotte laatuani,
Äormette fofjotfuatti,

SJläen päälle pääStpäni,
.Kuuna paisto fuufen of fat,
pdimänd petäjän tatmat;
Muuna paisto fuuttut poifa,
päimdnd tptär pätömä.
SJliettp mefjtä mictjitff,
Sammeinen uroifjiff,
Sepp fetjto, foStu forpi,
Zainu ainoa Sapio;
Sepp minun mietjitteni,
Motta minun foirifleni.

eipä micStcn muicnfafjan **)
©inifcmmdt ftlmäripfet,
Koreamat tufmafarmat,
Kuin on meiän ***) miefjtttäfin.
*j

**)

SJluibciiEapan

***)

SKeibän

13

(Eipä mi eSten muienf at)an
SKefytifoirat fultafemmat,
fuulufammaf,
,

,

Ättin on

meiän mielillämme,

©fä mie&ten

©uffet

muienfal)an

Mtjoifat f)opet;e.ta,

©auwat wa.feSta miettxx,
3lnna foiran M)ti juosta,
$)emtn jutfi jtttfotella,
<Baata fontion fofitnn
©t pctran palfaille.
SDta futtanen furiffa
ett maSfinen nmfara,
Soila forroet folfutfetet,
©aiot fpnfät fytfpttetet,
dttå milja mirtoaift,
©efä farja farfuaift,
f9.tel;en efytirodn etetjen,

SBeäSßiroSfa, tuo SuruSfa,
Siiffala.fd, ÄaaffataSta,

pimeästä $ot)jotaSta,
Säpin fpnfittä falöitfa;
Baata tätten faareffelle,
Satle fummuÄe fttteta,
SJJinun pt)t)topaifoitleni
Sttinun faatisfatmittent
Sota faatiS faafaiftl)in,
erän toimi fuofaiftt;in,
,

,
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SJlinun ppptöpdimindni,
©inun antiaifoinaff.
SBaan joS metjtä merJin annat,
Uliin fano faton ifätttä:
"ei tute turffia pfjeStä, *)
Spattua fafjen **) nafjaSta
SBaan joS fd fatoja annat,
Sutjanfta tuppaelet,
Uliin må merfafjan roetäinnen, ***)
Paneta ***) faffan patttinoifjin;
ffttat fftfin, fuot fametin;
SBerfaijan metetdt paifat,
Patjat paifat patttinoifjin,
SJletän uffo fjattaparta,
SJletän fuutufa funittgaS!
Spöte ****) tpffpmaatteiffpin,
Ttntipaitoift panette! ****)
SaSfe juoni jttoffcmafjan,
SBirfa mippelefjtdmdfjän.

StufouS peuraa ppptäiéfä.
St)pert)t)ttä itfi tt)f)jä,
SBajouttanfa walittii
SJiiSfä antaja afuupi,
*)

S^beétd **) Äa.ben ***) äßeb-in, panen itfeni
£96 ttfcft, pane ttfeft

****)

15

etääpt fypmä emäntä,
*) muori puufyoaapi?
Suolla antaja afuupi,
eiääpi fyptpä emäntä,
spufyaS muori puuf)oaapi;
©afaroilla farnnltmtan,
SMän linnan liepeellä.
SÄitc. tuo tefeepi tuolla?
Suista linnoa tefeepi,
ÄtmftStä fptyäeteept.
Stnniffa aroainptifa,
ee»a ptifa ptffaratnen,
©oitetloS meftnen pittt,
©tmapiltt piiparoifa

Äorroatta eljon **)

emännän.

et emäntä lieneffätjdn,
SoS et piifoa pitäne;
Bata piifoa pitäne,
Sutjat muuta fäSfptlätStä,
ptftfipuolifen pitäjää,
färjan faifen tyatttytiaa***)
SBattiltftaa mitjan faifen;
spiteliää pitfän färjan,
©uuren juonen juol)tetiaa.
SaSfe taapi lampatjaft
SRimm ppptopafoiöent.
*)

MbaS

**)

©&&oit,

,

e^totfan *■**■)
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Ääptätttttten feinoiEeni,

Sumifft tytär Sapton!
Suifuta lumiffiaft
Sämän ilman f annen alle,
Äol)tt miestä pt)t)tän.6ä,
ÄoMtjti fonStta uroota,
SBaSten maimon fannettua;
SCnna juoSta joufttfaStt,

SBifewäéti miilleteltä.
Äuin ei tayxvt) *) tännempoä,
9-iin tuo tuotta tuonnempoa
m falaojan **) fa(;effan,
$ti petäjän peffan
Wtinun pppfopaifoilleni,
Ääptäwitten f emoilleni ;
Safoa Sanifan linnan,
$PoMt)jan penfereen perältä;
spaifoitfa papittomitta,
$Railta ristimättömittä,
Slimen tietämättömittä,
Äirfon feit)temän ***) feliltä,
Slnna juoSta joutufaSti,

SBifewäSti miilleteltä.
•Mgriien poifa piffarainen,
4)t)ppäjä l)t)Vodn fetdn!

£)ta
*)

futtafannufjeft

Sd^bt)

**)

Äatfojan

***)

©etffcmdn
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•Ijopeaifen orren päästä,
■ÄuttafeSta lippafyaSfa,
SBaSfifeSta waifafeSta ;
©'ittä futfufa furoetta,
©efä Mwa. f ainalotta;
Slnna juoSta joutufaSti,
SBtfemäSti miilleteltä,
._.ot)tt mieSfä ppptätnod,
ÄoME>ti fonStia uroota,
SBaSten maimon f annettua;
maljaf>tSfa,
fat)tet>i.fa.
ÄuttaftSfa
Sdstä tänne tk meneepi,
SHata uuft urfeneept,
SKennä fuuren, mennä pienen.

SBaSfiftSfa

SäSt' on fttlat fttftn pantu,
©illat fttfin, fuot fametin,

palttinoin papimmat paifat,
patjat paifat palttinalla,
$antu faffan palttinalla,,
SBeran äärillä meetty *).
Uffonen ifä plinen,
__tteS on voavfya tait»aM()inen '
Sfa fultanen furiffa,
<£)opeaifen orren päästä;

©illä
*)

ftmatta

SBebett?

fmntja,

IS

lomauta fonfetoa,
©dmäptä fäifälMfä;
$>ane luut lotajamatjan,
©ääret fäifäteMEjtämäpdn.
Stefan armaS 'antimuori
imetän piifa piffarainen!
SftiÖon ftitja roixtoaapi,
Ättin l;än fat;foopi *) pliten,
©ilton aitoa piennä;
WliUon faptoopi ataten,
©illon aitoa alenna,
Äuin ci mitja mierimällä,
©ill on aita annollanfa.
linna juoSta joutufaSti
SBiferöäSfi miitteteltä ;"
Sälle maatie tutfuafi,
§)una lanta porfal;affi
tyååUitm futifen foSfen;
©illat fitfiltä ftofa,
patjat paifat palttinalla
SBeran äärillä metete
$Pane purSto purjef.effi,
©eipo feiliffi rapaja.
Stnna juonta juotufaSft,
SBifewäSti mtilletettd,
Siman päiten roter imåtå,
,

♦JÄatfoopi
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©iftoin

*)

firouamafa.

£)ta mit)fa miiafoSfa,

Äoimu forpinotfetmoSfa;

Sof' ej roirffu juoffemaljan,
<Bitå ftimatla fin. auta,
9.at;faruoSfalla napauta,
Äiiätä ftoen mujuitta,

3?apetoitta paat) v**) perästä.
£>fa mi(;ta tDiittå fptfäd,
&oivou iotmia tapaja,
Soita mitot ***) tniljoaft,
Äarfoftetet farjoafi.
Utu tptfs, neito tertyo,
Suonnotar, tytär Sapion!
©ieflo fteftalla ****) ntuia,
Uroon tuuMfjun tuntemata,
9J?iet;en mainun roainttmata.
Utu filmille ftroatla,
Sertjen fornntle fariSfa.
Settfifilmä, t>aaf,en lanfa!
Upprops *****) Utyia jafoa;
Sonfa \aatat faatipfi,
©uuta fttfillä fttaife
,

SBäännä pddfä mää.dttef,en,
Sof ei pieffä pellamoita;
eifä liinoja lettntä.
*)

©tuloin

**)

%>ant

fettlaUa*****) tyytyi

***)

SBttfot

****)

©eul-»
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3>iStä "peHamapimofi
©efä futfafuontatofi

,

4?opeaifen orren alle,
tuona ponä enfimdiSnä,
SoiSna ponä feSfimdiSnä,
SBiifon pääsfä miimeiStäin. *)
SuoppaS tuota tuulitlain, **)
Suulitlain, tuiSfuitlain
©äilläin ja fateitlain,
&ot)ti mieStä ppptärooä,
_Cot)ti fonStia uroota,
SBaSten maimon fanneftua.
eipä miesten muienfatyan
©inifemmät ftlmäripfet
■Soreammat futmafarmat,
Salan peitto l;empeämpi
Suin on miesten meidnfin;
eifä miesten muienfat)an
,

,

ftteljet,
$opeaifet f)oufun naudat.
Spoppä Uffo mtta puuta,

©ilfftfet fufan

©ämäptä fäifaletta,
lomauta fonfetoa
SBitjan fpntpmäfioitla
9taf)an faraan faSminmaalla.
,

*)

SBiimeiétdfin

**)

ÄuultUaltn j.

m e.
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SdufouS jdttiStd ppptdiSfd,
Uffonen ifä ptinen,
mieS on mattaa taitt>aMf)inen!
«ftoSta piimi tuotetulta,
Soinen lännestä lätjetä,
SolmaS fof)ota f oilta;
©prjin pptel)en fpfeä,
SomatuSten loufal;ufa.
©aappa *) mettä mämmilleni

SÄetifeStä tai»at)aSfa
©ima pilroeStä pirota

,

SBarroutteni feSfimäifeen.
SSKttut täSf on «nfjaroat marrout,
SBaan pff on metinen marpu,v
Sof on fatrooin laSfettuna,
Satttjoin laSfettu lumeton
Spuri on fäättp tatwofeMfyen.
Satoa pit)tiä pitdäpi,
Spttri jouSta jänniftddpi.
eilen mä f aroin metdSfä,
Äolm' on linnoa metdSfä;
$ff on puinen, toinen luinen,
ÄolmaS on f tunnen linna,
©e linna eroeStin linna.
.Suuf' on futtaiffunoa
.Sunni **) linnan futmanteefla.
*)

©abappa

**)

ÄunJin
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SJld faton fffäfjän noista,
©iettä antajat afunat
3a mirumat miljan eufot.
Mäet *) on fuftafäärefjittd
©ormet fultaformuffitta.
Ttaniffa amaittpiifa,
Qtma piitä piifurainen!
SJlene aitfatjan måette,
SaSfe laapitampatjafi
Supiluppaformafefi.
Tlnna juoSta joutufaSti,

,

,

SBifemäSti miitletettä
SJluien ftftoht ftmute,

SJluien atrioin atate,
SJlinun ppptöpaifoitteni,

Kdptämitten feinoitteni,
Kofjti mieStä ppptdmöd,
Kofjti fonStia uroofa,

SBaSten maimon fatmeffua.
Sof' ei mirffu juoffemafjan,
©itä nittuta mitatta;
Spöppä mirfuffi mitatta,
Ulopeafff nuoran päättä;
Sofa tiettä] pois meneepi,
Sietten Jormasta fotjentta,
UlatjfaruoSfatta napauta,
(*

Råhet
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Miiåtå f imen mujuitla,
Papeloitta paafj perästä.
Mathun päätlifet
SJletjfotan metinen muori,
SJletän futtanen Kuningas!
Sute npt fjäifjin tjärföfeft,
pitfämittaff pifofjon.
_Dtan nenän £sf)öttani,
SBainun tuntematfomafft;
SDtan f oman Suottani,
Sorroan fuulemattomafft;
Stan fitmän £>t.ottani,
©ilman näfemätt&mäffi;
(Suin fttfe pääfatto faafetaan petäjään).'
SäME)e npt fuita futfemaljan,
S.atjan armaS aStumat;an
ÄutlaiSta fujoa mpöten,
tietä mpöten.

SäSf on fitfat fitfin

panta,

Bittat jttfin, fuot jämerin,
Patjat paifat palttinatta,
SBeratta »etelät paifat.
ei tästä etååtte mied*),'
SBieäätt *) måntpfjpn mäelle,
Petäjädfeen petton pääfjän.
©iifjen tuuli turman tuopi,
t

*)

SBicbd, miebddn
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3tatfo afjmenan ajaapi,
©imuttaiS on ffifafatmi,
SuonaiS ott totjiapajaS,
Suot mettä »iereltdff,
©pöf tuoreSfa fatoa;
©iin' on fjpmä ottaffefi,
TlrmaS aifoettaffefi.

UMfjrifanat faaliin jäleStä
■Metan ef)toifa emäntä,
SKetän futfanen SumngaS!
Sule npt fullat ottamahan,
$opeat roali£)temat)an.
Sempi liinafi lemifä
3ltta minun fuftieni;
Suitan maafjan tippumafa, .
4Jopean rtweStpmäfä.
SRutP on taOat fuuntfufet,
Soifet päiroän felfeämmät,
Soimannet idnifufet,
Sfäni foaSfa *) faamat,
SBetämäf 2Benäet>että **),
Satuttamat tappetoSta.
3ltta 9ftian riifelemäf.
SKinun futtani futumaf,
«hopeani Mfjoifeneepi;
*)

©obaéta *♦)

SÖSendjdltd
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©inun on futtat far»afemmat,
SJlinun on futtat firffaijammat.
©attat jotf a tuetaan Karfjulle(Kot>
tiolle, Sfjotle) fuin farjafemddttd e»=

fimmäifenferranlaSfetaanlaitumeUe.
SttiSfd £tyto Ipnnptetty,
StteSftfdmmen fddnnplelty?
Suona f mm, tpfonä päiroän,
StamaiSten olfapäiUä.
©teit' on maatyan laSfethma
SuttafeSfa fätfpeSfä,
SBitjoiSfa f.opeiftSfa.
-Dt)tofeni ainofent,

59_eftfämmen faunofeni!
$lä forra fontareittä,
Saatya *) maion fantajoa;
Sun fä fuutet färjan felton,
.fjetffäroän M^etoofen feflon,

4>iwo tyetafyan

nenäft,

Sunfee pääft furpeefefjen;
Sai f ute ftifana ftmute,
SBetelefe mein **) fatana
_9iinun ruofaruol) oiStant
fMÖZinun l)enfit)einiStänt.
,

*)

Äaaba **)

iffieben
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S Uffo pltnen tyerra,
SJfteS on manMfja tairoatnnen!
3>ane panta pihlajainen,
SJmpäri nenän npfprän;
SoS et piM.taja pitäne,
fftitn fjMt rauaSta rafenna.
2Bai joS rauan ratfafeept,

Sa mielä mennee mioitle,
©uuMipunfa tulinen tulppa,
Semmon tuffo leurooiltenfa.
Sftefän Uffo fyaUapaxta,
SRetän fuutuifa f uningaS !
Säffe foiraft foloMijon,
Sftaffift rapaja fiinnt,
Ste ilmonen Sumata,
Suonne taittojen tafanen!
Suin fatot fatoffen alla,
9. iin fato fatottomaSfa ;
Suin fä f>oif at ljuoneeSfa,
9_iin fä t)oita fjongifoSfa.

Sddrmeen tumouSfanat
SRatofeni, mammofenf,
Maan fiifa, fitiä fiifa,

»Sulon

fultafen

atanen,

Sefjen *) lemmen juuretjtncn,
*)

Serben
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Setti raunion alanen,
Sieppi f annon juuret)inen!
©pferräte **) fpffprdfjän,
Säperräte fdpppräpän;
SäpppdS tätien fämmenelle,

Sätte formellen fonrite.

©ute fuuft, peitä pääft,
Sätfe fieteft fäpeä.
SBitla fuuft, mitta pääft,
SBitlafet ftnun mif)aft, .
SBittanen ftnä iteffin.
Sunfee pääft turpeefetjen,
SKätä pääft mättdäfeMf)cn;
SoSpa tuotta pääft noSfat,
Uffo pääft färfeääpi
pifarottla,
SRafe^iÄa rautafttla.
■MMMMPWH

4>plfeeu fpntp
2Bdt)ä Saint faunin poifa
Sefi tieolla menettd,
Saitto purtta laulamalla.
©at menonen matmit)ifft.
©en fatto f alan fetutta/
©orti forman fuomuffttla,
**)

©sfett-d itfefi
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$pptt )[)ptfef)en talilla,
©oufeteepi, jouteteepi
SJmpärt SKemanjofia
Sfteman nientä fierteteept.
«£>uuti «£>uifo niemen päästä,
SRääfäft mäen tafanen:
"Senen on mene meftllä,
Senen taima tainetjilla ?"
"SBene
SBäinämoifen
Suuten mirffa, Surjan milffa,
SBefonen menefjen milffa".
SMftieS on noufeepi merestä,,
SCalloSta plenfeteiffe
berett luotoin lufia,
SBeen *) fatotn taatelia.
SuuS on f uffoa fäeSfd **),
SuuS funni i) fufan nenäsfä;
Äaiff on täpnnä raanitoita,
©itf on typpfp fyptfeljefft.
SoS olet paf>oa tet)nt)t,
Sule tpoft tuntemahan;
SBie poiS mif)aft tästä
Settafitnn feufyfoift,
9ftafeit)in maffoift,
fappifi fifälle;
,

manaan

,

,

*)

Söeben

**)

.-

ÄdbeSfd f) Aunein
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SJluuta miittafft mifjaft,
SJlaiofft *) patjat mafuff.

Kofia
Senti fof f o f oilta ilman,
•£>amuffainen t)atfi taimaan;
©iipi taimoa tapaft,
Soinen tDettå miepraelt.
2ittt.let.f-, laatteleiffe **),
Siitti miesten linnan päätie,
fftotaUa fotiSteleept.
"£9.ieSten linna raufafatto,
ei tätjän ftfätte pääfe".
Soffo lenti f oilta ilman,
4?amu.fainett fyatfi taimaan;
©iipi taimoa tapaft,
Soinen mettä miepraelt;

SaMßteteiffe fäänteteiffe
2iitteteiffe laatteleiffe
,

,

Siitti naisten linnan

,

,

pddHc,

«Matta fotiSteleept.
"9.aiSten linna maSfifatto,
ei tätjän ftfdlle pääfe".
Senti fof f o foilta ilman,
i)aiti faimaatt;
©iipi taimoa tapaft,
*)

sSJtotbolft

♦+) gitttctcelttfeånf-i j. n. e.
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Soinen rnttå miepraelt;
Sapteteiffe, fädnteleiffe
Stttte.et.fe, laaiteleiffe
Hitti neien linnan päätie,
9leien linna liinafatto.
S.ofatla foliSteleepi
So tdf)dn pääft fifälle.
Suin fitte fifälle pääft,
Sat)teteiffe, f ädnteleiffe
Suf on pienoin t)bt)i)enUta,
Sufa fulilta futomin,
©enpä foff o fopriStaapt,
,

,

,

,

Mf)aimertaapi;

Sof on fauniS faSmoiltanfa,
©efä marrettä malittu.

"Mistäs tieftt

tert)otainen,

SSmotainen tien ofaftt,
Sämän neion *) noufemafft,
SBaSta faSmaman fanafen?"
"©iitä tieftn tetfyoiainen
ÖSmotainen tien ofaftn,
,

Sfofi Mhpmättä

fuutu;

Suutu fullatta mereltä,
$opet)itta laineelta;

émoft
*)

t,pmättä fuutu;

Keiton, nettsnn
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©potti mierapat mdtefjen,
UloSti leimat teppefjeSti."
Se m men noSto

£>ti piifa piffarainen,
Solmen formen forfunainen,
pttunen maaffan;
Suotten et tullut futfyafta.
SMftoStin Semmen lief)umaMf)an,
Sunnian fufoStamafyan
S)lt fuuen *) firffofunnan,
3Jti fappelin fatjeffan.
Sloufe Sempi liepuma^an,
Sunnia fufoStamaljan,
SJli fuuen firffofunnan,
$_)lt fappelin faMfjeffan!
©ian nafyfa ftlmiltäft,
Soiran naf)fa formiltaft,
$päältäft pat)at paianat.
SRataanpa **) nafanenäfftn,
Souetaanpa **) jormunaamat;
Sttiff ei ftiS finua naia
©uon fufaiSta, maan fufaiSta,
Saifen faupungin fufaiSta,
2Beftt)einän Mfjempepttä,
SaStefforren fauneutta,
*)

Äuuben

**)

Kaibaanpa, joubetaanpa
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SJlafeufta meffmarjan!
ei naitu natatamuomta,
Kirfimuonna fifjtaftuna,
SBiefp miimeiSfd fefänd.
Spei Sempi, fjeräjd Sempi
Sdmän tapfen lantioille,
Sdmän peippofett perälle!
UlouSfoon fiifjfo JiimafuoSfa,
Spåtåtå fjdipn perästä,
Sallista oritjin fttt.fo,
Samman liirto tan^uaSfa,
SepifoStä lehmän fiipfo,

SiSfan fiif)fo fiufuaSta,
Saftn pienen farftnaSta,

$>enun pienen penfin alta.

ei

fttte finä ifänä,

Sota

et

tänä fefänä,

Sempi nouSfe tietmmafjan
-Sunnia fufostamahan!
Sloufe Sempi lietmmafjan,
Sunnia fufoSfamat.an.
Sfoufe nuorin ttoStamata
Sermafåpftn tempomafa.
/3>o§ et noufe niin mä noiun *),
SoS et fiiljp niin mä firuun.
Sinnat tiiffu, järmet tdiffp,
,

,

*j

SJoibun
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maSfifet mapift;
SRtff et fiiS ftnäin tiifu?

SBuoret

<

Siifu liifutettaeSfä,
Särfp järfptettdeSfä !
Saitin mä maStan marmifoSta,

mettä täisestä,
3)efemään mun pienosiani,
£)tin

julistamaan putmoStani.
9-iinfuin pulmofen put)iftit,
9.iin pefe SefuS piifaft
9-aiSfen naarojen fanoiSta,
pafinoiSta parratonten,
§)afinoiSt' on partafuien!
.Sen on päätie fat)foneepi,

,

metoftn filmin,
Semmen filmin lietjaoljon,
.SaMt)tof)oott

npt fuitat

fuuttama^an,

hopeat i)etiStämät)än!
SäSfä maStaSfa |,pmdsfä
■Suin lienee testien tufu,
fJliin on miestä fafjtomaSfa.
SäSfä maStaSfa f)pmäsfä
.Suin lienee urpien lufu,
9liin lie lufu futt,aft'en.
S^oStin Semmen tieMfmmafjan,
Sunnian fufoiStamatjan;
Sttlipa metinen piimi
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SJlefifeStd taimofeSta,

©ato mettå taimofeSta,

SJletfd

taimafjatt namatfa;

SBield metdtt piifataSten
Suleepi SuruSta miejät,
Pojat toifet SornioSta.

SBäinämoifen
Ätelti *) want)a

Stettof.

SBdinämoinen

.Suffaroa paitattua
SBpotfä miehen naimattoman
.Siettt voanfya SBäinämotnen
Maantiettä mafoamaSta,
©pänpottä Mf)uutamaSta,
SBeneMt)eSfä mieremdStä,
spaatiSfa parahtamasta.
.Stetti manMfja SBäindmoinen
©pomdStä ftian fuotta,
4)auin muotta muotimaSfa,
Stymenan alasta puolta.
SaSta uneen fptmettätSfä.
SKiSt' on pulmat puuttununna,
Saifiat tapafytununna?
ÄimiStäfo, fannoiStafo,
*)

Ätetft
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SBai on mangoista afoiSta?
SBai on matturaunioiSta,
SBai on fiitä feipäpästa,
SoSf on forppi foinittuna,
SttuSta lintu mulfuttuna?
Sule turma SumataSta,
peippo pengen MfjattiaSta,
SBara maimoiSta ppf)iSf a,
Surma Suonnon tpttdriStä.
Uni ulfona fpfpppt,
Unen poifa porStuaSfa,
Souffaapi omen tafana:
"£)nfo laSta fdtfpeSfä,
£>nfo pientä peittel;eSfä,
SBafaiSta maattetnSfa?"
Sule tuufutjun Unonen,
.Sdp Unonen fätfptjpni,
Sapfen pienen peifteefeMf)en,
SBafatjifen maatteift'f)in ;
SCnna maata tapfen pienen,
Semätä mäMEjämäfifen.

Sumata laSta,
Matafyuta Maatiainen',,
©aift tiffafin temdtä,
$luMa

Sapfen
Säffää
Maan
-Satfen

orja olla jouten.

npt maata maan tumalla,

tumalla, puun tumalla,
fartanon tumatta.

3G

SJ? aaria mafafjuftaon,
Sumata plöS noStaofjon
Sumalata fitttämdfjäit,
SefuSta ptiStämäfjdtt.
©atraifa fplmettdiSfd.
MiStd puuttu putmaME)inett,
SKiStä tatfia tapat)tu? .SimiStäfo, fannoiStafo,
SBai on mangoista afoiSta, j. n. e.
SietomieSten tienosilta,
Saffipäien laine(;i(fa
SJoitien noroneniStä,
MäfipätStä moprpmieSten
Mullista mut) ajamista
Maista tiifuteltamiSta
Sttmmetfoirain foiSta,
,

,

,

,

.SalmataiSten fartanoSfa,
Sarl)un filjun fatliotta,

Sdemon

reumuntafiatta

,

Säniffen jämintämaalta ?
Uffo taimain napanen,
Sftemopilmiin reunal)inen!
$Piä pitmiSfä feräjä,
©äfefyiSfä neumo fetmä;
SftoSta tonfa tuotetulta,
$)ilmi

pitfdlfä perättä,
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Sofo folmelta tafyolta,
peffatta ppjdptä,
9.urin puolin npMf)jäptä;
©äa fpitä fäärmepiä,
©äa^rauaiSta xaetta
9.oien noitien norolle,
SietomieSten tienopitte j. n. e.
Sufyat tuettua" tuteepi,
<Bata f)erran fanfar ia
$tät.ättä taimofeSta.
Sfte tueopi

tutifen

miefan,

tyatafyalta paimenetta.
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92t)ft)femptd Punoja
ja Sauluja*
Saulajan atfumirfi.
Minä mieS mä^ämäfinen,
UroS Mf)dffoMt)engellinen

en

ote ifo iältä,
SBaM^ma marren faSmannotta,
en ote opiSfa ollut,
.Säpnpt foulufumppatiSfa;
SBaan jofo rppMtpnen runokin,
Saifaf)tanen lautamajan.
Sautan, lautan, meitofeni!
Slnna aifafi itotjon,
£>ta futtafanteteeft
Sopeaifen orren päästä;
Soinen f anna fammarista,
©ormet fietitten fomita,
Äänet pftfepen afeta.
Slnna finä ©uomen fanfa,
Slnna ©amo, anna Sainu,
Slnna armaS Sarjatainen,
Slnna 4?ämef)ett afuja,
Slnna fuutua fujitla,
Slnna faifua fpliSfä
©efä foitto, etta laulu,
Stotefoft totinen.
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©ormeuffen (aSfemtfeSfa.
©ormeuffen fomat fanomaf,

Umpijärmen uuet poStit
SRpt on tullunna tutufft,

Meiän maaSfa mainitufft;
.Suin on juoSfut Sortanimme,
Saonna fatametemme.
Sänd futtrra funnuntaina,
Suuri jul)taME)elluntaina,
Äanfa faifft faimaMfjfaapi
.Sirfon luona fiiruMfjuSti.
©illon fillat fiirrefti^in,
Saituritfin taSfettitun;
Äofonanfa SortitaSta,
ÄoMt)fa fartanon perästä
Mp&tä mirfa^an meneept,
Soen fuuf)un joutufaSti,
SpifafeSti
SBeen fanSfa faufjeaStt
©amaSta fauSta *) tuoSfa
©aatu furfiat fanomat
4?ätät)uuto l^uifeampt
.Somin tmuti Matti «gmtffo,
Speffo paipafjtt paremmin,
-SomemmaSti Sortitainen:
"olpt taift taloni mennä,
*)

©abusta
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Maatua maafjan fartanoni;
SBiepi miimeifet etotti,
Tiitoista meffajoffe"
Ttänt faifu fattiotta,
©aareSta tåmå fanorna:
"Suofjon fuotamme fufamaf,
Stafafjemme raufiamat"
Suffart tujaStt fjuuti
SemoSfaSfa temmon laitta t
Suofjon matffitti majoopi
Safat fietfpmat Ufafjan"
Kirffofjerra JiiurufjuStt
SJlpötd mirfoa meneepi,
SBettetjettd mettä mpöten,
SemoSfafjan tennäftädpi.
Suffari fano famaSfa,
SRuotin fieten ferfoaapi:
"en mind apua faattut
Säfjän tpöfjön tattamilta"
Kirffofjerra Jietettättfd
©attoopi famaSfa pättett:
"Kenen fjepo fjettefjeSfd,
©en Jäft oma atittna"
Bamatta fattaSta tuosta
Stti tattari opifff;

SBerfamiittattfa metäff,

pädttänfä pojeS puofti;
Kofjta tarttu tammafjanfa,
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Staftnfa

ptoS amittt.
Bitte Suffart fanoopi.
"tlto tjästt tuosta fntott,
Älä matffini matita,
Äptlä mä fun fuimatle fuletan,
Baatan pappilan pilaatte,
©iellä faanen fuutmn Julie,
Spatomttnalta mirotan,
©utailen fuuruSmeellä.".
Bitte Suffari fanoopi:
"SBoipa juutasten tefoja,
pirujen papoja tbitål
Minä mieSfä enftmäiSfä
SCnnan f uutta ftytafunnan,
eftmattatle matitan,
(_ittå faaf)a *) ruunun fafon,
ei)ttä eloista maffon,
pinnan MfjeiniStä fyetifin;
peitoista paraS panema,
k

SBtelä niitpiStä nimetä
Sa fanSfa fatafutuiSfa,

SCiafftSta

**)

aifafumma."

MieS oti fainu Sarjalainen,'
Matti muita muitterampi,
So fotjta fanan fanoopi.
*)

©aaba

**)

2Cibat|%ta
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"Minä mieS lät>en fplä^än,

■Suleffelen Suopio^on,
eftmattatle malitan
Sätd fuurta furfeutta,

.Suin on meillä fuulununna,
9-äfpnpnnä näillä mailla.".
Sopa tofya SoutufuuSfa
©aatif)in

fanorna fuutfa,
faatu fuiniperra,

*)
dtt' on
tamea,
Santmittari
SöenfuuSta jouMf)iparta,
Soti' oti tyarma IjammaS fttuSfa,
tyufye fanSfa puuttumainen.
ÄeSfeltä fefdfpäntä
Stlfo fjerra fjetpontamen
SoimituSta toimitella;
SBaan ei mielä marfin mirffu
iOllut meitle Otma fjerra,
ennen fuin fe ennättääpi
©aafja pienet faafamanfa,

Ääftanttmet amarat.
Stttn on Mljjerra
Sullut mielitte

StiileSfoni
tutufft

Stftoita aprifoimaan,
Mitä marfin maStafafjan.
©uinifjerra fjempeästt
*)

©tj.nty.nra
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©anoopi famaSfa peilien,
Tlno antimet parafjaf,
Sermafpnttprit tpföönfd
TtffeliSta aito fuitti,
SuutenatttiSta lopetti,
©iitd Ijiefafte tjtantmat,
Sammin pofjjatte latomat.
Sotta npt tofjina fdppi,
KoSfen rannatta tofjina.
©omafeSti ©onnit *) juofff,
Tljelimat ajutanftt,
latonutta faipaffmat.

"Min on mettnpt niitfunurmi,
Main ott meifte fuutttnunna,
Äaufoa Jajafjtanutma."
Bautta fuuret fuittifjerrat,
-Siisti JirJott palneliat;
$auanfaimaja pamafjtt
■Kormattenfa JoSJeneeJff;
Saffi tenti tiettetjette,
Spippa t)ietatte putoff,
Kosta Suffari fujaSti
■Kopafjutti forman päätie,
©uinifjerrat fuutufffSfa
©anoopi famaSfa fjeitte:
"«£>eretfäänne fjelpommafft
*)

SWéfon

ja ICyrtsfott
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„

SuoSta fiiStaSfa fimaSta!"
©ifte Suffari fanoopi:
"Pafjnan potjja ott pappilaSfa,
Puotipäimd luffariSfa,
©intte ftimotta menemme
Sa tulemme futtttiatta."

UlimiSmieS SJlattfelin rtjöétöStd.
Suti Jummat fuun

ifufet

.KoreaSfa KoitereeSfa.

•

SJlanteti matala fjerra,
UlimiSmieS tifjama niSfa
SU ottaja merojm,
©aattaja famurafjojen ;
enffn rpöSti UlptföläSfä,
Bitte Spåttblån fjdmitti;
Pani turftt tuffufefjen,
©arfatormet faafajaff ;
Bikå toti fotifjinfa
SBenefjettä mettä mpötett,
TCfat airoille afefti,
4?ienoformet foutamafjan;
Kiinnitti Kimitafjette
©outi Suuman faaren pääfjän,
Sauri fjuufjaSta futeepi,
tjämpämästä ;
Sdafitt rannatta tofatjti,
,
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4?pmdn tjerran fjeitttfoSta,
SctjoSta

temidturmatr.

Uloin pufjuupi purtfaturpaj
©amon raffi raSfttttaapi:
"So fotitta fotiff rpöStin,
Sfin entifet eloff."
Sauri marti maStoaapi:
"SBoi ffnua Spiien fjurtta,"
©amon raffi, farfatanffi,
KoSfaS mun totini rpöstit,
Stit entifet etoni;
So oten meron metdnpt,
Äuittini ftttettattunna.
SJlanteti matata fjerra,
UlimiSmieS titjamattiSfa;
Kofjta formatte fufaff,
SuoSta tuff aijan tufjatti;
Sauri atte tattfiaapi.
SJlarfefta matata maimo,
SBaimo JauniS Kattiafar,
So näf i tufjun tutcmatt,
«fjätäpäimän pdäffe faaman;
S>tti olfia metäStd,
Spati rannatta fjafoja,
Pani paffun pattefjitte,
Hitti liioille titjoitte,
SJlanteti matata fjerra,
UlimiSmieS lifjamaniSfa
,
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Suttti foSfeman fo»aSti,
Kipeästi fiufafoman;
SBeti mleffanfa tupesta,
SdappaiS rauan fiittamäifen,
Pisti SJlarfetan rnapaan,
Kaltiftaren fautatuutjun.
SJlarfetta matala maimo,
SBaimo fauntS Katfiatar,
eipä mdstid »alitutut,

eifd pädtd etmättättpt,
Sempaff terästä mietan,
päättä Jpfpi Jptfitatfa,
©etJäfuonia ftp eli,
SJlantetitt mafjatifjoja.
So ufot unesta nouft,
$arafat ptöS fjamafjti;
Pian piSttfjen *) pifjatte,
•KuuriStifjen fuutemafjan
KattiStifjen fafjtomafjait.

,

"SBoi mind potonen poifa,
SBoi poifa poton atanett!
SJlifd tie foatt fuorittanut,
SBettätdifen miefjättdttpt
SJlinun raufan rantofjini,
Katmotietteni fatalan."
SuSff juofftSfa fjeleepi,
*)

tjeitänfå j. n,. c
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fjajatla ftimin,
$)urStoanfa puiSteleepi;
päästi Mantelin manatta,
$pmän fjerran IjetmetiStä.
Siioin puMi^uupi purtfaturpa,
©amon raffi raSfuttaapt:
"ÄläS fjuott, .gnien tyuora,
SBielä mä fun fafolle faatan,
Sftapfoan rafyan meolle,
SeräjiSfä fäpeSfäm."
Marfetta matata maimo,
SBaimo fauniS
Jpeti fyetmanfa foMfjottt,
SftoSti fjarmafjan tjameenfa,
Sftäpttt mtimeifen mityanfa,
$äpiänfä f)ättäf)pttt.
Saurt lafi^tn meneepi
Stina affanfa feralla,
SanSfa Sattiattarenfa;
$uopertnen *) manfja i^erra,
Safifirjaanfa tufeept,

perästä:
SfttmtSmieS nimeltä fuullut,
Sutfiipi toen

SBaan ei fuultut funniatta,
$)otS ois **) pantama miralta,
-Sorjattama funniatta.
*)

boberg. ♦♦)

Otifi
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SBaan

et

tjettä fjelpon

lailla,

§>ani muStafft paperit,
Spontt firjat toifommafft;
Sutfia on SuruSfa fjerra,

.£pmä fjerra
Sutfi tuomari SuruSfa,
«£>pmä fjerra
SHimiSmieS nimeltä fuullut,
SBaan et fuullut funniatta,
SBirfa miepi fjetmettifjin,
piinan paiffatjan pat)aant

Suolemafyan fauMfjia^an.
paimenten foiraSta.
Äummurannan fuullut

piiat,

•Satrina fipofaponen,'
Siifa piia lipperoinen,
Sfnniffa aniparainen;
3>aamo paimenten ifäntä,
Äämtt nuot piennä paimeneSfa,
SaSfa lammasten feratla.
peitit leipänfä teMfjotte,
Säiliölle faffaranfa.
£li $altt parras foira,
ennätti emäfjät fpoä,
Saffaraifet fattiotta.

49

$aamo paimenten

ifäntä

fuuttua fufjatti,
Sdafffn foimuSta rapaft,
Sonfa futffufjun furautti.
©ano fttte faattaneenfa
s>ufufjun puottaneenfa
"So npt on fuotlut foira ruffa,
Staffi ruffa rauennunna,
entinen emoffifoira,
pienten penturiin tefiä."
Miffo oli mietjiä parain,
4j)uffa muita muitterampi,
£>ngetta ofattomatta,
SoMtjta

,

:

SBaimafetla pppmpffellä.

S6pft fofjta foiran raaon,
Sa fano fanatla tällä:
"Sie fiitettp Sumata!

*)

Sopa npt pfjpn **) erääni,
©efä fatun faatitjint;
Sof' on tuofjon faufo fuotlut,
SBeen raffi rauennunna,
SBai lieneefå itef ttmeS,
Uuppununna uintatiellä
SBeftmatfatla mäfpnnä,
$ufun pofjjaan puuttununna;
,

*)

Staabon

**)

SJbbtjn
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■SoSF on fuuri fooStanfa,
-eifä näätäfen näfonen."
£)ttt ftitä ongen ftiman,
Soila tuon meti meneefeen,
Sllfo foutoa fo'reejtt,
SBifemäjti mtilfeteliä;
spufun fatmeMfjen famoft.
«£)uffa raamo rannifotle,
SBetäft meneeStä fotjta;
Satjto fiitä f arman juurta:
"£)nfo tåtå
ftrifat fponnä,
Sonfinna mefttorafat ?"
Suoli' oti faffi SarjataiSta,
©efä heiffi
9.uot fano famaSta fuuSta:
"SBoi finua fjuttu £uffa!
SoSfaS foiria fofoat
SeSfetlä fefäfpäntä,
Stftt tuon tatmetlain famanna,
Soutun alla juoSteSfaft,
©pänfuiaa fpöäffefi."
•£mffa armafi afian,
Sa fano fanalla tältä:
"£>tfaat maiti meiffofeni!
ei mie.' oi mifoa tullut,
SoSf on fuolalta fjumempt,"
SftafeMfjilla raSfafyampi,
9f.iin on fetpo feitofftSfa;
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Sästä mä pian pitofet
Sofa påiwå joulunani,
©efä feStit fefrinäni;
Slnnan fuotet foutajatle,
spään perän pitäjälle,
Maffat maatta fafjtojitte,
Siifatle timjamin paiffa,
Stnnitle aniparaMtjan,
Saffarmaffaran SiatiUe,
Äoiran paSfan spaamalitle,
Sof on mienpnnä mefttle,
©urman teille tpontänpnnä,
Sa $ufuun puottanunna.
Sarmatan SptöStä.

4?pm' on tptto
SauniS Sarmatan fptdSfä.
ei fuate ©uomen mieSfä,
ei faMfjo talonpojasta;
Saptoo maata manttetiSfa,

SBerfamiitaSfa

mtrua,

afua.
foria poifa,
mteft fauniS,

Silla furtifan
©afjmisfon
Äapitaini

Suo on tilalta tuleepi,
SCSteleept pon aluSfa.

3>tan lut^a^ti

tufjifte,
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Sdtjettif. *) tddmdn päälle,
©etän Ottoa päälle fatjto,
Suunteti fujan ftfäSfä.
Suolien riuna ripfattitjin ;
ei riuna mitään maffa.
Suolien faffi fapfattiljin;
ei faffi mitään maffa.
9.upitainen rupfattitjin
Sot' et faiS fanaa fptätle,
Sirffofunnan fuulumitle
tietpmilte.
Kupila
jotain
maffo;
So
ei faanut fanaa fptätle,
Sirf f ofunnan fuulumitle
tietpmilte.
enon Snfa päälle fatjto,
Suunteti fujan peräSfä.
Suo faatto fanan fptätle,
Sirffofunnan fuulumitle,
,£>eimofunttan tietpmitle
SBeiffofaifen miifaS Saafo
Sefi mirren miifafjaSti,
©anat taululle lafofi.
,

,

,

,

UtiffeiStd KurifaSfa,
KurifaSf of fuuttut maimo,
Kaifa faifiSta paratjitt,
*)

ttyttti itfcnfd
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Sof on mirren meifannunna.
Säppi laulaen fptätld,
.Säppi mielä toifeSfain.

ÄurifaSfa fuulu fummat,
Sttfo tiita riffetjistä,
SatmajautjoiSta f apina;
Sllfo Sintti SotjofeSta.
Sintti pisti pienen tuuman,
Sefi liiton Sentjufelle
Soutun pitfifft pppifft,
Sarfotteti taMfjmanaffi.
Suin tuli tupatjan Matti,
Sotjonen fano famaSfa:
"ei npt Matti maata joua,
eifä Senfyunen temätä,
ei fumoljott fuutumetla;_'
Soumu Matti joufineft,
spprittäp ppsfpneft,
Soumu joufefi feratla!
SBiefoon petfo
Sanna tuonne falmajauMtjot
SuretfuuSfa fuffaroSfa,
pienen pitjtajan nenäS|ä,
Safjen f annon fjaaruf aSfa 1"
Säfft mief;et marftmafjan,
Sutfemaan fujan fifälle;
*)

Souba

*)
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Sotjonen aStu eellä,
Matti matfuSti jäteStä.
tfiati fatjto rappufttta,
Äpfp fofjta Sotjofetta:
"Minne mieljet matfuStamat,
Sunne fuletta urotjot?"
Sotjonen fano fomaSti:

luofft,
luontofappaleitjen."
Suoffi
ilati faipafi tumaSfa;
Siifa tStu iffunaSfa,
2lttapäin patjoitta mjetin,
©ano fiemitlä fanoitla:
"Sofo npt juutaS lienee
$tjet mieljet pttpttdnpt
©pomään uuetta tifjoa,
Seufjfot, maffat ieittåmåt)ån,
Suin fuutuu fumu tumaSfa,
$älp IjärfäpuonefjeSfa,
£>uto futjft orren alla."
heiffi fjermoton mafafi
SaSten fanSfa lattiatta,
g.enfin miereSfä pefjuitla;
Stati $eitin tjeitafjutti,
$165 noStt pfftnänfä:
"Soumu futtanen fujafjanl
So npt on fujaSfa fummat,
"Saffifjin fjemoSten

Sapatjtunna tanfjuaSfa;

55

£>ta peSmett perästä,
Mittaporffa porstuasta
puristele puntariift,
Serju eeSfä Senfjufetfe;
Slnna fumpofet fujaSfa,
Sfot läffpt täämän eeSfä;
,

Sot' ei liiaffi

lifjoa,

Sapeftaifi tatjmanafft."
-Suin fuuluu fumu fujaSta;
.£>ätp MljärfäfjuoneMfjeSta,
Somu toifetjen talotjon;
Mari manfaft tumaSfa,
9.utoSti rufoeteepi:
"9-Oufe SaSft lattialta,
StiSfi renfini rehuilta,
«Potrpnen ptoS potäfä!

Määr' on päästä
poiS oma ifäntä,

£)ta

SuSftn

foprista fomiSta,
SamaloiSfa fauneista!

Saff

on

miestä Miatofia,

SotmaS on fotonen SuSft,
Sotfa tpomdt Ipptpfdtlä,
Mittttporfalla porimat, ,
SaHiSfa tamaffomaSti."
Säfft Sotjonen fotiinfa,
3fntti astu afjferaSti,
SirmeS fiitu fainatoSfa;
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SuSft jutmaSfi puristi,
Sa atjiSti aljferaSti;
junasta putoft maafjan.
Matti fano mafjtamaStt,

£)famaSti £>ttin poifa,
Soman äänen Sotjofette:
'\£)iiS tjuott fjemoftStaft,
Sempo lehmän fuotioiSta;
MdäppdS juo jouluna olutta,
Kajarista patfaSfani!"

Sämän tuhman turman fanSfa,

Soljonen furee fomaSti,
Satuu 3lntti fatferaSti:
"Meni entifet eloni,
Meni fuin tietoon mereen
Suin tuo juutaS julfi faatto,
$Piru pitjtajat ptjptti,
Sempo topft (ätfät (ädmän eeStä."
,

Matti

fano

maMtjtamaStt

,

SfamaStt ' otlin poifa,
Somau äänen Sotjofette:
"Suin et panne patfaSfani,
Suuntanne rufifjitaft,
x>sJoS
Sptlä mä foStan Semmon foircm.*'.?
Sa panen omat pafjaft:
Surmin fttfatjan fuperot
Soprin tartut tanterefjen."
Mari Mattia tifiSti:
,

57

"Sftattifeni, marjafeni,
tlå fuutu fuotenf aijan!
må fullen paraiten patfan maffan;
runttafjan rufiita,
IRyt jo pistän ptiroljota,

mina

Stråman ftan lit;oa."
mäti mattia opetti
Saman muofft taitamaUit
"2Bie on fonttSfa fottift,
(Emotteft enftn anna
2Banf)oiStanfa maimoiStanfa,

maimanfa perästä;
£)tli faapi
niistä
£>fan
SoifjtimiStanfa tikoista,
$P»»tämiStään piirot;iSta;
2Cmta ftitd 2Cnnittenfin
$PiStä fanSfa Katritlenfin.".
Koljonen furee fomaSti,
Katuu %ntti afjferaSti:
"mani entifet eloni,
mmi fuin tietoon mercfjen,
Kuin tuo juutaS jutfi f aatto,
3>tru pfylafat »fj»tti,
Sempo lo»ft tdtfät läämän eeStä."
matti fano mat)tamaSti,
£>famaSti Min poifa;
"iV itfe ifäntä ruffa!
2Banf)an

,
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ei finun elofi joua
Sietten tietämättömälle;
©uru on ©uomeSfa etoSfa,
Satomuof on SarjataSfa.
SoS ei minuSfa mieStä liene,

£)ta

©airafen

tjemonen,

Sija uuteMfjen fpläfjän!

maalle
Suoaan piru petifeStä,
MuStatuffa muitta maitta,
$Poromeffo $ofjjotaSfa
Sotfa toiftn toimittaapi,
Sf jamat tämän afian;
Sotfa tuomat tuiman puSftn,
.Serattanfa Seiutaifet;
Sotfa joufen jännittääpi,
.Siintefjefft fiinnittdäpi,
Sotfa antaa aifa paufun
Sofo spemtafen pereette,
Sfjotten imeifien, *)
Sduumitlen on raamaitjen."
Sumataanfa SuSfi tuotti:
"SBiel' on tuoja taimafjaSfa,
entifellänfä eloSfa, \
Sof' on matjma marjetia
Sapfttaumanfa feotta;

Mä porautan

,

*)

3t>mifien

t,

ifimiéten

,
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Sot'

et

ppStp 'JPofjjan piittt,

eifä ampujan afetjet.
Säpf on noiat *) nuolianne,
Stmpujat afeitanne,
SoS tapatte leimat tanMfjuaSfa,
Säämäfjdn täpäffofietet,
ei ppStp imeiftfjin.
So npt on joufet fatfennunna,
Seppäpölfpt p6tfdMfjtännä,
Stiepututtot tottpnpnnä,
Sanfafotmut tauennunna,
pienet piptajat patanna
SmaSfaft uuniSfaft,.
'JPatamaSfa pätfiSfäfi,
Soutun pitfinä pptjinä,
SaSten päimänä paraaSfa."
Matastaan on Matti puisti,
Sponfä eeStä Spffptäinen;
"Mitäs panet palfaStani,
$MStätf6 pifarin mutte,
SutfoMtjotfo juomapullon,
tacoja,
$aatfo
_Saan paat ainoat elofi,
tyittån matfan fäptpäni,
©aton fuuren famottuuni?"
*)

Stoibat
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©anan

faaminen.

Sumonen Sumatan tuomat
ÄtmoS faattoo fanoifft
Suonne fuuttufjun fptäfjän,
SBäfemäfjän SBdrtfitäfjän. ,
©aipa fuitenfin fanoifft
Suonne fuuttutjun fptätjän,
SBäfemäfjän SBdrtfitäfjän.
©iettä lenti temmon laitta,
Silomaarafjan f ilaMfjft,
SauSfajdrmefjen fatafjti;
Bitte matfttSti Mafariin
©iitä fai ©aarimaaraan

©ieltä Ijäitäfjti

S o p p u.

Sisälläpito.
Wanhoja Runoja.
Laulajan alkurano

=

*

*

Wäinämöinen walmistaikfePohjolanSotaan
Kosiominen
Rukous. fotaan lähteissä
Mehtåmiehen Rukous
*

«

Rukous peuraa pyytäissä
Rukous jänistå pyyåisså

»

■

«

*

Hylke npynti

Kofia
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*

=
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*

=
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*
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2.
6.
10.
11.

14.

21.
23.
=24.
=25.
=26.
27.
29.
31.
34.
34.
=

=

*

Lemmen nosto
Wåinåmöifen kiellot
Lasta uneen kylmettåisfä
Sairaita kylwettåtSfä
»

*

»

»■»"'.>:'>.;*

Karhun påållifet
Uhrifanat faatiin jälestä
Ohon fanat karjan ulos laSkeifa
«Kåårmeen lumousfanat
-

*

Siwu 1,

=

=

=

=

=

=

36,

Rypyfempiä Runoja ja Lauluja.
=38.
Laulajan alkuwirsi
=39.
■
Sormeuffen laskemifesta
=44.
Nimismies. Mantelin ryöstostä
=48.
Paimenten koirasta
_

*

'•

*

*

=

*

=

»

=

=

=

=

*

Nikkeistä kurifasfa

=

=

*

=

Sanan

=

=

=

Karmalan Sytöstå

faaminen
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«

=
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Punoja ja Sauluja*
Soinen £>fa.

Soonnut ja pnmttäijtttfn.t
ELIAS

LÖNNROT,

$pi.itofopt.ian (-.anbibati.

4J@B@39l©3©@Ä
präntätty 2B a feniuf fen tuona SBuonna 1829.

Muistinpa minäfin muinon,

SaSfa laulelin
haimat pitfät

jotafin,
paimeneSfa,
fujitta;
Sttat fultafet
SBaan jo on mennpt mielestäni,
Murentunna muistostani
©anat faiffi famtifjimmat,
Saulut lapfuuben paraimmat.
,

©ftpui&e.

lainan £>fan

ebellifeen jafoon faabuiSta JRunoiSta

omat Saulaja, Semminfäinen, Kuttaneito,
9cepoa ptjotäiSfä Kerimäeltä; Kanteleen©t;n=

ttj@nolta;S3an^a mef)tämie3 3uumalta;Kärp=
pää ptjotäiSfä, £>ramaa ptjtttäiSfä Kitteeftä;
Kofi on Sumut Kerimäeltä, Mttedtå, slomant=
fiSta ja fJiefiSjärmettä. SOBanljoja Saufuja, joita
minä jälfimmäifeen jafoon olen panettanut, taulomat
rotc>t ja maimot PimaaSfa jofa ftjtäSfä. #atultifeSti
fttjotin minä niitä mitä miSfäfin paifaSfa ftjnttj,
toaan ufein fain minä eripitäjiStä, joibenfa mäti föi=
ftnaan oli monta fpmmenfuntaa penifuormaa, fa=
man taulun melfein offtlfä fanoifla. häistä olen mt=
nä malinnut präntättämäfft fen, jofa mielestäni oti
paraS ja tätjbefltfin fillä jofaifeflen minä en ote faa=
mtt tilaa, ©aattamat nämät manfjat laulut olla
iratofifatoja manfjemmat f uin luultfitfaan; tafji f uin*
fa olifit net muutoin fillä lailla joutuneet fjajalfe ja
tulleet fanfan tjfjteifefft omaifuubeffi, jotei niitä jo
manfjoitt aitoin efimanfjemmifta oltft laulettuna? 3ti=
nafin IjaaStomat manfjat ifjmifet fjeibän lapfena fuul=
jeert niitä paljolta taulettaman ja taitaneen fiflon itelfin,
mutta muofien menneSfä fanomat fje menneen muiS=
tonfaftn. Sfmantuifi niitä mtetä joffifm, jo§ jofu
niitä fofoifi, maan muutaman ajan perästä on fe
toti tttt)sl>änen. 'Slet epä parafjiten felittämät, min=
lainen elämän muoto ja mintaifet taroat maniana
aitana Karjalan ja ©amon mailla olimat.
,

Sisalläpito:
Wanhoja Runoja.
Laulaja
s
Lemminkäinen
Kosion Lukuja
Kanteleen Synty
Kultaneito
=

=

Wanha Mehtämies.
Kärppää pyytäissa
Orawaa pyytäisfa
Repoa pyytäisfa

=
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Sautaja.

pitfä poifa,
Sappalainen, lieto poifa,
SBett mirjtä reettä,
©aanitta fanoja faatto.
Silafjtt jalaS fimeMfjen,

©aant meiän fatmamefjen;
©iitä mä fanoja fain,
Suorman mirftä fofoftn.
Säptppfé tatå tupoa,
Sainataanfo lattiata^
Soifin mirteni tupaMfjan,
■Santaiftn fatoffen alle.
Suin ei täptpne tupoa,
Sainattane tattiata;
SPuran faanini fatotte,
SBirret miefjfoitte jafcten.

"Sä»f»»pä tdfa tupoa,
Satnataanpa tattiata,

2

Miesten tauluja fafella,
#»rättlä tjömdfufuiSten"

*)

Sautatfinpa, tattatftnpa,
Sfajaifinpa olifin,
SBaan en mä rafjata taula,
©uuta futtata fututa,
spieffä fiettä penningitä.
Sautajan tafi pataapi,
Stunoin **) fulffu fuimettuupt,
SBaan ei format fuuntetian.
empä åiiå anoift,"
enfä paljoo paffoaifi-;
Stytä fannua olutta.
Suoppi tuotiijin olutta,
Sunpa toinen tuotaififjin
©aiftn faanttla fanoja,

SfteeUä

,

mirft'4 metäiftu;

Suin ei tuotane olutta,
SBien on mirteni miluMfjun,
$>oiS f annan fatoffen atta;
•Serin mirteni f erälle,
©pffprdlle fppttätteten ;

pistän felffaMtjant
©pffprän refofepeni;
Äerän

,

©illon lautan, jotton jouan,
*)

Cateilla

**)

Stunoiaii

3

Kun en Jonfa jouaffatjan,
9ltin en fttton tautaffafjanSBaan en lauta enftnfäfjdn,
ei oo Jutta JuutemaSfa,
£)ma armaS oppimaSfa;
Sn mua Juufet JuutemaSfa,
SppimaSfa Ijongan offat.
ennen fuufta fumarran,
Kuin fumarran funnotointa;
ennen patmeten pajuja,
ennen Jun palmelen paljoja.

SemminJdinen.
9-itn tuo

fano Semminfäinen

©iitä fofjta äitillenfä:
"SoS ma tätjen fulfemaljan
Säpin maahan tanfofjtnt."
Äiti maStafi mafainen:
"Älä mene, poifafeni!
Säpin maahan tanfofjifi;
©iettä finä lauletaMfjan
©uin fptefjen, päin famefjen,
:Sppenifjin fppndSmarftn,
Soprin fplmifjin porofjin."

Säffi

fofjta futfemaMtjan
SfStu päimän, aStu toifen;

4

jo fotmantena
3>ääfi fitte tanfo^jifa;
"3CnnaS, affa, tpttöäft

en

tuota paljoin pitdift;

©ptiSfdni fpöeSfäni,
ÄdftSfdni fäpeSfdnt,

©etäSfdni feiSteSfdni,

mai)ani alta."
"empä anna tyttöäni,
ennen fuin Mtjiifjät $iien fjirmet
$iien nurmien perältä",
©iitä MEjiitjti |)iien fjirmet
4?iien nurmien perältä;
©iitä toaati maimoffcnfa.

MaateSfa

"empä anna tyttöäni ,'
ennen fuin fuiStat fuuren ruunan
•l-iien nurmien perättä."
£>tti futtaofjjaffenfa,
■^jopiaifen marMtjaminnan ;
sJtiin fanoopi Semminfdinen:
"Uffont, plinen SefuS,
MieS

on manM.a taimatjinenl

9.oSta pitmi luotefjetta,
Soinen lännestä läfjetä,
SMolmaS fofjofa f oilta;
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©prjin pMtjteMfjen fpfeä, *)
SomatuSten toufafjuta;
©a'appa jäätä, fa'appa fjpptä,
©a'appa rauaiSta raetta
SfjtaMtjan ppfjän orifjin,
sppMtjän taufin lautaftttel"
©ato jäätä, fato fjpptä,
©ato rauaiSta xaetta
Öfjtafjan ppfjän orifjin,
sppfjän laufin lautafitte.
©iitä fuisti fuuren ruunan
4piien nurmien perältä;
Biitå toaati maimoffenfa.

"empä anna tyttöäni,

ennen

fuin ammut joufjtenen joesta,
SBirraSta mifjannan linnun;
©itiä maffat mammun maion,
SoStat emofen foMtjuni."

Meni

ftitd

ampumafjan,

Suti anfara anoppi,

Spään

mätäft mättdfjäfft,
Salat raian tjaarufafft,

Muu ruumis tafjofft puufft;
So fufan meri metttjöpi,
$arja fjurmctjin futuupt,
*)

Stjfää

6

©iti' on loppu Semminfäifen.
Bitte äiti äpfjfäjeepi:
"So npt on poifani polofen,
©efä loppu Semminfäifen."
$Pani fiitä purStöffenfa
Seipälapion lemiän,
etoljurStit fiimiffenfä;
Säfft fofjta lentämähän,

Senti tuonne löppptteti
SJljeffän meren ptite,
Meri puolen fpmmennettä,
$Puut punafet, maat ftnifef,
Setjet lemmen farmattifet.
Spfp tuotta poifoafa
"MiSf on poifani potofen,
©efä tyrmän tyttäreni?"
"Suott' on poifaft potofen,
©efd törmän töttäreft:
KttpeniSf on f»tjnäSmarftn
Koprin ftjtmiSfä poroiSfa,"
,

efjti tuotta poifoafa,
etjti tuotta, eifä töpä;
Spfp fofjta poifoafa,
"MtSf on poifani polofen,

©efä tyrmän tpttäreni?"
"Suoli' on poifafi polofen,
©efä tyrmän tpttäreft;
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SammtSfa JatattomaSfa,
Zitoan afjmenettomaSfa."
Suotta etjti, etpä lööä;

Köf» Jofjta JolmanneStt,
"MiSf on poifani potofen,
©efd törmän töttdreni?"

"Suoli' on poifaft polofen,
©efä tyrmän tpttäreft:
SBirraSfa mipajamaSfa,
ÄoSfeSfa fofpajamaSfa."

*Dttt maSfifen fjaraman,
«giaramoipt mpötä mirran,
4?aramoipi maSta mirran;
Min faa fättä, fun faa päätä,
SäStä poifafen tafenft.
Suti turma mättäfjästä,
$Poifa pohjasta pieni.
Suotifjin tulinen tuoppi,
Sutta termoa ftfäsfä;
$>uf)u ferran tuoppiMfjifa,
Suti fpptä fpmmenfunta.
SPufju toiste tuoppityifa,
©atafunta fammaffoita.
$uf)u fot;ta folmanneStt,
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Sttopin tuojan Suonetatjan,
Kannun fantajan Manatte.

Kofion

*)

Sufuja.

{Suetaan noroilta, lähteen eli tjetteen päällä,
Äateja, «Rottia }. n. e. maStaan.)

9.oufe neitonen norosta,

•grienoMfjelma IjetteMtjeStä,
SJleito lämmin lätjtetjeStä,
Muori muUaéta muaSta,

SanSfant

farefjtimafjan,
.Serafiani feiffumafjan,

etifettd ilmattani,

Safafetta puolellani,

Slupefjetta fummatani;
Sateita faatamat;an,

SBaStuffia
.Sateitta

moittamafjan,

fttmä

faima,

miitlä,
Sftoitilta nenä rcpäfe.
ei tuo maSten ifjtiäni,

SBaSfufftlta

mafjta

eifä maSten jouffoani,
SBaan on maSten maStuffta,
SBaSten maimoja patjoja.
*)

Soiftn: Juoliafeet»

9

(Salmalte f. Satmßto.fa.)

£>nfo mantjoa mäfeä,
Sän faifen istunutta,
Sof on miifon maaSfa maamxut,
Sauan tieoSfa lemdnnä?
UtoSfaat maaSta mieffamiefjet,
fjemoSmäfi,
3>ojan ainoon amufft,
Miehen fuutlun fumppanifft,
SanSfani farefjtimaMtjan j, n. e;

taltioitte l. ftttan alta.)
9loufe maasta mannun euffo,
(Mannun

pellosta periifäntä,

tyo\an ainoon amuffi,
Miehen fuultun fumppanifft,

SanSfani farefjtimafjan

}.

n. e.

Säfje tuonne fä ferafla
StifoiSta amittamat;an,
SuofiSta lutiStamaljan,
SBetämdfjdn mempeteeStät
(#en.oifette t. maStufften maraffj.)
Ijemofen,
Stan mä
matitun
SBuoreSta
marfatt!
4Mien ruunan ruSfeMtjimman,

Soti' on rautafet fapiot,
*)

Mwkt

*)

lo

Sulituffa, rautatjarja.

Ste feppd Slmarinen

Kefät

fenajfti fjemoSta,

Salmet tattifonfaria,
Mun fofttjin mennäffent
«£>iien linnan neitofta,
JRaffomuoren orpanoita,
Sonf ei ftjnnet filpiStele
Slmanfatjan iljenneeltä,
Kalmanfatjan fattiotla.
Ufoni tulinen mieffa
Stjmin tippu faimofeSfa,
$)äin pilmeStd putoft,
.Kätefjeni oifiafeen;
Sonfa päimä päästä paisto,
.Suu mästistä mälöttt,
jurttia tjuteten,
s)ojeS Salmat f arf ottelen,
etifettä ilmattani,
Safafetta puoleltani,
SupeMtjelta fummattani.
(SBeffä futfeiéfa t. weneetfe.)
©outetemme, joutelemme,
9.oien metfjojen mefttte,
SietomieSten tienotjille,

Saffipdifen laineelle,
MieSfen fpöjätte felätte,
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Urosten upottajalle.
Slnna 3lfjti airojaft,

SBenettäft meen ifäntä!

Sota faifin fuoraa foutaa,
©etät metten feuruStella.
Slnna mulle airo toinen,
Suo mulle mela parempi,
Sota fouan tuifuttetcn
Sateen foan eite.
Äiä on noitia noroitta,
Sietäjiä tien oMijitta,
paljon meltjoja mefittä,
Sateita faifin paifoin,
SBirotaiSta miift fuuft,
SprötäiStä fpmmenfunta.
9.oitu noiat, näit näfiät,
Sofi fotme SappataiSta,
SotmaStt fefäSfä ponä,
$f>effäSti fpffppönä;
SBaan minäin nään näf iät,
SBaan minäin noiat noiun
Qtttei pääfe päiminänfä,
©elmiä finä ifäna.
Ben merran minusta faatoat,
Snin firmeS fimeStd faapi,
Särfp jäästä iljanneeSta,
Suoni tptjjäStä tumaSfa;
Stettäin on ilman toiitta,
,
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Suonain ttjftjn atoaimet,
ei fe oo fateen fainaloSfa,
SBifjan fuoman formen pääSfä,
(©utfjaifen tielle lätjtciSfti.)

.

Kame euffo Suonnotar,
Siarn futtanen forea!
.Suo mulle futtafangaS,
SBata mulle maSfimaippa,
Sonfa alla pöt lepäjän,
§)äimät päältäni pitelen;
Sot' éi poifa poiS tulift,
emon tuoma erfanift,
effpift emän fefemä,

Rimmen lanfiaift*.

.Same euffo Suonnotar,
S:atoe futtanen forea!
Säfje tietä neumomafjan,
SRatoa ojentamaMtjan,
Minne netttä naitartefje,
Morfianta juofjetafjan.
4?afo maStafjan tuteepi,

©efin fatfafe fafjefff;
©iitä fprjätjän fpfeä,
Mennä fuuren, mennä pienen,
Sulfia »ätjämäfifen,
Mennä pttfän perfeleenfin.
Uffont tfä ptincn,
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MieS on manfja taimafjinen!
s>iStä aita pihlajainen,
*#ifa rautanen rapäja,
SJmpäri minun mäfcni,
Kafjen puofin fanfaSfani;
SBifjaSfefc maan maoitta,
Käännä Jtjittä fäärmefjitfä,
§>ää uloS, ftfäfjän fjäntä,
Kita firrin laulamahan,
spddn puoti päräjämäfjän.
Snfo manfjoa mäfeä,
Sän faifen istunutta;
<Bata mieStä miefatonfa,
Sufjat mieStä miefatliSfa,
Mateita faatamafjau,
SBaStuffta tooittamafjän !
Mateilta ftlmä fatma,
SBaStufftlta mafjta mitffä,
Koiilta nenä repäfe!
llmru noitia mafjafjan,
$>erfeleitä rfeefetjcn,
Kateita f ani apääfjän ;
Sota $iiet fjimmaSfuift,
peljäSföift,
..

Karfuaift maan

fatefjef.

(Sftorftamen manfjempain fotSfa.)

KoftomieS :
£)nfo

teiän

neiiSfäne

14

Siilien otettamoa,
SBuotefjette toietatoba^

Kaafo

:

£>mpa meiän neiiSfäme
.Dlitten otettamoa,
SBuotefjette toietåtvbå.

KoftomieS:
Snfo teiän neiitläne
SBiipuriSfa miitatuita,
KaupuugiSfa fautatuifa,
Kefäfuitta fuuratuita?

Kaafo:
£)mpa meiätt neiittäme
SBiipuriSfa miitatuita j.

KoftomieS

n,

:

£>nfo teiän neiiSfäne
Kefrajöä fetpotangan,
Kultafanfaän futojoa?
Kääntööfo fäärilaufa,
Kuin orama offapuuSfa?
©uifjfaafo

fuffutainen

,

Kuin färppä fimen raoSfa?
spiufjf aaf o pirran piifit,
Kuin fiffa puun fupeeSfa?

e.
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Kaafo:
£>mpa meiän netiSfäme
S:eträjöä futtalangan j. n. e,
SBaan onfo teiån fultjoisfane
SptmömieStä, fpntömieStä?

KoftomieS:
Smpa meiån fulfjotSfatne
KtjlmömteStä, ftjntömieStä.

Kaafo:
Snfo teiän fulfjoittane
4?uufjtifirmeet firffaimmat,
ÄaSfifaSfarat paraimmat?

KoftomieS:
Smpa meiän fulfjoitlame
«£>uufjtifirmeet firffaimmat,
KaSfifaSfarat paraimmat.

.Kaafo

:

Snfo teiän fultjoitlane
$opiaifet tjoufun naufjaf,
©itffifet fufan fttefjet,
SBiien ruplan toitttit)attu
Äuuen ruplan mtjofufaffa,
,
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©affan

faappafjat jalaSfa,

©itffifjuimi

fiimotftnen ?
KoftomieS
:

£)mpa meiän futtjoitlame
«£>opiaifet tjoufun naudat j. n. e.
(Kuin SBifjfipari on

faatettu muoteefle.)

KoftomieS

:

Kuitti, täitä Kaafo ruffa
©öitpd, joitpa neitofeft.

Kaafo:
emp' on fponpt, enfä juonut,
spanin fpntäjän fimuf;un,
SarfjiMfjtian fainaloiMfjin;
Suonpa fuffana fupafjan.

KoftomieS
on Kaafo fengiteftö,
:

Sftinp'

Kuin on fetffa tallofetfu.
Sfciinp' on Kaafon filmat päaSfä,
Kuin tjarafan paffafetla.

Kaafo
9liin on Kaafo fengitetttj,
:

Kuin on

fjemonen rauofetfu;
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SWitt on faafon filmat pädsfä,
Kuin on täljet taimafjafla.
(aamulla

Kaafon Morfiamen fanSfa
faatua

tupafjan.)

KoftomieS

:

Kaafo f aitatta Jöpdri,
Morftan mofatfa fjuuli!
Kaafo:
eip' oo Matta fppdrt,
eif oo morfian mofalla fjuulin;
Soinpa fuffana tupaljan,
$PopM(jäptin pöpän pääljän.
(3o§ Kaafolfa

fattuu oEa pienoncn fwliSfä.)
KoftomieS
:

ftjtiSfä,
SRuoemaimotla nupuffa.

Kafa MaafoUa

Kaafo:
Mitäs fä fafaSta Saafon,
SftupufaSta nuoemaimott;
Sat'

et

oo

faatutta

faloa,

eifä piiloSfa pietty,
Säm' on faatu fdngpn päättä,
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SBifjitttiftd muorefjitla,
Safanoilla lautetuitla.
ÄojtomteS (joS jofu

innoffii

maStaan.)

emp' oo tänne lätjtenpnnä
Sicotani, taiotani,

Siman innöta ifäini,

SBaruffita

manfjempant,

Miesten fpojätjän fptätjän,
Urosten uppottajafjan.
Uutji uutma fpötäföfjön,
SfteSfana remittäfotjön,
SBaan ei mieS patjemptfafjan,
UroS untetompifafjan.
Minua on mp&ttp miesten mp-ttä,
miesten patfimetta,
©otmittu uroon fotitta.
(©ufttfatfet laulamat IjäiSfä.)

emp' oo tänne täfjtenpnnä,
enfä oluen fjimoSfa,
enfä taarin tarpeMtjeSfa;
SBaan on täffttt fafjtomafjan
pienen lintuni pefeä,
SBariffeni mainiota.
Slutta on fotonafin,
Saaria fatoSfantfin.
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(Morftan jättäiöfä manfjempamfa fobin.)

täSf on muten liitto,
SäSfä täSf on muien täfytö;
Sift

Mtnun liittoni lifemmä,
Minun lätjtoni läljemmä.
$oiS läfjen talosta tästä,
SäStä futtaSta foiSta,
Sfon faamaSta faliSta,
Äitin tanSfitantereelta,
SBeifon feSttfettariSta.
«Speitän Sefuffen ftafjan,
Maarian täfjän majafjan;
-£>pm' on toiste tuttaffeni,
SauniS faaputettaffeni.
(Söifjfiparin

faatua

©uffjofen piljaUe.)

Serme fuu, terme funingaS,
Serme nuori naimafanfa!
eipä täsf oo ennen ollut,
eifä ennen eifä eitän,
Sämän fanfan fauneutta,
Sämän joufon juoteutta.
Äufa toi tämän mateMfjen:
©ulfjon tyhjin tuttefjefft,

Uroon jouten juoSfefjefft?
eipä futfjo tpfjjin tuUut,
eifä uros jouten juoSfut;
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Sti tuffu tuotamana,

SBeremätnen meettdmänd.

9-Oufe f orjasta forea,
9loufe itman noStamata,

ptenemätä;
SoSf on nuori noStajaff,
$tpeä plentäjäft.
9>ole jalfa jataffitta,
S)tene

Soinen poiffipuotifetta ;
StStu fjanfjen aSfetilla,
Saputa tavoin jaloitta,
Sipin faamitla pifjoilla,

Stnopin*afettamilla,

Sp'pn fpttä polfemitta.

fintfoa *) fiteeSti,
©orfanluiSta fotfuttele.
StStu

Safi futtanen futifi,
©ilta foitti forfanluinen,
SutteSfa fjpmän tupatjan,

SlStuiSfa aimottifen.
So täältä tämän nefelin

Smet aitta aufiaapt
©ormuSfättä fulfemaMfjan.
©ulfjo miljon meljpeni,
SfotteleS oStetfuufi,
Sftafjan paljon pantuaft,
*) t,

©iltoa
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Sufjannen tumattuafi,
Äiin äpSfdettpdft.
SoiffoS fen jonfa fdfefit;

Säfeftt fäföfen

tuoa,

Maatta malfian matita,
Suletetta fuffulaifen ;
So tuon ttään fpfelemätä:
Soit fäfofen tutteSfaft,
Maalta malfian malifjtit,
Sutettetit

fuffutaifen.

,£pmä mutfo, fauniS mut\o,
Mutfo malfian meremä!
4)pmä olet otettaiSfa,
miifon miippeSfä
Siman tuona anoppifi.
(Siuoan miipptSfä ©ulfjaifen fo.iöfa.)

Kaafo:
Kannoillenfo fanat muni,
Sepifollen tefjmät töpft;
Kuin ei tuoa faafon ftjöä,
Sftuoetoaimon nunnoStelta?

KoftomieS:
Suoli muinon muSta ruuna,
SBaiptt malfia fjemonen;
Biefs fääret fäitpnpnnä,
foan laeSfa.
'
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Kaafo:
gioSfoon

fontio fotosta,
4)amun alta fjärma IjammaS,
SBiiaSta mifjanen fiSfa,

Sftuuniafi

rufjtomafjan,

Sammojaft tappamafjan!
(päiten joutua.)

Saafo:
$pmä futf;o, fauniS futyo,
©ulfjo

matfianmeremä!

Älä meiän neitostamme,

Ätä fä patjoin pitele.
Sieumo neitiä muotetjetta,
Speta omen tafatta,
SBuoftfauft fummaSfafin;
Slfft muoft fuufattalla,
Soinen filman iSfemällä,
SolmanneS jatan potutta.
Suin ei fitte fiitä Mfjuott,
Sta mtfjta miiafoSta,
Suoppa turfin fjelman alta;
Soila tjauot lattioita,
3-eljmität perälihoja.
Älä filmiä fipete,
Ätä formia fofeta;
Suostapa fptp fpfpppi,
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SuoSta appi armeteepi:
Snfo tuo fuen repimä,
SBai on farfjun faimetema?
Santeleen ©pntp.
SBafa manMtja SSBäinämöinen
Spönti tuon meneen mefitte,
©atatauan latneMfjitte.
©outi päimän maamcfiä,

Soifen foutt fuomefiä,

.Soimannen merimefta.
spuuttufo menet f imellä?
ei fimetlä, et tjamotta,
SBaan on tjauin fjartioitla.
SBafa manMfja SBäinämöinen

oloSti mieffanfa perästä,
©apelinfa fai fäteenfd;
$PiSti tjauin fjartioifjin,

Spädn meti meneefefjenfä,
§)urSto pofjjaf;an putofi.
■SaMljteteepi, fäänteleepi:
"Minfä tuosta feppo faifi,
Suitt ois fepponi pajaSfa?
SuoSta fantelo tutift."
Sumauttt fanteteeffi,

©oittoneumofft fumatti.
MiSt' on naulat fanteteeSfa?
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fuuren fjampapiSta.
MiStdS fielct fanteteeSfa?

SoutjiSta tjpmän fjemofen.
SSBafa manfja SBdinämöinen

SStuupi ifofimette,
Söitjen leiffifattiotte.
Boitti manfja SBdinämöinen
SatanluiSta fantetetta;

Steffin meen emäntä
SuifaStifje tumpeM()ette,
SBeen fatmotte metifje.
Suult lumpefjen pitåtoån,
SBeen f aimon fannattaman;
ei ottut lumme lujaSfa,
SBeen fatmo fannattanna.
Biitå fääriMtjcn fimette
Suota iloa fuutemafjan,

SBäinämöifen

foitteloa,
©oittetoa, tauletoa.
Steffin metän emäntä
gioufi foimun fonfelotte,
Sepän lengotten pieni,
©inne maipu miifommafft,
$uutu pitfäffi iäfft.
päimän päätdnfä panecpt,
Suufauen furiffatanfa,
UottaiSfa itoa uutta,
©oiton toifen toimioSfa.
•
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Karfjufin norosta nouff,
SBeräjätte fai mätefjen.
SBeräjä afjolle mierf,
llita taata f aitiolle;

©iitd fuufefjen Jamaff,
Mäen päälle petäjääfeen,
Kuulemaan iloa tuota,
SBäinämöifen foittetoa,
©oittetoa, tautetoa.

Kultaneito.
Ste feppä Slmarinen,
Safoja iänifunen,
etjtiipt pajan ftoa.
etjtii päimän, et)tii toifen,
etjtii fotjta fotmannenfi.
So päimänä fotmantena
Söpft fuota piffuruifen,
Maata märfcä mäfjäfen.
Suohon paino patfeMfjefa,
Suohon atjjofa afetiu
3>atti paitafa pajafft,
$)otmefa atafimefft,
spöffpfä pufjottimefft,
«gjoufut Ijormifft rafcnfi.
tyani orjat tiefjtomafjan,
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s) alffalaifet

painannan

Safo futtaiSta fumoa,
4?opiaiSta morfianta.
Srjat lietyto löptjpttcti,
Siefyto päimän, tieMtjto toifen,
SteMfjto foMfjta folmannenfi.
ÄaSmo

rautafet

ofafjat

Srjan marpaiten mäliStä,'
$>alf .alaisten painaiSfa.

©pf on fpttä tjartioitta,
.Sppnärä fpmentä pääpä,
ei faatu futtaiSta fumoa,
.popiaiSta morfianta;
SBaSta päimänä neljäntenä
SJletto tungeffen tulesta

Stmartfen fäännetteSfä,
ÄafjetteSfa,

fäännetteSfä.

$>ani pöfft miereMtjefä,
ei ollut fuuta, eifä muuta,

eifä naisten tarpefjia.
SBitun futta fuumattaapt, ,
Äplmän fjpöMljtääpi MfjopeaJ
SBanfja MefjtämieS.

.Suin minä metätte

läfftn

9_uffamierutta nututta,
Äarmatatatta

lafitta;
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Soirani feränä mtert,
Ste tennin fppfjfpldiSfä.
S:uuna paisto fuufen offaf,
petäjän ferfät.
oit fjopeamöiSfä,
Äoimut futtafatffaroisfa,
Mun metätte mentyäni,
Äormette fotjottuant,

Mäen päätie päästyäni.
Sultanen metän funingaS,
JQatoutyattu, naamaparta!
SuuteS fuin minä faneten:
SCnnaS aitta aufi otta,
SCntajat fifdSfä aitan.
Baata riista riitingitte,
Sija aitta mieremmitte,
Sota faaliS faataiftfjtn,
dtafyan toimi tuotaifitjin;
Sota et fuffaro fuluifi,
Sfoifjan fanta fatfiaifi.
MeMtjtotan metinen neiti,
Metän muori Mfjippaparfa !
Suo mutten metän olutta,
Metän mettä juoaffeni.
MetäSf on olutta paljon,

MetdSfä mefi

mafea,

©en minä näin toefft,
S.uorra ntteSfä otteSfani.
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empä ppptännä tifeltä,

StannafftSta

rapfefjtinnaJ

JJPppfm fpnfittä

faloitta

Sontioita, foppetoita,

peuroja perifatoilta
Mefjtotoita

,

foitimitta.

SBaan npt jo npfpfet miefjet
$Ppptämät lifimetästä

Sänifftä

marmifoiSfa,

SPajttfoiSfa pautoitlafa,
Sarmajatfoja fanoja.
en minä ennen enftnfäncc
Sdfjtennä jänön jätitte,
SBääräfäären faalitjitle.
Säniffett' on määrät fädret,
Safafet jatat femetdf,
Soitta juutas juoffuttaapi,
peräti miepi,
<§.tt' en taMfjtonut tatoata,

enfä ppptänpt eräfjän.
Mut nämät npfpfet miehet

SBaimafet

marata fpopt,

SäniStäfin jätfpttämät.
ei ofe niistä entiftStä,
Äuottut on oramifoiraf,
Mefjtämiefjet manfjennefjet !
Miefjet on fapfet, foirat penut,
Siiman ttntetat urofjot!
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©aapi npt joufet jouten otta,
©aapi faaret fuimaMfjitta,
©aapi pppt pppän piteä,
Metot metdSfä lemätä,
Sramaifet olla jouten,
SMRauMtjan faiffi metän farja.

kärppää ppptätSfä.
$uljaS putft matfotainen,
SauniS taimen farmallinen!

SBitinä finä mifettä
Suttafefjen fuppifefjen,
SBaSfifetjen maffafefjen,
©pömätjän metinen fpöttö
Metifcttä mättäfjälfä,
SuttafeSta fuppifeSta,

SBaSfifeSta maffafeSfa.

fuuSta fuotafefft,
fttmäStä ftmaffi,
Sota mieteStä me'efft,
©pömäfjätt metinen fpöttS.
©efä

Slnna juoSta joutufaSti,
SBifemäSti miittetellä;
Muien ftftoin ftmufe,
Muien anfain atate,
3Jtt faMfjtojan fafjeffan,
m ppptäjän pfjeffdn,
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sppptömietjen puolenfpmmentä;
Paifoitta. papittomitta,
Maitta ristimättömiltä,
9timen tietämättömiltä,
spofjjan penfertä pielten,
Säpin fantta fattiStetlen;
Minun ppptöpaifoittent,
Säptämitte feinoitteni.

tuutittatn,
Suulittain, tuiSfuttain,
©äittdin ja fatettain,
Sofjtt miestä ppptämöä,
SuoppaS tuota

Sofjtt

fonftia

uroota,

£BaSten maimon fannettua.
Sramaa ppptätSfä.
Summun fuffa, maan ifjana!
©in' oot offttta otoma,
«gjamuitla tjaafjatia.
$ure puuta, fpo fäppä,
Minun jouSta joumuttaiSfa,

SBafamoa matmiStaiSfa.
Slepoa ptjötdiSfä.
2fljott aitnonen emäntä,
2tfjon

mippo matfoparta!
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SJIöS noufe noStatate;
Sfytiäfi Mfjuuetafpan,

SBäfiäft

tarmitafjan.

Sttpfäfe npfjermiäfi,
SBtSfo mittafjäntiäft,
Satfo farmapattiafi,
Sofjti mteStä ppptämöä,
SoM^jti fonStia uroota,
SBaSten mainion fannettua.
Suuritteti neito ennen
SRafjafifft rantojani,
SBiljaftffi miertäni,
Spunaftfft puoliani
MieS putjaS punafppärä,
©inimiitta matfoparta!
S)ta fpnfinen fppärä,

Splmä fpnttd pienemmäiStä,
■Splmä fpnttä fuuremmaiSta;
Minun ppptöpaifoillent,
Må\)tåtoiUe feinoittent.

späiStärppS pätomä netto
pdiStäriifi
SariStete faapujafi
Minun ppptöpaifoitteni
vSäptämille feinoilleni
Mimerfi metän ifäntä
$amufjattu, naamaparta
Mimerfi metän emäntä
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Sinatuppt, mpo fjopea
Stammiffo rafjoin mantjin
emäntä
Sottlji
-SRaSfufa rafjaiSta fättä
Mttå firjaa fiimottete
Suona pönä enfimmäiSnä
SoiSna ponä feSfimmäiSnä
SBiifon päästä miimeiStäin
©uft muStii muifamia
■SonStin foimen tantawia
Suin ei fäpmp tännempänä
fßiin tuo maatta tuonempoa
SCnna juoSta joutufaStt j. n. e.
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Sannoja Sauluja
Kuffuja.

Sautoa mina tupaffn
näitte maitte tultuani,
Måti tuttua tupaffn
Scfjtomailte mentöänf,
©aatuani fafomaitte.
Kuffuupa fäfeä fafft
Katjen puofin taitootietå')
Siffn md ite fdfend,
Sfe furja fuffujana,
Kuffuiffn jofa fttufen,
Sofa tefjto teifin löift.
©itfon fuffuiffn fomcmmfn
Muin fjuotéinen teitd futfec,
MarraS maita mitteleepi',
©iffon en mirffaiff mitädnd
Kuningasten fulfeiSfa,
SBattoen maettaisfa.
MiStäS tunnet fjuofetfifen ?
SuoSta funnen fjuoleffifett:
«gjuotettinen tauleteepi,
huoleton on fjuufjuifeepi.
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©outotautuja taSta tiefuftaisfa.
Saulan mind (apfelteni,
$)ieffän fiettä pienofelle,
©uutain futtatten fulutan.
Minä taulan lapfen mirttä,
$>anen paimenen fanoja;
Stiitä ennen euffo neumo
Sma manMfjempi maferfi.
3)ufjaS on putmoncn lumetta,
SBatfia merellä maafft;
SRiin on putjaS poifafeni,
SBatfia mun mafaifeni.
,

Uni utfona Jöfööpf,
Unen poifa porStuaSfa:

"SnfoS pientä peiftefjeSfä,
SBafaiSta maaftefjisfa ?"
Sule tuutufjun Unonen,
Måt) Unonen fätföljöni,
Sapfen pienen peifteefefjen,
SBafaifen maatteefifjin!
Suutt, tuuti fuomen marja,
Siifu, liifu lempilehti!

Suumtn tätä poifoani,
Sätä laSta liefuttelen,
SBaan en tieä emo tefiä,
©ifä f antaja fatala,
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Surmiffcnfo tuumitellen
SBaroiffeni maap otellen.

,

Älföfjön emo potonen,
eifä f antaja fatala,
Surmiffefa tuumitetfo,

maapotelfo.

SBaroiffefa

Sufi on tuttut mierafjatte,
SBara toifen marmoifle;
©aanee furman fuupataffi,
Srjaffi ofattifette,
SRaMfjaffaatte raafajafft.
SBai on faaneefo fotaMfjan,
Safapdätjän fappeloMfjon
Spfin fuuren fuun etefjen,
Sflautafirnuin fitafjan.
,

Sdtd poifoa pitelen,
Säftmarftn fädnneftelen;
Slipa minuttain ennen,
poifoa pieltä,
Säftmarret fdännetettä
ÄSfen poifa poif olifit,
Suin leiman leMfjoSta toimit,
Saffaran fataifotfa,
$Punaf uoten

SBefafoSta

fuufifotta

,

mefjnäleimän.

ÄSfen poifa poif olifit,
■Suin uuen tuman tefifit,
Uuen faunan fatmoaiftt.
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ÄSfen poifa poif oliftt,
Suin mutte miniän toifit,
©aifit faunan lämmittäjän,
SBaSfan fjautojan fjafifit,
kuontalon foputtelian.
ÄtlöS mainen poifofeni,
huoran fyueStttten rumetfo,
Safanoitte mieron tauttain!
huorat IjurStia futoopi,
Safanoita laitteleepi.
Suumitan tåtå tytärtä,
Sätä taSta liefuttelen,
©ouan pieniformiStant,
SBafaiStani maapottelen.
SBielä tälle tyttärelle,
SBielä fauniitten fanaUe,
Suoffi tuominen tutecpi, j
3lifa foimunett ajaapi.
SBielä tälle tyttärelle,
SBielä fauniitten fanatte,
Sitjlat filjuen tulemat,
©ormuffet foriat tpöen;
Suoafjan Surusta fifjtat,

Soifet

fifjtat SorttioSta,

©ormuS

©uomeSfa matettu.

Suumitan tätä tytärtä,
Sätä laSta liefuttelen.

37

9. uftt ttutmitintufeni
SBäfp mdrtärdffifeni !
Älä itfe ilman fpptä,
Ätä maimotta walita,
SBiet' on fppSfd itfemiStä,
SBaimoiSfa toalittamiéta.
Ätfofjön finä ifdnd,
Suuna futtaan päimänäfään,
Sämän täfyen tyttäreni
SBifjta mtiaSfa pletfö,
Soimu forpittotfetmoSfa.
,

Suumttan tåtå fptärtä,
Sätä taSta liefuttetett
©ouan pieniformiStant'.
ei tica emo potoncn,
eifä f antaja fatala,
Mifjin tutttiipi tytärtä,
Sufjuti taSta tiefuttaapi;
Sttutiif o ' tumalt ifette
SBai tuutii tumattomalle.
ei tieä emo potonen,
eifä fantaja fatala,
Mifjin tuutiipi tytärtä,
Äufjun laSta liefuttaapi;
Minfä farjun fainatoifjin
Sunfa refjmanan refefjen.
ei tica emo potonen,
,

,

,
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eifd f antaja fatafa,
Kenen piefffd pcfccpi,
Kenen ttjöä ttjfJäjääpt.
feöfjon emo tötärtä

Sttiffefa tuumitelfo,
SBaraffefa maapotelfo;
ei tule emon tufia,

eifd

manfjcmman

maroa,

Sufi mieron turmioiffe,
SBara mieron maatjtifuilfe.
paimenlauluja.

päimä jumalani,
$etfittete fjerra SefuS,
paista

spotoftlte paimenille!
Kute päimä Juufffotte,
Mene päimä männifölfe,
jäästä paimenet fotiifa,
Kaffaroita faimamafjan
,

SBoimatia muotimafjan,
Kirnua fotiStamafjan.

emäntä patja fotona,
Sfäntä fftäin pafjempi,
puoti perfetettä,
Sötär fuin tutifipuna,
Miniä fuin miefan färfi;
Meitti mulle fölmän Jaatin,
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SoSf on raffi raSman fjpönöt,
Koffi fuotan foitetlunna,
MuSti murffinan pitännä.

Säfffn piennä paimenefjen,
SaSfa lammasten ajofjon;
Sljon tetjmät fuota mpöten,

Sampafjat palomäfeä.
Ste fangaSta fapitin,
9-ämäptin raitapuuta,
Suolta neitonen putofi,
©oifi fuuSfa, mpö fäeSfä,
Stftä tifjuttefoopi.
Mitäs itfet nuori neito?
"Stfenpä minä jotain,
Stfcn pientä meiffcani,
Suin nuorta fotatjan mieliin,
Sfän potmen forfunaiöfa,
Äitin märttinän pituiSfa."
Ätä itfe meiffoafi,
Suotta meiffofi tuteepi,
Silta linnan airot fouti,
$>äättd linnan pää näfpppi;
Suopi uuet ummiSfengät,

©utffufet fufan

fitefjet,

tjoufun naufjat;
Suopi paian patttinaifen
Sof ei futfufa tutoetta,
,
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eifd faima Jainatoifa.
Minä meiffoa näfemääh

feifo miereSfäni
ecSfäni emoni lapff.
Säfffrt piennä paimcnefjcn,
SaSfa tammaSfen ajofjon;
Tl\on tefjmät fuota mööten,
SBeiffo

Sampatjat patoa mööten.
Ste menin tietä mööten.
$fjtp Yrjänä farjaani;
Sämitfö minun fotona?
"Saminpa finun fotona."
MitäS ifäni tefeepi?
"©pöpi, juopi, feStoaapt,
Spttdridän naitteleept."
SettenfäS minun tupafi?
"Minutten finun tupafi.
MitäS ttfet nuori neito?"
Stfen pientä meiffoani,
.Suin ennen fotafjan täffi
Sfon potmen forfuueSfa j. n. e.
Kuti, ftiti futfafeni,
Sute tänne poifafeui!
Satte puoletten puroa,
$)ofjjan puoteltcn mdfiä,
©umen puoletten faloa,
Sdnftä päin on tetjtomaifa;
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Sääti'

puotufat punafet,
Sääli' on manftfat mafiat.
Suti, futi futtafent,
Sule tänne pxjifafeni!
Sädll' on nuori neitofefi:
©opiftpa fuuta antaa,
Suin olifi fafjen toalta.
ott

Neitojen Sauluja.
hiinpä ennen neito taulo,
MuStafutma fuifutteti:
"SoSpa mdäfin miehen faifin,
©efä fuUjofen forian,
MuStafulman ja forian!
Sofa itta pään pefifin,
Sofa aamu uuen paian,
Uuen paian palttinaifen,
liinan aiminaifet.
SoSpa määfitt mieMfjen faifin,
©efä fulfjofen forian!
So oon miifon uottanunna *),
©efä fauan faSmatettu.
©aan mä faappatjat iteffin,
©ufat fääritten fämiät,
Sirjafintafjat fäfeeni.
*)

o'ottanunna t, obottanunna.
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Suon ma turfin Surun maaSta,
©aanen mcrat SBiipuriSfa,
Samptotit fafjen näföfet.
©irffa ftrfotti metäSfä,
§)ieni lintu penfalMjaSfa.
■SmtpaS tietäiftt tuleman
©ulfjofeni mieraaffetti,
©illat fflfittä paniftn,
SBeratla metetät paifat,
patjat paifat palttinatta.
SammeSta tuman tefiftn,

Sammifeindt feifottaiftn,
Sammitattiat tatoiftn,
SammipafjtaMtjaf paniftn ;
SuaStauan tumpefjeSta,
Sain tafjnan fuomufftSta,
$öpän futtaSta fumaiftti,
tyentin pienistä rafjoiSfa,
JRafjiti rauaSta tefiftn,
Uunin uuftSta fimiStä.
Sron ftltafjan fttoiftn
©utffufilla ofjjaffttta,
©uttjon tutteSfa tupahan.

SeeppäS futfjo fuffulainen,
SeppdS faiffi JangaSneuot;
MädppdS futfjo fcppätäljän,
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SeeppäS miifate terämä;
SBieppäS neito nurmen päätie,
Bitte Ijeinä fjetfätjtadpi
Soma Mtjeinä f otfafjtaapi
,

,

©uolafjetttä fäifätjtääpi,
Sulo fäppi fettettetjen.

Älä toru emo minua,
flå toista ttjftöäff!
ei meitä fina itänä.
Maana lullaan pätmändfäätt
Sftäfjä renfien reeSfä,
Äafafoin fainaloSfa;
ei oo rengittä ref iä,
eifd orjatta oritta;
Sfangitt' on ref i mafata,
Kafafoitf' on faiat taiat
**
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ei tätjm» täta tötärtä
Slenfimiefjien refefjen,
Kafafoin fainatoifjin.

SBietä tätfc töttärette,
SBietä fauniitten fanatte,
Suoafjan Surusta formuS,
Kifjtat Siiian faupungiSta.
SBietä tälle töttärelfe,
SBietä fauniitten fanatte,
Suoafjan tutjannen ruuna,
©a'an maffama fatuta.

,
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SBield rätte töttäretle,
SBield fauniitten fanatte,
Suofit märjätöt toåiätoät.
Kirjaforjaf tiiåttåtoät.
SBielä tästä neitofeSta,
SdStä faunasta fanaSta,
©ufu juopi fuuren tuopin,
.Kaafo fannun fattiStaapi,
«gjeimo fjempiän pifarin.
MiSf ds funfft fufjma fulla,
Sran noffa tien ofafft,
Kemdfjifen tefjmän teufa,
©öfföfjifen orjan otjta,
Minun fuultun fotffjini,
©efd fauniin fartanotjon?
©ifoinfo tietä mtjöten,
Zai fammaSfen rafoa?
Äuin tulet minun fotiini,
PifjatT on fjumatan pitpa,
SJaSman farttu fartanotta.

ffnun fotiff?
So ferran pifjate f amin,

ÄuinfaS on

3ljon iffunan afate;
Supa on fuuetta tuella,

©eifjtemättä feipdfjdltä,
Katjeffatta fantofetta;
pöödftä pöfötinteipä,
StJitamppu taifinaSfa.
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MiStäS tunftt

tufjma tutta,
fjiiri
Serman
tien ofaftt,
Suoon tofjta ampumafjan,
Slieriitä ifjoamafjan ?
empä fjuoti fjuitufoista
,

9.oiSta poifapuitufoiSta.
Suin ei tutte tuufjiammat,
Soriammat fofjti fäpne,
©imuin menföfjön ffatfin,
poiffi pellon porfafjatfin;
©imuin on fcfjtp tie ffoille,
pellon poiffi porfaitte,
Sie ptäte, tie atate,
Sie on tefjtp tuhman mennä,
©efä fäpä fdipdtäifen.
Sptötf on neuoneet muut tiet,
fßetpå näppimdt fpäntä,
sperämieret mielen miemdf.
SBoi minä tptdr fppetä,
.Suin on futfjom foaSfa,
Slinoo futtjoni foaSfa;
Sota ittin, jota uotin,
Sota loimotin ifäni.

Miniän Sautuja.
Mifd lie minusta näfjfö,
Kufa fumma Jefffttönä;
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Suin ei naitu naapuritjin,

omitlen maitte,
Sman fufon fnutumitte,
Smati pedon pientarelle,
Sman pitjan riffafitte.
Siefö näfjtp äiä fpömän,
Äiä fpömdn, äiä juoman,
SBai on miifon miruuneent.
SBietiin maille mierafyitte,
Sutopaifoitte otettiin,
sparemp' ois omatta maatta,
Suoa mettä roppefjeSta,
on maatta voiexal)aUa,
Suoa tuopista olutta.
S)tettu

SliS mutta niinfuin muitta

demonen refimetonen,

9tefi fafftfaptatjinen,
©a'an maffama fatuta,
Sorja fotmefpmmenenen ;
Spttämä ite tnofit faifin,
©aiftn aifat aimoltifet;
Suofit tuomesta tefiftn,
3lifat pitfät pifjtajaSta.
empä fauan faMtjtetift,
enfä ennen feifafjtaift
Suin mun faatua ©amolle,
öfon tupa tupruaifi,
©amon faunat lämpiäift.
,
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9liin tptär ifän fotona
Suin funittgaS tinnaSfafa,
9.iin miniä miefjelläfä
■Suin on manfi SBenafjettä.
9_iin minäin miniä rauffa
Stin neito naitaiSfa,
Srpana otettaiSfa,
Mefimarja mainiftaiSfa,
Sutta fuiSfuteltaiSfa;
SBaan tulin mifjattamafft,
Soumuin juoniteltamaffi.
Suotta toimotn funniata,
Sulen tuomalla tupafjan,
tyåån päretten poimemtetta;
spteffin ofjtani
$>ääni pifjtipuolifeMtjen,

omenen.

SmettfuuSf

on ouot

filmät,

■Sierot feSfitafliatta,
$PeräBfä perimifjafet.
Suti fuuSta tuifafjttupi,
Sefätefjet fieten alta,
Stfiän ifämtän fuuSta,
Sltta fieten armottoman.
©uotta furmon fuuret jaufjot,
Siufain farfiat f aristan,
©pöä anfaran anopin,
Sulifutfun fuiSfatjitta;
Ste mä miniä rauffa
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©pön tafjaSta taifinata,
%pan }aufjoja'fimettä;'
Siefipattffo pöptänäni,
SapuSta (ufiffanani.
oleman,
ppptäiSfä,
fßeittå tänne
Bata farmen fantajoa,
Sufjat tuojoa utaran.
Sti täädä tufjat tutinen
Bata farmen f antajana,
Sufjat tuojana utavan.
SJfS on Sppttö fptfpeSfä,
Soinen maajaSfa maftffa,
©efin nuorin noStettama,
Sermaföpfttt temmottama.
©anottifjin fäätt' oleman,
9.eittä tänne naitaiäfa,

©anottiin tädlT

Morfianta ppptäifä,
Uroita ufjfeita.
$fS on uffo uunin päättä,
©efin on perifofia.
©anottifjin täätl' oleman
Selat täpnnä tptmpriä,
Spnnprtt olutta täpnnä.
S)fS on tpnttpri tumaSfa,
©efin tpfjjänä fopeSfa.
StiSpa minun pitännä
fiteå pitempi mieli,
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$atjen puolitti fateda ,>
$ti pääni pmmärrettä,

.Suin tefjä fatuma fauppa,

Sfutnen itfettdmä.
Sa mif on mutta mielen otti,
Sufa fjaifian tjajotti,
Mofomatta mielemdttä,
Sptän faifen miifafjalta.
Mieti on termoa parempi,
©pan fpttä matfeampi;
Mieli termoa tefeepi,
©pän fpttä feitteleepi.
ei mutta finä ifänä,
Suuna futtaan päimänäfään,
©uru fpämeStä fatoa,
Murpe mielipuolestani,
©uru färfee fpdmeni,
Murfje mielen murteleepi.

$öfft neito täMtjteneept,
3>äimäfft fäfeept fäpä,
Suonne maipuu miifommaffi,
Satoo faifeffi idffi.
sCppt on farfju fartanotta
Sfnoppi fufi tumaSfa,
Äpty fppnä fpnnpffettä,
Sftato naSteena omella.
SStetä faat fofea foifo
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3tpen tuista teufaluuta,
2fttopin tifjaiSta fiettä,

fplmiä fanoja,
S^aon niSfan naffaloifa.

Äp'pn

Muita SftaiSteu Sauluja tjuoteiSfa.
Sfattifen onni toatmo,
Spfpltifen {pprdtteti,
Minun onneni

Staiffn

mafaff.

paremman onnen,

Patjan onnen pois paniffn.
StiSpa minuSfa ottut
Piifa pienetjen tatotjon,
emäntä etoffifefjen.
Stift minuSfa otlut
Sufi uutefjen tupafjan,
SBara maStafatmeffufjun.

iölifi minuSfa ottut
©ufitfaja- fuuremmanfin
Paremmanfin paiittaja.
ei ottut ifont fpptä,
ei ifoni, ei emoni,
Ste tjutfu fjuffaffmme,
Mielipuoli meSiaffmme ;
Ste liitin tiin«fjttr#tit
Saiton airoinalafanat;
,,

,
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menäpin,
Säftmarreden matattitt

Ste

mierefjen

Stin fjurjalta tjopeat,
9.afjat ratinan juofftatta;
Stufuin nurjuffen nutude,
SBäfpin mäinän muotefjette,
Stutjuomarin omede,
tjumalafjurjan
SBiinanmiftin muotefjette.
Saloin fuuta futfjofeni,
Muotoa mufaifeni;
9_tin fainfin fulfjon mofoman,
,

■Sorpilta

nenän forean,

Muoon fttiti mustatta ffatta.
Stifin tåmå otettu,
Sämä muoto muuanenfin,
Sämä faSmo faifin paifoin,

Siman tuota turmiota,
Siman ilfiriimiötä.
ei oo Mtjuotet pfftndifet,
eifd fjuotet faffinaifet,
SBaan on puolet folminaifet,
MureMtjet monen udföfet.
"stt on fjuoti pääni päällä,

Soinen alta jatfaini,
SotmaS on fofjada feSfétt,
©pfertää fpänataSfa.
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Sof on

fjuott pääni päättä,
paniftn
©en
patmifoilta,
©itffinaufjoida

fttoiftn.

fjuoli jalfain afia,
Ben fddreifin fenfifjint,

Sof on

©ufittant fuutitetftn.
SBaan jof on fofjatta feSfen,
©e Mtjuoti Manailen miepi
,

Sän nuoren Suonetafjan.
Muin {itte Manailen mennen,
Safji tulten Suonetaf;an,
Suonen tpttöfef toruupi,
Manan netot riiteteepi,
"Skorrapa tulit Manalle, ,
S.uorra Suonetan tumille
ei finua tänne täpmp
Siman tauin tappamafa,
Sttamafa oima furman,
Muun furman mufertamata."
Minä maStanen mafainen;
empä tänne tuttutfatjan
Siman tauin fappamata,
Sttamafa oima furman,
Muun furman mufertamafa.
Suonen.,tyttöfet toruupi,
Manan neiot riiteteepi:
"Sfe oot Manailen tullut,
Sman tunnon Suonetafjan.

53

Kuin

fd

muitafin -otifft,

©piin oiS multa fiirrettpnä,

Koprin fuoppa faimettuna."
Stinpa minäin ennen
©irffonen ifän foiSfa,
Sami äitin tantereetta,
SBefttintu meifon tuona,
SBaan ei npt ote fotia,
Soft muida foppeloitta,
■Sartano muida fanoida,
Minä foppeto foiton
Minä fana fartanofon,
Minä ppp pefdtön lintu.
,

;SormeSf on minun fotini,
.Satliotta fartanoni,
Maantiettä muut majani,
Surpef)«fjeSfa muut tupani.

Soiftn tiefin, toiftn
Soiftn loimotin ifdni,
Soifin fdfeä fäfefin,

tuulin,

fäp minun fätceni.
Suttlin mä fdfend fäpmän,
Meren lintuna lipuman,
Säptp ruupufjun rumeta,
Säfin fdpä tätjtefjitte ;
Sdptp tentoa tefjotte,

Soiftn

.gjamupuitte fjaifjatetta.
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Mennä muonna fäll' ajalta
Kufa

tiefi fuuttun piian,

Kenfd fenStin morffamen,
Kpnffmän fplan mätiä,
Mieron teitä mitfetemän!
Mennä muonna täti' ajalla
Kufa tieff, f enfd tuuli,
©ufiman furuiSta päätä,
•juotetusta parjoaman !
©anottiinpa foutaiSfa,
Sautettiinpa liefuftaiSfa
,

©ulfjon faamani minunfin;
©ulpon fauniin ja forian,

MuStafutman ja forian.
Uliin on niin otenfin faanut
©ulfjon fauniin ja forian,

Suin tutift Suonen SuomaS,
Mataiff Manalan Matti,
Sofa naia nappajaift,
Sotifjifa fopfafjifi,
Siman firjafintafjita
Siman fuiffelifufita;
©urmatten fufat tefiftn,
Sengät fieten fätfiätte.
,

Htiin tuleepi muien futfjot
Mufjotetten muorittefa,
Siautatcdcn naifcttefa;
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SatoppaS minun fatatan!
©e tuteept tuimettuna,
SBädtfp mifjta, fdättp farttu,

Sarftttu faranfo fdäSfä,
Sofjotettu foimun tafma
SBaStott waitoaiUa minua,

■Sofjtipa fomaofaiSta,
Sän pdimdt itfemätä.

©otfit minun fptän maimot,
©oiftt naifet naapurini,
Somemmin fotimäfini;
Boi\it fuoMijon fortumani,
Saatumani faimotiede,
Sioide litistymäni,
©oide fotfuportafjifft,
©illoiffi tifafioitte,
Santimi.fft faimotietle.
ei feStä tifjanen fifta,
©ilta luinen luiSfafjtaapi.

Biit' on fitmäni fipeät,
UJäfimeni näin papana,
Suin itfen jofa ifämän,
Sofa fjuoten fjuofaeten.
9. iin net muutamat fanoopi,
Monifafjat armeteepi:
StoiSfafjan tuo etääpi
-SliemuiSfafjan riefjfafjunpt.
,
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Minä

fjoiffa fjuotiSfant,

SfdmiSfäni

iloiten.

minun polofen,

Ufein
Stfu filmänt fttoopi,
«£>uoti pääni fjarjoaapt.
Ufein minun polofen
©anat päättent fatetee;
tyutyect päälleni putetee.
Ufein minä polonen
SuSfaan tuifeSfa tumaSfa,

fietifattitaSfa.
fitä fifarta,
Soile mä fanon fanatti,

.Siefjun

ei ole

«fjaaStan mietifjautefjeniSuin mä mirfatt mierafjatte,
SBieraS miieffi tefeepi,
Spläläinen fpmmenefft.
Raastan puitte pääni pädde,
Maafjan atte jalfoini,

Saufun faunan lautafide.
Stfen faunaSfa faloa,

$lifettä pfftttätii,

Spttin fptpifjuonefjeSfa;

$lifet futaSmefitte,
©annan tauat tainefjide.

Stinpa minäin ennen
©irffonen ifän foiSfa,
Sami äitin tantereetta».
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IRiin on paisti patmiffoni,
Suin fauniS fafarin maSfi,
Zatji fudiftu fjopea.
Sautafjuimini forea,
Suin on fufat futtatatmat

SeSfedä fefäfpäntä',
Sapi fauniitta femäättä.

fjempeämmät,
Saunifjimmat f armoiltanfa,
filmiä punafen taimaan,
'tfamufjetfettd iaSfd,

SdnneSfä täpellä idan.
Saunifjimmat taimaan faarfa,

©a'an farman fantamoa.
Senfdni fäfenä fuffu,
Sefätintuna lipumat,
SdpeSfäni firffotietlä
Sptän tyttösten ferada,
SanSfa naisten naapurini.
SBaan fatoS npt minun fafatan
Soista toimittaa pitääpi!

Sdffin

puotafjan metade,
Muttfle maade muStifade;
©inne mä fana fatoftn,
Sintu fuotin liioin formin.
Ä(föf;6n minun ifoni,
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Ätföön minun pappoin meti,
©inä ilmoiSfa ifänd,
Suuna futfaan matfiana,
SBerfamiiftoa metäfö,
Sapfo ©affan faappaiSfa,
Minun fanan faottuuni,
Sinnun fuottun liioin formin.
Sdffin puotafjati metätte,
Muulle maalle muStifatte;
©inne mä fana fatofin,
Sinfu fuotin liioin formin.
Ätföljön minun emoni,
Älföfjön emo futuni
©inä itmoiSfa ifänd,
Suuna futtaan matfiana,
ptfifaffta pitäfo,
©itffifjuimia fttofo,
Safftn ferroin fautafjafa,
Mittutt fanan faotfuuni,
Sinnun fuottun liioin formin.
Sdffin puotafjan metätte,
,

..tmttte maalle muStifatte;
©inne mä fana fatofttt,

Sintu fuotin liioin formin,
minun fiSfoni,
?ttföpön fiSfo futuni,
©inä itmoifa ifänd,
Suutta futtaan matfiana,
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pirran päädiStä pielfö',

©uffutaiSta fuifjfatelfo,
Säännptetfö fdämppuuta,
©inifangaSta futofo,
Minun fanan faottuuni,
Sinnun fuottun liioin formin!

Saufjoruhoja.

Spttöä ei piä tatoata,
Suin riifjeStä rimuamaSta,
fjdmpamäStd ;
Sof on risfi riipen puia,
tjeinän tpöjd.
Spttöä tamata pitää
Simen puuSta fiiffumaSta,
Säfimarftn maapumaSta.
\Hiiin jaufjan ifän fimeä,
Suin tepti lennätteteepi;
SBäännän mieraSta f imeä,
Suin mefi fjafoa mäatjtäd.

MitäS fä fimifitajat,
MitäS muori mäifärefjät,
'Ma ainoan fäteni,
Stda pienen peufaloni!
Simi on fuuri, orja pieni,
Saufjaja mdtjämäfincn.
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Minä jautjan Saafottcm,
Spffään Ipnfäde f imeä;
Sptlä tpnffä linnun faapi,
.Kampura f alan metääpt;
ei fitä fotaMtjan toieå,
ei tafjota tappelofjon.
Spttö poiSldtjteiSfd.
Sdfjen tästä fuin läfjenfin

Sfon faamaSta

fatiSfa,

SBeifon feStifedariSta
©pffpifen pön fplifjin, :
Semäfjifen fieran päälle;
Sotet jätfi jäädä tuntut,
Salan iSfu iljanfoda,
4>attgetta Mfjamafett toimi;
eifä åiti ääntä f uute,
eifä ifo itfuani.
empä tuotta ennen tule,
Suin on oma poifa ofjjaf filta,
©aamani fatutan päällä,
Santamani fannttfftda,
SBuotan *) miifon meiffoant
Sliifumafjan rinnuffeni
"Äifoja alentamafjan;
eipä meiffo tutlunnafaan ;
>

,

,

*)

Uotan, tfbotaiT,
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Ste riifun rinnuffetti,
Ste aifani alennan.
SBuotan miifon meiffoani,
Suotta fdpmäfjän tupahan;
eipä meiffo tuttunnafaan;
Ste tunfiimme tupapan,
Saimamme fatoffen alle.
Minä tuotjon feifatimme
Smen fuuMfjun orren alle,
Sattilan pitotitoide,
Sdengin rtifuntafioide ;
ei oo tuttua tumaSfa,
StafaSta rafjin nendsfä.
3tnnan fättä fjiitoffede,
#ttlet fptmdt piiloffeSfa;
Annan fättä fiufaljalte,
Mitoet tytmat fiufatjaSfa.
SBiimein meiffoni tofafjatt,
Äffäfjäti emoni lapfen,
spöpdn ada paljnoida,
$Penfiti miereSfä peluilta;
©plp fpttä partioilla,

SBaaffa
SBeifon

muttda

martatoda;

filmät

mierimäfjän,

.

$oSfet meifoni mefide.

SBirffo meiffo naifedefa:
"^»anffii rttofaa mieral;alfe !"
Suo meritien meifon nainen
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Seitti faatin mieraljatlc
SoSfon raffi raSmati fpönpt,
,

Soira fuotan foitedunna.
SBirffo meiffo naifetlefa:
"Suo olutta mieratjade!"
Suo meritien meifon nainen
Soipa mettä mierafjade;
ei fefään fiimon toettå,
©ifareSten fitmimcttä,
SätpSten fäenpefemä.
Sobiton.

empä tieä tcfiääni

,

enfä tarf on faajoani ;
Siefö tetffä tietien tefjnpt,
Sami rannaden tafonut,
3Cdi aatoiden ajanut,

SBefitintu feifaSfunna.
ifonen tjeitti,
fieron firmeSmarren;

Stiin minun

Suin

oti

'Hliin minun emonen peitti,
Suin on määrän märttinäfä;
peitit fuin jänö pojafa,

Sääde jädfdlcptämdpdn
$)atoden

,

papaptamapan ;

peitit fuurctten furutle,
'Äpioitle tuiétatoitte.
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9lpt on turma turpefjcSfa,
2£rmo firfon aian 'alla,
Soimo Suonelan tumiSfa.

Sfd

fuoti, äiti fuoti,

Sätti mutle jäifet fetigät,
©ufat utfofet unofjti;
Sätti jäififten jälille,
Satmifette tantereelle.
Ufein minun polofen,
Ufein polon alafen,
Stfu fitmäni fifoopi,
pääni fjarjoaapi.
Minutt' on itftt iltatyönä,
3lamumirtenä matitttS;
Splä tiefi fptpeneeni,
SBeli mettä fantaneeni,
Minä fplmin fppnälcitlä,
laittelin fjatumeffttä.
Sttuluupi fptä fanoman,
Spldfunta fuunteloma,
Saulaman iloista mirttä;
en taula iloista, mirttä,
Sautan toitttå IjuotelliSta
©uruttiSta fuoltaelen.
,

Kotifjifa muut tnettemäf,
Majoitlefa matfuSfamat;
Mitta 'forpia fofeitett,
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©efd fatoja famoan.
Kuin fttte ilta tttleepi,
ennättääpi pö pimeä,
Sulen fattfoa tofafjan
ei fefään oma tuleni.

huolellinen.
Soifin tiefitt, toifiti luulin,

Soiftn

Soiftn

potonen pafifin;
on toimoni fäpnnä,

Stjatuffen atemmafft,
Muunne muuni luutiont.

Mitä lie mieti miesten muien,
Mitä muien morfianten;
Minun on mieleni polofen,
Suin on mpötämän f;emofen,
Safji tamman faupittaman,
Safji ostetun orifjin,
Safji miefjen tappanefjen,
Urofjon upottaneMijen
Miestä faffi faafanefjeii.
,

Mafaiftn maffoiSfa mielä,
■Mtta feufjfon fetlettäiftn
Stman f uuta fafjtomata,
,

Simoa itjoamata.
Äiän fitton äiti maffo,

emonen fitä

enempi,
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Kun ma maffoiSfa mafafin,
2ttta fcufjfon fettettelin.
9.itn on mteti mieffoften,
Suin femänen päimän noufo,
StlafjatP on attin mielt,
UieSfa mitua toetta,
©pän fptmd fppljfpläifen,
©pöeSfä fptän fefoa;
Sltempana armottoman,
SäpeSfä fptän fatuä.
•Uliin on mieteni polofen,
Suin fpffpnen pö pimeä,
Salminen on päimä muSta,
$af)' on

mieteni polofen

Stmain patjottamata ;
Suin miefä pafjoitetaf;att,
SCina aatfetoitetafyan,
©iit' on femment pahempi,
©iit' ört aina aatfetampi.
Saufan f)oiffä fjuofiSfant,

SfämiSfdni iloiten,

Ratten paffopdimisfant;
en laula olmert MfjimoSfa,
enfä taatin tarpeMfjeSfa,
©anottiin minun olleeni,
fjuutaneeni,
mitjettäneeni ;

SBiinaSfa
en fjuua jumalan fautfa,
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énfd miinan mierettefe.
Sautan ilman tainefjiffa,
SBetofetta mierettelen,
Sof on iltani futuifit,
3famuni ati menifft,
•gjuoppeneifi fjuomenenf.
SoS oiS taatani tafoja,
Satji feppänä fetäni,
SBeiffo maSfen matajana;
©aiffn fjuofeSta fjemofen,
SKuunan muStan murefjiSfa.
Sietäiffn furuSta fuitcf,
päitet pdimiStä patjoista,
SRiimut mieron riitetöiStä,
©atutan fptän fanoiSta,
Stoet on mieron renfunnoiSfa/
Sanfeet mieron täpfpnnöSfä.
enemp' on mintttta fjuotfa,
Main on fuufeSfa fäppjä,
ÄatajaSfa fapfepia,
Pajuja papatta maatta,
Sdannatta rapafimid.
ei ote fftd fjemoista
Satonpojan tanfjuatta,
Saton tittaantaan pifjatta,
Sofa tjuoleni metäiff,
Mttretjeni

muunne meiff.
Kanna forppi tjuotiani,
Minun poif an fjuoll ant,
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©efd muSfan

murefjkm,
Sampifjitt fatattomifjin,

Tlitoan afjmenettomifjin.
itiä f anna falattiffin;
Malat taitti fjuofeStuupf
2tpmenet ataS meneepi,
•fjauit fjalfiaa furuSta,
©ären tittit tiufeneepi,
Muiit muSfafff tuleepf, '
Minun (joif an fjuoliStani,
Minun muSfan mttrefjiStani.
,

©pdntdni tuimeteepi,
spddtdni fimiSteteepi;
eifä tuima tuintemmaStt,
SipecmmäSti fimiStete,
dttå fjuomena minua,
tjuiSfutettafjiff,
fäännptettäfjift.
Säfin
Bitte toifena ppfjdnä,
SuuS oiS tuomaSfa tupahan,

SBiift miemdSfä mituMfjun,
Bata tietie faattamaSfa.

SBetdift

Sojonett meifon,
Siinafjarja littettäift.
Suuluift fuparin ååni,
SBaSfin ääni manfafjuift.

Parempi mind potonen
©pntpmätd, faSmamata,
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Maalle tade täptpmäfä,

Slnioiden tmettämätd.
Sifitt fuotlut fuuftpönä,
.Saomtut fapatolaSfa,

toaatetta pitännä,
Sppndräinen pppää maata
$Pari pappien fanoa,
Äotme luff arin lufoa,

SBaaffa

,

.Kerran fedon fjetfätpstä.
Mafjot
fitton mun emoni,
Mafjot fauniS f antajani,
Sfjana imettäjäni,
$>eStä pieniä fimiä,
.Kapatoia farttufta,
©pteittä fpftStä puuta,
palailla mefifjafoa;
.Sun fä minua fpteilit,
Mun fä minua palailit.
.Kabonnut
polonen
poifa,
SBoi minä
SBoi poifa polon atanen!
Polin puulle pportämätte,
SBarmatte marattomatte.
Suutin tumpefjen pitämän,
Meren JaiSlan *) Jannattaman;
ei ottut lumme lujaSfa,
*)

Äaitjla t,

facila.
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Meren JaiSta Jannattanna.
9lpt on poifa potofetta
$Jft tuuti turmanani,
Meren aalto armonani.
Menin pofjjafjan potonen
päälle mustien mutien,
©ifarefff ffifafftte,
SBeifofff meen fatoitte.
©ifarena ffiat fpöpi,
SBeen fatat toeiffonafa.
©iiat fuutani ftmuupi,
•gjauit pädtd tjarjoaapi.
ei tkå emo fefiä,
eifd f antaja fatala,
MiSfä tiiffuupi tifjafa,
Söiereepi oma merefä,
Siefö maatta toai mereltä,
SBai on fuuretta falotta;
Käpneefö fäppmäfiä,
SBai on marmiffofaloa ;
SBai lienee meren felättä,
Safetjilfa lainefjilta.

Ätföfjön minun emoni,
iUföfjön emofutuni,
©ind itmoiSfa ifänä,
Kuuna futtaan päimändfään,

Panfo mettä faifinaafa
Suolta fuuretta felättä,
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Safji taajatta latjetta,
Safefjifta tainefjilta.

Muta lie meren mcffd,
©efin fie minun mereni,
©efd luuta feufjotfuna,
SBeri fppStä mettottuna.
Kaipama.
Kuin meni melo falafjan,
Soinen meti tuoreefefjen,

Kolmanff fuen mimuitte;

Suti tuo mefo fataSta,
Soinen melo tuorefjeSta
ei tuttut fuen mimuilta.
Meni emo efjtimäpän,
Matoi äiti fafjtomafjan,
$uuti tuotta poifoafa,
Poifa tuotta maStoaapi.
"en mind emoni pääfe,
pitmet päätäni pitämät,
•gjattarat fjafutiani."

,

en

mind ffnd ifänä
Kuule meifon toeifoaman,
Sautaman emoni lapfen.
2tttit laulelee tafjetfa, ;

SBefftinnut meifoamat.
©oitit

forfat

fantetetta,
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SBefitinnut mempetettd

,

ÄoSfeSfa fimen foloSfa,
SBeen mirran ppörtefjeSfä;
Suutin meifon meifanneeni,
Sautanecn emoni tapfen,
Sftiin on niin minun emoni!
.KaSmatit fanoja paljon,
Kofo joufon joutjtenia;
Suli fjauffa niin tjajotti,
Suti tempo niin teloitti.
Sti meitä fuin otiJin
©ifaria fittan täpff,
SBeiffoja menet punanen.

Sfouff tuuli tuufemapan,
Siman ranta riepfimäfjän ;
Suuli puut fjamutfomafff,)
Kanarmat fufattomafff
,

«£jeinät fjelpefjettömäfff.
©iitd taitto ff Sfon ff liat,
SBeifoitta menon tjajotti;
Soutu formet foufimefff,

Kämmenet Jäffmefoifff.

©ofaan läfjtiä.
Kun ma Juotlen Joito poiJa,
Poifa fatfinen faonnen;
Sdäpi maat matojen fpöd,
Sefjof ilmeSten lemätä,
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pellot peuroin piefjtaroita.
Sun ma fuoden foito poifa,
$>oifa fatfinen faonnen:

Sun fuoden fptän Muitta,
Soirien fotoftoitta,

SBarifften mainioitta;

©aapi tintufet litjoa,
SBariffet maria merta,
Minun raufan raameistani.
Suotapa fufu fureepi,
Sai faiffi faifjoaapt.
SBaan fun fuoliftn fotiint,
9Rifoilleni riufeneifin ;
SBielä ferran fellot foifit,
Sirfon maSfet manfaftftt;
ei tuota fufu furifi,
©ufu fuureSti furema,
Sai faiffi faifjoama,
©aamani minun fotafjan,
Spfin

fuuren fuun

etefjen,
Sftautafirnuin fitapan.

SBaan älä fure fufuni,
Saipoa laini fauniS !
©oria on fotanen tauti:
©oria on fotafjan fuotta,
.gjemme miefan fjetfeefefjen;'
Äfin poifa poiS tuteepi,
potenutta poiS meneepi,
Saifjtumata lanfiaapi.

kantele
tatffa

©uomen Äanfan,
fefd

SBanfjoja että Sftpfpfempiä.

Punoja ja £auluja*

KolmaS Sfa.

■Koonnut ja pränttäpttäntjt
ELIAS LÖNNROT,
$P(»lofop.ian ©antobati.

£<58© 3 SR &%7s ©© Ä
präntätty SB a fen tuffe n tuona SBuonna 1830.

-Rim minun ifonen fjettti,
Suin on fierott firmeSmarren;
9_iin minun emonen fjeittt,

Suin on määrän märttinäfä,
SRitn on metffo mieraStunna,
Suin orama fuimaan fuufeen;
SRiin ftSfo fimute fäppi,
Suin fala fimifen rannan.

Sufjioitfe

efiputjeeffi

<&ta f antele fdteeft,
.Kultafkli fainatooft,
©ormet foitotle fomita,
SaSfe ääni laulamafjan!
Sofo rumennet runotfjm,

SSafji lauluja latonet^
SpE' on fauniS fumpanenfin,

©uomen fottanto fulonen,
©anat manfjempain watamt

SoS fa fattuiftt ©amoSfa,
Såpa ferran Sarjala.fa,
■Suulifit aholta dånen,

Sa.ten laulaman le.oSfa;
SoffoS tuonne feifalMjtaiftt
Suofft laéten taularoaiåten,
SSuolla toäijån mtippifit,
Marjaa.olla

afuiftt?

Safji joS jouffofjin tuliftt,
9)oifaparroien parien,
SoSfa f antele fajuupt,
©oitto foitotle tajuupi;
3.0ff0 otft päimä pitfä,
9>aitt>a pitfä, iit' itämä?
SBaan etpä pojat puoletfafym,
©fä lapfet tainfafjan,
Mitään tyttöjen tyfönä,
SeStä neitojen fcratla.
.Kuin on muista muutamista
Meftmarja mafeampt;
9-iin on poifaisten pubeista,

SaSten pienten faufunnoSta,
9tet'on foitto futomampi,
Saipumampi tptön ääni.
Suin fie laulamat fujttla,
©uoltamaf fuloéta mirttä
MenneSfänfä metjttmaitle,
Meritöiden työntäi.fä ;
Matfa mätttyppi mätjäfff,
SSirSta miittä tpljemmäffi.
©itte tuonne tultuanfa,
Matfan pääfjän pääStyänfä,
£Rurminiituitta afumat,
Staty meltmät metä.fä;
2£tla työnfä aattelewat,
©anoja fomtttelemat;
tyaxtoa futtanen fuluupi,
Slta feSfen fcifafjtaapi.
Suin fitte fotia fäpmät,
,

Siian faatua fulofen,
SBielä laulamat lutjiUa,
.fitoi.fanfa peffalla

Mtf on mitä, fuf on fula,
Mitä mtfäin muiSteleepi,
-

Mitä mieleen

majaapi.

Unofen tutta,
©imafiimen löpljpteEä,
•f.pr.' ompi

Sioilla taimaan tuomifiEa,
SBirttä taittamaan lopulle.

e. s.

S a n S f a ja.

ifdnnät, Ijoi emännät!
vooi
Sett' on fettarin amaimet!
Säptppfö tåtå tupoa,
Sainataanfo tattiafa,
SanSfta tafaSten miesten,
Miesten nuorten notfuStetla?
Suin et täptpnc tupoa,
Sainattanc tattiata;
9liin mä tattfin tantefeeda,
Seifun feSfedä pifjoa;
SoSf ei pää tafefjen foSfe,
Sfjt' ei ortefjen f otata,
Salat ftttan liitoffefjen.
"Sdptpppä täta tupoa,
Sainataanpa tattiata i

SanSffa tafaSten

miesten,

Miesten nuorten notfuStetta."

©uur' on JiitoS,;JoSf jumala.
Kunpa tuoatjan olutta,
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Safji miinoa mäfjäfen,

SRiin mä lautan laSfetteten.
Suin melonen miercttetee;
©uuSta fuin fulan fpnäStä,
jäästä fuin päimän faffaraSta.
©uu et laula fuurufftta,
Slinta raSmata ritife.
"SRiinpä fä lautat torpottetet,
.Suin jofonen juoffottelee
SRiinpä fuuSta farmafeSta,
fefjeStä;
Suin on petran *)
SRiinpä päästä padiaSta,
Äutn on fuumaSta fimeStä.
Spmin taulan tpfjmän fuufeti,
Satmoin taffapdän petäjän,
©inun, fur ja, futffutjuft,
peitto Ijenftreifäfjäfi;
ettei futffuft fumaja,
,

.

.

•

•gjenfiretfäft fjetäjä."

Stauban ©pntp.

MiSf on rauta fättpfettp
©inä fuurra poutamuonna,
*)'

Teuvan»

3

©eifennd fotafefdttä?

Suoli' pn rauta fäilptetty
©ind fuurra poutamuonna,

©eifennä fotafcfänä:

ptfän pilmen rannan päällä,
Sammen

latmaSfa tafafen.

SRottfi tuuti tuutematjan,
Siman ranta riefjfimäfjän;
Suuli puut fjamuttoma.fi
,

Sanarmat

fufattomaffi

,

heinät fjetpcfjettömäfft.
Suuli taitto tammen talman
Slutjatt foöfefjcn fomafjan,
Suosta fpntp neljä neittä,
Sofo fotme morfianta.
9dinnoin istumat itäpän,
9-erinpuottn pofjjotafjan,
©efä imit, etta ttfit,
Sppfit maalle maitoafa,
SRiitptte nttuftafa.
Mifä tppfi mustan maton;
©iitä fpntp melto tantan
Mifä malfian toalutti,
©iitä tetjtipin teräffet;
Mifä puotti punafen,
©iit' on teljtp rääffp rauta.
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Stj.

finua

rauta rauffa,

Siauta rauffa, foito tuona,.
SeräS ferfjon pdimätlinen
Sofo fuurefft fufefit,
©efä faSmot farfiafft;
etfä fitton ftturi ollut,
etfä fuuri, etfä pieni,
etfä f omin forfiafaan,
etfä f omin fipufaSfaan;
Suin fä fuoSta fotf ettifjin
''

,

©aatitjin famen feaSta,
Soprin faimain fanfafjaSta
Spnftn muStaSta muaSta;

,.

Sdftf armain faStumata,
SBarpain rimeStpmätä.
Stj finua rauta rauffa,
£Äauta rauffa, foito fuöna!
etfä fittoin fuuri ollut,
etfä fuufci, etfä pieni, j. n. e.
©eifoit me'ennä *) fctfeänä,
Säpfpit tämmpnnä lähennä *),
Silla taimaMfjan tafafen.
Sf) finua rauta rauffa!
etfä fidoin fuuri odut j. n. e.
Sufuit futtaSfa **) fäfönä
*)

metenä, tåpteena.

**)

Äultafena,
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sffla afjjon Stmarifen.
ei rauta pafja olifi
Siman fäärmefjen fäfjptä,
Maon mustan mujufrita,

Sttfiaifeti futfetmata.

SBiSfafi

<|)iien lintu
mifjoja noien

Slautoin rafettamipin
Seräffifjin teMtjtämifjin.
Metjitdinen ilman lintu!
Senna tuonne löpfjäptd
■Dfjeffän meren plite,
Meri puoti fpmmennettä.
,

$iétä futfafi futaSfa,
©iipeft moia ftmaSfa,
Mefi f eitä fietettäft,
Bima fuuStaft futoa,
Sufan fultafen nenästä,
<£>elemäStä fjeinän pddStd;
©iitä fptmdStä fptäStä,
SuSf ei oo näfjty, eifä fuuttu,
Sluotjon faifen faSmantoa;
Sipepide moiteljifft,
$Paf)ade parantefjiffi
Sot' ei mismoide miruft
eifä menift märide,
eifä rttofjfuift rupeide.
,

,
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Kipufanat:
Kirnut tuonne fiitpötjon,
SBaimat tuonne maipuofjon,
Kimuttaren fippafepen,
SBammattaren maffafepen!

Kipeä on fimuiSfa olla;
SBaifea *) mammoiSfa afua.
Suonne mä firoon Jipuja,
Suonne må patjoja panen,
Suonne funJeen turmioita:
Kimififjin Jattioifjin,
Stotutafffjin raunioipin.
Kimutar lipuen euffo!
Kirnut f ääri tjelmofjifi,
SBaimat maStaan rintoafi;
Kirnut puoptaa puofjfimelfa,
SBammat feutatta felitä;

Mkoiå fimiStämäfjän,

Paaffa päfottamafjan.
ei fimi Jipuja itfe,
Paaff maimoja malifa.
Suonne mä firoon fipuja,
Suonne mä patjoja panen,
Suonne tunfeen turmioita:
Kipumuorcn fuJJulalle
KeSfetten Kipumäfid.
,

*)

Soijtn

:

umirca»
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Kimi on feSfetld mätiä

Meitä feSfettä fimeä,
©pmä fpltöd pfjeffän,
Kppttäräinen fpmmennettd.
Spppf affa Suonen tpffö,
Kimutar fipuin euffo,
iffdätdr neito äiä;
Mifä istuupi mäeltä,
Kufa fäp pitfin mafia,

Kipumuorcn JuJJuloa,
Kipufinfafjat JdeSfä,
Kipufänfd JainatoSfa;
Kipuja Jerdelemät,
SBaimoja mafoetemat,
Kirjafefjen fippafepen,
SBaSfifefjen maffafefjen,
$tjen formen mentämäfjän,

Peufaton

mafjuftamafjan.

©ietlä feitfämdt fipuja,
piffafeSfa fattilaSfa,
StautafeSfa riefjtitäSfä
,

pienen

formen mentämäSfä,
Peufaton mafjuttamaSfa.

©inne mä npt firoon fipuja,
©inne ttmfeen tuSfapditd;
ei f imi fipuja itfe,
Paaff maimoja maitta,
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SBaiffa paljon pantafjiff,
Määrätä mätettäpiff,
tiin äpSfdteltäptff,
Kirnut ffnne fiitpöpön.,
SfJoSta imefjnoraufan;
ettei tuSfat päättä tunnu,
paffo fpämette panete.

«£)ätäfanat:
Siiffu ennen linnat, järffp järmef,
SBuoret maSfifet mapiff,
Sorit linnoin forfafteli,
SufteSf ou jumalan tunnin,
Safji tjerran tammoiSfa,
etfö ffnäin liifa liifu,
etfo fd pal)a pafene!
fUpt on tiian liifoSaifa,
Pafjan pafenoaifa.
SBai liifut liifutettaiSfa
,

Sdrfpt järfpfettäiSfä ?
Mull' on foprat fontiotta,
SBeren juojatta mefarat,
Sinnutta tifjan pitimet,
fjaarottimct,

Softa fonnan fopriSteten,
Softa ilfiän afetan,
Puremasta, jäptämäStä,
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©pömdstd, JatuamaSta,
Patjan rafin raatamasta.

Su le n ©pttfp.

$ara manfja pottettifjin.
Kormatta tutifen foSfen,
SutifoSJen Jääntemätld.
Suofjon liina Jptmettifjin
Kppenifjin Jptmettifjin,
Kppenifjin Jpnnettifjin.
S)öttd liinat Jptmettifjin,
g)öttä liinat Joirittifjin
SJöttä liinat nppettitjin,
SJöttä mietifjin metetjen,
SJöttä meeStd noStettifjin,
SJottä luista luiStettifjin,
SJöttä rifjmat Jetrdftifjin
SJöttä merJot Juottifjin.
SBerfot on meljeSten *) futomat,
©ifareSten **) Jeträmäf,
Sfon pauloille panemat;
SBeljeSten mefftte miemät.
SBeimät meljeffet mefftte,
,

,

,

*)

äßainamoifen

ja Sfotavifen,

**)

Cuomiottavien.
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Äaimaffet fatafjan täffi.
SBeettiinpa, memniottiinpa,
ei faafu fatoa tuota,
Sota fitmoiti pppettifjin.

Ste manfja SBäinämöitien
SBiefä merffoa lifäfi,
©pitää, fetfjtemän fatoa,
SBielä föpttä fprnmenfuttfa.
"SBiefädt merffone fpmide!"
SBerfot mietitjin fpmide,

etädmmäffi

ennätettiin.

Minne ftfta fjeiteftifjin? .
Suonne ftfta fjeitettifjitt;
©ifta toinen Mfjettettitjin
■SarjataiSten fannaffede,
9_iittufannan niemeffefjen;
Soinen ftfta fjeitettifnn
©arafaiSten fatmen fuufmn,
Soffituotoin nendfjän.
SBeettiinpa, memniottiinpa,
©aatiinpa f)apea fjauft,
Sota fitmoitt pppettifjin.
jettiinpä ManataSta,
éMtjittiinpd maanft atta;

etjitttinpä, eipä löptty

Söfa

fjattin fjatfaf.fi.

efjitfiinpä tatmofeSta,
Säfjtitarfjojen tafoa;
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efjittiinpd, eipä löpttp.
©ano manfja SBäinämöinen:
"SBtel' on mieft tieoSfant,
©otifutfjo fuojiSfant."
Saataapi Sateman poifa

SdautafiSfa ruffaftSfa,
SBaSfimanttuen ftfäsfä.
Suulaita näfpp tuleman,
$li jänfän pää näfpppi;
fjpptä (jpnfiä fptiSfä,
Säätä jänfä faittatoSfa,
4?ppSfä fuffa, jääSfä f enfä,
4?adaSfa fjamofen fjelmat.
Suo tjatafi tjauttt matjtatt;
Sädtr oli fofia forma.

4)ataStiinpa forman maljta,
Sädit' oli ftnermä fiifa.

ftian maljta,

sputoft puna ferdncti.
purettiin puna f erätien;
©ied' oli tutifipuna.
©uifafjti tutifipuna
$fjeffäStä iffunaSta,

©eifjtemäStä reppanasta,
poltti tuo pojilta potmef,

«Riffo rinnat tpttärittä,
§)ufjfi paarmaMtjat emoitta;
Söettofet menoja met.it.
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Kuparia atla fuufen,
3ftla formen fotfutteti
KotmifaariSta toenettä.
Bai menonen maimiljifff.
©ampfa poifa Pettermoifen
SBeiSti fuufeSta meloja, v
Petäjästä jänfäteitä.
©outetomat joutefomat
ämpäri neman jofia,
Stotoatt nientä fiertetemäf.
Sarttuttpi menonen fiinni,
ei fimetten, ei fjamotte,
fuuren tjartioitte,
Sofjen purStotten punafen,
SBaimo maStatjan tuteepi,
Pufjutetten laufittetten
"MiSfäS otetta mieS patatr
"Me olemme feSfiitmatta."
"Minne menettä mieS parat?"
"Menemme tulta tiettämäfjän,
SBatfiata maatimatjan;
Suti on tuima tieettåmä,
SBatfiainett maaittama.
So on tuli tuimat fefjnp,
SBatf ia patjat mapingot,
Poltti tuo pojitta poiroet,
Sliffo rinnat tpttäriltä,
Pufjft paarmafjat emoitta.
,

,

,

:
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Mistäs

ofet mainio parfa?"

"Mä olen emä

SBäinämöifen

,

Stmarifen ifän maimo;
Minutt' on mifjfi miien maimott,
Muoto fotmen morftamen;'
Minä oten emo tmeljiett,
©efä manfjtn maimotoiSta,
enfin emä tfjtetöiStä.
ei tuli fpmiltä fpnnp,
eifä faSma farfiatta,
©pntp Sefuffen fptiStä,
SBpöltä mantjan SBäinämöifett.
Suoli' on tulta tuumiteltu,
SBatfiata maapoteltu,
SJläfjädä faimofeSfa,
SultafeSfa fätfpeSfä,
«£>itjnoiSfa MfjopeifiSfa.
©ied' on npt tutofen fpnty;
Suin mä fjttuan fjuifiaSti,
Suotta matfia näfpppi,
etäfjältä fjaatottaapi,
Safoa meren punafen.
Säinen tattila tuteda,
fjernefjet ftfäsfä,
Säinen faufja fattitaSfa.
Suin mä puuan fjoimafjutan,

Säifet

Sutee poifa $)ofjjofaSta
MieS pitfä pimentolasta,
,
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©itmdt jädSfä, polmet fjppSfä,
Sfjo faiffi itjenneeSfä.,
Saltia lumen

mdeSfä:

tttdeSfa tupafjan,
SfStttiSfa aimomiefjen,

Ufon

Spöpi tulta turfin fjetmat,

©äfefjifä

fäärimarret.

Sdinett on fattita fdeSfä,
Säinen faufja fattitaSfa,
fjerttefjct ftfäsfä.
fjpptä
spofjjolaSfa,
Snfo
©imoa- SapiotaSfa?
Sioitta fjpiftä fjppmptettös
koitta jäillä jääfjptettöS

Säifet

,

,

Soili' oti järmet jädfjptettp,
Soitt' on meret fjppmpteltp.
S Uffo ptinen fjerra,
MieS ott manfja taimaf;tncn !
Sunfeite täfjän tulefjen,
SBaimu fdfjdn malfiafeen.
See tuli tcfjottomaffi
SBalfia marattomaffi,
©itefjefft tuojan filfft,
Suojan fatme fattefjefft.
SBefi pitmeStä putoft,
Suoftn piffanen pifara;
on lampi taaja,
,

SammiSf on mene punanen,
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SBenofeSf

on fotme miestä;

SRuotpa tooiti moitefjida
spaiffoja pataneljita,
SBiifon miSmatt tefjnefjifä.
4?pinen euffo tuo tuleepi
«£.pitien fattita fäeSfä
Suo tulla tttljutteleepi
iattila fäeSfä,
«gjpinen nippi fattilaSfa;
Soila tulta tummentelee,
,

palanutta jääppttetee.

Snfo pottettu porotta

•

Safji itmimatfiatta,

SBai lienee meettä marida?
Mifä lie poroin palanut,
Bita fjppttä fjppmptettöS;
Mifä tie meftn patanut,
Bita jäädä jääfjptcdöS;
Mifä lie tulin palanut,
©iifjett miiSfooS mitiä.
ißeitpt Maaria emonen,
$)ufjaS muori muoodineu!
SBoia niittä moitefjida,
£Riidä raSmoitla rapaja,
$fjeffidä moitefjida,
Safjeffida fafjtefjida;
,

Soid' on SefuS motettuna;

SaStettuna faifftmalta;

Sof.

et

re
mismoitteti miruift,

eifä menift märille,
eifä rumitten rupeifi.
See npt pöttä termeljeffi,
imantefjefft. j. n. e.

©airaita fpfmetfdiSfd.
manfja SBätnämöinen,
Uffo fjerfiä uneSta!
tyo\an ainoon amuffi,
Miefjett fttutfuit fumppanifft,
SäSfä tpöSfä tpöläfjäSfä,
SBalan tepeSfä maifiaSfa.
SReitpt Maaria emonen,
spufjaS muori muoottinen!
Sof oot emä tmefjien,
©efä manfjin maimoloiSta;
Sule tänne., tarmitafjan,
Spifemmin tarmitafjan,
Ufetmmin fjuuetafjan.
Sute fattnafjan faloa,
Siman uffen ulmomata,
©aranatn fanetemata.
Suo npt fanSfafi fatefjef,
Äerallafi feinot fuuret,
Suo löplp, lähetä lämmin

9-Oufe
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Kimette fimuttomafle,

Paaetten pafottomatte;
Puun löplp, metofen tammin,
SBeff manfjan SBdinämöifen,
SBuoreSf on metofen fpntp,
Sufen fpntp taimofeSta,
ei oo löptpn töptdmiStd,
Sämpöfen läfjettämiStä,
Suotta ma anon apua,
Suotta fjuttan fjoimafjufan,
<$läl)ättå taimofeSta,
Ttlafjatta maacmätfa.
«gmutelen pätäfen tjuuon,
panen äänen paffoifen,
Säpi maan, täpi mamtett,
Sdpi fuucn f irffofunnan;
Sfdttdni Sefuffetta,
emättäni Maariatta,
Soitta aina armot fäpmät,
Merfit tttttamat tulemat,
MiSf on pulmat puutfununna,
Saifia tapafjtununna ?
Snfo mccS:ä, toai maaSfa,
SBai on tuuti tuutoittanat
SBatf iäinen maapotfanut?
SBai on fatma JalmiStoSta,
Perfele pptjdstä maaSfa,
,
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Sirfon firjatun ftmuSta,
©atalauan tappiosta,
SoSfa tuffarit tufemat,
. .
©efd papit paupoamat,
MeSfumiefjet medefjtimdf.
Muin ei lie minuSfa mieStä,
Ufon pojaSfa urosta,
Sämän päästön pääStäjöä,
Sämän putmun purfajoa,
Sämän jaffon jaffajoa;
SRoSfaat norosta miefjet,
$iefaSta fjemoSmdfi,
Mieffamiefjet liettetjeStä
Sotf on miifon maaSfa maanuf,
Sauan tieoSfa temännpt;
spojan ainoon amufft,
Miefjen fuudun fumppanifft.
Muin ej minuSfa mieStä fiene,
Ufon pojaSfa urosta j. n. e.
,

©aafofjoti jumata jofu,

Maifti päästöt pääStämäfjdti
Saiffi putmut purfamapan,
Saiffi jaffot jaffamafjan.
Muin ei tie minuSfa mieStä,
Ufon pojaSfa uroSta j. n, e.
Soufji spofjjotan emäntä
Sufe päästöt pääStdmdfjän
Sut* pulmut purfamafjan,
,

,
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Sute jaffot jaffamafjan.
Suin ei tie minuSfa mieStä,
Ufon pojaSfa urosta j. n. e..
§)äimätär pdtömä neito
Sute päästöt pääStämdfjätt j. n. e.
Suin ei tie minuSfa mieStä,
Ufon pojaSfa urosta j. n. e.
Matoe euffo Suonnotar,
Matoe futtanen forea,
Sule päästöt päästämähän j, n. e.
Suin et tie minuSfa mieStä,
Ufon pojaSfa uroSta,
Sdmän päästön pääStäjöä,
Sämätt putmun purfajoa,
Sdmän jaffon jaffajoa;
Sutfoon tufjat perfefeftd
Sämätt päästön pääStämäfjän,
Saman putmun purfamafjan,
Sämän jaffon jaffamafjan;
Mennä futtren, mennä pienen,
Kulfia mäfjätoäfifen,
Mennä pitfän perfeleenfi,
SliStittpä riffoamaSfa,
Kastettua faatamaSta,

Seljtpä tetoamaSta.

MiSt on pulma puuftununna,
Saifia fapafjtununtta?
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Snfo

fiitä feipäfjdStä,

on forppi foinittuna,
MuSfa lintu mutfuituna;

SoSf

SBai on manfjoiSta ftoiSta,
SBai on matturautrioiSta
SBai on Malma falmiStoSfa,
ppfjästä maaSta,
Mixton firjafun fimttSta,
SermaporStttan pomeSta,
©afatauan tappiosta;
SoSfa tuffarit (ufemat,
©efd papit paufjoamat,
MeSfttmietjet mettefjtimdt.
Mene Katma fatmiStofjon
perfete pppään maafjan,
kirfon firjatttn ffmufjun,
SermaporStuan pomefjen,
©atafauan tappiofjon,
SoSfa luffarit tufemat j. n. e.
Sofjon on fattfa faatunutma,
SBäfi fuuri mdäntynpnnä
©ied' on luuta tuSfoftua,
$päärammua„ raSfutttta
Stman ifjmifett ifjoa,
SaSmamaifen fainaloita.
Mene tuonne, funne fäsfen,
•£>iiett fjittkn fefafjan,
$)afjataifett panfon pääfjän;
,

,

*

,

,
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©iell' on muutfin mttrtjamiefjet,
Stufet pafjantefidt.
Mene mietä, funne fdSfen,
Säpin maafjan taufiafjan,
3>ofjjan pitfäfjän peräfjdn,
©iett' on fjpmä ottaffeft,
Sempi

tiefatettaffefi

©ielld tuuli tuutoittaapi
SBeft mieno mitfuttaapi,
SBeft fpnffä fptfpftädpi.
Mene mietä, funne fäsfen,
Suonne tunturiin mäelle,
Sufjamuoren futman päälle,
Sofjon näfpmdt §>opjan portit,
Slatttauffet ärmöttdmät.
Mene mielä, funne fdSfen,
Sufjamuoren futman alle,
,

Sofjon on pitut päin puonttcet,
,£>cinät fatmoin lagenettennä;
©utafjan farajofefjen,

'

©ied' on fun fifariafi,
©iettä miift metffoaft,
Suuft fummifi tytärtä,
©eifjtemän fetäft laSta;
©ied' on fjirmet fjirtettynä,
Salopcurat jaffettuna;
©ied' on tuutonta lipoa,
©ied' on pdätntöa faloa,
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©uonetonfa pofjfiafa,
Siman ifjmifen ifjofa,
KaSmamaifett fainaloita.
Mene mielä, funne fäSfen,
©tten fuutjun, tjamaran pääfjän,
MuSfan foiran {jännän affe.
Mene mielä, funne JdSfen,
Slotföitten noroperille,
©oitte rdpfpnettömitte.
Mene .mietä, funne fäSfen,
Mene tuulen tietå mpöten,
3lfjaman ratoa mpöten.
Mene mielä, funne fäSfen,
Mene fä remon refefjen,
Stomoff on ref i matata,
Stopo rannatten toetääpi.
Sa mene ff itä, funne fäSfen,
©itmitten ffnifen fiian,
Sofjen purStotten punafen,

fuuren fjartioitte.
©iifa fun fpmitte miepi,
etäämmä efjätteteepi,.

2ttte aaltoln fpmien,
pääfte mustien mutien,
Kipufefjen fettaritjin.
©ielf on muutfin murfjaraiefjet,
Sfufet pafjantefiät;
©inne fääfin tuomitafjan,
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©teli' on fun ftfariafi,
©iellä mtifi meiffoafi j. n. e.
Sa mene, funtie fdSfen,
SBirtofjin mipajamifjin,
Säilpmtfjitt läfjteeftfjitt,
«Jpereeftfjin fjetteeftfjin
Sltla fatmafjan tafafeti.
SBai joS fpptid fpfpnet,
Stnonet ajofjemoSta;
Kpttd ffnutte fppin föpän
Sa annan ajopemofen;
S^)ta «fjiieStä tjemonen,
SBuoreSta matipfe marfa,
•fuien ruuna ruSfeampi,
Soft' on raufafet fapiof,
Stttituffa rautafjarja
«£jpmätte tjppittäjätte
,

,

,

,

ajajalle

anfaratte;

Sonf ei jdlfi jddttd tunnu,
Salan iSfu itjenneedd.
£Reitpt Maaria emonen,
$PufjaS muori muopttinen!
Sute tänne, tarmitafjan,
SBcdte tänne, matnitafjan,
Ufiammin fjuuetafjan,
$)ifemmin tarmitafjan,
Slmopäin, fjaratta fjapftiti,

Siman mpötä fjetmuffita,
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Sefemäljän termepttd,
Siaufjoa rafentamaljait,

ennen

päimän noufemiSta

Koi jumalan foittamiSta,
auringon pienemistä.
See npt potta termefjefff,
pdimättä imantefjefff,
3tlta aitoan termefjefff,

KeSfeä fimuttomafff
SBteriftä miattomafff,
päältä tuntumattomafff
?tlta nuurumatfomafff
©uin talin pufjeltuani,
jengin fjuofaeftuani.
en pufju omatta fuutta,
Pufjelen jumalan fuutta,
•£>erran pengettä fjpmdffä,
Sämpöfettä töpfjptfeten;
SBifjoin tuuten tuutemata,
SBifjoin faamata fatefjeit,
Koman ifman foSfemata,
Paffafen patelemata.
Stopti npt ilma iffunoifff
SaimaS faarifff jafelc,
©atmafff fana jumalan,
Herran fjenfi peittetjefff
©itefjefff fuojan fftffi.
4>erran fatme JattefjeJff.
,

,

,

,

,
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3Cmuffeni, ainooffeni,

Sueffeni, turmaffeni,

SBäiffeni, moimaffeni.

fjcrra fjurmefjetta,

«gjerra toaal)etta malele,
SefuS putmoStani,
Pefe SefuS peimoStani,
Äptdn tiioiSta Umoista,
SlaiSten naaroin feaSta,
Kuftfinnerten JeraSta,
Pufju

«£>uoran

fjurmemaattefjiSfa,

SBeripaioiSfa patjoista.
Ken fatein f efjtotteepi,
©itmin lieroin fafffneept,
SBaStufffn maruStaneepi,
Suonnon mifjaftn luomi,
©itmd juoSfoon ffmana,
Soinen moina muotuofjon,
SlaSmana rapafjtuofjon,
Suonne fjelmetin tuteljen,

Patjan mattan

matfiafeen.

Ken Jätein Jafjtoneepi,
©itmttt fierotn fefftneept j. n. K
Sunfee perfele tutefjen,
Sfänndt perifopeSta,
emännät omifopeSta,
Sapfct JeSfitattialfa,
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©uin tulefjen, päin tutefjen,
Safaraimoin tantereefeen.
©ilmat f äännä f elletlefjen
_RiSfat rutoin rutafe,
SBetto merta fjartioiSfa,
©otfe fuolia fifäSfd,
Seita feufjfoja mafjaSfa,
,

ennen

pdimdn noufemiSfa,

Soi jumalan fofttamiSta,

Sluringon pienemistä;
ennen fuin fanani faapi,
Safji mieli joufjtuneepi.
Sot fä pantu palfan eeStä,
Safji toifen fdSfpldinen,
SRafettu rafjan eeStd;
söta fiinni otfapdiStä,

SBafemmiSta

marpafjiSta,

fantapäiStä,
Säpi fuuSta, täpi tifjaSta,
Säpi fuuman firmefjen,
Säpi reppanan pfjeffän,
Mene perfefe fotiifi,
Sfdntäfi iftafette,
emäntäft aamufette,
Muun pereefi murfftnatte.
Slita mastoin tuteepi;
SCmmu aita memteSfäft
SBttettä mitasmälittd,

ÄaiemmiSta
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©eifjtemdttd feipdfjättä

,

Kapeffalta faSfipuutta.
Punapattu, Suonen poifa,

Sännitä tulinen jouff,
Sutifella jäntefjettä.
Pane maSfinen mafama
Suon tutifen joufen päälle,
2tmmu fjatfi fjampafjiSta.
Suun fpöjä, liljan puria,
SBeren uuelta metäjä;
Sota Sbiiet tjimmaStuiff,
Perfefeetfi pcljäStpiff,

Karfuaiff maan

fateljef.
Sleitpt Maaria emonen;
PufjaS muori muoottinen,

©oua fuoniSta menettä,
SBenepelfä maSfifetta,
Kuutitta Juparifetta;
©oua fuun tornia mpöten,
Säfcnten rafoja mpöten.
MiSf on luuta luifafjtanna,
©iifjen tuita tuifafjufa,
MiStä fafmo fatfenunna,
©iifjen fafmo faSmafjuta;
MiStd fiiffunna tifjoa,
©iifjen UittpöS Utjoa.
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Sddmdmobon ©pnfp.
Suonen touffa, maan matonen,
emännän efffätönen,
Pifjan riffa, petton fönta,
Maati fartanon alanen!
©d oot miifon mifuSfa maannut
Kauan JaifjoSfa ffaSfut,
Kttufauen fjemon fufeSfa,
Safmcn tallin lattiaSfa.
SoS of et paljoin tefjnpt,
Sule tpöff tunfemafjan,
pafjaff parantamafjan j. n. e.
Kumun Banat.
Kttffi neito Kuuteratar
Kuto mutle futteroita,
Paafjfo munapatteroita,
2111a Juufen JufJatatman,
2ttta JaSmaman Jatajan.
Sepän juuret tettufofjon,
Pajun juutet paifufofon,
Äoljotfofon foimun juuret;
illföfjön ifjo imefjnon,
Karmanen famon tefemd.
Uffo futtanen funingaSl
Suo Juftamuotimeff,
tapparaff,

,
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Sotia fupua fomettan,
Semmon fettoa ferifjten,

Saftan faietta lifjalta,
Siednpä finun fufufi;
©umuSf On finun fufufi,
©umuSf on finun emoft.
©umuSf on finun ifofi,
©umuSf mattamanfjempafi;
©inne md ftnunfi panen,
©ied' on miifi meiffoafi j. n- e.
Suiffaa fuin tuti punanen, .
Siifu fuin lipiä foira.
Suin et fiettä fioa faane;
Suonne mä finun, manoan
$>urStofjon tofjipunafen
Satafjauin fjartioitte

,

;

Sofji

fun fpmille miept,
Satafjaufi faimoaapi.
Sa fuin et fiettä fioa faane;
Mene tuonne, fun mä fdSfen,
_Riittyppn nimettömäfjätt
9-imen tietämätfötnäfjän,
Sof ei ruopot maaSta noufe,
,

Qeinåt

nurmesta plenc.
©aitat,

ppörpläinen
Siinan fiemenen fofonen,

,
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Siinan fiemcnen näfönen,
«fjammaSten fjajottelia,
Seufatuiten teiffetiä!
Älä fjaffaa fjampaitani,
Älä teiffaa leufojant.
Sieänpd finun fufuft;
MieS muSta merestä noufi,
UroS aadoSta ptent,
$PpStpn peufaton pitunen,
Uroon formen forfunainen;
parta faSmo,
$)arrada mato fifift,

©iitäpä fämi fatala
Sämpiftpiljin tcufalutfjin,
«Öaluftpin tjampaifipitt.
Suoti uffo, toaipn manfja,
Sattida tamattomada,
Suon luun lofertamaSta
Suon pafjan pafottamasta
SBerifoiran foSfemaSta.
Spfjpt affa Suonen tpttö,
SBoiti fietedddn fipuja,
tapoja.
leufatuupun,
3>iSti neutan
Suon on fotmaSti fepitti:
"©uotat foifopon fjpmind
SBeren tuonafa tufian,
©etmitäte feifomafjan!"
,

,
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SRoufi uffo uneStafd,
©elmittifje feifomafjan."
©iin' on npt finun fufuft,
©iin on faiffi farmafift.
ÄdöS fä pafja pafene,
©pömästä, faluamaSta,
puremasta

lädtämäSfä!

«gmen fjammaS,
Semitföfjön Semmon leufa.
painan mä pajusta joufen,
Seen lepästä lennotttmen,
Ammun fjittoja fjifjafjan,
parran fjalfi.
spunafjattu, Suonen poifa!
Sännitä tulinen jouft
Sutifetta jäntefjellä;
$ane maSfmen mafama

Suon tultfcn joufen päälle,'
Stmmu fjalfi fjampapiSta
Suun fpöjä, fifjan puria,
SBeren uuelta metäjä.
Minne mä finun manoan,?
SoS mteno Het meeStä noSfttf,
Sliin meteen finun manoan;
SoS tiet tuulen tuumittama,
Mene tuulen tietä mpöten.
Sa fimut mä manoan fanSfa;
SBieföön ftpua tuonne
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fipuemänndn.
Sorajat fä, Suonen poifa!

fä mato Manalan,
SflautafeSfa riefjtitdSfä.
Suin et finä fiinä fppfp,
paistut

Suonen mä

finun manoan

3>irun pifjlajan tpföljön.
SBiron affa SBittiferta
©urmoo rauan fiemeniä,
Setfpftää teräSmuruja
SeppäfeSfä fjufjmaroSfa
Seppäfettä petfelellä,
,

Seppäfen tuman ftfäsfä;
©teliä fääfin ff an faanet,
©e fun rauatta rafentaa,
SBafaratla malmiStetee.
Stiiben ©anat.
poifa riufamoinen,
SRietta teitten juurefjinen,
4>uiffu fjetmoin atanen,
papein fjpmdn miesten,
SBerifaatioin toetåmå,
Sfcumafjoufuin fjuisfuttama !
MiStäS fd talit tupafjan,
Bait fammattjuoneefefjen,

SHiiff

©pömäfjän, Jatuamafjan,
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jäptämäpäti

,

©pömdpdn merimalotle,
Suttmalotle luptomafjan ?
©iirrp, fuin ftninen nuofi,
$>urate punaferdnd,
SBieri, fuin meran nufetma,
SBieri merfapöffplöifjin,

SauppiaiSten faatioifjin.
Sutine mä finun manoan?
Suonne mä finun manoan
Säpin laafjtitantereede ;
©ietT on uutta, ftett' on fpSfä,

©pöä miefjen ndtfäfjifen,
$aufata fjatutiatafen.
SBai en panneffaan patjoin,
enfä aitoan itfeiftfjin.
Suonne mä finun manoan
•Spnän joufjfenen nenäfjdn,
Siina attin fieten atte,
Sa joS et ffitään totede;
Suonne må finun manoan
Slutjan foSfefjen fomafjan,
spalamafjan

ppörteefefjen,

Sofjon puut pain putomaf,
4?ongat tatmoin tanfiaapt,

Sa tuonne ma finun manoan
Sfufefjen fjetmettifjtn,
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SoSf et Juutu fuuna päänä,
©elmid ffttd ifänä.
3fmpumiSta maSten.
©ampfa, poifa
Sefdt fentteettä mafafi,
SeSfettä jpmäfefoa,
Spmdparfan panualjatta.
S^tti fuufta jpmiä,

,

©eifjtemiä fiemeniä
Sfjen nää'dn nafjfafefjen,
,

Soipeefeen fefdovaman.
Sdffi maita fptmdmdpän,
Soufoja tifjittämäpän.
©uot fpfmi, fanarmat faSmo,
SRorot fpfmi, noufi foimut,
Mäet fpfmi, faSmo männpt,
Summut fpfmi, faSmo fuufet;
Sptmi tuomet tuorefjclle,
3>ajttt maade paifuede,
spifjtajat ppfjätte maade,
SRaiaf nurmien rajoille,
Satajat faranfoide,
Sammen mirratt mierimmitle.
.

SaSmo tuomet tuoretjetla,
$ajut maatta paifuella,

3>ifjlajat pptjätlä maalla,
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Staiat maalta raifafjalla,
Satajat faranfoida,

eipä tammi faSmanunna,
Suurtununna puujumala,
peitti fjedan malladefa,
Slomaden otmedefa.
Sutu pötä faffi fotme,
©aman merta päimiäfin,
Säfft tuota tietämäfjän ;
ei oo tammi faSmanunna,
Suurtununna puujumala,
peitti pedatt madoidefa,"
Slomaden onneltefa.
Uotti mietd pötä fotme,

Säfft tuota tietämäfjän
$ött tafoa fofjta folmen/
SSiifon päästä miimeiStäin;
Sop' on tammi faSmanunna,
Suurtununna puujumala.
SBefa Sefuffcn toetåmå,
Maaéta mannun, faSmaftama,
Sufa fiitä offan otti,
©e otti ifufen onnen;
Sufa fiitä tefjen leiffa,
©e leiffa ifufen lemmen.
Sfjomamp' on offidefa,
Sepettdfd liuffapampi,
epittifjiit Manalasta
,
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Manalasta, maanfi alta,
efjittiinpä, eipä töpttp,
Sofa tammen fjaffaifi.
Suti uffo taimofeSta
Mujufeni, muotofeni,
Saifett farmani näfönen;
SirmeS futtanen olatta,

SBaSfimarfi firmefjeSfä,

ponnen pääsfä;

4?affaft

rptimoraian,

Safatatman taSfutteti,
Äuttafeda firmefjettd.
Mifä taStuja poroft,
©iitä noita nuolet faapi,
©efä ampuja afefjet,
tyixu piitiä tefeepi,
SBafamoita matmiStaapt;
Minfd {aatti matmifjifft,
©ett pojat futitteleepi
3>eipun pienittä fulilla,
SBarpufen maruStimilta
©ian farjun fjarjaffitta.
Sefi piitiä pimofen,
Souran nuolia f omia,
Sormatta tutifen foSfen,
Slautatammen reunamaatta.
Säffi faupatteu fptätle,
ei fptädn otettunafjan.
>

,
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.Kolm' on poifoa pafjalla,
$}fS on rufjo, toinen rampa,
SotmaS on perifofia.
9lufjo piitiä pitddpi,

•9.ampa jouSta jännittdäpi,
3lmpuupi perifofia.
SCmpu nuolen enfimmdifen,
'Kmpu ptöS taimofepen,
tyittån pitmen rannan päätie;
Safjto faimonen fjaletäj,
Maatet ilman fatteiUa,
fßoian

nuotiSfa fomiSfa,

ÄfäfjiSfä dian pojan.
Stmpu fttte nuolen toifen,
©e on maSten maata mennpf.
Maa muruifft mutjotteli, *)
tyaaet tx>ai)toat paufafjteli,
Mitoet rannatta rafofi,
©omeret ftotfeteffe.
%mpu fopta fotmannenfi,
Sirjarintafjan fimefjen,
SBuorefjen terdfftfefien, **)
Sdautafefjen fattiofjon.
Suo fimeStd fitjafjuft,
SatlioSta faljafjuft,
*)

Soifm: Zat)to maa pnl)d pureta,
SBuotet;eti $op'eifet)en.

**) £.
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Satjtoopi tatoata

fiitä

Sfjoa imefjnoraufan
Suoa tuontofappalia.
MiftäS tuo nuoti perittättcfje ?
©anan moimatta jumalan,
ferran fjengen puounnoda.
,

ibta

piru piStoffefi,
Äfäfjäfi didn poifa,
Stmmu toenne ammuffefi,
<JPiStä tuonne piStoffefi,
SBuorepen teräffifefjen
Slatttafefjeti fattiofjon.
Mif oot tyrnin tpöntänpnnd
Satmoin poieS tappaele;
Mitä latmoin laSfenunna,
Spmin poieS fpöntäete.
ei tdSfä fioa finude
©ianfafjan tarpefjeda,
Sarpeitenfaan fjimoda.
Muunne muuttuoS majaft,
etädmmä etofiaft,
Siistittyä riffoamaSta,
,

SaStettua taatama&ta,

Scptpä feloamaSta.
Sieetäänpd fun fufuft,
on tietdmätä,
fuurempt
fttfuni,
Minun
Mun

fufttin

©cfd laajempi laini;

,
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Minun on ifjmiStä iponi,
KaSmanaiSta fainatoni.
eroa ffnd emätön,
Patja poifa potmafjinen,
StiStittpä riffoamaSta, j. n. e.
Sämd ei mieS Manatte joua,
Suffa pitfä Suonefafjan;
Mato joutafoon Manatte,
Spfjpt tuffa Suonetatjan,
Sman furman ottamata,
Sman tauin tappamafa.
Ste feppd Stmarinen,
Satoja iän ifunen!
SeeppäS pifjit piffuruifet,
Tttutat ani mäfjäfet,
Softa noian lemmon nuolen,

SBerifen metdfen meiten,

SpoSta imefjnoraufan
emän tuoman ruumifjiSfa.
$leitt)t Maaria emonen,
PufjaS muori muoottinen!
SBoia niittä moitefjitta,
Kato niittä fafjfefjitta,
Soitf on tuoja moiettuna,
Kafottuna faiffimafta,
Sseffjtetjemin JaupungiSfa.
SBbia luun lomia mpöten,
Säfenien Jpnid mpöten.
,
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SaSfe moie muofamapan
Säpi fuun, läpi jäfetten,
Säpi fuonien forata.
SBoia alta, moia päättä,
©io fftffipppfjfeitläff,
Smpete netoffn neuloin,
Slafjfaneuloin nappaele ;
Sfjommaffi entiStäpän,
Paremmafff muinoSfapan.

SefföS SefuS termefjefff,
2tlta tuntummattomafff,
päättä nuurumattomafff,
KeSfid fimuttomafff j. n. e.
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■iftyfyfempiä Sauluja»
SBdinämöifett

SBäinämöifen

SBcljen pojaSfa,

metjen poifa

£>tti fuufeSta oraman,
Petäjästä pöprppännän;
Kanto enffSfi etefjen,
Kuufen tuimia Jäppjd,
©itfe toi on tuorefjia,
Kanto fauroja mälistd,
peitti peinid fefafjan. •
«£>än tefi tuota fefoa
KofonaiSfa fotme touotta;
Muutttt orama oriifff,
Suti ori oimatlinen,
SJli forttetin pljeffän,
pitfä, fjarja paffu,
Mulfut fuuret fummattomaf;
SBaan ei faSmanut famiat,
Kpttä fpnfftlen fofoa.
SBiimein mielefjen majafjti,

itiän

totffutjun tolafjti,

Katetta ajofafuja,
©uitet fuufjun, pditet päätjän,
3Cnto puntista punoja,
Stiimut rautarenfafjiSta,

Sett tänfeet termafffsta,
Suofin farfjtm fptfituiSta,
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2tjo tuonne tunturille,
Meni jdifette mäelle,
Ppfp fpnnet taltiotta,
eifd tiuffaatta limennpf.
2tjo aifafa mäfed,
Suuritteti tunturia;
SaSfipen Säpin feotte,
©itte fuuretten ffteette
©ieltd ajo aifataitta,
2ufafjottiffa 'fjojottt,
Säpin fommiot fumopon
Säpin åiåt ne driff,
Pienet pojatfin poriff,
ei tjän ftitd fäifäfjtdnpf.
SBiimein mielepen majafjti,

ilidn

tolffufjun tofafjfi,

Biatoeta runnoin

teJotjon.

ÄuutuSfeti Juofjaria,

©aafjaffefa fatmuria ;
»Kuin ei Juuttut fuofjaria,

eifd faanut fatmuria,
SnnoStt ke famaSfa;i
Sefi tulen termafffSfa;
Pani paian patfefjeffi,
tlCfafimen alaffmefft.
Safo meiten muoren atta,
KirfaSti f imen mdlisfä.,
SBeti ffftd meitettdfd,
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Puofti Jettuffet Jeotte;

©uuret mutJut muljautti,
ei fjän löpffä Jpfettpt,,
ditå faatanut oria,
Sefi fatmon feifoafta,
SBaan et fuonia fftonut,
eifd fotminnut fanoitta.
pädff meri mattalefa,
Suli puro punainen,
Sateille Säpin teolle.
Stotuna fjorjaten fjoruff,
itiä itti ja poruff,
SBeren juoffun julman täljen;
Simafjti SBipulan Siifa,
•gjäiläfjti täfjän fjätäfjäit.
Kuin fe fplfi Juiman fpfen,
Stuunan reifffjin mdlifjin,
Suti fotmut fuottten pdifjin,
Kuimi fe puro punanen.
©ano didtte famaSfa:
"SoS olet ite ifdntä,
Md oten ite emäntä,
Kafff fauppoa tefeepi,
fumpanenfi.
peura, anna ruuna,

Smatlafa
St>ta

SBicf annan mäfjän voäliä,
Piffuruifen päättiffd."
Söäinämöifcn mcljcn poifa
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fjetmojafd,
Sefi faupan, ei fatunut;
StStu peuran afjfiofjott,
Stjo tuonne tunturille.

Meni jäifettc mäelle,
Äiä parfa äffinäinctt
ei pän ofjjata ofannut,
eifä fiertänpt fimiä,
eifä petjännpt petäitä;
Sffjfio alta fjajofi,
$ää fe fitjafjti fimefjen,
Sfimot faato falliotte.]
3?eura pöffäfjti tafaffn,
fjaltiafa.
Siifa armafi afian,
SBtpufatar fanan mirffo;
"s.pt on fuofjari fumoSfa,
«£>emoiSlangon langennunna.",
SStu fofjta ftirefjeStt
Sluunan ruSftan refefjett,
4)aft peuran tjaltiata.
Suon Ijän töpfi tunturitta,
anotti aimot äidit pääfjän,
$Pani päätien peufalofa.
dianpa

fefin

parani,

Suti aiman termefjefft. '
SBäindmöifen metjen poifa
Sllfo nata ja nafjiSta.
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©itte istumat pfjeSfä
Stotuttan ruSfian refefjen,
SaSfimat Säpin feotte.
SBäinämöifen meljen poifa
©ano Siifaffe famaSfa:
"pane paljolta patafjan
\£>irmen fjuutta, peuran fieftd,
Kptf mind fjapanta fjanffiin."
Suofti miinan SornioSta,
haetti Sutusta otutta,
Kufjtu manfjan

SBäinämöifen

SBielä ffipen foittajafff,
SBanfja

fetä fttnä foitti

tjarppuafa,
mtå fattiot fajafjfi,
SBuoret urfuina ujerff,
Mitoet fjpppi fattfapitfa
Mäettä petmuff petäjät.
toppu, mdfi fjajoff,
SBäinämöifen metjen poifa
Sefi taton enffmmäifen
Säteillen Säpin feotte.
,

©iind toaati maimoafa,
SifiSteti Siifoafa,
SoSf on faatu fatmuria,
©iif on Juofjarin fffid.
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2f(fo

KafjioerofaSfa;
TlnteruS fanoa:

perefjen miefi!
MiStäS laitat tangoitteff

"Peltonen

©unnuntaina fuuruStäfjen?"
SBaimo toa&tafi fomaSti:
"Menfdd te ppeSfä pöttä,
Kapen feSfen faunifjiSfi,
Karjalaisten fattpunfifjin ;
Kantafaa te fafjmef fiettä,
Slpt ei oo foiSfa KoSfen fjerra,
eifd feppd faapupitfa,"
Sdfff Tintit aStumatjan
Sdapifotte rannalle,
©imo ffimifjti jäteSfä.
Spffäfft tptpn mefftte,
Saiman fuuren tainefjitte.
Tintti airoitten rupeff,
©imo iStuupi ffmutte,

Peltonen perää pitääpi.
©ouit formifta tornitta,
SaSfit fuoroa ©afjatte,
KarjataiSten faupunfifjin.
SBietä 2Cntit armetomat:
"MiStd me fifään menemme."
Peltonen fano pelotta;
"Kulefaan fofjen rpptimaata,

©ictf on iffunat, ifommat,

47

Sifapuut on tietpt fiettä;
ei oo uffen aufomista,
eifd portin ponfamiSta,
Saffn tnngun tonfamiSta."
Peltonen perefjen mieft
Ste aStuupi eettd.
pdäff pääfjän tifapuifjen,
Stti meifjtefä tupesta,
Piirff laffn lungun rifti, .
Kierff ruuingin lufoSta.
Tintti fanto aarappia,
Saufanen tafo ratjoja,
©etetid felmitteli,
©imo nafjfoja ftpetf,
SBeti merfamaattefjia.
©ilfit fiimotta menemäf,
eifd merat mitään mirfa.
Slafjat naufumat fetdSfd,
Miefjen fjatman fjartiotfa.
Ttina anffuri fanoopi,
Tlarappi ajatfeleepi,
Suonittetee jutfijuoma;
"SBoi te miei)et mielettömät!
Minne te minua miettä,
Kunne f annatte tatalat^
KaunifjiSta fammartSta

Baatatte faton fffätte,
Mefjtäin fprmiett fpfö.
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en

ottut fatanen juoma,
Slin juoma julfinainen.
4>errat on tuoneet fjerfuffefa,
©affat faafjaffeen rafjoa."
Suti päimä pön perästä;
pifjatte Siina,
Siina Siiterott emäntä.
Siina juoSta tiiteroifjtt

SBifemdSti SBiitarifjin.
SBtilart etmäfjti fpfpä:
"MitäS itfet maimo parfa."
"So npt on itfut itfettpnä;"
Sop' on roSmot ronfaimuna,

Safin lungut lonf annuna ;
ott affunat amattu,
Saiff on fammarit fatottu."
Säffi SuSfi juoffemafjan,
.Kaipiainen fafjtomafjan ;
Söpti fuotta {aappaat jätet,
Slfjolta upofaSjälet:
"Sof fun on fjpmin fjppätfp,
Suin on fuffa fuotte jdänpt,
SinnaS puomtut purolle."
SBaan ei ollut fufatta fuuta,
eifä fieltä fintatjatta.
eriffä tiefi ifjmeimmdt,

Saiff

©utmuntaina

fuuret

fummat,

Siefi mielä tiistaina:

49

Söpff fet f erin tefjoSta,

Putelin punasta toettä,

Stiifofen mäfjä rifjatfu,
Säfff fäpmäfjdn fptöä;

Sääpä fostellen Jofeff,
©anomata faattamafjan,
dtf on annettu rafjoa,

Stotpitoita rutfattuna,
Kafff toutuu toimattuna.
Peltonen perefjen mieft,
Kotjta totiin tultuafa,
©ano maimotteen famaSfa:
"Tlffafeni, ainofeni,
Minun fauniS Katrinani!
Keitäs meitten felporuofa,
i:aita taota fampafjaSfa.
Suotf on tammaS taitettuna
m fetän ©euf f olasta,
Kanna Jatjmeja fefafjan,
Otttå tetran fefporoffa
«Saatatftt)tn miesten fpöd.
Tlnnan ffnutte aarappfa,
©uuljuff fulan fofurin,
SBerat päätteff meteten,
Jaulaaff Joriaf,

©ormeeff formuffet foriat,
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©ddritleiS fufat fämidf,

Sufjtinafjat fengiffefi."
SMaifa aarapin alotti,
.Setutar felpojuoman.
ÄoSf ott miiffauS fututtna,
Stj ©iiii fiimo fjerra,
3tlfo aittoja fatelfa,
Soropainen, toimen poifa,
©anoopi fanoida ttäidä:
"setfonen perefjen mieft!

SäfjeS aittoaS amamaan ,,
■Satettam' ott fartanofi."
Soropainen, toimen poifa,
Sflfo aittoa f aletta;
Sääti' oti fuffa fulfjaSmiefjen
©ilffifjuimi ftimon fjerran,
$uuStamit fufaUa fuuSfä,
SRimi niefttin nettdSfä,

,

?Rottfjiainen mieS rotoma
Sttt nuoran orren päästä,
©ito ftipefjen fepäde,
Saitto tangoffet lemotte.
SdunSfilaSf of ruofa matmiS,
luopion futut, paremmat,
SBaiffei tuotta eteen tuotu,
S_tfjmeroffaa fanneftuna.
ei ottut fjuotta fmufjistafa,
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KpfpmiStd JpnnöStdfd,
©uuruStdfjeStd furua.
SBiet' on fiitä mirttä tefjtp,
Suin on fdptp feräjiSfä,
spefaStettu «PediSfjuono

Sifafitmän Siifan tuofft.

Motita faunista maloa
SBatmotafjatt fiitä fiedä,
SeräjiSfä fäptäiSfd.
-SRoSmon pääde pdätettpnä,
Sutimatta poiS polettu;
SStfjf on miimencti furituS,
MuSta penffi muiten ndfjä.
Soutu tieto Siffafede,
ÄSfen Siffa tiede- joutu,
MieStä mirpojaa mitoida,
painelee pajun mefoida;
Uuen muoen uutififft,
SBanfjatt muoeit maStuffiSta.
SBirtf on tefjtpnä mituSfa,
Sataffid' on jatfettuna,
spuoteda spufjoSfafoa ;
SBaan ei tieä SuSft ruffa,
Siefö fuotu furmaffefa,
Suofemafft fofjtaittu.

52

SJtiSfpSruno Äatte palmulle.
Kuule, Jafo, Katte Palmu,
Sato fotppari totinen!
Sofa annot aiman fuuren,
©eurattaman fetfiäSti,
Gftmerftn marffinoitta.
Sufjat mieStä tunnuStaapi.
Bata matmoa fanoopi,
Sapfet tautamat fopiSfa,
Qttei monta marffinoitta
Patmun mertaiSfa futefft.
Monf on mieStä marffinoitta,
Monta mieStä, monta mieltä,
Paljon patjoja nimiä,
SBaan on fjarmatta ppmiä,

4)pmdn nimen paftioita.
S)fff pStdmd mafuuen,

©efd totuuen tomeri,
Kiutttu puoiSfa pufjuman:
"©e on Patmutten parempi
$pötp fjptoästä nimestä,
Kuin olla omistajana
Suntemattoman tamaran."
SBaan oli toiffa toetta,
Sotfa fanoit totmanafff,
Peritpp^mäfff perustit,
©aatua tämän fanoman,
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Sdmän tumman fuuttuafa,
SaSfumarfaat ne mapiff,
StoSmof rofjfiat tjäpeff,
Metdn morot moimotteti,
SBettp fitmät meiarien,
SBiefaS nauro ja mitjelff.
Kuin fen fuuti tunnon fjerrat,
Miittelitoåt Stuotin tieten,
©efd ©uomefff fanoimat,
Qtttei monta marffinoida
Saden faltaiSta fämete.
©uottafjerrat ne fofjatti:
"3>iru otfoon pitäiftnfin
Soifen puoten patfaSfani',
etifä enemmän mietä."
Salon poifa popjatainen !
MitäS mafjtaifit fanoa,
SoS fen jofu toinen miefi

©tös

ottanut otifi?
eipä fjiiret fjiiSfafjtaift

,

fjauffuifi peräfjän.
SBaan fe toafaa MaUe tyalmu,
Sato totppari totinen,
$168 otti pfftnäfä,
Sieltä tempafi rafjafi,
eifä pistä pomepefa,
SaSfufjufa- tarfottefe.
$)entu
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Spfp fpttä fiirttfjuSti,
SiettSteli taitamaSti, t
•Sdapan oifiaa ifäntää.
Suin fun luuti fulfencefft
Siefi tiede jotttuneeffi,
Ipcti fpttä 'fat pemofen,

,

Soila joumutti jäleStä,
Sifit antanut ilotta
©uurcn fumman palfaffefa,
Söptidififft Ipfännpt,
SBaan ej ota odenfana,
Soifctt vatjoja rafaSta.
SdStd fiiS näfjään foella
(ittei faiffi ©uomen fanfä,
eifä lapfet Stautalammen
SSStel' oo tttiti fitrmettuna,
Särmdttpnd faiffi tppni.
,

©aattaapi
Miefjett

fatalumuiSfa

toifenfin

SRefjeltifen

'

tatoata

rctfitldfä,

SBaettuffeSfaan

mafaman.
©tten liiatta toruda

Söirttä pitfäffi menptä,
Samafjuta lauluani,
päästän mirteni mälefj.en,
Slnnan lopun ajaflafa;
Mafjan mainita fattada

•

5

jätten mattamanpemmaSta:
©e oli uffo ttlfoinaatta,
Kotoa forpraali foaSfa,
Säfjen fäpen tniefjuutefa
Kafjcn fantama ritarin,
Sotfa talle JatmiStaapi,
Poifa pufjtaana pitddpi.
Sisälläpito:
Wanhoja Runoja.
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Nykyfempiä Lauluja.

Wäinämöisen

Kahmerokasta.

weljen pojasta
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Ylistysruno Kalle Palmulle
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Seuramaisesfa Osassa tahdon" minä luetella
paikkakunnat, joista tämänki ofan Runot ja Laulut owat peräfin, koska tåssä fillen ei ole tilaa.

f antele
taiffa

(Suomen Äanfdn,
fefd

SBanfjoja etta sJlpfpfempid.

Punoja ja

2mluU+

SleljäS Sfa.

.Koonnut ja pränttäpttänpt
ELJAS

LÖNNROT,

9>f)ilof. ja SJtebicinan Sanbibati.

-

£©S©39.©3©©.£

präntätty SBafetiiuffen tuona SBuonna 1831.

SBiet' ott mirreSfd mifoa,
SaufuSfani laittamista ;
SBaart empd oifein ofoa,
Kun en oo opiSfa ottut,
Käpnpt JoutufumppatiSfa.

Impiiimatce.

K Ekzlunj}.
Membrum Coll. Ccus. in Fennia.
C,

(SfipuH
VVetjånnen £>fan 9htnotSta omat Soi pt i a, Koi=
ran SumouSfanat, Sintuja ppptäiSfä,
©pntp, £ufan ©pntp Kefäla=
petta; Kalman ©pntp, Slaffauben 2Bie=
toituSfanat, Kofian ©anat, SåntStä
ppptåtSfå, harjaa laitumelle faSfeiSfa,
Pappi mainajaSta Kitteeltä; Kateen ©a=
nat, Katoja ppptåiSjjå, Paffafett ©pn=
t p SfomantfiSta ; Se mme n 91 o S to, Äofio=
miefjen £ufu> MprSfpn ©anat (Snofta;
Äppfäårmeen ©pnnpt Pielifeftd; Bapferi=
faajafen ©anat, Kettufen toimitutfista
SBuoffintemeltä; Pt Stoffen ©pntp Kefäla=
pefta ja meffein pffiflä fanotffa SlomantftSta ; Kä=
arm een ©pntp SfomantftSta ja muualtafm;
#emofen f engittäminen Seautalammelta Kor=
pofen tefemä; Suufan SuffariSta, Suoni=
teftu Suufan poifa Suufafta (t. Suumafta);
Suomafauluin firjoittajalfe Räminän tie=
noilta.
Äarfjun

•KofmanneSfa SfaSfa omat SanSfaja, ©ai=
raita f ptmeftäiSfå, Sååmämabon ©pn=
tp Kefålapelta; .fjätäfanat, Kipufanat,
KafjmerofaSta Kitteeltä; Kumun ©anat
Pelcjjårmeltå; 9? ifb e n ©anat 3tomantffSta;3cau=
ban ja Sulen ©pntp,
nat uftammiSta pitäjistä KarjafaSfa; Säinä=

SBefjen pojasta, PfiStpSruno
Kalle Pat m utfe JRautafammelta Korpofen te=

möifctt

femta.

2tlfaiSfant enftn nåitä foottuja Stanoja prånt=
toimofin minä net mafjtuman mii=
teen of aan, tutin oja 60 ftmun f oloinen; matta
jo enftmmåifen ofan pråntåttpä pamaitffn minä
itfeni ereptpneen luufloSfani, fiffä faiftlfa niittä
Siunoilfa, joita minä toin faaba enfimmåifeen o*
faan, fiinä ei ottut tilaa, joten tafjtotnut lifåtä
fepben latua. Kuin fe minufle näpttt maifiafft
titn toimittaa,

tcfjbä muulla efjboffa, fuin että mpeStatoliffnenån*
tänpt pinnan, ja fitä en futtenfaan faattanut tepbä

nitben muoffi jotta jo ebelfä oftmat ppptåneet näi=
tå SRunoja mååråttppn pintaan, niin tåptp minun
jättää muutamia poieS. Pfjtä oli fe toijenfi ofan
fanSfa, efjfä minä fiipen prånttåptin Slunoja fuu=
ben fepben tifamtotlä pftte määrän. Kolmannesta
ja neljännestä ofaSta jäi famaten muutamia prånt=
täåmåtä ja fuutten jåå mitbenneStäfin. ©iitd olen
minä luullut parafjafft foota ' faiffi ftfta tamaffa
jääneet ja prånttåpttåä ppben ofan pååffe, fuin
enftn aifofin, jonfa täfjben naita Stanoja miefä
npt tulee fafft ofaa eli ppteenfä fuu.fi ofaa.
,
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Wanhoja, Runoja.
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60.

2Banf)oja faunoja*
Sotfjtia.

«£/pötetteimme, mpötetteimme
-Kautapaitotjitt paneimme,
SBai ilman marotetteimme,
SRoiten noitien fefafjan,
SBerifinnerten feratte?
MieS on luStuiSfa lujempi
SRautapataSfa parempi,
SeräSmpöSf on tenfjofampt
Bitte ei fjuoti fjpmiäfädn,
Sottete jalojafafjan ;
Bnet panee fuitet fuufjun,
Sarfjut rautafafjleififjtn

,

,

Ste

on

fuuretta futena,

Sarfju fafjta fauljiampi.

Spttämä mofomat noiat
Sotme futffuunt fjofafen,
9>aan *) fafjeffan fainaf oifjin
SJfjeffän otan plite.
*)

s>atun,

,

,

2

Saulan ma mofomat noiat
©uin fptefjen, päin famefjen,
Sippentfjin fppnäsmarftn,
Soprin fuumifjtn porofjin. j. n, e.

.Käärmeen ©pntp.
-Sami SefuS tietä mpöten

Soimen poifafen feratta,
SJafjen ftetifumppamfa.

tiettä toifaStife,
Stajafenfä fattiotta.
SBuoti fuotta fotman fuuSta,
Sina ttfiätt fiaSta,
§)iru

SBaafjti mangaSta nenästä,
Sdautafette fattiotte,
SBuorette teräffifette.
Bantti tyietati fanoopi:
"Sotain tuoStafin tutifi,
Äutn fa tuoja Mfjengen loiftt,
©iunaifit jumala filmät."
SefuS maStaft mafatnen:
"?>af)a pafjaSta tu(eept,
■Sipu fonnan offetmoSta."
©arttti fyietati fanoopi:
"SuoppaS fjerra fjenfi tuotte,
©iunaa jumala filmät!"
Soipa fjerra fjettgen tuotte,

3

©ilmdt ftunaft jumala,

Pafjan miefjen oJfentofjon,
Konnan itfiän Jinafjan.
©ano Bantti pietarilfe:
"piStd fttttfjun peufatoft,

©ormef

ofjtafjan ojenna!"

Pisti fuufjutt peufalofa,

Måtef

ofjtafjan ojenft;
Puri formen Pietarilta.
Bantti Pietari fanoopt,
SRutoSti rufoeleepi:
Seeppä fjerra termefjefft

tjengettä fjpmättd,
Sämpofettä läpfjpttele."
Sn matoa monen näfoStd,
Sn ftniStä, on punasta,
Sn teltan JarmattiSta,
SBaan et tuon pafjan näföstä,
@ifd fammon farmattista.
(Smpä tkå Jarmojaft:
Snfo tjän fe $iien Jarma.
SBai on liene tjeinän Jarma,
Sulen Jarma, tuomen Jarma,

maan

Jarma, mataran Jarma,
SBai on Jaifen ilman farma,
Karma taittein perfetten?

Ste Jarmaft malite!
Siet patja pajun ndfonen?
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Siedn fpffö fpnnpntäfi,
Maan famata faSmantafi.

MiSf

oot fpffö fpnnpfettp,

Maatt famata faSmateltu?
SBuoretla teräffifettä,
fattiotta.
©iin' oot fpffö fpntiptettp,
Maan famata faSmateltu.
SBuoretla teräffifettä,
Sdautafetta fattiotta.
©iin' oot fpffö fpmtpteltp,
Maan famata faSmateltu.
MiSf on pää pafjatle pantu?
spää pantu pajun nenästä.
MiSf on fteli feffittpnä?
•Seifjäästä äiän pojan.
MiSf on fjampafjat fjaettu?
SrafjiSta Suonen otran,
SBeriSfä mieremiStä,
fjuttromiSta.
MiSf ott filmät fiunattuna?
©itmät fimpufan jpmiStä.
MiSf ott fjenfi fjeitettpnä,
©efä misfatfu mifjoja?
fjenfi fjöprpStd pafjaSta,
«|)tten foSfen fuofjutmaSta.
MiSf on raatua rafettu?
Sprötäifen fpntöruoSfa, .
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Sfßtrotaifen aian mifjta.
MiSf ott fuotet fjdifiöde?
SBpöttä £iien mpöttifiä,

Reimasta

petifimiä,

.Supeetta fulifimia.
MiSf on fjäntä fjäätätfpnä,
9?urSto, puufjattu pafjatte?
Spaitutoifen parran päästä,

4>imuffiSta
Sule tpöfi tutttemafjan,
$afjaft parantamafjatt,
ennen fuin fanon etnode,
SBirfatt mierin matifjemmille.
enemp' on emoda työtä,
SBaima fuuri manfjemmatta
$afjoja parantaiSfa,
SammottaiSfa taifioita.
ei finun ifofi fdsfe, .
ei finun emofi fdsfe,
späätä ppStöSfd piteä,
Saulanmartta farfiata.
SotaS luoja finnn firoS
Mafjaltaft maata fäpä,
Maa fäpä, f imi fatua.
Sule tpöfi ttmtemafjan
parantamafjan. j. n. e.
SiefitföS puuta purrefjefi,
,

,
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Pajun juurta pannefjeft,

närettä näpiStdneeff,
Kofeneeff foimun juurta,
.fjafanneeft fjaaman juurta,
pifjlaiSta piStäneeff;
Muin putit ifjort imeifen,
Sfjoa tmefjnoraufan
(Safji farmoa fapefjert.)
et tie puuta purrutfafjan
Stärettä ndpiStänpnnd. j. n. e.
,

,

$Purit ifjoa imeifen,
Sljoa imefjnoraufan,
(Safji f armoa fapefjen,
Bata f arman fantamoa,
Supannen tuputtamoa.)
mato muSta, fpp mifjerä,

Tila mättäin meniä,
Puun juuren pujottclia,
päättä turpejen tutia!
SoS olet paljoin tefjnpt,
Sute tpoft tuntematjan,
Pafjaft parantamafjan.
Pane pddff patmifoftc,
©ilffinaufjatta

fttafe.

Sf a fuutjun fun fipuff,
Tltte paifupammaSteft.
©pferräte fpffpräpän,
Käperräte fäppprdtjän,
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SBeäte. mtdateppefjettä,

Pärnun

palfona

futefft.

\tßie pois mifjafi tästä
Seltafifjin feufjfofjift,
Mafeifjitt maffofjifi,
Baata fappiifi fifälle.
Muuta miittaffi mifjafi,
Matoffi pafyat mafufi,
ennen fuin fanatti faapt,
Safji mieti juofjtuneept.
.Kirnut tuonne fiitpöfjön
Äimuttaren fippafefjen,
SBaimat tuonne maipuofjon
SBammottaren maffafefjen;
Mitoiå ftmiStetemään,
spaafia pafoftamafjan;
ei f imi fipuja itfe,
9)aaft maimoja matita.
Suomen juuret turmotfofjon,
Sofjotfofjon foimun juuret,
spajun juuret paifufofjon ;
Ste turmu tuSfifjifi,
paffopätmifjift,
ennen fuin tfjo imeifen,
(Safji farma fapepien.)
Mätä mifjtoin mifjafi,
Simiin patjat fipufi.
See npt tjöttä fermefjeffi,
>
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tmanfefjefff,
Titta aitoan fermefjeffi,
KeSfid fimuf tomatft
päättä tuntumattomat ft
Stjommafft entiStäfjän,
paremmafft muinoStafjan,
,

,

$iStoffen ©pntp.
Äfädtdr netto åiå,
ett «£>ittofan emäntä,
heilutteli (;etmojafa
Sfpumuoren *) fuffulatta,
ÄeSfettä 3tpumdfiä; *)
Suutt tefi tiinefjeffi,
Stfjama fofjun fomafft.
SuoSf on tppfp, fuoSf on täptp,
SuoSta paffufft panife,
Sifjamafft liittelife.
Santo fofjtua fomoa,'
SBatan fäpttä maifiata,
Santo fofjta fofme muotta,
ämpäri pfjeffän muotta.
Sefi poifoa pfjeffän,
S)fjtenä fefdSfä ponä,
$fjen foSfen fuofjumitta,
$fjen fafmen faapumitta,
*)

<ät)få pitäifi olla

:

Äipuwuo«n

,

ÄipuuiMtä,

B

$fjeffä

mefifimettd.

SufjatmeS

ppljä ritari!

SuteS risti tapftani,
SuteS faSta fatmettuni."
"en minä patjoja riSti,
enfä faSta fautjeita,
Min' oon luojan riStinptutd
SaStanunna faiffimattan."
Sop' on tuo pafja pafana
Sfe^ loife tuffariffi,
Ste papifft panife,
Ste risti poifiafa,
-Rimitteti tapfiafa.
Minfä pisti piStoffeffi,
Minfä riiefft repäfi,
Sfjimoiten ottajaffi,
SRapoin nämertdjäffi.
Minfä äfjpfft afettt,
Sunfa laati luunmalofft,
Minfä rutoffi rutafi,
Sunfa loi rttpiin rif of fi,
Minfä metfjoffi meräjitte,
SateM^effi faitiin paiffottt;
Minfä noiaffi noroille.
SRoitia on jofa norotta,
Mateita faifin paifoin,
Sofa melljoja meräjä.

,
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nimed faanuf,
©enpd fftfe JdSfi tuonne.

$fjetten et

Sdutjan foSfefjen fomafjan,
Biitå fpntp ©pojättäret
Slutjan JoSfeSfa JomaSfa,
SutifeSfa JuofjunnoSfa.
ÄttoS PiSfoS piStäele;

Sieänpä ffnun fufuff.
Suonne ma ffnun manoan

Sdutjan foSfefjen fomafjan,
©iett' on miift meiffoaff,

Kuuft fummift tptärtä,
©eifjtemdn

fetäft taSta.
fääfin tttomitafjan,

©inne

©iett' on mutttfin murtjamiefjet,
Sfwfet pafjantefiät
Salman ©pntp.
$pmä Satma, fauniS Satuta,
SBatfianmeremä Satma!
SptT on tteän kalman fpnnpn:
Satm' on tuolta alettuna,
emän Sttamtn atuSta.
SBai fä lienet tefo toifen,
.

toifen nuoli,

Soifen

noSto,

Sotfa§

fottettoS fottifi,

Sefiäft tienosille,

1

parmofjttte,
spttnaffSfa maaftefjiSfa,
4?urmefjeSfa fjuitumisfa.
Äuffu

futtaiSfa fäfenä,

fppfjfptdiSfä.
Sutfa fuin tutifipuna,
Siifu fuin tipiä foira.
Sofjta fotiin pääStpäft,
Mette fpnfin fpnnpffeSfä,
§>olmm porstuan omisfa.
Suin et fiitä ftfään pääSfe,

Stemt reiät tffunafft,
Sdemi rcifeä pfjeffän,
S^ta fiinnt fintereeStä,"
SafimmaiftSfo jaloista;
$)ane pää pdrifemäfjän,
$)ane luut lutifcmafjan,
Safaraima tantereefeen,
$enfi fjuofumattomaffi.
Sapa tapfi lattialta,
tefjmä laamasta,
©armet fontafjan fomita,
fjäntä pitfin tafttata.
SBaan fjpmä Satma, fauniS Satma,
SBalfianmeremä Satma!
SoS fä lienet fuotta tullut
Sirfon firjaman tpföä,
©atatauan lappefjeSta,
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Sufjattauan tutfameSta,
ScrmaporStuan pomcSta;
_Riin tuonne mä finua laitan

Mixton firjaman tpföfjött,
©atatauan lappeefefjen,
Sufjattauan tutfamefjen,
ScrmaporStuan pomefjen;
©iettä fuutumat fuparit,
SBaSfin äänet manfafjttmat.
SBaan tiet matturaunioiSta,
ppfjän pellon penfereeltä;
SRtin määfj *) Saima fatmtStofjon,
ppfjän petton penferefjen;
©iett' on f orf ia f otifi,
©iett' on fauniS fartanoft,
©iett' on fjpmä ottaffeft,
SfrmaS aifoettaffefi;
Sufut futtatSfa fäfenä,
$optaiSfa fpptjfpläiSfä.
JRaffauben SBieroitttSfanat.
Mitoi fptmä, maan atanen,
Stumer joutuu aifafjtnen!
SBafjtoa mituStamafjan
©päntä fptmittämdfjäti.
tyaat) **) npt
fjiitif.ipätS,
,

*) 3Äenc,

**)

f ane.
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PiStd

fjäip pärfimeff,

Kafjctt raffafjatt mätifjin,
SBaptoa mifuStamafjan,

©päntä fplmittämäfjän.
Kofin' on fplmid fimid,
painon fpntiSten fpämet;
Kotm' on muStoa matoa,
Kofme faunan rainoffta,

Soitta må matitta fämin,
Kämin Jertoa ptjeffän.

Slfaa erinnd toiffSfanne
Säffenne, päimiffennc,
Sofei tunne toinen toista,
Sotei tunne, eifd tieä,
eifd pfjtefjen pritd.

SapfetifaajaSten ©anat.
Mitå fitte tautettanee,
Sa futa fanottanefje,
Suin tuteepi immin tuSfa,
spaffo neitofen paneepi;

fofjttt fomaffi fäppt,
SBatan fäpft matfiafff?
Snfo fjatt fumuSfa täsfä,
Ättin

SlpfpfeSfä, nuorifeSfa,
Sämän puutott purfajata,
Sämän tjaitan fjalfajata,
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remittdjdtd?
St Uffo pti jumala,
SBaari manfja taimatjinen!
Sttte tuota fafjtomafjan,
Sifettä täfjpStämäfjän,
SunaStamö-an luotuafi.
Snfo fiufuiSfa firoiSfa,
MteStett mielimurtetoiSfa,
Muorien fatafanoiSfa?
St Uffo pti juntata,
SBaari manfja taimatjinen
SuteS tänne farmiteSfa,
Säps tänne fututtaiSfa;
Sfatftetjtn

Sdp faunafjan fatoa
Niitten piifafjuoneefefjen
Sfmatt uffen tttmomata,
©aranain laulamata,
Sptdfunnatt fuufemata,
©anan faarnata fptäfjän.
Ätmi forra fiufafjaSfa,
Muju muurista murenna,
,

neitofen pomcSta,
Sapfi maimoit tantefjiSta.
Suin ei fiitä fpdd liene,
Sofjta fttotema tutecpi,
SdpeStpppi fjengen täfjtö,
Säfjätt fofjtufjun f omahan,
SBatan tautiin maifiafjan.
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SRettpt maarta cmoiien,

SlafaS äiti armodinett!
SuteS tänne tarmiteSfa,
SäpS tänne fututtaiSfa.

manfjin maimotoista,
ifjtetöistä.
emä
enfitt
Suoffe potmesta merefjett,
©inifuffa, puotifieStd,
9-iin fjufjuta ljutafjttta
Sfjmenide, afjmenide,
■Satfitte txieen fatoide.
Suo fiiSfittä finua,
Matefjetta nutjaSfata,
Saifitta meen f aloitta,
Soila moian luun tornia,
Soila fimuja ftmeten,
$>erämteriä meteten.
9liitt atoan tifjafen arfun,
Sfrfun tuifen longottetcti,
päästän maalle matfamiefjen,
s>iemformifen pifjalle.
Sa fuin ei fiitä fpttä liene,
Moi)ta fuolema tuteept,
Sdfjeneepi fjengen täfjfö.
ißeitpt Maaria emonen,
SftafaS äiti armottinen!
Suo miifate Sirosta,
#etnärattta fjetmetiStä

©inä oot

,
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Sätefjeni oifiafjan;
Softa fimuja fimeten,
meteten,
Safafatmat taitan poiffi,
spifjtipuotifet pirotan
päästän maaUe matfamieStd,
spicmformista pifjalle;
Hlåitå maita marftmafjan,
Simoja ipaefemaatt.
Senenfd ne fefftmätä,
Sunfa ne fatafanoita?
,

e«
en

Sateen ©anat.
tieå taetta Maita

marafa maSfuffta
Saitjtifoon Main emäntä

SBaratfofjon SBäinämöitten
Satefjelta fitmät faitoan
SBaStuffitta mafjtan miidän
Ummun noitia mafjaan
sperfetcttä
feefefjen
Sen fatein fafjtoneepi
Sieroin filmin feffineepi
SBetdfe merinen fjurStt
.gjurmefjurSti fjuiafjuta
SatmofeSfa maai)an aSti
©io filmien etefjen
.

.

.
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SBerta filmät muotamafjan,
9laSmatta rapatjtumafjan,
Suonne fjelmetin tulefjen,
spafjan maltan matfiafeen,
3lft'at on pfjtdnäifet,
Spöt omat erinomaifet,
$pet on mielet, pfjet fielet,
g)fjteett meret fopimat,
Mu&ta meri, matfia, meri,
SBapmempi minun mereni,
Sumatan fana mafjmemmafft.
Semmen SRoSto.
©en tdfjenpd ©epottaret,
Min tätjen ott Mifottaref,
SBiifon naimata mirumat,
Mauan mtemäfä mifjttte;
©pf on fpttä tjartioitta,
SBaaffa muutta martatotta,
Sppnärä fpmentd pääsfä,
Sortteli fomaa nofea.
SRämeSfäni nuorempani!
©anoS on fanafi pffi,
Min tätjen et mettä naia?
"SRatofeni nuorempani !
©en tätjen et finua nata;

(Soifitt.)
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©pf Ott fpttä fjartioitta,
SBaaffa muutta martatotta,
Sppnärä fpmentä pädSfd,
Sorttett fomaa nofea.
tCta mettä läfjtefjeltä,
.Sanna faimotta fafjelta,

SBielä fofjta fotmettafjin.
©iitä taitat aifamaStan,
SempimaStan liefjautat,
.lliitulta nimettömältä,
SRimen tietämättömättä.
$Pefet pääft illoin aamuin,
©pänpöttä fuimaelet."
Stti mettä läfjtefjeltä,
.Santo faimolta fafjelta,

SBtetdpä fofjta fotmeltafjin.
Biitå taitto aifamaStan,
SempimaStan liefjautti,
«Riitutfa nimettömättä,
SRimen tietämättömättä.
$)eft pääfä illoin aamuin,
©pänpöttä futmaeli.

eipä ottut aifoafaan,
Suli futfjafet fumeSta,
$Pojat

toifet

3.ot).jotaBfa.

19

Softomiefjen Sufu.

Srtfo
4)tten

muoreSfa maroa,
IttmaSfa lifeä,

4>iftaroita tjelmetiSfä;
Sätä netttä naittamahan,

(UroSta amtttamafjan,
MieStä miemäfjän miljitte.)
Muin et tie minuSfa mteStä,
Ufon pojaSfa uroSta,
Sämdn neion naittajoa,
(Urofjon amtttajoa,
Miefjett mtejöä mifjttte;)
Sertfjten fimeltä mittåt,
S:at.on farmat fattiotta,
©omeretta joufjet fuoron.
See mulle marafjamonen,
Sonfa alla pöt afuifin.

päättä teutarotftn.

Sofian ©anat.
Ben må miefjefft fanoiftn,
armeltftn,
Sofa joufent mefätft,
Saareini fiinnittätft.
3tnopptni maimo manfja!
SnfoS tyttöjä taloSfa?
"Sn finutte tarpefjefft,
Urofjof {i

(Soifftt.)
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Suin finuSfa mieStä tietie.
Sotof on ttjttbå foiSfa,
gJfS on 3fnna, toinen Satfa,
ÄolmaS Saarina forea.
SBaan joS fä^mämpfft tafjof,
SuomoS tuopista olutta."
Suoppi tuotifjin olutta,
Mettä fannu fannetfifjin,
Jpiitva atta, maafjti päättä,
Mprffp feSfedä (molempiin).
Stin ongen taSfuStani,
SBäfärauan mäSfpSfdni,
Soda ma teroitin mprfpt.
Suopin tuojat Suonetatjan,
Sannun f antajat Manalle!
Soin oluet onneffent,
Meet mieleni tjpmäffi.
Stnoppint, matmo manfja !
StttnaS tpttöäs minude.

Minä fain tptön mofoman,
Katiin taufin tautafttte.
Stnoppiiii maimo manfja,
Mt)U itfi tptdrtäfd.
Soi fitte olutta tuopin,
Sannutt mettä fai fäteeni.
Minä en faiffia juonut,
Soin oluen onneffeni,
Meen mieleni fjpmäffi.
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SBiSfoitt mdfjäfen perättä,
tyli oltani mafemmatt,
©atttt laufin laUtafftte,
Poltti faiffi farmat poifft.

Koiran

4?iien
.£>iien

SumouSfanaf.

fjitti,

fjatti,
fjarmaa tjamuffa,
foira fouffuteufa,

SBerinäffi Suonen tpttö!
Sloin on
Muin on
9liin on
Suin on

Ijtenot fjampapaft,
fjienot (päistäreet) fopraSfanij

fiintti teufatuuft,
fitnni toufun fanft.
©ute
foiraiS fuuta,
sperfete penun fitoa,
SJtdfeti ptenemätd,
3flafen alenemata.
©pöffe futtanen förenta
Säpi luisten teufatuiten,
Säpi fjaufun fjampafjista,
SJtäfen plenemdtä,

alenemata,
S-eSfilifjan tiiffumata.
«£>aufu fjattt fjäntdfjdfi,
3>enu
fe farmojafi.

Sftafen

.

.

,
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3>enu fuufa fulfiofjon,

Suin et penu, niin perfele.

SdniStd ppptdiSfd.
$affoan metistä puuta

Metifettd
Metifeltd

firmefjettä,

mättdfjdttä,

©uin ttäfjän, päin länteen,
Spmin pofjjan luoteefefjen,
Mefjtä f uute, älä fäifää,
.Sered ja fofoa,
Silta fttutiat afeta,
päättä antajat afufoon
spuu metinen metjtotaSfa,
$)uu ftma SapiotaSfa!
Snfo mettä offidafi,
emäputdafi fimoa.
Mefi taSfe latmotltafi,
©ima puittafi puota,
Stomitten offtlteni,
Sepemitte lefjitteni,
SBateitle marmuitteni.
Baata onni offftteni,
tampfu lefjitteni,
«fjpmä lampi tafmoitteni,
Spmitlein työ parafjin.
Spöte fpnftn fpnnpffette,
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poimin portaift etefjen;

9?ure marpa enfimmäineti

,

ÄtlöS marpoja malipto,

marpa feftimmäitten,
©e ott moittu metän mcellä,
©imuttu falon fimada.
«£>pmä uffo, fauniS uffo!
s>arainta paiaStaft,
Sifjaminta liimiStäfi,
SBiSfo millamifjfojaft,

$)ure

$>ettamaSfupuftaft,

spaffupattioiftaft.

©imanter, metän emäntä!
SBaSfimuoret remttetemat,
2aita piffu piifafeft
SBuortattat aufafemaan;
et emäntä lieneffäfjätt
SoS et piifoa pitäne,
et fä piifa lienefjfäfjätt,
SoS et aittoa amanne.
Sule aitat aufomafjan,
JRetfet reiafjuttamafjan.
SCnna juoSta joutufaftt,
SBifemäStt miittetettd,
tyäiie muiten pppöffien,
Mutten anfam atate,
,

Sftifujatu riffomafjan
Srfiani lattfomafjan.

,
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Kuin ei jttoSfe joutufaSti,
SBifemäSti miilfetette,
fjiifet fiifjteimmdf,
3ttfa jaffain fafaiSten,
Sotfa pofttaapi porotta,
Kppenettd fpnfäfööpi.
SÖlctän futtanen funingaS,
metan efjtoifa emäntä!
Utu fffmiffett put)atta,
Serä formatte rapaja.

Sinnuitte.
4)pmä mefjtotan emäntä,
SJletjtolan metinen muori!
Suo fulfa tafaSta maaSfa,
länttcStä läfjetä,
©iipi Sefuffen ffmulta,
SBpötfd mattfjan SBäinämöifen,
SJJlintm ppptöpaifoilleni
Käptämitfen feinoitteni,
SUleffrifjmat riutomafjan ;
,

SJlefilangat taufomafjan,
SJJletifeltä mättäfjättä.

Kuin ej täpmp tännempöä,
Uliin tuo maalta tuonempoa,:
$li fafjtojan fafjeffan, j. n. e.
■*
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Katoja ppptäiSfä.
ftfjmcn ainoinen fatanen,
©efd fjaufi tjarmafjammaS,
Sute onfi otfaraatjan,

SBdfärauta määntämäfjän
Kimerä fomertamafjan.
Sta fuutta fuuremmalla,
Seumoitta lemetmittä,
Jarmoitta fjampafjitta.
SDleren euffo, ruofjorinfa,
meten 3tfjtt, maafjtimaippa !
Spöte tpffpmaatteifffjin,
3tatipaitoin panete,
©inun antiaifoinaft,
SDlinun ppptöpdimindni.
,

SDlprSfpn

fanat.

Maati taataa Jttumottaapi,
pitfd piimi tuotefjefta.
pilmeSfon meffpifara,
pifaraSfon lampi taaja,
SammeSfon mene punanen,
SBenofeSfon fotme mieStä.
Kufa noiSfon airottiSfa?

Stmarinen airottiSfa.
KufaS pereä pitääpi?
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manfja SBäinämoinen,
KuFon f estettä menettä?
SefuS f estettä menettä,
SJlinneffd miefjet meneepi,
Kunne tuletta urofjot?
Kofjti pofjjoiSta fomoa,
SJleren fuotjutjun fomafjan,
Saffipdäfjän taineefefjett
Kufjun puut päin pufomat,
$ongat latmoin lanfiaapi.
,

Soiffn

:

Piimi piffunen näfpppt,
Maati taataa fuumotfaapi;
PitmeSfon meftpifara,
PifaraSfon piffu lampi,
SammeSfon mene mäpdnen,
SBenofeSfon fotme mieStä;
Tintti Bantti airon pääSfd,
pieni Pietari peräSfä,
SefuS feSfettd menettä.
SJlitd nuot tefeepi tuotta;
#iien fjirmiä fufimat,
poropetroja pefemät.
©ai fjirmet fufineefft,
poropetrat peSfefjefft.
Suoffe tuonne, #tien fjirmt,
Poropetra poimettele,
Äuöfa f»»t olutta juopt,
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gjlaot

mietettä metddpt.

©en täfjen emäntä ruffa,
SBdfjemmtn olutta faapt,
Kuin fppt otuen juopt,
maot miertefjen metddpt.

PafJafen

©pntp.

PafJanen pajuitta fpntp,

SRifuitta

mdfjä ripanen,

SfiturmaSta ifäStä,
emästä epattomaSta.
Poifa ristiin mietänefje,
2ttte faStin fannettanee,
Sdfjtefjette fjopeifette,
Kuttafattion namatle.
Ulimi tuotten pantanefje,
Pojalle ptetfänefje.
Pantiin patja Paffafefft,
Kpnffen JimiStäjäfft,
SBaatiafft marmaSpäifen.
paffanen Pupurin poifa,
Koman itman fjöpfjelöinen!
©inun on maioSta matoft",
Mefi uufjen unfetoSta,
SimmaSta tjpmän Simingan.
Satmet aioitta ajelet,
Kefdt täifpt läfjteiSfä.
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2t'ld fptmdd fpnffdnt,

tlä

naai marpaitani,

2Xtä päätäni palele,

tlä Jormia

fofjofa.

UJlene merta f ptmäämäfjätt ;
Sdauna pofjjotan emäntä
Säfft merta fptmäämäfjän
Sapet fpfmi, lammet fpfmi,
eipä; merta fplmänttpnnä,
©inne fä mene minusta,
©iettä ffnua fjuuetafjan,
,

3lpuafi tarmtfatjan.

©iett' on peipponen felättä,
SBäStäräffi lainefjifa,
©ettni on fptmet fplmäämätd,
plä pieni pafelemafa.
Sa mene foita fplmädmdfjdn j.
Kptmää. foita,. fp.lmää. maita,
©pf Ja, ennen foita fpfmi,
©of f a foita, paffo maita,

minne mä ffnun. manoan?
Säpin maafjan faufiafjan,
Popjan piffaan peräljän;
©ieff on fjpmd ottaJfeft,
©iettä tantereen fafofat,
SBitun itman miimpttetet,
3lfut a.ian feipään atta,
Zapat pctran tatjotjisfa^
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©pöt fä tifjoa tifettä,
Suuta maimata loferrat.
Karjaa laitumelle laSfeiSfa.
SBitji SefuS mitjoaff,
Kato SefuS farjoaft,
Sänä Sefuffen fefänä,
SJlaarian fumena fuurra.
Kuin fafof fatoffen atta,
Uliin faf o fanarmifoSfa;
Kuin fa fjoiat fjuonefjeSfa
Uliin fä fjoia fjongifoSfa.
Sfjtpfeni ainoifeni,
,

SjJleftfämmen

fääröfetti!

Kuin fa tuulet färjan felton,
Ketfori fjetftämän fjemofen,
Kofjta forpefjen fofeoS,
©aafjoS fammalfjuoneefefjen
Karjan fulfeisfa mafia,
SOlene fä mäen atate;
Karjan fäpeSfä atate,
mene fä mätiä mpöten.
SBiSfo miitatjan mifjaft,
Baata fammatmäftäffljin
Karjafuttan tietämäfä,
SBiljafuttan fuutemata.
IfföS tutto näitte maille,
,

,
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Sdätf ompi ofamat maimot,
Sotfa tieft furmeleepi,
Sautaa fuotjon fuolimöiétd,
Uliittutjun niffStä faaffa,
Kanfaafefjen JainaloiSta.
Kimefft minun omani,

Kantotoifft faunofeni!

Kimilöitä ennen fiSfo,
Kanna fj ongan fantotoita,
patotöitä fjauffaele.
SBieri mittafuontatona
SDlene fammatmättätjänä
Karjafuttan fulfeiSfa.
Sepp letjto, foStu forpi,
Sempiä fafo ftninen,'
SSJlittutt t epptetteSfäni
S&linun JoStutetteSfani.
Etatta npt rautja raamoitteff,
,

,

,

©ontareifftte fominto,
Sand SefuJfen Jefänä,
SDlaarian fumena fuurra.
Kuitua metän JuningaS,
metän emäntä!
Korjaele Joiriaff,

Staimoete raffiaff,
Kuttafffjin fptfpifjin,
fjopeifiljin,
Stafjin ratttafen nenätjän,
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Sätfe fpnttet farmofjifa.
iteetä tittattett neula,
Sonfa päätät päätafeljen;
©pöffe futtanen förenta.
Säpi tuiSten leufaluitett,
Qtttei liitu luifet leuat,
eifä fjampafjat fjajoa.
Metän efjtoifa emäntä!

c

Sätfe foiraft

folofjon,

Slaffifi rapaja fiinni,
$>ane panta pihlajainen
?Jmpärt nenän npfprän, j. n. e.
Karpun

©pntp.

Suumitt uffo, Suumin affa,
Suumin entifet eläjät!
JRuSfo mullasta rumennut,
Sarmafjatti fanfafjalta.
Mui&tan murrin fpittpneefft
$af)ah farren faSmaneeffi
pitfdSfä peräSfä,
©uomen fuureSfa fatoSfa,
Säpin maaSfa taufiaSfa.
SBttta fuufi, mitta pääft j. n. e.
SoS olet pafjoa .tefjnpt,
Sute tpöfi tuntemahan j. n, e.
ei finun ifoft fdsfe,
,

,
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eifd matfamanfjempaff,
©pöä tarmoja fapefjen,
SBiatonta merta juoa.
SBie pois mifjaft täStd,
Keltafffjitt feufjfotjiff j, n. e.
4jufan (©uben) ©pntp,
SBiron affa, milli maimo,
Portto Pofjjofan emäntä!
Suo tefi pojan mofomatt
Suun fpöjän, tifjan purian,
SBeren unetta metäjän.

IRiin fano ftnun emoff:
"SBoi potofen pottiani,
SBoipa laaja fapftani;
Kuin on poifani potofen,
Suun fpöjd, lipan puria,
SBeren uuelta metäjä.
SoSma fefjnen tuman

tuotte,

Suti polttanee tupani;

SoSma falmaan faunan tuotte,
SBeff mienee meStoffetti."
©ano manfja SBäinämoinen,
"2Cnna olla otottafa,
SfjeSfa oramaf ormen,
SOliefjett metän fumppanina.

SoS otet patjoin tefjnpt,
Sute tpöff tuntemafjan j, n. e.
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Kppfddrmeen ©pntp,
SBafa manfja SBäinämoinen
SBuoria fjajotteteept,
Kattioita mierittädpi,
SRautaftSfa ruffaffSfa,
SBaSfimanttuin fifäSfä.
Bai miefan tutiteräfen,
©plfptteti mieffoafa
Söuoren rautafen ramoSfa,
Kafjen fattion mätiSfä,
SBiien muoren minfuraSfa.
©ormuS futtanen folafjti
SBuoren rautafen rafofjon,
Kafjen fattion mätifjin,
SBiien muoren minfurafjan.
SuoSta tpptp, tuoSta täptp,
SuoSta paffufft panife,
Sifjamaffi liittetife
SoS olet pafjoa tefjnpt,
Sute tpöft tuntematjan. j. n. e.

(Kppfddrmeen?) ©pntp (toifin),
$ön tpttö, fjämärän neito,
Pitfän pufjtefjett pitäjä,

Keträff fimifett fångan,
©omeroifen foitatteli,
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Kimtfettd

fetrdpuutfa,

.Ktmifetfä

fefrdpuulta;

SBaSfifette nåtttinåtte.
Mattefi Uninen lanta
Titta formiin fomeroinen.
mii' on päifft pdtöff,
Biitå fpntp fpntpminen,
©iitd fat pal)a fffid.
SoS otet paljoa tefjnpt j.

n,

e.
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9tyft)fempia Punoja*
fengtttdmtnen.
Ste feppd Stmarinen
Kerran fengitti fjemoSta,

SleiStafi

refimetoSta,

Soti' oli maSfeSta mafara,
fjuofjtittmarret

SBäiStetööpi märffiänfä,
Käänteteepi Jettfidttfd.

Pifjit piffufen ramafjfi,
Sopa tjeilafjti fjemonen,
©ätfö fäifäfjti dfiSti.
Poffaff jatatt pitäjän,
Kirmotti fifätipojan .
Potmifetran porSfuafjan.
Ste feppä Slmarinen
SBäfjän fuutfua fufjafjti,
Stti rppppn oimattifen,
Pultin futfuSta fumofi,
Pifti jalan pitäjätte.
©itfe feppd Slmarinen
SBeti maafjan marfjaminnan
Sduuipenffifjin rutisti,
Surmettiin lapfen tttuto,
pöptd tjonfainen tjajoff.
©eppd otti uuet neumof
-

Köpttt Juofjarin tanatta,

,
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©ito

falmurin

etmättädpt

mafjitta.

etiftmmäifett

Slautan fenfäfjän nafata.
©itte fälfö fäärtänfä,
©oriSteli forffianfa;
Satfeftmat faiffi nuorat,
_Rot.fi metfonen meteli.
Maato fiufafjan fimifen,
Söpfjptteti teipäuuniii.
emäntä omelta fafjto,
©e anto fepälle neuott,
©epä pisti tuiman tuuman
"erota etuneti jatfa,
Sfa oif ia famia,
poiffi potmeSta faijatta.
Sufe f uumia mefiä,
©uifjfauta fuonten päätte."
©ett tefi feppä famaSfa
Santo famian pajafjan,
Safo fertgän fiedä fiinnt,
,

Soifen fofjta fomaStifin,
Sopa fofjta fotmannenfitt,
©aman neuott netjännede.
Qtipä fjpppinpt fjemonen,
eifä fätfö fäifätedpt,
sppfp fengät, feSti fauan,
S)ti fpmmenen

pfjeffän

SCjaStaifoa ajella.
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Kettufen toimttuJftSta
SBenäjättd meio fpntp,
SapS ott faSmo SarjataSfa.
SaSmo muotta

faffitoiSta

Silta marjon manfjempaifa,
enfin päätäfä elätti.
Sapftmieft taittamatta
Riennä fieten pieffänttädä.
©e fattu ©amoSfa fäpä,
Säpä pafjti $)aftamoSfa,
pitfin spielifen rajoa.
Biitä fuffi SuopioSfa.
parafjat ämmät
Meitti liemen tittffafjaSti,
SemiäStt Settufede.
Suti mieS mitä parasta,
SBaatt tuti piffafen pitade,
SfjmiSparfa ifjtiäfä.
$)ufjfeft punameride,
Safjta fairoa majadc.
paperista faira pantu,
Soinen tuofjeSta tufittu.
Suofji fääntp fäppärätfe,
2Bei on mielen micfjen päästä,
Baatto micfjen mieron tietie,
Suuffi päimäfft fututte.
SBiimmein fierfi Siimittgtde,
SBenäfjtt SBefott fptätte, '
,

38

Sautamiefjen lattialle.
SautamieS latita feifo,
"pani päätie paliaaUe,
3>ufju fuuSta pufjtafjaSta:
"MiSf olet fotofitt mteraS,
SoSf olet fomin forea,
SBieraS miffetän näfönen?
Stetfo Sutusta oloa,
kaupungista fauppamiefi ?"
eetteri pian fanoopi,
£RaurofuuSta naufafeepi:
"en ote Sutusta otoa,
SaupungiSta fauppamiefi.
Suotf oten rajan tafoa,
pitäjästä SBuoffiniemen,

■Sefän SettoSfa

afunna,

sputafjitta puolen muotta."

"Mtf on mirfa mterafjatta,
SoSf olet fomin forea,
SBieraS miffetän näfönen?'"
Stin ennen ompelia,
Saitama tafin tefiä,
©elän teiffafin tpfjppf\i,
Störftn förtit pitfättäifef
SRoStitt fairat fainatoifjin."
■Satmettifjin fangaSpaffa
■Safjen pengen fannetmoinen
©ieppaS faffefa famaSfa,
,

,
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Kettunen ferifjtemefä,
SaSfi fanfafjan fafjefff,
Pitffu pienifff patoifff.
SBiifon neulo toista puolta,
Ppfjdn tatteSfa pitemmin,
Sfon jufjtan joutueSfa,
Pufi päätie paratjat maaffeef,
©itffifet fufan fttefjet,
©ataraffft faappafftta,
SBatf ia latuna mpöffä,
Kammartuufi fautafjuimt,
©itffitupfufet ftmutta,

Säfft
Säfft

firffofjon tornista,
parmeSfa paraaSta,

tyli muifen plpeimmin.

©iett' on pappi paljon tjaaSti,
Patjon taifi tarmitaffin
SpetuSfa outo poifa.
ei on fttotta faarnataffaan,
Stman mirttä meifataffaan.

naifet naurafttutta,
Sptfäret tpfööfä foimo
Suota fuurta fuf f etuutta,
Kietepttä KetfuSpojan,
SBendtäifen mieffaufta.
2lStu tjän ptöS mätiä,
Koljtt Kifpofen totia.
Spän tafjfo talon fptärfä,
Kafjto
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Suotuu taSta tautamiefjen.
©iett' on tptöt ffimottifet,
©uuref faafit fjartioitta,
Uleutatta nenästä fiinni.
Siiat on firjat fintafjiSfa,
SBaruriifit manttufjiSfa,
Mäet tuttan fääritöiSfä,
©ormet lullan formufffSfa.
fllet on fuorat formittafa,
SBarfin nopfat marrettafa.
SäStd tjän Jafjto Kaifan päätie,
Sifi Siifoa piteti.
SBanfjitt fuitenfi fanoopi:
"eetf on työtä tyttärittä,
pojitta jäleStä fiitä."
"Säfjen poiS tatoSta tästä,
Suttanappini fufutan,
£Raimataffini talutan,
SBeän merfamaattefjeni.
Sn tpttö toifeSfain tatoSfa,
Sapft fauniS tapatettu,
SBendtäifen merrafftfin,
Sof ei potfi poifamieStä,
ei fjän potfi potmittafaan,
©äre fäärimarfiltafaan."
3lStu fjän alaS mäfiä,
$Polft potmen ferfeutta;
SafS on pirttiä pifjatla.
.
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KafS on tietå Jartanoffa.
SJJleni pirtfifjitt pifjatta,
UJleni poifa pääfjän pöpän,
Sftofji poifa ropfeaSfi:

"Satin naima farmifjfeepi

,

SBifjfimaatteen marffn ffemän."
SÖlari fapto farffnaSta,
.Kafjto fttmättä fafjetta,
oltiin fuin fjeinätt fjempepftd,
Suota fuurta fuf f etuutta,
Äiefepttä KettuSpojan,

SBcndldiStd merraffefa.
Mari touoteita tefeepi,
Sefi muotefjet matilla,
Sofjon Settu fetjafjtaapi.
Slntopa arffufa olitte,
SBuofin pojan muotefjitte,
SBendtdifen maattefjide,
Mari mieretjen mitafjfi
Sifft pffide otitte,

Suumafi ifufen tuuman,
©iin' otta meiärt pfjeSfä,
Suin on fpömdSfä fuloa.
SafS oli faunista pfjeSfä,
$fft oima ompetia,
Mari tuomun langan fuoja.
©e ott fempt SetfuSpoifa,
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SBenäjän mieS miefaS poifa,
©e on piiat petteteept,
mainittetee,
sparafjtlta pappiloitta.

Morfiamet

Suufan SuffartSta.
Sop' on laulu laitettuna,
©anat fomat fotmittuna,
Suufan Suf farin jutusta,
.Kapinasta S arjalaisten.
Suin otit potofet pojat,
SRarrit fiinni nappaftmat,
Sa taxttuit tafafin puolin;
©uurra jufjtana jumatan.
.Kannoit tautufanttorifa,
$ti ftrfon aian fimifen,
eifä ftifjen tpptpnefjet,
SBaan mietä miifott tafoa,
©unnuntaina fuuremmafft.
2Cft'afa armettmat.
Sempafimat temppelistä,
spenfiStä peräti meimdt,
.-Kafjen puolin fatmattimat,
Äirffomäede menimät,

Sa fanoit fanoitta näillä:
"Mene tuonne määfimäfjän,
Saitumette lautamajan';
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«gmufamafjatt fjongtfotte,
.Saifumaan fataifotte,
Sarjafuttan fuunfeleSfa;
©iett' on futt fifariaft,
©iettä mitfi meiffoafi,

Muu\i fummift tytärtä,
©etfjtemän
Qltpå finä

fetäft la&ta.
enfinfdnä

fettenfdfjän,
Suffarifft tuortnonf ai)an,

Äetpoafja

Sainfafjan laulajafft."
Sinbbtabt lipuupi tuonne,
spapitt poifa paineteept,
.Kuten otta fuin etääpt.
Sof o turffafia tufaSfa,
.SiSfafjaiSfe fiirefjeStä,
fjirmufeSti.
SBaatt 2t.rafjam afian tteft,
$mmärft'pä ptpepen,
Qittei junana jufjufjmt,
Sarmitafja tappelufjun.
petipä Saffitten fafjafjtt,
■Sierofilmä fiiStan nosti.
"Mette fttiäin fitouUe,
StStu aiaåta ptite."
S.brafjam fanan fanelt
Äafjen feSfen Saffifette:
"Suntte fjuuti, Ijuttu mieft,
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Ätä fjaaSfa fjatfemia."
Sefjif öinen teifin Ipöpi,
_Rafjfataffi naurefeept,
sßöflöttdäpi Sflöptömäinen,
©efSmatmi mafjin pitääpt.
Sofjta fofofjon tulimat
Suttmafjan tuman ftfäfjän.
SuoSfapa tuumaSfa otimat,

Sfftafa axtoeliwatn

"MiStä miefjett mietufemman,

Suffariffi tuonteamman,

■Satittorifft faunefjimman,
©aamme fatmin atfajaffi."
SlnberSpa armafi afian,
Sofulainen tiefi fotjta:

fjaemme
Safoa taipatittett,
Sdpmmefö fppittä fptäfjän,
fjolopat pojat,
etifd jatfafin jatoSti,
StStetemme afjferaSti?"
Spfeti f plan mäettä,
SutfiSteti tuftamitta:
"SufapaS meistä futfemafjan,
Marftmafjan matfatt pääfjätt;
Minä antaiftn atufft,
.Rafjfalafin tainoaiftn,
SBielä mitnoa mäfjäfen,
"2(ntiaS SffjoSta

>

-

45

Seipdfaufun tafjjottaiftn."
MieS fe pani mielefjefä,

Slfetteti

aimofjofa,

Ssamib taitofa fifälle:
"Minä mieS mäfjämaranett,
■Spttä föpfjd ferjdtdinen,
Soumunpa joufode amufft,
.Sptätt mäede futfiaffi."
Sinttipä fano fanafa,

Sofufainen forfiaSti,
Sefjiföinen tempiäSti,
2)amibiden faitamaSti:
"©itiäpä fpdä, fiimo miefi,
Sifein armaftt afian;
SäfjeppäS fofjta futf emafjatt
Marftmafjan matfan pääfjdn,
SRurnuttete Slurmeffefjen
,

,

spääfjätt pitfäti spiefiSjärmett;
.Spfpppä fofjta forfiaSti,
.SiimaSti Sirfon tpfönä:
Snfo 21'fjoneti afunut,

SBiifimirfanen mirunut,
SufjmaStettut tuffarimme
Säilä maatta matfuStettut
huutanut 4)uufjtitt fptäSfä?',
MieS fe pani mielefjefä,
Stfefteli aimofjofa,
2Da»ib taitofa jtfätte.
,

,
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©unfan fetfädfä fimatfi,
Safin paino pädlafeefa;
fiaffi

_.

fofjta futfemafjan,

Marftmafjan matfan paddan,
SRurnutteti 9.urmeffefjen,

spääfjän pitfätt
Spfp

fttte

forfiaSti,

Ä:itwaBti firfon

tpfötiä:

.

"Snfo 3lfjonen afunut,
SBiiftmirfanen miruttut,
SufjmaStettut luffarimme,
SRäidä maitta matfuStanut,
fptäSfä?",
huutanut
petipä maSfaftt mafaaSti,
•Sptäfunta futfiade:
"ei oo .tfjonen afunut,

SBiiftmirfanen mirunut,

SufjmaStedut tuffarifi,
Sdttä maaUa matfttStettut,
4)uutanut «£>uufjtin fptäSfä;
,£>än ott fur ja futfemaSfa,

éljtimdSf efoftoa,

Stfuttpaiffoa pafjaSti."
Miefjettd fe miefeSfä ppfpp,
3timotuffeSfa afuupi,
etfd fe efjtiä pitäift,
«£>afea fjarmiStain;
SBaatt et tieä potonen poifa,
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Sunrte fulfia pitäiff.
Matoi tantta Maatvin firfon,
Mautta Saipateen talojen,
Siperipitt liuffafjaSti ;
SBaan ei tieä potonen poifa,
■Suinfa fjän furjatt fiitint faifi,
SBaiffa tunfi futfeneefft,
.Suin mara mäfjäffi maiptt,
Sauffu taifjafft rupefi.
SBiimmein fontfafi fotia,
Sarinfaarefjen famoft,
„

©amaSfa fanan faneti.
■Sofulaifette fomaSti:
"So npt on

fufjnuS

futfemaSfa

,Saramtumta Sarjatafjan."

Suonitettu Suufan poifa.
Sof o rpfjtpnen ruttoifjin,
Saifafjtanett (aulamafjan,
Mixtf ofunnan fiefjunnoSta,
©eurutmoSta feurafunnan;
Suin et lopu juonet Suufalaisten,
SBilfttpS, mifja mäfjene!
So aitta ajasta fiitä;
Suin on tuonut fuuri tuoja,
Saiffimalta mafjmiStamit,

etämäfjdn t^miSfunnan,
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Sädttä maailman majoiSfa,
3tmaruuen fuuren alla;
£Riin ott jo fanomat faatu,
etiemminfi fummat f uuttu,
©efd fuuret feurumifet,
Sapattffet aiman tarfat,
Soista joutofjetfinäni,
Siiman pffin otteSfani,
Sautetin jotain lopufft,
SBierettetin miimmeifefft,
Suitt on tuotu taufamafjait
BaUittu fanottamafft.

,

©pntp poifa

Suttu SuufaSfa fififi,
©amoSfa fanan atanen,

.SoSfen formada mdfjdfen,
SBirran pienen miereffedä;
Sofa, joutu ifjmefjefft,
•Saifide fatottamaffi
spettiffi petollifille ;
Stlfu fäärmetten feräjdn,
©ananlaSfu faaStafttte,
SuonituS jofa furitta.
SBaan otfoon jo pufjuttu päättä,
ei ote opetuSmiefjet,
,

eftmattat enfinfänä,

.

eifä pappimme parafjin,
Säfjärt laufufjutt laottu.
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$.araS

fiefttti paimeneni

ei oo mutte outo odut,
Mutta fjpmä fiiteftämä.
Smpa mutta ftittd mietä

SJStämiä muutamia,
Sotf en faata, enfä tafjo,
Säfjän laulufjun tufea.
Bitte muff on muutamia

SJStämiä pttfeitä,
Sotfa omat näfjdffent,
SRiin fuin meti metjcttefä;
Muita tuin poieS meneepi
Minun filmdini eeStä,
.Sofjta fuuluupt minulle
$)anetuffet aiman patjot,
Saarttuffet ja pafjimmat.
S:pttä tietäifin fanoa
S)nfeimmät pStdmiSfä,
Spttä funniStaa tatoaiat;
Mutf en tafjo muistutella,
©anon fummaSfa fanant,
Sunnioitatt firrffofutman.
.Käärme on faifista famatm
Suojan fuotuiSta futouiéta,
Mutta julmat Suufatatfet,
Suloja ofat enimmät,
•Kamalammat fäärmetjiä,
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_Ropiammat noian nuotta,
Sliiti fuitt faafana fatoa,
sperfefe petottifeStt,
•Sofo maata miettittemät
Baai)a fuurefjen ritafjan,
Sfjmifiä efjtinemät
.Kaataa faufjiaan fitafjan.

efimerff on tdSfä enfin:
SoS tutifi SuonelaSta
Suufafjan jofa fefdffi.
etämäfjän tyttäriä,
Saiffa outo SlanniSfa.
efi tjauaSfa fjaefta,
Suotu tuomion eeStd.
filiin te jo fenni täfjen
©prjin päälleni pdtptte,
Bitmin tietöin ffrfeiätte,
Kafjtefeffe famafaSti,
Kuin mifjatten mitti fotra.
Safji joS jofu tapaus,

SJliSfä fuSfa firfottamme,
©attuift famatla laitta,
©e ttttift tieftdmdSfi,

SJlinun päätteni peräti,
.gjpmiä on muutftn muorit,
Kiamatoita faifft maimot,
etjf en luule löptämänt
©edn maimon mertaiSta.
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Mprfpttd mato fitoopt,
Sofjon fjaaman fjaaSfaneept.

Sa

fittdin fanottamani

,

SauniS faSminfumppalini,

Sptdfunta fpttä foiftt
peräti,
Saifin puolin fattistuman.
Saiff i pädlteni pälpmät,
SRiitifuitt tni)ma tuomarifiti;
Mielimät minusta faafja

painuman minun

Matfafumppattti mafean,
JReppureeSfd fuojettaman.
ei tuo npt minua tprmt
©itme, eifä fiettä tänne,
etefjen, et taaffe päin,
Supefjette fummattetifaatt.

enfä minä oifi määrtti
pafjon päälle,
mua
Mutta fuin
fattomaf,
Siina fiifjenfin fitovoat,
Stfioifjtn ailafoimat,
etten tte tteäffänä,
Sunne tuota jaaritusta;
9liitt en maitifaan otifi,
SoS et pufjeffaan parempi.
Suoffi ofen fjamattu

ostamitta entififtä,

Satftlta plön fatotfu.
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'Sliin minun potofen pojan
Sila outona pifääpi,
Kaifilta fatottamana,
©uttcn jufmain juputta.
Sfämä minun futeepi
Sila ifjmiSten feaSfa,
eipä noita ennen ttäfjtp,
ditå taitta toiste ttäfjä,
eifd fuuffa fummempata,
Sofa on fäftfjin fäpnpt,
©aattttt filmiin näfjtämdfff;
Soiten joufoSfa foefla
©aafana ftafa faanut.
Älföfjon fitd JuJana
3ljatelfo itjmifiStä,
etten må toetta tunne,
UJlimmonenfa mieS otent
©pdmeStd aStt fuufjun,
KiirefjeStd Jantapääfjän.
en tjän minä mieteStdnt
Sie PeJJoa patjempi,
©ian pdätd farmafempi.
Sten fuin poifa pofjjofaitten
mitå muutfitt tdätt' on näiSfd
PotoffSfa Pofjjan maiSfa.
SJliefeni minun fefeepi
Kpfeöd fptdn mäettä
sftfua tämän aftan:
,
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Minä en enempi muista
SBädrin teitte tefjttefjeni
$)afjatt palffanne eeSfä,
Sarfafjimman fatantonne.
Otetaanpas uueStafa
Sijat entifet etefyen,
Sarfoin tutfiSfedaffemme.
Suinfa on etdnptjentien
Ste fufin ifjmiSrauffa

MenneSfäfä maaitmaSfa ?
Suin fefin fetäni maimo?
Suoide itoffi odut,
SBerffo faifilte fatoitte,
Suffa fuoftomäetle,
SRutto ruojille IjumituS.
SBitmmein ifjtetii iloitan,
Murefjeni muille fjeitätt,
Siitän faifen firffofunnan,
«gjatlit, fjauffunne eeStä.
©uuri on fttmiSfä afia,
fjarmi fjampafjista
.KutunnoSta fuimatt fietett.
SRpt minä fanon fanani
,

SBietä fitte miimmeifeffi
ÄäSfett faifft fiitoffetta,
Spetatt omatta fttutta,
että aina aifoomata,
SSäfpmäfä maipumata,

:
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puuttumata,
SBarjoa minun mdpäfett;

Pureffetta

Kaiffi f ääriä teolta,
SoS jotain jälitte jääpi,
©itffipuiminne ftfäpän
Saitctta lafanan päälle.
Suja luontonne pitäfää,
.Saiffi fuurten pienten fanSfa,
SRuoret manfjoin feratta,
SoiSfanne, firfoSfanne,
.
juoSteSfantte,
SoutcSfattne
$ödä mpöSfin maateSfanne,
Siina faitiUa ajoitta;
SBdfjd malfia rafeta,
Sefjä fuureffi tuteffi.
Älä npt mifjaStu mietä,
Ätä fuutu féurafunta,
«RärfdStp mian ndfid,
Safftfielet faufjiStufo
Suiffarit enempi luulfo,
pienen pojan tauleteman,
en minä enempi taula,
$)iStä pitfältä runoja,
So poieS fdteni f äännän,
Sopetan loruni tästä.
,

_

,

,
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Suomalautuin .Sirjoittajatte.
Mifä fidoin mieteSfäft,
Mifä pädsfdft, poloinen!
SoSfaS feSttptn fefjoitat,
Suomalautuja tateitet?
Sufjun tufjmia talutat,
Sufjun fjeiffoja futctat?
Sutine enfin tarfemmaSti,
Manfa, f ulien firjoittetet.
Splt' on ©uomeSfa fpitä,
$)itäjitä fangen paljon,
SoiSfa miehet joufoitfaifin,
$ojat pöpbdn pmpdrittä,

SStumat iloiSfa mielin;

spöpbän äärtä painelemat,
■SppnpSmarfilla mafaaSti
puteitta palmetemaf,
Sapan funniaSfa pitämät.
Soffifin jo oluen juomat,
SBielä miinanfin metämät,
ißafjfafjanfa narrin palat;
3>pttiStämät fuuren pullin,
Sofjben fattoa fumofjon,
Sorttelinft fumaifemat
Siiman afjnafjan fitafjan,
SPutputfaatpa putelista
.SutffufjunSfi fofjbaStanfa, •
SRtetaifemat norritupin,
,
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SRdppidnfd nuoteSfetten,
$)aifoin punftnfin panemat
SBatfafjanfa miefjet mafjmat.
piippu pieni fjampafjiSfa
SoSta faumua fpfämät,
Sarmafjinta fatferinta
paffun pitmen.
joteSfin pttnamat,
$)uttaifet ja puttodanfa,
SBiinatt farmaifet, mifjannaf.
SupafaSfa mafjma tttppu,
,£>äip palfo fjampafjada,
MprffptefjbeiStä mdbiStä,
©affan foStiat fufeSta;
Sota jaufjamat fjatutfa,
Märefjfimdt, möfettdmät,
dttå fuota fottnan fuuSta,
SBeft ruSfia toaluupi.
£Rend nuuSfada noettu,
©ijan fiimo fieramiSfa,
Släfdfjtetee räfdreiät,
Soita forjamat fäbettä,
$)pfjfäifemät peufatoonfa,
«^.ifjan fuufjutt fjimuttamaf,
•gjoufut, fjetmat faaStuttamat.
©itmdt pienet fifjfuraSfa,
SBeren farmaifet mefifet.
jQuulet fjöpifee jalosti,
,

,

,
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Ääntä f antamat fomaSti,
SBielä meifunfi repdifee,
Sftötäfjpftää raSfaS rinta.
Sopa fortitfin fomaSti
pöptäfjän tdjdfjtää,
.Kortit miinasta metefät,
Stran liemestä tifjamat,
SupafaSfa tutjrattutta.
Sefemät fiif toifinanfa
Sappetunfin taioottomat
Qtttå jpSfinä, jptinä,
SaumaS fuutuupi fumina,
äänen möppe ja älind.
Sapa fjpmä tappetuSfa,
Spöpi, fufa ferfiddpi,
eifä muoroa eroita.
Suffa tuiSfua fäftgfä,
SRprfit niSfafjan tufafjtaa,
Spttä formitten fajafjtaa.
kannustamat fantapäittä
.Kintut riffi fumppaneilta,
tyiiput feinipitt ftrifee,
S.ufit ruSfamat jatoiSfa,
$öpbät i)eilutoat fjdbäSfä,
spettf it paufamat pafoSfa,
.Komin feiffumat fapatfin,
putelit ja pufliparat
,
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©aamat lopun furfefjtmman.
Suoma juoffeepi fapaSta,
SamiaSti lainefjfitpi ;
SBiina mirtaapi fefafjan,
mtå fortit foreaSti
§)öpbädä fiif purjefjttmat.
Muoto muuttumaan rupeept,
ÄaSmo fääntp fatmefjeffi,
SRenä matfiafS metdäpi.
SBiimein miinasta mdfpneet,
©efä raumenneet fobaSta,
spatnumatten pöpbän ala,
SopufS liijatte menotte.
Suonne fpöffemät fifunfa,
Stmen uloS offentamat,
SBttnan foirtfle fofemat.
Baan>at faappafjat ofanfa,
Äaufjtanatftn faunitt merfit,
spöffpt parafjan tamaran.
Suotta fjiljanfin fjerämät,
Suolta miimeiit toilpa&tutoat
Slös fömpiä fofemat,
Miefjet pofjmetotT patjatta,
Saubitf te^bpttä f omatta,
Miefjet Mfjpmin merfittpnä,
Saunat fatfetta peräti:
Mitta mustelma nenäsfä,
S. of f a noSnut forftatte;

,
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.Sutta fallo paljafjana,

Millä otfaSfa omena,

Sutta fufjmu futman päättä,
Millä fjuufifin fjataiStu, ,
Slutta fjammaS fotiStettu,
Mitta fitmäfiti fittinen,
Multa faSmot raamittuna.
SRäitä tapafjtuu tobetta
©uomen mieStenfin feaSfa;
pitämät näin pttfät feSfit
SapafQiSfin fatfet päimäf,
Jututtamat fuffaronfa,
SCjan aitoan tarfianfin,
$>öffpt patttiffi panemat,
SloSf on tufjtattu tamara.
Mitä miefjiSt' muistuttelen;
Monet pojatfin potoifet,
Äormat mietä foSttana,

Mattofuifft mainittavat,
ÄptT jo fauntiSft

ofamat

spamta teuman parrattoman

.Kenofjon ja feifattenfa,
£>ttaa rppppt oimattifef,
pultin pofjjat paljastella.

MtjUå fonnat fuolateumat
SBiinatta jo mirutfamat
Maitofjampatjanf fjatutta,
SBitnan fulffufjunf walawat,
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SBeben mertana pitämät.
Sppineet on otmen juojat,
ei ffiS tarmitfe enempi
Kirjoitetta feStifautui,
Suomalauluja latoa
Ppptää pafjuutta endtä,
Suopumuffeen jopbatefla.
Kpttd miefjet meibätt maaSfa
SuomafonStitt jo ofamat
Siman meifuin mieteftpStä,
Kirjan pafjan fefjoituSfa,
Sofa pafjan pafjemmafff,
Sufjman tefee turmettufff.
,

spappi mainajaSta.
Sopa faatu fauniS fjerra,
§>araS pappien feaSfa,
©eurafunnan feinä mafjma,
Suft turmaSfa jumalan;
SottaToti oppi fuuri,
?)mmärpS ptön jämiä,
Sonfa foufuSta fofofi
Monen firjan fuffaffSta,
6'eS foSfen formafffSfa.
Bai tuosta Ijpmäti fjptprin
Äanöfa formuffen forian,
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Sofa pääfjän painettiin

MeStariffi mainittaiSfa.
Sepptti pajarin mielen
SufemaiSten taSten tätjen.

Soutu fitte fotfiin fäftitt,

spiifimiepiett pimofjon,
Sotfa riifu rofjfiaSti,
SMomin formista fofjottt,

SBietdfjiSfä SBenäpette,
SManSfa monen MoSfomaifen,
Suonne SBiipurin rajoide,
Uuen linnan, liepeefefjen.
SDtti fiettäitt jumala
Sfätt maide entiftde,
SBaiffa fplmitten fimitte,
patanefjitte.
Supa tuutiipi mäettä,
juotte fjuofuu fjongifoSfa,
$ojat lujat loufjifoSfa.

SBaan jo faatu fauniS fjerra,
Sätti faiffi jääneljefff.
©pntp parunto pappifaSfa,
SuifutuS fujaSten fuuSfa;
«£pmin itfemät ifänndt,
emännät fitä enemmin.
ei tjän f omin folfafjellut,
9tömiäSti röpffäfjettpt
,
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Äämt fuin fauniS fppfjfptdinen,

©ti farifjta feotta.
Sftauffa rannatta afuma,
SBaimanen metfen maraSfa!
Ätä itfe ittafetta,
Äpfjfäele aamufetta,
Äpttd tjerra fjetpon fuopi,
4)uofeiSfaft fjuojennuSta.

4>pmd otit otteSfafi,
#pmin fäpföfjött fäteefi,
Suotta taimafjan taloSfa,
ÄtrffafjaSfa

funntaSfa.

