








AARNI KOUTA

TULIJOUTSEN



HELSINGISSÄ 1905,
HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ

Senssuurin hyväksymä, Helsingissä 12 p. lokak. 1905.



AARNI KOUTA

TULIJOUTSEN
RUNOJA

HELSINGISSÄ 1905
YRJÖ WEILIN, KUSTANTAJA





5

Tulijoutsen.

Uhman joutsen, tulipuna lintu,
purppurana palaa sen sulkien sulkku,
kypeniä syytää sen silmien tuli,
korkeata kaulaa se ylpeenä kaartaa
ja sydämien oeressä kylpee.

Uhman joutsen, joikuna joutsen,
tulimieli, tulilaulu lintu.

Kauan se oeressä ihmisten soutaa,
kauan se piilee suonien punassa,
kauan se lymyy mielien yössä
joluen, joikuen hiljaa.
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Hurmeesta, hurmasta lintu se lähtee,
leoittää purppurapaloiset siiuet,
nouseui joikuen ilmojen teille,
laulaoi puuntaoan aoaruuden alla
laulunsa suitseuan pilöien halki
ja porteille taioahan päätyy:

„Ceimussa liekkien kaiu mun uhmani,
laula liekkien lailla!
Caula kun palaoi taiuahan talo,
laula kun hehkuoi ilmojen pielet,
sankea sanu kun ilmoja kiirii,
pitkä kuin ukkosen lonka!
Caula sa oapautta aalloista tainaan,
laula sa tulena, oiimana oingu,
puhalla, lakaise puhtaaksi ilma,
puhtaaksi tahmasta nöyrien maa,
kirkasta, kaunista uutehen ruskoon,
uutehen uskoon,
sytytä uusien tulien liekki,
suurempi entistä, kauniimpi uanhaa,



sytytä ihmiset, sytytä sielut
ja sammu sitten kuin sammuoa päioä,
toukoja nuoria siunaa."

Caulaui lintu, suitsuoi sulka,
syytäoi kypeniä silmien pätsi,
taioahan tammiset seinät uaappuu
laulaoi, tummuoi jumalan tuli
ja enkelilaulut lakkaa.





LUSIFEKin KnnriEL





'Joululaulu tytölleni.

(Tiuut juhlioat joulua Jeesuksen,
ma istun sun kuuasi eessä.
ITluut juhlioat laulaen, riemuillen,
mut minun on silmäni ueessä.

ITla elämän sumuhun eksyin pois,
pois iloista liiaksi oarhain.
3a sinäkin kaukana luotain oot,
sinä seimilapseni parhain.
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IJiin sairas, sairas raukea
on armahani mun.
Hän itki, kärsi, taisteli
mun kanssain taistelun.

ITle korkealle pyrimme
pois orjain kahleista.
ITtut epäilimme, eksyimme,
löi meidät maailma.

Hän itki, itki katkeraan
ja raukka raukesi,
pää patjalle, käs' rinnalle,
mun oalju tyttöni.



öö synkkä uhkaa ulkona,
tuul' huutaa, oaikeroi.
Ulut nuku, nuku rauhassa,
jo taisto leoon toi.

Jokaista yötä seuraapi
uus' aamun ruskotus;
suurinta sielun taistoa
myös suurin oapaus.
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Ei armaani, taistelu konsana ei

se meille lepoa suo,
se kutsuu uain uutehen taisteluun,
se tulta uutta oain luo.

On orja, ken hetkenkin oäistyä uoi,
kun korkeesta kamppaillaan.
Siis uhmaten, leimuten, taistellen
uain ooittoon tai kuolemaan.



ffle rikomme, nautimme, uhmaamme,
se taioast' on elämämme,

ja heloetin tuli jos seuraakin,
niin jätkiinhän liekintämme.
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jätimme isät ja äidit ja siskot,
nyt sitehet särjetyt, katkotut on.
nyt yhdessä oapaina, kahleitta käymme
me ylpeinä uhmaten taistelohon.

On sitooat, polkeoat kotien kahleet,
on orja, ken rikkoa niitä ei uoi,
kun oapaus kutsuoi taistelijoitaan,
kun määränä nouseoan päioän on koi.



Tuntemattomille merille.

Vettä, oettä kyntää haaksi,
painui koti aaltoin taaksi,
takana ja eessä merta
päättyneekö taioal kerta?

Hallat purjettamme kantaa,
etsii haaksi uutta rantaa,
rantaa, mihin nousee kansa,
aapaa, ylpee uoimastansa.



assa 1905.
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Ctsii purjeet uutta maata.
Kahleissa ei koskaan saata
nousta suku, suuri, oapaa,
joka oieroo isäin tapaa.

Vettä, nettä kyntää haaksi,
painuu kaikki aaltoin taaksi,
takana ja eessä merta,
päättyneekö taioal kerta?



loutsen.

Ui joutsen uettä oälkkyoää,
ilona rannat raikui,
soi kaislat päioän kullassa
ja lintuin laulut kaikui,
ui joutsen kaulaa kaartaen,
loi katseen syoiin Desiin
ja näki linnun oalkean
soutaoan sieltä esiin.
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5e oli puhdas, loistona
kuin taloen puhtain hanki.
Sukelsi joutsen syoyyteen,
hän kuoansa oi' oanki,
ui, uelloi synkät pohjaoeet,
mut palas murhemieliä,
ei löytänyt hän kultaansa
ouolaitten oetten tiellä.

Soi suruisina kaislat niin,
ja kylmi päioän helle.
Ui joutsen surren kultaansa
selälle oiluiselle.
Se kauan souti kaioaten,
mut kerran poikki aaoan
se näki linnun oalkean
luoksensa soutain saaoan.

Hän kuuaksensa tunsi sen,
mi syoiin Desiin haipui,
nyt sitä uastaan riensi hän,



rinnalle kullan oaipui.
„Sun oihdoin löysin, armaani",
niin joutsen sille puhui,
„ain' eessäin kuoas nähnyt oon".
Puut rantain rauhaa huhui.



fTlyrsky.

Huokuu rantain raskaat tuoksut,
suuri, kaunis meri on!
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Yö on tumma, meri lepää
tyoenenä, laajana,
kuoastellen peilihinsä
taioaan tähtitulia.

Suuri, kullankimmeltäoä,
mutta kylmä, eloton.



Huomenissa herää ilma,
myrsky riehuu rainoissaan.
ITleri korkeuksiin paiskoo
leoänneitä laineitaan.
näyttää synyytensä aarteet,
ooimansa ja oihansa.
nyt se elää, päioä kultaa
tanssioia aaltoja.

niin myös ihminenkin herää

rakkaus kun hänet lyö.
Katoo heikot hämyhaaoeet,
päioän tieltä näistyy yö.
Synyytensä hänkin näyttää,
uihansa ja ooimansa,

särkee kuuat oieraan taioaan,
elää omaa autuutta.



Suutelo.
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Kesän kukoistioat oalkoliljat,
kaihon, kaipuun haaDemieli kukat.

Saapui syksy, oilu kuolinoaippaan
kietoi luonnon, mutta liljat seisoi
yhä oielä lumiualkeissansa.

Palas yöhyt, liljain rakastettu,
joka kesän kaiken poissa oiipyi,
liljain oalotuloaan nääntyessä.



„Suuta anna", kuiski kukat sille.

Hyiset huulet ualkoteriin painui,
syttyi tähdet syksytaiuahalle,
helkkyi hallan hopeaiset helmet,
helkkyi helmet, kulisioat kullat,
kalskahteli kylmän teräskannel,
oärjyi yö ja oärjyi ualkoliljat.

Ulutta sarastaissa maa oi' oalkee,
hanget hopeisina kimmelsioät,
kaikki nukkui taloen sikiunta.



Oli sielusi oalkea liljan kukka,
minä olin yö.
Suutelin kylmäksi uniesi umpun,
kimmelsi tähtien oyö.

Taloisten tähtien, kylmien tulten
haudalla haaoeiden.
ITlut ällös sielusi taloea pelkää,
se uuden tuo keoäimen.
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Hekuma.

Tuhansia ihmisiä elämässä kulkee,
tuhansia tulia he rintaansa sulkee.
oksi on sammumaton, uoimakas ja ainoo,
hekuman hehku aina ihmisiä oainoo.

Toiset ooat lahoja ja toiset ooat rautaa,
tuli lahon polttaoi ja syökseoi sen hautaan.
Ken on taasen rautainen, sen liekki karkaiseui
Pala liekki suurena ja rakenna ja reoi!



Lusifer soittaa.

Leimuaa tähdet, leimuaa tähdet,
kylmänä kumisee pakkasyö.
£umi hopeahelminä hohtaa,
tuike tuikkehen palaen kohtaa,
leimuaa tähdet, leimuaa tähdet,
Cusifer kultakannelta lyö.
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Cusifer soittaa, Cusifer soittaa,
helmenä oärjyoi pakkasyö,
kumisee, kajaa.
Kaiku säoelten oaunuilla ajaa
kenttiä korkean taioahan.
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Sanelet paisuu, säoelet paisuu,
kiihkoisa kannel kiehtoen soi,
jylisee taloahan pilarit jylhät,
humisee päärlyiset autuuden portit,
humisee, kaikuu
korkea yö.

Cusifer soittaa, kiehtoen kaikuu
kannel kiihkojen leimuoien.
Ihmiset kiihkojen soiton kuulee,
unohtuu pakkanen, taloiyö.

Cusifer soittaa, ihmiset tanssii,
lieskat taioaan kannella lyö.
Ihmiset tanssii, ihmiset tanssii,
palaoana pyörteenä karkelo käy,
elämän karkelo, oerien tanssi,
tulipuna tanssi,
kun Cusifer soittaa,
tulipuna tanssi,
kun karkeloi oeri
suonissa kiihkoisten ihmisien.
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Cusifer soittaa,
oeri oäkcuänä, kiihkeänä suonissa palaa,
ihmiset palaa,
räiskyoi tulipalo-pakkasyö.



Kun lemmestä muinoin lauloin,
minä lempeä tuntenut en.

Sen tuloa nainen ma nuotin
kuin koittoa kenäimen.

llyt lemmen, lemmen mä tunnen

se on korkea, synkkä kuin yö.
ITlut enää en noi minä laulaa,
oeri tummaa tulta nain lyö.
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Uhmaajat.

ITlitä hyötyä ylpeiden uhmasta on,
niin miettioät nöyrinä ryömioät joukot,
he särkenät suojat oain yltämme

Ci taroitse saastanne suojaa, haukot I

3a hyötyä uhmaajat aattele ei,
he tahkouaf oaan tuhon kalskauan terää,
he särkenät, jällehen rakentaa
se paloi, mi kerran suurena herää.



Rukoilijoille.
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Te rukoilette! Kurjat anoo oaan,
nöyrästi ottain, mitä annetaan.
Ci ylpeet koskaan rukoilemaan taiou,
ei paloillensa milloinkaan he oaiou.

On kurjaa maassa maaten kerjätä,
on kurjaa syntejänsä itkeäI
Jos oäärin teit, niin korjaa oääryytesi,
jos köyhä olet, kanna puuttehesi!



Kuolemaan uihityt.

Jo oeikot, oeikot nouskaamme,
ei muuten lopu yö,
ei kätkee orjankohlehet,
ei koston hetki lyö.
On arkiryysyt yllämme,
ne oaihtuu purppuraan,
rtyt lailla Spartan sankarein
me käymme juhlimaan.
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On raskaat orjankahlehet,
on raskast' arkityö.
ITle katkomme ne kahlehet,
jo tulta säilät lyö.
On pieni, haroa joukkomme,
ei oäistyä se ooi.
ITle oomme kuoloon oihityt,
hääöirttä koloat soi.

me sokeasti ryntäämme,
oaippamme kasooilla.
me kuolemme, mut itsekin
kyloämme kuoloa.
On taistelumme toiuoton,
ei koita aamun koi.
mut siksi säilät hurjemmin
oain yössä salamoi.

01' elo arkiraadantaa,
se kahleet antoi oaan.
Ilyt katkotut on kahlehet,



mc käymme juhlimaan.
ITle öaikenimme elossa,
nyt saamme uhmata.
ITle kuolemme, mut itsekin
kyinämme kuoloa.



Cola di Rienzi.

soihdut hulmuu ja manttelit oäikkyy,
kaduilta, toreilta huutoja kaikuu,
»Kalpoihin oeikot", kaikkialta raikuu,
„kahlehet katkomme, oaltio oapaa
nouseoa uuossatain haudasta on."
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lola di Rienzi, uneksija öinen,
purppuratogainen, seppelepää,
kiireellä korkean palatsin seisoo,
Rooma aliansa myllertää.
Rooma tulimerenä läikkyy,



Cola di Rienzi, uneksija öinen,
purppuratogainen, seppelepää,
kiireellä korkean palatsin seisoo,
Rooma aliansa myllertää.
Kansan kalpoihin, taistoon hän nostaa,
uerellä oapauden tahtoo hän ostaa
koittoni huomen, on tyhjinä kadut,
umpehen laastut on uhmaajan ladut,
jotka hän aukaisi oapauden tulla,
kansa ja oaltio nukkuoi taas.

Cola di Rienzi, uneksija öinen,
purppuratogainen, seppelepää,
oaikka sa sorruit, sota-unes aina
suurena sieluissa kimmeltää,
nousit, tuhansille maalin sa annoit,
yloäänä seppelepäätäsi kannoit.
Tuhansia hallitsit, kaikki sun kuuli,
kuljit kuin ilmojen kahleeton tuuli,
nousit ja kruunasit itsesi kultaan,
loistit ja sammuit purppurahan.

Tukholmassa helmik. 05.
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Rttila.

la kulkee, Attila kulkee,
kumajaoi kaoiot ja täriseoi tanner,
karjuen hunnien laumat hyökkää
kiitäen myrskynä seudusta seutuun,
polkien, pirstoen, ruhjoen, raastoin,
polttaen poroksi kaupungit, kirkot,
sortaen tornit ja pyluäät ja nirkot,
nostaen, laskien tuliterä kalpaa,
huuhdellen hurmeella kentät ja kummut,
peittäen ruumiilla ruskeat nurmet
ja tallaten peltojen oiljan.
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Attila kulkee, Attila kulkee,

hurmeessa kahlooi korskuoat ratsut,
raskaita huuruja taioaalle täyttää,
oapiseoi, oaappuui öerinen tanner,
iskeöi salamoina tuliterä kaluat,
kaatuu! ihmiset kuin kulokorret,
taipuoi nöyrinä pelkurijoukot.
Ruhjottu, raastettu Curopa ompi,
ruhjottu kirkon ja kahleiden maa!

Teroe, oi barbari, julma ja raaka,

teroe, teroe sä tuliterä kalpa,
kaada ja lakaise nyörien joukot,
reoi ja raatele luostarit, kirkot,
pirsto kahleet ja kahleiden luojat,
tallaa ahtahat sioeyskaaoat,
kioeä päälle kioen ei jääköön I
Teroe, teroe sä tuliterä kalpa,
aikansa eläneet hautansa saaoat,
paraneoi jällehen syoätkin haaoat,
näkeoänä nouseoi elämä taas!
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Htfila kulkee, Rttila kulkee,
karjuen hunnien laumat lentää,
oapiseui, oaappuui uerinen tanner,
nouseui, oälkkyoi tuliterä kaluat,
kortena ihmiset myrskyssä kaatuu,
kuoleoat, riutuuat uanhat pois.
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Laulu äitini haudalla.

5q nuorena sammuit, sa nuorena sammuit,
sun kuolema keskeltä karkelon oei.
Viel' leimusi poskillasi elämän ruusut,
ja sydämesi oelttona sykkinyt ei.

Sa nuorena sammuit, sa nuorena sammuit,
sa hautaasi tanssit, et hoippunut, oil
Siks riemuiten, kiittäen kantele kaikuu,
siks ylistäen lauluni sinulle soi.
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€n rakasta horjuoaa, oaappuoaa oanhaa,
en kuiuia oksia elämän puun.
minä rakastan nuoruutta, tanssia, tulta,
en haikeita nirsiä oapiseuan suun.

ITlinä rakastan sitä, ken ajoissa lähtee,
ei taakaksi muille ja itselle jää.
Ci oanhoja, raihnaita elämä kaipaa,
on taistossa tiellä oain harmajapää.

Sa nuorena sammuit, sa nuorena sammuit,
sihs kummullesi kauneimmat kukkani uien.
5a hautaasi tanssit, et hoippuen käynyt,
se määrä on minunkin taistoni tien.



Laulujen laulu.

Hlilloin kirkas kesätaioas,
milloin jylhä ukkosyö,
mutta aina tulta, joka
synnyttää tai pirstaks lyö.
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fllissä seisot, siinä seiso,
älä oäisfy Daaksaakaan!
Ole kylmä, säälimätön,
älä emmi, iske oaan!



Lapselleni.

sua isättömäksi kun kutsutaan,
oma lapseni, lapsikulta,
niin näytä, ett' tuholiekkiä ei

uoi syntyä ilman tulta!
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»Kuolleet kuolleita haudatkoot",
Kristus opetti kerran.
nyt elämää, iloa hautaaoat,
seuraajat saman herrani



„sitä jumalan säätä!" huokaillaan,
kun syysmyrsky sadetta ruutuihin hakkaa.

ITliks paluella lainkaan niin räntäistä herraa,
on parempi oaalia räiskyoää takkaa!

i
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Lyö salama.
Sinipuneroa säihky
piloiä puhkoo,
ilmoja uiiltää
kuin Saatanan säilä.

Pirstooi kylät ja kaupungit, kirkot
kuloksi, karreksi polttaen kaikki,
ja ihmiset ihaillen
etäältä katsoo,
kun oaaraa ei näy.

ITlut säihkyä jylinä
jylhä kun seuraa
kiirien lakea



korkean taioaan

kuin oaskiset oaunut,
miss' ajaoi oelhof
paeten ilmojen
etäisiin ääriin,
niin nöyrinä pelosta
poloilleen oaipuu
hullut, houkkiot ihmiset.
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mielipuoli.

Hän lauloi sielunsa kauneimmat kuiskeet,
haastoi syoimmät säoelet sen.
Hän oinasi, uhmasi, leimusi, lempi
ja ylisti suuruutta ihmisien.

He oirkkoiuat: »mielipuoli on hän."

Sitä surren mielipuoleks hän tuli,
entisyyttänsä pilkkasi,
painoi kasoonsa itkien tuhkaan,
ruoski ihonsa katuen oeriin
ja uhmaansa anteeksi rukoili.



He oirkkoioat: »Herralle kunnia, kiitos,
hän teroeeksi tullut on uudelleen,
hän jälleen saanut on järkensä ualon,
hän palannut on lammashuoneeseen."
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Lasit täyteen!

Lasit täytehen oeikot, me juhlimme nyt,
lasit täytehen uiinien tulta!
ITle maljan polttaoan, kiehuoan juomme,
me ruusutarhoja hetkeksi luomme.

mitä siitä jos myrsky ne särkeoi taas,
pala kauan ei ruskojen kulta!

Casit täyteen, me juhlimme, nauramme nyt,
ilohuutomme ilkkuen kaikuu!
On ihmiset saitoja, oiisaita uallan,
he kokoooat, säästäoät Doralta hallan,
he tunne ei rikkautta tuhlarien.
jlonaurumme uhmaten raikuu!



ITle tuhlaamme, ilkumme, nauramme nyt,
joka hetki on tanssia, tulta!
Te kateina käytte, me unhotamme, juomme
ja heräämme taasen ja hetkessä luomme,
mitä ojikoissa, ouosissa te ette tee,
pala kauan ei ruskojen kulta!
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ITle emme kaipaa syntein oapahtajaa
suursynnin: säälin maailmaan mi toi,
naan odotamme Häntä, joka meidät
pelastaa tuosta messiaasta ooi.



Kainin merkki.

ffle oapaina synnyimme maailmaan,
ei painanut harteita risti,
ei jäytänyt jänteitä orjuuden rauta,
ei oinkunut yllämme pakkojen piiska,
me oapaina synnyimme maailmaan
ilooälkkyoän auringon alle.

ITle oapaina synnyimme maailmaan,
te piirsitte otsaamme merkin,
te painoitte rintaamme rikoksien ristin,
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te oalelitte päähämme saastaisia oettä
muka nerellemme jäähdykettä.
Te loihditte yhdeksi kaksi lihaa,
te kylnätte salaista sortoa, uittaa,
te syötätte lihaa ja juotatte oerta
sen miehen mi ristillä surman sai kerta,
te riistätte äitien rinnoilta lapset,
te kastelette oiattomat hapset
ja luette lukuja oelhon.

ITle oapaina synnyimme maailmaan,
te piirsitte otsaamme merkin,
joka noitaanne meidät iäksi sitois,
joka himomme, halumme ristihin nitois,
joka rauhan tähtenä loistais.

la se merkki se otsassa iäti hehkuu,
sitä pois pese ei oesi eikä ueri,
se tuskan tähtenä kiiluu.
Se merkki on orjuuden, oelhojen oallan,
se punaisena oihana palaa.



Se palaa synkkänä merkkinä Kainin,
se oeremme kaameaksi leimuksi muuttaa,
se sytyttäoi ohimoille kirojen kimman,
se herättäoi aiooihin oerisen oimman.
ITle kuljemme otsalla orjuuden merkki,
mi helnetin tulena polttaa.

ITle kuljemme otsalla kypenöioä merkki,
te miekkaanne ette noi nostaa.

me kuljemme rinnassa salamoina risti,
nyt aikamme tullut on kostaa.
Te ette ooi iskeä, siksi me iskemme,
ja iskemme siksi kun kahlehet kätkee,
me iskemme siksi kun oelhojen naita
murtuu,
me ruhjomme, raastamme luolanne, templinne
ja särjemme jumalainne kuoat.

me tahdomme pestä sen merkin pois,
mi synkeänä otsalla palaa.
me tahdomme oapaina, kahleitta kulkea
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ristiä nailla, oietissä oeren,
helmassa elämän hyrskyoän meren,

flle tahdomme ylpeinä kohottaa
ylös faioaalle uhmaaoan otsan.














