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Auringolle

ah ianLaiNinen listemme,
tiedotta, tietemme,
walweilla, nuNuisja, tehdesjä työtä,
päiwää ja yötä
Nerrämme hehLuwan helmasi tulla.
Ah, elonantimet yksin on jultal
NawiLon hieNa ja muoLattu multa,
musta ja muhLee,
heelmien runjauteen puhtzee.
Wisroa Nertäwän Lallehin Lulta,
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waltiaan wälVywä purppurawaate,
rintamme Laipuu ja aitoomme aate,
elämän soihtu ja lwoleman ota,
raNauden iNrauha ja jota,
tvalta, mi maast' idun pienimmän nostaa,
woima, mi murtaa ja ruhjoo ja lwstaa.

Nurinlw, ah elonlieVimme ainoa!
Kestimme kylmää ja nälLää ja wainoa
waipuen huoleemme,
silmäsi jiunaawat Läännä taas puoleemme.

Päiwämme siunaa, mi säihLyen herää,
laihomme Lultaijen tehdä juo terää.
Käännä pois Lato,
juo hywä, suotuisa sää seLä sato.
NaNauden Zywä soinnuta Neli,
anna lämmin ja laupias mieli,



käännä Katjsemme koittamaan ruskoon,
woittawaan uskoon
kaswata uuteen, jonka wain tapaa

miss, mi on juuri ja woimakas, wapaa.

Ruotsinpyhtää, 4 p-.nä 1919.
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Itsenäinen Suomi





Itsenäinen Suomi
5.X11.1919

länsi meidät Kerran,
puut pyhät, alttarimme Laatoi,
toi meille oudon herran,
poiLamme iLeen alla raatoi,
silwottiin Suomi, Vahleisihin lyötiin,
maa, muinoin wapaa, orjuutehen myötiin,
tvallasja wieraan waipui miesten mieli,
Zai Laiun Larun Kalewalan Neli.
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Ei kannel Wäinämöijen
wapaana, woimaNaana soinut,
je jynLän, sydänöijen
sai joinnun, waltawana woinut
haluttaa ei je hengen-mahtiamme,
jous purret wieraat merten tahtiamme,
ei tapparamme lyöneet enää tulta,
himmentyi päiwänVehrän NMain Luita.

Min jentään länsi säästi,
jen itä raastoi, jurmaan jyöLji,
walloille wäen päästi,
mi päiwän muutti Manan yöLsi,
je hallaa hsnN, huoLui hyhmää, hyytä,
walhelta haastoi, jyMää jydän-jyytä,
Ie LulLi häwitystä, turmaa Lylwäin,
jen eesjä waipui usl?o urhein, ylwäin.
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Mut liiloin Ouomi nousi,
se päältään wieraan ikeen puisti,
sen jälleen kaartui jousi.
se surmaan sortajansa suisti,
kohotti jälleen Kalewalan kielen,
nostatti maasta miesten menneen mielen,
se ääntä Luuli oman hengen Herran,
taas wapaa, woimakas se oli kerran.

Taas alttarisi tulta
suitsuta, kuule pyhää puulasl
Oun, Suomi, maas on multa,
ei tuki tvieras enää suutas.
Wirität, suuri, jälleen jousen jänteen,
luot katseen yltvään itään sekä länteen,
ei orjuuta jua aseet eikä aika,
powessas palaa Väinämöisen taika!
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Nhwsnanmaa ja Suursaari

aalloista Luin rautaryntäin
hehkusja päiwän, henkiesjä hyyn,
kun hyökkää hyrskyt kupeitanne kyntäin,
ja waipuu waahdon walkeen helmeilyyn.

Kohootte kuohuista Luin ylhät, ylwäät
kaikkeutta Lannattawat waltapylwäät,
rakeita ette jäiky, rajujäätä,
mi tammet taittaa, kaataa karsikot,
yön waltaa uhmaten ja kuolon jäätä
rantainne kaswaa karut kalliot.



15

Kowinta ootte maanne paasipintaa,
juroa, jätMää, jot' ei järtzyttää
merijään woi, mi raiwoNaasti rintaa
wuortenne ruosNi. jäytää aallot, jää
wuostuhansia turhaan perustaanne.
Te seisotte Luin seisoo wahdit maanne,
jotil' kamppailleet on Lautta wuosisatain,
ja wainolaissn aina torjuneet.
Milloinkaan tääll' ei Wyty maasja matain,
parhaimmat tääll' ei losLaan horjuneet.

Äousette niinkuin muurit itään, länteen,
teit' ei woi koskaan kenkään lannistaa.
Virittää täällä kukin jousen jänteen
touoksenne, teit' ei wieras riistää jaa.

Seisotte niinkuin seisoo wuoret Ouomenl
Harteita toisen syleilewi huomen,
huipuilla toisen hehkuu illan rusko,
teit' ei jaa saartaa toiwotluuden yö.
Maan oll?aa wuorenwankka, wakaa usko,
min ympärille yhtyy toiwo, työ.



Muut meit' ei auta, itse auttajaamme

wain itjeämme, niinkuin kalliot
jeiskäämme, kerran wielä woiton jaamme!
Vajamme owat jäijet rannikot,
joit' eiwät wieraat meiltä koskaan riistä,
me weriin, henkiin taistelemme niistä.
Me iskemme Luin iskee ukkospilwet,
jolk' kohtaa woiman wieraan radoillaan.
Kalpoihin, kalliomme owat kilwel,
joit' ei woi pirstaks lyödä milloinkaan.
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Suojeluskuntalaisten
laulu

Vn pyhä, LorLee maalimme,
juojaamme synnyinmaata.
Me lippuamme lvaalimme,
sit' emme pettää jaata.
puhtaana niinkuin tuntomme
je yllämme ain liehuu,
sit' aina juojaa Luntomme,
misj' jota juurin riehuu.
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Olemme walmiit sotimaan,
je jyöpyi wereen, waistoon,
puolesta kanjan, kotimaan,
jos larwitaan wain taistoon
uroita, jotk' ei horjua
wakaumukjestaan jaata.

Tahdomme turman torjua,
mi uhkaa kanjaa, maata.

Pelwotta kerran ryhdyimme
wuoks wapautemms jotiin,
jen wartioiksi yhdyimme,
jen toimme joka kotiin.
Oe kerran maahan tallattiin;
ain urhojaan je kyjyy.
Mi werellämme wallattiin,
je iäst' ikään pyjyy.



")os tarwitZee je kalpaamme,
me käymme teille taiston,
me wäkiwallan salpaamme,
lyöt harhaan wieneen waiston.
Me oikeutta käytämme,

sen Limppuun ken jos karkaa.
Me tehtäwämme täytämme,
ei joukosjamme arkaa.
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Lsirilaulu
(Kenraali K. G. Mannerheimille omistettu)

uhkaa, myrsky käy.
maa mahtajaansa, Marilaansa wailla.

Ei merkkitulta näy.

je jammui päiwän paLenewan lailla.

Pimenee yhä yö.
wain synkät pilwet peittää maata, merta,

salamat siintäin lyö.
ruskottaa idän ilmanääret werta.
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HetLeLsVään taipua
woi emme, taajaan tottui hartiamme.

Ken wäistyy, waipua

'Msi woi ja pettää wartiamme.

Wajamat wälNhtää,
nyt lyömme Vuoleman ja elon arwan,

ei aatosaiLaa jää,
nyt rynnättäwä ees on joulwn harwan.

Aljaasti eteenpäin,
Läy myötä mahtajamme, wartiamme!

Maan rakennamme näin,
Lohottaa LorLeutesn sen hartiamme.

15.1X.1919.



Helsingin
tvapauttajajousoills

12—13.1V.1918

I

konsa kohos, katkes siteet,
koi kswään kuulsi miekkain terissä.

Maa woipunut, mi makas werissä,
heräsi eloon, kirpos kahleet, niteet

wainoojan, wäkiwallan. Kylmän kiteet
pois päiwä poltti, käwi merissä
kohina kewään, Pohjan perissä

awarlui mielet, muuttui mielipiteet.
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Sijainen, ulLonainen Vallattu
oi' wapaus, maa lyöty, tallattu
llohonnut oli orjan kohtalosta.

Maailmaan muuhun meidät wapaus liittää.
Teit', urhot, tästä aina jaamme Liittää.
Maan Päiwän pelastitte pimennosta.
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II

Kaatuneille

Svaaduitte, mutta niinLuin jyLjy Laataa
wain taimen, josta Laswaa LuLLain jato
tulewan Lewään, jot' ei uhLaa Lato,
jot' ei woi myrsLyn Lasi raastaa, raataa.
Kaaduitte, mutta noustaLjsnne jälleen,
lwn päiwään uuteen Lohoo Lorileet lwrret,
Lun juojaamme on jaatu uudet orret,
maa Liitostaan Lun laulaa Lylwäjälleen.
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Maan kylwitte, on wapaus jen sato.
Kylwitte urheutta, uskallusta
ylt' ympäri, kun oi' jynkkä, musta,
kalleinta, korkeinta kun uhkas Lato.
Näytitte miehuutta ja miehen mieltä,
kadonnut kaikkialta kun oi' kunto,
poljettu kun oi' oikeus, omatunto,
kun awoin, suora wäistyi walheen tieltä

Kaaduitte, mutta totuus, oikeus nousi,
woittonne oli ihmisyyden woitto,
kuolonne wapauden aamunkoitto.
Teill' oli Teliin, Minkelriedin jousi,
min jänne wastaijuuteen sinkoo nuolen,
jaoittaa maahan tväkiwailan pylwäät,
jen jäljesj' astuu urhot juuret, ylwciät,
maan kohtalosta jotka kantaa huolen.



Kaaduitte, muttei Laadu maa ja Lansa,
mi raLentaa woi työnne perustalle,
ne eiwät waiwu wäNwallan alle,
waiM aina wäijyis niitä wilpin anja.
Ken Lerran uhrannut on parhaimpanja,
je pansjariLs jen ylleen iälis
maa, jota muisto parhaimpien tutzee,
ain tieltään juistawa on jortajanja.

2ö



ToutzoLuun päiwä

LaiNi kahleet wihdoin owal,
jotk' ennen suuruuttasi, 6uomi, esti.
MaiV' oli kamppailusi karut, kowat,
ns nurkumatta poikas jentään Lesti.
Waikk' kenttiäsi tveljestveri Lasti,
kamppailtiin jentään woitonhetLeen asti,
sodittiin silmäin eesjä kuolon uhka,
tallana kodin rauniot ja tuhka.

21
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Taisteltiin wapaudesta wiime weriin,
madettiin LaiVein Lallein woiton hinta,
Latjottiin pelkäämättä peitjen teriin,
awartui alttiudesta joka rinta.
Uhrattiin, mutta uhria jos maamme
taas uutta waatii, uhri uhratkaamme,
ei riitä yLsin pellN mieLan-retLi,
on wapaus wallattawa jolw hetl?i.

Ahrinja wapaus joLa hetN waatii,
je waatii enemmän Luin jydänwerta.
Vapaus uudet hengen lait laatii,
on sille uhrattawa jolw Lerta,
Lun Lanja asLelenLin eespäin astuu.
Meill' lijänä on Hengen edeswastuu,
Zen Hengen, joLa heimoamme johtaa,
lwrwesja tulenpatjaanamme hohtaa.



Olympialaisten palatsssa
2.1X.1920

min parmas paistoi jääsjä,
teidät Lantoi.
Karaistuitte myrsLyjääsjä,
ponnen antoi
powehenne työn ja tarmon
täysi taisto.
Taipunut ei alle armon

miehen waisto.
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Kohositte tzesLen hyytä,
jäätä, yötä.
TutNmatta tuimaa jyytä
teitte työtä.
Kamppailitte tzarun taiston
taipumatta.
Varjelitte heimon tvaiston
Vaipumalta.

Kanjastanne LirLastetun
lwwan loitte,
Luwan maasta hyyn ja petun
nähdä joitte
mahtajien, jotLa johtaa
tzanjain teitä.
Kunnianne siellä Lohtaa
myöskin meitä.

)0



Mahti maanne tzuulun maineen
teitä Nittää,
yhteen Hengen Mä aineen
woimat liittää.
Kastvaa niistä Vaunis sato
LesLeen yömme.

AHLaa meit' ei peritzato,

teimme työmme!

31



TaLataltvi

(?uwi jaapunut ei,
Lewät toiwehst wei,

yhä Lylmä jäi Pohjolan puoleen.
Oula Lirren ei jää,
tyly, taitoinen sää,

wilu Lenitamme Lietotvi huoleen.

110 ilmasi' ei joi,
läpi yön pisaroi

jade raslws ja räntäinen multaan.
Säde siunaaroalw
meni maillenja jo,

wiritälM ei taiwahat tultaan?

3^
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Mä yö hämärtäy.
SulotzuWinLo lläy

polo tanner ei, hallaLo ehti?
Käwi LuoloLo näin,
jol?o peittywi jäin

Lotipuuhumme puhLeewa lehti?

tzantelehet
owat wiimeijet

jäwellohtunja helNyneet huWaan?
Taru LaunisLo tuo,
unen wälNywän wuo

tyrehtyiLö, ei puhjennut LMaan?

6äwel järilynyt ei.
Taru täyttyi ja wei

monet lyödytkin taas elon usLoon.
Kowa istzu wain lie
LorotuLjemme tie.

jade uulien aamujen rusiloon.
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Tulet telMämms waan
yli wetten ja maan,

tulet toiwon, ei waltzeita wainon.
Täten Lestämme yön.
Ntvull' Mawan työn

mujerramms me pilwien painon.

Jät Laswa ei jää,
pian lämmittää

suwi taas taLatalwemme lunta.
Mitä l?estä ei miesl
Pala, toiwomme lies,

iäLs jorru ei ihmisLunta!
Tlautalampi, juhanmMena 1915,
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Vastaisuuden soihdut

LorLeempina ajan aallot l?äy,
Luin tuhotulwa Laswaa walta wihan.
Vö uhLaa, pelastust' ei missään näy,
nyt HMualw täytyy lwiLen lihan?
Inehmo pedon lailla toistaan raastaa,
salamoin taiwaat päänjä päällä haastaa;
jumalten äänet sille puhuu turhaan,

Len tzaswanut on wMwaltaan, murhaan.



Zö

Wiel' ummessa ci haawat meilläkään,
ei Vedot LM, joita hurme Lasti.
Polvessa meill' on jäljet roudan, jään,

silmämme säteile ei waloisasti.
Mieltämme jäytää Nrweltäwä oLa,
ei unhon lumi Lentillä, lvaan loLa,
pimeys seutuamme yhä saartaa,
saalista sielussamme Valma Laartaa.

Muualla roaiN' ois LuinLa tumma yö,
sytytä, Ouomi, tulet päiwän uuden,
ja ylles Laarra tähtiLirLas wyö,
nMetvät soihdut walon, Vastaisuuden.
Ei sopu ole merW miehen heiLon,
wäLewä rinnallensa nostaa weiLon,
mi eLsyi tieltä welwoituLsen, waiston,
mi omaa lwnsaa wastaan alLoi taiston.



On Ma auroiils säilät taLoa,
hiidestä hellitä ja miellän Lahwa.
TaajoiM wainiosi wal?oa,
rauhassa niinLuin taistoss' ole wahwal

uusi uslw inehmojen Lotiin,
parhaamme sortuu surman teille, sotiin.
Hulmutkoon päämme päällä rauhan wiiri;
näin NrLastetaan maailmoiden piiri!

Wuoden waihteebsa 1920.
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Aatzllaudsn tomppeli





Kauneus

LaiMuden tzuwastuLjesla lähteen,
jade ylhäisin, siintäwä tähdestä tähteen.

Kajastus pyhin Lentiltä ilorLean taiwaan,
lwwa autuuden, annettu ihmisen waiwaan.

ILi-auringon airut, yön walLehin walta,
jädehdys pyhän, paistawan pilwen alta.
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Kehä NMauden, awaruuWhm jaartuwa,
jädeseppele, ihmijen tzulmills Laartuwa.

Oäsn, singonnut ahjosta ilwijuuden,

inehmon radan rastiwa luo jumaluuden.
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armahin, luomeni uudelleen,
tulit wuosien pitNen taLaa.
Tulit Luin jade Wjyn lynLeyteen,
elonantimiaan joLa jaLaa,

tulit luo epätoiwoijen, elWneen,
walon airut äänetön, watzaa.
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Tulit luo, Nden laskit ja käteeni,
powen painoit ja powea wasten.
Viistetty l ah yöss olit Meeni!
jananjaattaja autuasten
ikiwaitojen, jotka taas yhdisti
polut harhaan käyneiden lasten.

Tulit luomeni, ainut, ah kalieimpain,
kädestäin en kättäsi päästä.
Nh wiesti, min ikiwalloilta lain,
jade yön, jok' ei jiintoaan jäästä.
Olit päiwän Loi, Zen lasku ma wain.

Wapahdit minut yöstä ja jäästä l



(?inut, Lallehin, tahtoisin kaunistaa
lutven jorjimman jeppeleillä,
sirottaa Ledon LuWien purppuraa
polulles, Lun Nyt tzejän teillä.
PuLea sinut tahtoisin pehmeitten
yön piltvien riutuwaan rusLoon,
sytyttää sinun sielusi r«Mauoen
ylimaailmallijeen usLoon.
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Minä joisin jun aistisi atvaawan

elon päiwälle paahtawalle,

sinun talwesta joisin ma hatvaawan
juwen siintäwän auringon alle,
olemutzjeesi joisin jun Lerääwän
l?ejän tuoMn, herLän ja hempeen,

sinun joisin ma jälleen herääwän
elon-aamumme ensi lempeen.



(?yys jentään on sieluumme hiipinyt,
ei wiileä, ei wäjynyt.
6e LuNasiamme ei riipinyt,
ei painanut päätämme oo kumaraan.
6e henkemme täyttäen hehkullaan
Luten tähdet on säteillyt.

Matanut werehen je on outoa tulta,
niin lwrtzeela, NrVasta Luin on Lulta

N
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pyhän, paistawan Luojan auringon.
6e ohjannut on ylös tähtien teille,
Lorut, kalleudet je on antanut meille
awaruuWen, LaWeuden, joLa wapaa

sitehistä on maan, jen äärtä ei tapaa
tomun, aineen Len tvanNna alhaalla on.

Ah syys, tules polttanut aineen on harhan,
ajuLLaaUi tähtien ylhäijen tarhan
olet nostanut henLemme, siunattu jyys,
jywä, ääretön Luin elon iäijyysl



tähdet yllemme korkeuteen
pyhät, paistamat Arjansa piirtää,
lähestyy jydänyö, näkymättömästi
ajan kello wiijarinj' siirtää.
Gn Luin rajat maijst rauenneet ois,
tomun, aineen kahleet kirpoaa pois,
on niinkuin ois täyttynyt henkemme kaipuu,
walon kaikkeuteen olemuksemme waipuu.
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Salamoi jydänyön iki-auringot,
erottaa ei meitä woi elon harhat,
tvaikk' ois wälillämme kuolo ja yö,
sadat tähtien siintäwät, tuikkimat tarhat.
Täpi aurinkokuntien liekehtiwäin
erosj' ollenkin rinnan kuljemme näin,
yli yön, läpi kuoleman tähtien kiteet
wälillemme jolmiwat säihkywät siteet.



Oislun puistot

sielumme on ilMuWwat puistot.
Elämäin edellisten ne ilätLewi muistot,
ajan Vastaijen waiheiden waihtuwat iluwat
Luten hetteiden helmahan heijastumat,
ilMäWywäin lähteiden, joiden pinta

tzuwastaa nyVy-aitzaa ja VauHaijinta
tulewaa jeLä mennyttä waihetta elon.
Lutsn heijastaa hete tähtien helon.
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Oalasj' sielumme lwlNwain, tuoLjuwaln tarhain
olennoituu elomme puhtain ja parhain
pyhin Vaipuu, jen aatoLjet Läywät lwNaan,
wiwahdus wähinLään mene meiltä ei HMaan.
Kuwa, mintzä wain henkemme herlNnä piirtää,
näkymättömät woimat Zen heti siirtää
jalasi' sielumme tarhoihin wihannoiwiin,
siell' yhtyen Luin jälvelaaltoihin soiwiin
je jäihLyy ja lwswaa juursntuu
Luten wirran Lalwosja päilywä puu.

Kimaltaa jen wirtojen wälVVywä parras,

siell' auVeaa jolw aatos harras
Luin LuWanen limpustaan, joLa auLee
elon armauteen, jylinantihin rauLee

iLiraNauden, joLa auringon lailla
sädehtii jen Ventillä autuailla.
Oen aurinko raWaus on: joLa työmme,
min raVaudesja wain teemme, je yömme
walonantajaVs ainaijeLsi muuttuu,
iNtaimeM henkemme tarhaan juuttuu.
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")ol?a siunaawa aatos, mi jyämestä nousi,
Luin waltzea joutjen jen wirtoja jousi;
jotza myötätunnon ja jäälin jana
teotzs puhjeten ain yhä loistawampana

Lohos jiimeestä jen lwten aurinko aamun
ylenee häwittäin yön hyytäwän haamun;
joka aatos ja työ, jotza lemmestä lähti,
jen taiwaille jyttyy kuin siintäwä tähti.

Oalasj' sielumme on pyhät paistawat tarhat,
todemmat Luin on elon häipywät harhat,
siell' aatteemme, työmme ain puhkeewat LuWaan,
wiwahdus wähinLään mene meiltä ei huWaan:
toihan tunne tvilpillinen Luten Vyynä
l?ähijee, jydänjuuria jäytää jyynä,
min raNauden tetzo yLjin woi poistaa,
joka tähtenä tyynnä jen taiwaalla loistaa.

28.1X.1920.





Luonnon temppeli





Kswätusllonsn

Hvewätjalama lyöl

Välähtää lomi walLeiden Loiwunwarsien
kultainen lvyö.
Oähisten siMäärmeet

tzohoaa awaruuLsihin, pilwien päärmeet

tulenlieskoissa hohtaa.
jylisee, uLonwaaja

wälähtää, Lipinöi, jalon hongan Lohtaa,
tywehen alas Nireestä asti sen Varsien.

Pilwien lauma
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lewiää yli taiwcchan, tumma ja taaja
Lude lwltzewi ilmojen ääristä ääriin.

Tihenee, hajallaan
pian jälleen on, jauma

Lutehen repeää tulilvirtoja jyytäin
jylistään. Njallaan

taas yhtyen yLsihin määriin

Lohisten awaruuLsien Lenttiä Liitää.
"Mess jiiwin raudan-rasLain liitää
raekuuro, mi lyö Lsdot härmäksi hyytäin.

Kohijee purot, wirrat, jääkahlehet kätkee,
wedet kuohuen käy, side wiimeinen ratkee.

tylyn talwen on murtunut tvalta
Ajo kukkanen turpeesta tirkistää,
jade lauhkea lankee ja »virkistää

elohon joka silmun pälwien alta.

Nyt päiwän on waltal



Tulisoihdut auringon pilwistä puhLee,
ylwäs ja uhLee

jädewaljaNo Päiwän Herran ajaa
laell' laajan, leivän, jiintäwän taitoaan.

Älowirret Vajaa,
pimeään jetzä waiwaan

ei tuomittu maa ole, Nrtvoittaa
tuli Lahlehet, järkee ja wirwoittaa,

alas lohtua tvalaa.

NwaruuLjisja joihdut auringon palaa.
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juhannus

Älyt tulwii tuoLjut, tzejä LuNein on,
elämään joLa solu, hermo herää,
kiireesti Nmalaijet mettä Lerää

aittaansa paahtehesja auringon.

Äyt koittanut on hetLi inehmon;
hän touot teN, Lylwi, Läwi erää.
Nyt Luojan päiwä paistaa täyttä terää,

löi hetN lyhyt letvon, nautinnon.
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Kauniille lwiLelle nyt aistit awaa,
ei yehlw Lauan päiwä päällä pääsi,
jamasja saapuu jyys, Lun suwi hawaa.

Hän palLan jaa, Len työtä tetzee, raataa,
itzuinen wiijaus niin Lerran jääsi,

l?en Lylwänyt on, hän myös lwrren kaataa.

SI



Elotzuu

Hvuun Nyrä sirppi taiwaan lasll' loistaa
Luin Lultaa Hipenöiwä tulenNeli,
hopeisin päärmein hohtaa pilwen pieli.
Weet tummat öijen tuNeen tyynnä toistaa.

Maa, metjä myKä on. Oön hopeehuntu

wahwuutta wyöttää, Niluu tähtiLuwat.
Syys jaapuu, hselmät, tähkät tuleentuwat.
Helmasja yön Luin hallan ensi tuntu.
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M' ympärillä tyyntä, täyteläistä,
kuu hettzelw peittyy hopeepilwen alle.
Maan parmailta nyt nousee taiwahalle
Lultainen uhrijauhu tähtzäpäistä.
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Tyo

i

lelussa oli aate, »olla työksi
myöhemmin muuttui, muowas maailman
mielensä mukaan. Päiwän paahtaman

toisille joi se, toisille taas yötzsi

sen muutti, sywyyilsihin heidät syöksi.
6s aarteet esiin toi, soi armahan
elämän suoksun, huolen Harmahan
taas toiset sai. 6e kietoi otsawyöksi
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jään, hallan helmet, jolwmiestä Läytti

mieltänsä myöten, ruhjoi s<M nosti.
Taliinsa oudot lahjomatta täytti.

6e elämälle antoi määrän, muodon.
8e tvuoroin palNtsi ja wuoroin Losti,
soi mattzan tyynen, taiVa wenheen wuodon.

tzs



II

Maa-smon antimet

wilja, kypsyy hedelmät,
lainehtii kentät Lullan-kellertvät.

Maan parmaat paisuu, uhLuu utareet,
jotL' owat mettä, rieskaa wuotanest.
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")a aina wuotawat, ah loputon
maa-emon luowa iNwoima on.

Kuin jädewirrat päiwän parmailta
niin waluu woima rinnoilt' armailta

«htoijan emon. Kaihille hän juo,
jokainen häitä elon mahlan juo.

(3i wälill' lasten tee hän eroa,
Lallista Huilin malhoi weroa

elolle, ilmaijeils ei LenLään jyö
jen pöydästä, jen lunnaina on työ.



Pidoista työtön pian häädetään,

hän pettäjä on, petti äitiään.

Työn tehnyt tyynnä wartoo satoaan
mut pettäjä tvain peritzatoaan.
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Elonkorjuulaulu

(Elonkorjuun on Loittanut Luuma Luu,
hio sirppisi, wilja tuleentuu!
On Laswanut LorLeeLsi peltosi laiho,
maan Laipuu on täyttynyt, maa-emon Laiho
hedelmäin on puhjennut Lellerwään Luitaan,
ei jäästänyt siunaustaan, iLitultaan
pyhä aurinLo 00, maan muhLeaan multaan
putos siemen, mi Laswatti Launista tähLää.
Ihanat emon ehtoisan antimet nälMä!
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Elonkorjuun on koittanut kuuma Luu,
hio sirppisi, wilja tuleentuu.s
Kuin waltias pellolle käyt, jen sarkain
elonanteja ei wäkiwalloin, ei warkain
linult' yksikään wie, käsiwartes »a kuokkas
itämään oman peltosi kerran muokkas.
Lyhyt jarkas jos lie, se on sittenkin laaja,
en tälMt on täydet, jen Laswu on taaja,

sinä itje jen siunaukjen olet jaaja.
Ei kurkihirttäsi ukkojen waaja
ole murtawa, ah ilomielin ja kylwäin
orahalle jaat peltosi, waltias yltväinl

Elonkorjuun on koittanut kuuma kuu,
hio sirppisi, wilja tuleentuu!
Ouwituulesja joutawat tähkäpäät,
owat alkaneet luonnon laupiaan häät.
Min ylkä jen pyhä aurinko on.

Käy liittoon ja myös kera auringon



Oydänsesän aurinso

juur, elonantaja ainut,
öin joLa noujet, ja hetLeW painut
wain hämyn Luutahan warjojen Luitaan!
6uot iLi-antisi, uottawaan multaan
woiman oot LätLenyt, joL' idun antaa
warttua, werjoa, puhjeta LuVaan,
hehLua, heiliä, heelmänjä Lantaa.
Voimista ei wähinLään mene huLLaan,

N



N

paVo on pinnalle lwiMen nousta,

jännität Voin puna-purppurajousta,
yö-unestaan heti linnut ne hawaa,
tzuVLajet kaikl?' terälehtenjä awaa.
Täytät ja, ah, elon lämpimin lainein
puut, lwtzat, yrtit, Luin elpytvin ainein
maast' ylennät jolw Laswin ja tzorren.
Nostatat Luin pyhän, lwltaijen orren
temppelin korkeuteen, joLa alleen
maailman jMee; je hallitjijalleen,
Nurinko-Luojalle, uhrinja parhaan
juitjuta juo ylös tähtien tarhaan.

Ouitjuttaa pyhint' uhrien tulta:
Nurinlw-Luoja, LaiW', LaiLN on julta,
yö, joLa walkeuteen walon haihtuu,
ah, elontustza, mi riemuLsi waihtuu.
Luot pedon, mut LejyLs taltutat hurjan,
murrat ja lyöt alas, mutta ain Lurjan



nousta sa juot. Zlin ihmisyys sulle.
Odenist' ain olet tarkoitetulle
lempeä, orjantappurat poistat
tieltä, min päässä la siunaten loistat.

Juhannuksena 1920.
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Lasten iltalaulu

Ehtoon helmaan uupuu maa,
lantzee hieno hämy,
tzaiNoo LauLometjän taa
päiwän räiLee rämy.

Ilta woimat wirNZtää,
helle liitza lähti.
Munasta tirkistää
tupaan tuttu tähti.
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Saapuu saatot satujen
tietä tumman säteen,
lumolinnan awaimen
antaa pieneen Läteen.

HelWyy oudot säwelet
taLaa taitoon tarhain,
tähtiteitä Läwelet
yllä maisten harhain.

NsLeleittes alla tzuu
hopeisena hohtaa,
LailN kaswaa, Lirtzastuu,
LorLeemmalle johtaa.

KaiVi Laswaa, Lohoaa
tähtiteillä taiwaan.
Hämärihin häipyy maa,
astu tähtilaiwaanl
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Oydäntalwella

!

Tähti-yö

hiljainen, pyhä, äänetön on yö,

LorLeella kaartuu taiwaan tähtiwyö.

Maat, metjät, waarat walLowaipoisjaan

on unta pitLää Läyneet uinumaan.

7tz
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Tuhansin tahdin lumi leimuaa.
Kuin manan mailla warjot waeltaa

kinosten yli, käärinliinojen.
jotk' Valtaa luonnon kylmän, kuollehen

Kuun sirppi halki ilman loistawan
käy wiiltäen Luin rauta kuoleman.

Puut mykkinä kuin aalveet kohoowat,
ei huokaa metjät, äännä awarat

ei lakeudet, kuisketta ei käy,
wiel' elonmerkkiä ei missään näy.

Mut on kuin täyttäis outo odotus
maan kuitenkin, ah kumma Luiskaus



kuin aawistutzjen siiwin lewiää
maan ääresi' ääreen. WäWyy, helVyy jää

Luin joinnut Heljät hopeeliutzujen.
Wärijee ilmat, Laitzu Lultaistsn

jäwelten tulwan Lantaa lwrtzeuteen,
yön taiwaan tähtijaliin iäiseen.

18



II

3uhla«ellot

paijuu, Lellot juuret joi,
idästä Lolitaa aamun kultain koi.

Hopsijet, juuret Lellot LumiZee,
maat, metjät, awaruudet humijee

19



taiwaista juhlatvirttä, elohon
LaiW' elpyy, siintäin jäteet auringon

waluwat maille niinkuin siunaus.
lön, talwen tzssLen koitti wapahdus

malloista kuoleman ja yön ja jään,

taas päiwään käymme, waloon, elämään.

Oyämistä wiha sulaa, Katkeruus,
ylhäinen sielun täyttää jäwel uus.

Me työhön käymme waltain walkeltten,
iäijen rauhan, riemun, rakkauden.
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Valjennut mieltemme on jynNn yö,

meit' uottaa Lejän Lylwöl, taisto, työ.

Kamppailu wastacm waltaa Luoleman.
Soi yösjä kellot Vapauttajan.

ö 81



HsVla

Lejän nuori nurmi peitä pintaani,

luo lämpöään ei tunteet herLät rintaani.

Korista LuNaLentät eitvät juurtain,
jäät wyörywät wain paasiani uurtain.

Ei tulwi tuoMt, Ny ei tuuli lauha,
ei lepää liepeilläni Lewäan rauha.
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ILuijet hanget harteitani peittää,
rautaiset raLeet pilwet päällein heittää.

On olemuLjein jynKä alku-yö,
Luiluisjain ainainen tzäy luowa työ.

Mntaani lämpöä ei hywyys luo,
siell' leimuaa wain tuliwirtain wuo.

")ään haIN sinlwon jinijalamoita,
ei niiden woimaa aurinlwLaan woita.

Pimeimpään yöhön sytytän ma soihtuni,
Luin HMi Luolsman ma laulan loihtuni.

Mun woimallain ei äärtä eillä rajaa,
maan jyämen lieskat kuumentaa jen pajaa



Maan uumenet je ristiin rastiin watzoo.
Sen lywyyWslä jumalwoimat taLoo.

Sen tulta ihminen ei Loskaan ryöstä,
Luin walLeus luomijen je puhLee yöstä.
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Hengen temppeli





Hengen temppeli
(PMa OrwaZtille 2b.X11.1919 hänen täyttäesWn

44 touotta)

herLin hengessämme luo,
pystyttää sielun pyhin Laipuu,
ylhäisin usLo pohjan juo,
maan uumeniin mi alas waipuu,

wahwuuteen noujee wälLLywään
jen Nmmeltäwä liurNhirsi,
öin, päiwin pyhään hämärään
Vohoaa hengen LorLein wirsi.
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Ilhäällä jäteet auringon
kutowat liekehtimän katon,
jen seinät tähtitulta on,
jen loisto jywä, jammumalon,
jen alttarilla kuultawa
ylhäinen ikiliekki palaa,
kajastus walon taiwaista,
mi alas hengen hehkun walaa

Keskellä aineen jäteilee
je niinkuin öinen linnunrata,
jiell' laulut hengen helijee,
kuin tiima Liitää wuojijata,
nykyinen, mennyt, tulewa
jiell' liittyy yhteen joka hetki,
jiell' yht' on juuri, korkea.
niin kuoleman kuin elon retki.
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Gi aiLa sitä hajota.
ei LosLe siihen Lalma, Lato,
Len hengesjänZä wajota
woi siihen, hälle Lyplyy jato,
mi Lautta aiLaLausien
wain LorLeampaa heelmää Lantaa,
mi Lautta luomismyrsLyjen
iLuista etsii elon rantaa.

Loi henLesi tään temppelin,
jen tulta pyhää Vartioit la,
yö misjä oli jynLehin,
jäLensn sinne aina toit la
jen jytyttäen waltawaan
puhtaajeen, pyhään hengen paloon,

näin walaisten ja ihmismaan
taiwaijeen nostit iLiwaloon.
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Tietäjä hengen temppelin,
palakoon aina sielus joihtu,

Menin suurin, siintäwin
LohotLoon niintzuin luote, loihtu,
lewitLöön yli päiwän, yön
laill' loistawaisten tähtitarhain,
teit, juuri tietäjämme, työn,
mi seijoo Lautta maisten harhain!
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Oeitssmän unisssoa
(Ijälleni omistettu 27.V11.1920, hänen täyttäesjään

63 wuotta)

tietää: Mahan muinaijeen
pyhän usl?on urhoa jeitjemän
jylihin jywän luolan juljettiin.

Mut luolan auNo Lun ummesja, niin
walo woimaLas jyttyi pimeyteen,
nous nurmi nuori, ja wMehtiwän
puron LirlOahan jiimeesjä puistiilon
näNwät pyhät miehet nuo. Warjon loi
ihanan iNpuut, jäwel lintujen joi,
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walo lempee Luin Luojan auringon
pimeässä paistoi päiwin ja öin.

humalaa urohot jiell' aattein ja töin
monet wuosjadat hartaina palwoiwat;
rulwuLsisja milloin he walwoiwat,
lepäs toisinaan lehwien alla he taas.

Hedelmät pyhän tarhan soi rawinnon
nälän tullessa heille, mut Lerran paas
jylisten owi-auLolta wierilettiin.
Oätehet humalan itzi-auringon
Lewis luolahan, pois Latos LuVajet, puut,
puro Luiwi, ja waiLeni lintujen juut.

Arohot ulos luolasta astuiwat niin,
ylös tzaljeenja nostaen taiwaisiin
he Luojan ihmettä ilmoittiwat:

„6ywät hengen ihmehet on ihanat.
MaW' alhaalla wangiLj' jen julLea woi,
iät jentään jen wapauswirret joi,
waiW' yöhön je jyöstään ja Lahleijiin,

Lohoaa awaruuWn je jiintäwiin.

Purot raiMahat puhLeewat hetteistä jen,
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jen laulu on woimaLas, Voitollinen.
Oe waitztza ainehen wanLina on,
yhä yhtyy je tähtien tzarLelohon,
pyhät, wMeat puistot maan päälle le luo
Elätvän humalan tulimaljasta juo.
Olemusta se auringon heijastaa,
pyhän liiton Laarena jeijastaa,
wälijiltana lwltzee je taiwaan ja maan,
Lohottaa tomun: ihmisen ain humalaan.
Sadat wuodet je toiwioretLeään l?äy,
mut sittenkään ei tomun jälkeä näy

jädewaatteisja jen. Oalasj' juurta je luo,
ja luomanja Luojan jalLoihin tuo

tuhatwuosien LätWstä aurinLohon,
jilehet Lun wantzilan järjetyt on."



Albert Gsbhardills
29.1V.1919

hänen täyttässjään 50 touotta

z«,iianNn usein elon ortvoilw jäämme,
jen tiedät hywin, Len ei tietäis meistä.
Wioitti jalawihan Nwi weistä
ujsimman. Vilpitöntä ystäwäämme

tapaamme harwoin, aniharwoin näämme
paistetta päiwän, yösjä jaamme jeistä.
Ajeimmat elon eLjyttäwän teistä
wieraajeen tupaan wie. On halla jäämme.
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Oen tiedät 6inä, joLa jyämen uslwn
jäit juuren, jywän, LauLo-aamun rusLon
näit yösjä, Lärjit Lera Lärjiwäin.

Grtvompi ois 6ua wailla polLu elon.
Koit paljon paljosta jäit myösNn jelon,
ei tultas tuVahuta talwi jäin.
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Hengen myrssy
(Eino Leinon Zö-wuotis-runoilijajuhlan johdosta)

LanjaLunnan LesLehen lyö,
tzun tiet owat ummesja, uhLaa yö.

tzun tuitzi lähdöt ci taitoahan,
Lun ihmiset waipuwat waiwahan.
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Oli maan urat uudet auN je luo,
jumu wäistyy, ja wäMyy wirtojen wuo.

Ouhinasla jen siipien jäiyLyy Loi,
jäwel leiwosien sini-ilmoissa joi.

Kutzat puhVee, ah täyttywi luomisen työ,
VewätLeijut lehdoissa leiWiä lyö,

sinikellot ne seppeleiLs sitelee,
Lisäten simapillejään pitelee.

Vhä myrsily wain Läy, Lylät, maat wawahtaa,
tzunis ihmisetNn unestaan hawahtaa.

Hawahtaa näLyhyn Lewät-luomijen työn,
niin oudosti, kuumasti jtMiwi lyön

i



jäweliin Lewätwirsien yhtyen,

Lilahan Lera keijujen ryhtyen.

ylennyt kewätmyrskyslä päiwän on Loi,
yli maan jäwel wapauswirsien joi.
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Kalewalan tietäjät

muinaisaiLain,
taitajamme tietöin, taiLainl
Teidän oli loitjut, luotteet,
wirren walta, laulun tuotteet.

Hallitsitte hengen alat,
taidon tarhat, sielun jalat,
jumaltiedon julLi toitte,
maailmoiden jynnyn joitte

nähdä Lanjan Luolewaijen.
")umaljuhlat, elon maijen
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autuaaLsi lauluin loitte.
Vierititte wirttä luowaa,
joLa määriin, muotoon muowaa
muodottoman alLu-aineen,
elon, lämmön laajan laineen.
Wahwistitte runon wallan,
kamppailitte harmaan hallan
hyistä henLäilyä wastaan.
Osoititte, LuinLa lastaan
luonto waalii, nostaa laihon,
Laswattawi mannun Laihon,
jolla heelmää hywää Lantaa,
siemenestä jadon antaa.

KorLeamman wielä laihon
Lohotitte, hengen Laihon
Laswatitte LunLin poween.

laulain loween,
tajuun M-Taaton yhtyi
tajuntanne, Laswoi, ryhtyi
Läymäan tietä Luun ja päiwän
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ohi Nanan maiden häiwän.
Wastaan Pohjan pimeen taikaa
Valmistitte walon Maa.

Valtikaksi walon säteen
ojensitte ihmiskäteen.
Tuwilt' ilman tulen toitte,
soiton juuren joimaan loitte,
rakensitte wasken, raudan,
haahden Heljän, satalaudan.

Oeppo suurin Sammon takoi,
Hengen käärmepellon wakoi,
suitsin Tuonen sudet suisti,
Manan mahtiwirret muisti.
Luottain walon wahwaan wäkeen
ryntäs Pohjan paasimäkeen,
josta Päiwän pyhän nosti,
Pimentolan kohlut kosti.



Pääsiäisssllot

joi iäwel pääsiäisLelloin,
heläjöi pyhin, waltawin malmirinnoin.
Purot Lahlsensa luo, wedet ouruwat welloin
lwhijee Nlosj' auringon Limmelpinnoin,
yöt, päiwät laulaen lataamattaan
liewätlaulua talwen tappawan tatzaa,
ylemmäs yhä noustessa päitvän rattaan,
elonwiestin, mi auliina antejaan jaLaa.
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Walon Lellot joi, awaruuLjihin Liitää
jälvelet maan parmailta Liurujen tawoin.
Kewähän pyhä henLi Lenkillä liitää,
ota kuoleman LalLeji, hauta on awoin,
elon Herraa ei sido Käärinliina,
mi hanLien laill' lunastuLjemme peitti.

Ah loppunut on pimeys jeLä piina,
pois waltias orjanwaattesnja heitti!

Puwun paistawan päällensä jälleen hän puLee,
Lewyen Luin LuLLien, yrttien tuoLju,
Limallus jota Lasteen ja auringon tuLee,
jota wyöttäwi wirtojen wälLLywäin juoLju,
puwun Limmeltäwän, Leweän Luin huntu,
mi yllä on LarLelewain LewätLeijuin,
puwun aineettoman Luin on arin tuntu,
min aawistaen Lewätyösjä näät leijuin.
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Pyhät Lellot soi ylosnousemMen,

kohoaa awaruuLsihin henki Lewään
ylös kentille korkean kirkastuksen,
sylihin elon auringon säteiletvään.
Sido ei sitä kahlehet maan eikä aineen,
powehensa ei kätke se kuoleman kiritä,
je ilmoissa lailla laulawan laineen
heläjöi elon woiltawan pääsiäiswirttä.



(3oi kellot juuret, ihanat,
sanomakellot joi,
jynnystä sielun Lertowat,
mi maahan rauhan toi.

Toi maahan rauhan, raNauden
juloijen Zanoman,
muinaisten suLupolwien

>o ammoin anoman.

105



106

Inehmon juwun mennehen,
mi l>Mi helmasj' yön
tiet' erheiden, tiet' taistojen

sairaana sielu, syön.

Tuhannet murheen murtamat

katseensa waloon loi.
ah yössä suuret, ihanat
nyt synnyinkellot soi.

Äe kunkin sydämessä soi
Rakkauden syntymää,
wain siellä seimen saada woi
humalan Poika tää.

Hän asunnokseen Hollonaan
nyt waatii ihmisen,
Hän Lciy ei yöhön, kuolemaan,
waan täyttää sydämen



lämmöllä, iNwoimallaan,
tien näyttää elämään.

Hän jydämihin jyntyy waan
lulattain kuolon jään.
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Hslsatuli

ihmisen henN on,
je on jyttynyt jäteistä auringon,
ja päitvän puoleen je halaa.
WaitzL' tzuiluisj' je Lultzee, ja helmasja yön,

tuwat jille on tuttuja tähtien wyön,
ja tähtiin je takaisin palaa.

Koti henkemme aurinLo ainainen on,
toain hetLeLsi tvaiwumme warjohon,
ja Lahleihin maan leLä aineen.
Lyhyt täällä on toiwioretLemme wain,
tääll' lislNä hentzemme NrLastain
me iestämme Lahleiden paineen.
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Najat ainehen meitä waiM' Vammitjoi,
ne HMelisLään meiiä ei LytLeä woi,
tulen lailla on sielumme wapaa.
Maan uumeniin waiNa je wangitaan,
pian Lghleet le pirstoo ja pinnalta maan

kohoten pihat piltvien tapaa.

Pyhä liekki henkemme iäinen on,
je Poika ainut on auringon,
waikk' kahleisja maisten parhain.
Mut harhain Lun tuskat Zen kirkastaa,
kotihin ylös jälleen je kohoaa
yli tähtien jiintäwäin tarhain.

Helluntaina 1920
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