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SUOMEN POJILLE JA TYTÖILLE.

Suomen lapsi, elon aamunkoitto
taipaleelles kultiansa valaa.
On kuin kuuluis aamuhymnin soitto,
sydän nuori toivoo, hehkuu, palaa.
Onneako etsit ehjää, suurta,
tietä tyyntä, hengetärten suojaa?
Muista jumalaista olet juurta!
Muista olet oman onnes luoja!

Vain sen verran onnea sä voitat,
minkä verran pyrit toteen, hyvään,
minkä verran palvella sä koitat
uskoin oman henkes syntyyn syvään,
minkä verran parhaintasi annat
työssä veljeyden, ihmisyyden,
minkä verran toisten taakkaa kannat
voittain aartehia ijäisyyden.

Käyköön tiesi kirkkaan päivän puolla,
niissä sävel soi ja ruusut hymyy,
taikka laakson pimennossa tuolla,
missä vaarat viettelyksen lymyy



1915.

e

nosta aina katsehesi tähteen,
sen sä ällös hukkaa kimallusta,
silloin korvessakin löydät lähteen
josta vuotaa voimaa, virvoitusta.

Kaikki mikä kiiltää, ei se kultaa,
moni tuli tuikkaa mieleen nuoreen,
ällös usko valoks' virvatulta,
ällös tyydy pelkkään ulkokuoreen.
Huvi on vain vaahto, tyhjän kehto
työ on voiman aalto, joka nostaa.
Harras työ on tosionnen ehto,
viepi kukkuloille pimennosta.

Ällös tahraa täällä kättä, kieltä,
ällös jalkaa astu lokaan, saastaan.
Ällös hukkaa herkkää lapsenmieltä,
siivin valkein silloin nouset maasta.
Valppahana vainiollas toimi,
uskollinen ollos vähäisessä,
kokemuksen kultajyvät poimi,
kasva valoon vuotten vieriessä!

Niinpä ihannetta tavoitellen
kulje tietäs tyynnä, luottavaisna,
murheen kyyneleitä kuivaellen
lempeänä Luojan lapsukaisna.
Kätke aartehesi, taivaan laina,
sitä hoida sielus kalleimpana,
viittas ylhäisiin se olkoon aina,
vie se sinne kerran kirkkahana



KODIN PIIRISSÄ
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KOTINI.

Silmät avaan aamusella,
nousen, riennän ikkunaan.
Näen tyynen kotirannan,
viheriäisen pihamaan.
Puut ja pensaat kutsuu sinne
metsän varjoon vilpoiseen,
tunnen niityn kukkain tuoksun,
kuulen kiurun säveleen.

Istun kodin portahilla,
kiitos nousee rinnastain.
Kysyn kyynelsilmin näin miks'
kaunihin mä kodin sain?

Kesävihantina tuolla
kotipeltoin pientareet,
isän aura pellon kynti,
höysti isän askeleet.

Kotipolkuja mä kuljen,
joka kumpu tarinoi,
joka aho, aitovieri
mulle säveleitä soi.
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Veikko reipas vierelläni,
sisko kättä tarjoaa.
Ja kun katson kauemmaksi
siell' on suuri synnyinmaa.

Metsän polkujakin kuljen
salomaahan synkeään,
mutta sieltä tieni tuopi
tänne kotiveräjään.
On kuin täältä ääni hellä
kotiin kutsuis kulkijaa ■—
eikös helmaan oman äidin
armas oisi uinahtaa.

Silmät suljen iltasella,
kädet liitän ristihin.
Nyt sen tiedän, näin miks' sain mä
kodin armaan, kaunihin.
Suo mun turvaks' nousta sille,
voimat lapsen .varttukoon!
Kotia ja kotimaata
taivaan Herra siunatkoon!

189S.
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KUN HERRA SIUNAA.

Jos oisi koti köyhäkin,
se asunto on herttaisin,
kun Herra siunaa.
Ja leiväks' kasvaa murunen,
ei lopu jauhot vakkasen,
kun Herra siunaa.

Ihana aamuhetki on
ja joka askel vaaraton,
kun Herra siunaa.
Ei synkkä yökään peloita,
sä olet aina turvassa,
kun Herra siunaa.

Ja lapsi kasvaa, vaurastuu,
kuin kesämailla nuori puu,
kun Herra siunaa.
Ja hyvä siemen oraallen
käy sydämissä pienoisten,
kun Herra siunaa.

11
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KOTIRANTA.

Oi, kuin on valkea hiekka
mun kotini rannalla!
Mä siilien linnoja laitan
ja ratsuja uljaita.

Oi, kuin on aaltonen armas
mun kotini rannalla!
Kas, siinäpä paahtaissa päivän
on vilpeä kaalella.

Kun lasken laivani tuohon
kotirantani aalloillen,
niin siinäpä vain ei konsaan
käy purteni karillen.

Oi, tässä jos aina saisin
mä laivaani uitattaa,
ja kaalella vienossa veessä
ja linnoja rakentaa!

1890.
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KOIVULLENI.

Aivan alla ikkunani
kasvaa koivu sorja,
sen on varsi valkea
ja oksa hento, norja.

Tuuli sitä tuivertavi,
mutta ei se haittaa,
ei mun kesäkoivuani
henno tuuli taittaa

Kun sen hienot hiirenkorvat
aukes aamusella,
kaikkien sen kauneutta
täytyi ihastella.

Peippo lensi koivun latvaan,
kun sen kaukaa näki,
ja sen oksaan kukkumahan
kerkes kevätkäki.

Ja kun tuiman talven valta
laittaa lunta, jäitä,
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on kuin armas puuni silloin
valmistaisi häitä.

Pukeuupi puhtoisiin
ja hohtaa valkoisissa,
tuhat loistaa helmeä
sen puvun laskoksissa.

Ilossa ja surussa
se puu on ystäväni,
enkä sitä unhottaa
mä voisi ikänäni.

Maailmaan kun kuljen pois,
niin näen monta muuta
kenties vielä sorjempaakin
suuren metsän puuta.

Mutta sinun vertaistasi
en mä löydä noista,
niin ei mulle mieluisata
maailmassa toista.

1898.
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ÄITI LEIPOO.

Äiti leipoo hymyellen.
Kelle leivot, äiti, kelien?

Vielä kysyt kelles muille:
pienoisille piimäsuille..

Tää on kakku pikku Annin,
tuo on Heikin, tää on Hännin.

Tämän saapi pikku Asta,
joll’ on yksi hammas vasta.

Tehdään muita murakampi,
hiukan muita makeampi.

Oisko onneks’ joka muru!
Siit’ on äidin ainut suru.

Leivät nousee, hiipuu uuni,
miss’ on pienet piimäsuuni?

Kätken kakkuun kaipausta,
sirottelen siunausta.

Rakkautta rahdun verran
toinen teille leipoo kerran.

Äidin kakku makeaisin,
sitä ah, jos aina saisin!

15



KOTOISET TANHUAT.

Liekutan kehtoa aamuin ja illoin,
kotoiset tanhuat mieleeni silloin
muistuvat, ajatkin armaat.
Aurinko paistoihe ortemme alle,
kultia kylvi se kaikkialle.
Nyt on mun. päiväni harmaat.

Iviekutan kehtoa neuloen sukkaa
kotoiset tanhuat kasvoivat kukkaa.

Taatto on turpeen alla.
Murheesta murtuihe äidin mieli,
veikkoni vetreän sota jo nieli,
siskot on maailmalla.

Tuuti ja teijaa, lapsi jo nukkuu,
ulkona lehdossa käköset kukkuu,
ilma on lämmin ja raukee.
Kärpänen ruudulla suristen lentää,
unetar tuutijan luoksekin entää
kotoiset tanhuat aukee.

Kotoiset tanhuat, ah, mikä tuoksu,
ah, mikä nurmella leikki ja juoksu!
Kaikki on ennallaan siellä.
Taatto on kotona, äitikin elää,
kirkkaana siskosten naurukin helää.
Unetar, viivähdä vielä!

1915.
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KODIN TYTTÖSELLE

Kodin turvissa ylenet, tyttönen,
kodin huomassa hellän ja lämpöisen
on armahat aamut ja illat.
Vain kaunista nähdä ja kuulla saat,
sua tuutivi sävelet soinnukkaat,
sadunmaihin on siintävät sillat.

Olet onnekas, kotisi tyttönen,
liet Liljana kumppani kukkien,
kevätsirkkujen siskokulta.
Sinun laulusi herkkänä, heljänä soi,
sinun silmäs on kirkas kuin aamunkoi
Mitä puuttuisi, pienoinen, suita?

Hymyhuulin sä heräjät aamuisin,
käyt riemuiten työhön ja leikkihin,
kera perhojen kilpoja kiidät.
Ja kun ilta jo heittävi varjojaan,
sinä uinahdat siipien suhinaan,
sulounten sä lehtoihin liidät.

Niin lämmin, oi lämmin on kotilies,
vaan kerranpa maailmalle kulkee ties,,
kodin muisto ei murene siellä.
Ja se siemen, mi, viittoen ylhäisiin,
kodin piirissä poveesi kylvettiin,
se on tähtenä elosi tiellä.

1921.
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leikkitupa.

1930.

Lapsilla on leikkitupa
kotikunnahalla,
tuolla kaikkein kaunihimman
riippakoivun alla.

Seinä paistaa punaiselle,
valkee pihtipieli.
L,eikkituvan orren alla
asuu ilomieli.

Harjalla tuon tuvan soman
liehuu kaunihisti,
uljanasti hulmuellen
lippu siniristi.

Ollaan juurella sen lipun
leikkipartioita,
ollaan Suomen valppaina
pikku vartijoita.

Siinä toimii touhukkaana
monta pientä »Lottaa»,
sankarpoikain saavutuksiin
hekin osaa ottaa.

Kun se touhu, kun se leikki
todeks’ kerran muuttuu,
tuskin silloin Suomeltamme,
vartijoita puuttuu.
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VEIKKO EUKEE.

Veikko lukee tarun maita matkataan,
aukee ukset taikamaailmaan.
Hopeoina hohtaa siellä veet,
kullankimalteina vuorten harjanteet.
Aarnipuissa ruusut nuokkuvat,
kaikki sadun linnut laulavat.
Veikko lukee sadun nuori sankari
ratsullansa tulla lennätti.
Sadunsankari on kruunupää,
tähti otsalla sen kimmeltää.
Korskuin kunne ratsu häntä vie?
Aamunkoita kohden hällä tie.

Veikko lukee sadun nuoren sankarin
saartaa yö ja öiset kauhutkin.
Väijyy lohikäärme myrkkysuu.
Nuori kuuntelija kauhistuu:
Oi, sä sadun uljas sankari,
joko tullut lie sun turmasi?

Veikko lukee iskee säilä sankarin,
voiton saa hän urho uljahin.
Kaikki huono, ruma häntä pakenee,
kauneus ja hyvyys hälle hymyilee,
sillä ne on hänen sukuaan,
ne on asukkaita sadunmaan.
Veikko lukee loistaa silmät kuulijain,
Hyvyys, kauneus, uljuus eläköhön ain!

19



NUKKUMATTI.

Hiljaa, hiljaa, käki kukkuu,
kesäilta hämärtää.
Lehdon pieni lintu nukkuu,
siiven alla siro pää.
Katsos kuuta taivahalla,
pyöreätä, kalpeaa,
kuinka ihmeen lempeästi
katsoo lasta nukkuvaa!

Tuolta tulee pieni vieras
varpahilla hipsuttain,
sinisukka, punapaita,
hiippahattu päässä vain.
Etkös poikaa tuota tunne?
Se on Matti veitikka,
ihmeellistä taikasauvaa
heiluttaa hän ilmassa.

Jopa alkaa unten maista
kukkarannat kangastaa,
niihin poikaa pienokaista
Nukku-Matti johdattaa.

20



1897.

Maassa ihmeen ihanassa
noustaan tyyneen satamaan,
siell’ on ruusut kukkimassa,
mesimarjat peittää maan.

Kultalatvapuissa riippuu
appelsiinit, omenat,
joka oksasella kiikkuu
kesyt ilman laulajat.
Kultasarvipeura kantaa
siellä poikaa selässään,
hopeeharjahepo antaa
silitellä itseään.

Oi, niin monta sulounta
näkee siinä poikanen:
näkee talven valkolunta,
kuulee ääntä kulkusen.
Joulupuukin seisoo siinä
viherjäine oksineen,
on kuin kasvais valkosiivet
hänellekin olalleen.

Mutta muista näitä näkee
yksin hyvät lapset vaan,
joill' on hyvän omantunnon
puhdas rauha rinnassaan.
Niin jos joka lapsen oisi,
näkis tarhat Eedenin,
ixnten maassa varmaan voisi
saada siivet enkelin.
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kAPSEkkE.

Leiki, lapsi armahin,
aamun koittehessa,
Nyt on hetki herttaisin
kukkain puhjetessa.
Vuodet vaihtuu toisinaan
ken nyt sitä suriskaan?
Leiki, lapsi armahin,
aamun koittehessa!

Poimi ruusut rannalta,
taita toivon lilja,
hohtohelmet sannalta!
ne sun peltos vilja.
Kerran niitä tarvitaan
kätke aartehesi vaan!
Poimi ruusut rannalta,
taita toivon lilja

Kerran sunkin päiväs saa
kukkakumpuin takaa.
Leikit lapsen lopettaa
elon kiista vakaa.



1900.

Nouse silloin sotimaan
eestä kalliin kotimaan!
Leikit lapsen lopettaa
elon kiista vakaa.

Kun sun kaunis päiväs saa
kukkakumpuin takaa,
monta lahjaa ihanaa
voit sä silloin jakaa:
sorron, murheen murtamaa
voit sä kenties lohduttaa
sekä niitä nostattaa, .

jotka maassa makaa.

23
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MERIMIEHEN TYTTÖNEN.

Pikku Elli, viiden vuoden vasta,
koko päivän kurkki ikkunasta.
»Tänään isä luvannut on tulla.
Äiti, miksi kyynel kiiltää sulia?»

»Tuolla aallot vyöryy vaahtopäiset,
käyvät sotaa meren jättiläiset.
Vaarassa voi olla isän laiva,
siit’ on mulla suuri sydänvaiva.»

Ärjyy myrsky, lehvät puista riipii,
Äidin tuska lapsen rintaan hiipii.
Niin on pienen poski kalpeainen
kuin on meren vaahti valkeainen.

Tähyilevi kahdet silmäparit.
»Ah, hän välttää voiko salakarit?
Isä vaarassa on joka hetki.»

Vuotaa pienokaisen kyyneletkin

Rukousta sopertavi huulet
Hälle, jota tottelevi tuulet.
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»Yhtä, yhtä pyydän vain ma Suita:
kotiin auta oma isäkulta!»

Taivaan taatto lapsen pyynnön kuuli
Iltaan mennen heikkeni jo tuuli.
Isän laiva kotirantaan kulki,
isä tyttösen jo syliin sulki.

Mutta Ellin mieleen vuotten taaksi
jäi sen päivän muisto ainiaaksi:
myrskyn laulu rannikolla soima
ynnä hartaan rukouksen voima.

25



JÄÄKITEET RUUDUSSA

Jääkitehet ruudussa kimmeltää,
kun kuu niihin hohtoa valaa.
Niitä poikanen tarkaten tähystää,
koko illaks’ hän ikkunanpielehen jää
niin ääneti, aivan kuin salaa.

Mitä lukee se ruudusta poikanen,
mitä piirteli tähtöset hälle?
Koko maailma siellä on ihmeitten,
jäätähtöset talven ne omisti sen
sille pienelle tähystäjälle.

Hän näkee tarujen kultamaat
ja korskuvat ratsut ja linnat,
sinikukkaiset kummut ja hopeiset haat,
Sinä kerran kaikki ne omikses saat,
ne aartehet kallihimmat.

Jääkitehet ruudussa kimmeltää,
luo uusia ihmemaita.
Jo painuu pielehen poikasen pää
sinisilmähän unonen ennättää.
Unentytti, ah, oisitko saita!

Tuli päivyen säde ja pyyhki ne pois
sen poikasen ratsut ja linnat.
Hänen aarteitansako viedä se vois?
Hänen omansa eivätkö aina ne ois,
ne unelmat kirkkahimmat!

26
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1928.

PIENI OPPIPOIKA.

Suutari tullut on taloon,
koko on koneisto myötä.
Siinä on naskalit, vasarat,
nahkat ja naularasiat,
lestit, langat ja piki.
Poikaset pyrkivät liki
seuraten suutarin työtä.

Niin ihmeen rattoisasti
mestari nakuttaapi
aamusta iltaan asti,
kun on niin kiireet ajat.
Kas, kuinka ne saapasrajat,
joista kärki ja kanta puuttuu
käsissä mestarin muuttuu,
ihan kuin uusiksi saapi.

Jalo on ammatti varmaan
mielestä pikku Armaan,
kun pyytää: »Pääsenkö mukaan?»
»Pääset, pääset jos kukaan,
kun halu noin harras on sulia.»
Ja Armas jo tietää miksi
hän isona tahtoo tulla
ka, suutarimestariksi!
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ENKÖS MIEHELTÄ JO NÄYTÄ?

»Koetas kättän’, äiti hellä,
voima siinä pullistuu.
Kun ma isken kirvehellä,
kaatuu salon suurin puu.

Kivikkohon pellon raadan,
majan sulle rakennan.
Sata kontiota kaadan,
suden suistaa uskallan.»

»Enkös mieheltä jo näytä,
pyssyn saanko olallen?
Mitankin jo kenties täytän,
lähden sotaväkehen.»

Vastaa äiti: »Pikku Veikko,
leikin aika vielä on.
Viel' on käsivartes heikko,
urotöihin voimaton.»

»Viel' on päivää monta siksi,
kun sä joudut rintamaan.
Silloin valonsoturiksi
vartu onneks' isänmaan.»



1918.

ISÄ PElvlvOlylyAAN.

Nää korpeen on raivattu vainiot,
on käytetty auraa ja kuokkaa.
Missä muinoisin hihkuivat kontiot,
siinä isä nyt maatansa muokkaa.

Hän kyntää, kylvää ja karhitsee,
hän hepoja lempeesti ohjaa.
Ja sarat ne kasvaa ja laajenee
se on meidän kotoista pohjaa.

Se on taistoa puutetta vastahan,
tässä luodahan aikaa uutta.
Isä työssä on muistaen lastahan
ja Suomenkin vastaisuutta.

Isän askel on höysteenä pellolla,
ja toivehet työssä on myötä.
Ja taivas on varmaan siunaava
isän armaan uurasta työtä.

29
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ISÄNI PERINTÖ.

Isäni, ennenkun silmänsä sulki,
ennenkun Tuonen hän tuville kulki,
katsehen luoden minuhun päin
kirkkahan, hellivän, haasteli näin:

Soisi en sortuvan majamme harjan
Poikani, vanhinna veljessarjan,
toimella työhösi tarttuos,
kotisi turvaksi varttuos!

Ei ole kultia, aarteita mulla,
työlläsi täytyy sun toimeen tulla.
Saat multa kuokan ja lapion
muokata tanhuita Tapion.

Katsohan, poikani, ettei ne ruostu
Vielä on neuvoni: oi, älä suostu
juonikin viekasten viettelijäin.
Silmä sen sammui, orvoksi jäin.

Itkien isäni saattelin hautaan,
luottaen tartuin perintörautaan,



1925.

isäni kuokkaan ja lapioon.
Enoja mun työtäni siunatkoon.

Syvälle painaen lapionkärjen
valtikan harmajan hallan särjen.
Kivikon kalsean kuokkani
viljelysmaaksi muuttavi.

Niin minä povesta kotoisen mullan
nostatan kalleimman tähkien kullan.
Isäni, muistoas siunaan ain',
perinnön parhaan sinulta sain.

Äitini jyväset laarista löytää,
siskoni armas, oi kattaos pöytää.
Ei meillä puuttehen peikkoa näy
kaikki kuin isämme aikana käy

Isäni perintö, lapio, kuokka,
onnen sä minkä kotiimme tuotkaan!
Kalliimmat kultaa ja hopeaa,
eikä ne konsaan ruostua saa.
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ÄIDIN TOIVO.

Multien alla jo uinuu taatto,
kotona majaili surujen saatto.
Kipeimmin iskut ne äitihin koski,
murheesta kalperi huoltajan poski.

Vaan äiti kun katsovi vanhintansa
tuota reipasta, pirteetä poijuttansa,
jon’ silmäuluonti on vilpitön, syvä
ja huulten hymy niin herttaisen hyvä,

niin toivon tuike sen sielussa herää,
kuin kukkanen keväällä tekee terää.
Ja on kuin kevenis taakka huolen,
kuin kantaisi poikanen toisen puolen.

Ja poika hän äitinsä aatokset lukee,
niin, kerran hän äitiä turvaa ja tukee.
Hän maksaa äitinsä huolen hinnan,
se unelma ihana nuoren rinnan.

Siks’ tie sen on vakaata vaellusta,
on elämäntaistohon kouluutusta.
Ei houkuta valhe, ei vilppi, väärä,
kun ihana on hällä matkanmäärä.

32
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ÄITINI KUVÅ.

Olin pieni vielä,
kun lähdit luotani.
Tahtoisin niin mielelläni
muistaa muotosi,
mutta muistini pettää.
Ah, minulla ei ole kuvaasi.

Muistan vain,
että helmasi oli mieluisin istuinpaikkani.
Se oli niin pehmyt ja turvaisa.
Ivähdettyäsi minua on istutettu
kovilla istuimilla.

Muistan senkin,
että kätesi kosketus
oli kuin hyväily.
Pois mentyäsi
oi, kuinka olenkaan ikävöinyt
sen käden hellää kosketusta!

Eikä minulla ole sinun kuvaasi.

Joskus, kun illan hämärtyessä
sidon lyhteitä vieraan vainiolla,
ja lempeät tähdet syttyvät syksyn taivaalle,
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puhuen viluiselle sydämelleni
sanatonta kieltään,
ajattelen:
Tuollaiset olivat äitini silmät.

Tai kun suvi-illan tyynessä
soudan vieraan venhettä,
ja rannan lepikosta
kantaa korvaani
pajulinnun poikasilleen virittämä
kehtolaulu,
ajattelen:
Sellainen oli äitini ääni,
kun hän minua tuuditteli
unten utumaihin.

Oi, että olin sen unhottanut!

Joskus, vaikka harvoin,
kohtaan lempeän naisen,
joka paljon rakastaa,
joka vähän näyttää ajattelevan itseään
ja jolta riittää minullekin
hyvä hymyily.
Ja silloin ajattelen:'
Sellainen oli äitini.

Ja minä kerään
kaikki kauniin ja hyvän sirpaleet
jylhän polkuni partaalta
ja muovailen niistä
äitini kuvan.

34
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TÄHTEIN TUIKKIESSA.

Pien' piltti, oi, kuin monta, monta iltaa
näin ootkaan helmassani istunut!
Näin rakennellen sadunmaihin siltaa
ja niissä hartahana harhaillut.
Me kauas merten poikki purjehdimme,
me tuntureita Lapin samoilimme.
Oi, hetket onnelliset, siunatut!

Sä tahdoit tietää kaupungeista, maista,
miss' suvi ainiaasti vallitsee,
miss' päivänkehrä kirkkaimpana paistaa,
ja ruusutarhat uhkeet upeilee.
Me hengitimme tuoksuja vain hetken,
taas teimme kaihomielin sinne retken,
miss' kotikuuset sorjat kuiskailee.

Ja tähtein tuikkiessa talvi-illoin,
ja kuumottaissa hopeaisen kuun,
kuin monta kysymystä nousi silloin?
Me matkasimme maahan salattuun.
Sai silmähäsi tähtein kimallusta
ja mieleen avaruutten aavistusta.
Niin jäimme hiljaisehen haaveiluun



Me usein tuulentupaa rakensimme
niin kirkkaan kuulakasta, valoisaa.
Sen tarhaan ihmekukat istutimme,
se oli lapsen oma kukkamaa.
Ah, hennoisiko elo riistää noita,
se eikö sääli lapsen ruusustoita?
Se eikö sääli unta ihanaa?

1919
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TUUTUEAUUJ

Päivä paistaa tupamme ruutuhun,
se paistaa hellästi tuutuhun,
ja ulkona käkönen kukkuu.
Miks tuvassa hiljaa kuiskaillaan?
Miks hiipivät veikot varpaillaan? -

Pien’ Eine tuudussa nukkuu.

Hän uinuvi hiljaa, hymyillen.
Mitä näätkään unissa, pienoinen.
Oi, kuljetko kukkatarhaa?
Vai siivinkö valkein, puhtoisin
sinä liitelet tarhoissa Eedenin,
maan tumman tunne et harhaa.

L,iet asukas kaukaisen valonmaan,
miel' muistoja tuolta nyt tulvillaan.
Oi, kertoa noista jos voisit!
Sinä sinnepä meidätkin siirtäisit,
kuvat sieluumme pyhäiset piirtäisit,
sinä taivahan tupaamme toisit.



Sinä tuot sen kuitenkin, rakkahin,
sinä tuot sen katsein säteilevin,
jos puuttuukin sanoja suita.
Kun kuljet sylistä syliMn,
viet meidätkin taivaan kylihin,
pien' Einemme, Einekulta.

1925.
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ANNA-SIRKKA.

Hän heräs aamusella
auringon suudelmaan,
ja kaikki kevään laulut
soi hänen rinnassaan.

Hän tuntee kukkain kielen
ja lintuin säveleet.
Oi mitä, mitä sulle
ne onkaan kertoneet,

kun hymyssä on huules
ja silmät säteilee?
Niin, Anna-Sirkka, kuules,
kun kukat haastelee.

Pien' orvonkukka kuiskaa:
»Oot sisko kukkien,
keväisen taimitarhan
ihanin kukkanen.»

Sai kielo puheenvuoron,
se tuoksuin tarinoi:
»Sinulle kukkain kuoron
kauneimmat laulut soi.»



Ja lehdon leinikköineu,
mi nousee päivään päin,
ja vuokko viimeöinen
ne sulle haastaa näin:

»Oi, kilvan kasvakaamme
ja rinnoin riemuisin,
kun omat olla saamme
sen suuren Tarhurin.»

1921.
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MITÄ ANNAT?

Mitä annat sä isälles alttiiksi,
niin paljon hän eestäsi uhrasi?

Oi, paljonkin uhrata tahtoisin,
mä siunata saan häntä kumminkin.

Miten vaivat äitisi palkitset,
ne parhaiten miten maksanet?

En palkita voi hänen vaivojaan,
ei palkinneita hän vaadikkaan.

Mit’ annat, mit’ annat sä maallesi
joka hoivakseen sinut kasvatti?

Oi, vähäisen, vähäisen antaisin,
jos elämäntyöni ma uhraisin.
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TYÖN TOUHUSSA





1924.

UUSI PÄIVÄ.

Taas uusi päivä, uusi aamunkoitto,
taas uusi päivä päästä valjun yön,
taas uusi uljas valkeuden voitto,
taas uusi päivä ponnistusten, työn!

Niin nouse, lapsi, voimin virkein herää,
kun kutsuu sua työhön päivä uus,
ja tarmosi ja tahdonvoimat kerää,
kun kutsuu aamun uuden ihanuus.

Käy työhön valon valtakunnan läsnä,
käy työhön vilpittömin sydämin,
niin työtäs taivaskin on siunaamassa,
ja silloin sarkas kasvaa runsaimmin.

Käy työhön, työ on ilon, onnen lähde,
on salpa viettelyksen voimakas,
siks voimin heikoinkin sä käy sentähden
ja anna pienenäkin parhaintas.

Käy työhön nöyrin ynnä hartain mielin,
niin taivas taipaleesi kirkastaa.
Käy työhön kiittäin sydämin ja kielin
tään uuden aamunkoiton antajaa.
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PAIMENPOIKA.

Jäi toiset aamulla nukkumaan,
kun otin konttini naulaltaan
ja kiiruhdin karjoteille.
Mä kutsuin Herttaa ja Helunaa
ne seurasi torveni toitantaa,
ja metsä soitteli meille.

Mä tunnen polkuja paljonkin,
jo kesän karjaani paimensin,
en konsaan eksynyt vielä.
Mä tiedän ruohoiset syöttömaat
ja ahonrintamat marjakkaat
ja rannat siintävät siellä.

Kun eilen rauhassa karja söi
ja pikku vuonaset leikkiä löi,
ma poimin muuranta suosta,
niin susi syöksähti laumahan,
se sieppasi suuhunsa karitsan
ja aikoi tiehensä juosta.

Sen kanssa ma silloin taistelin,
sen kidasta pienoisen pelastin
ja annoin sen äidillensä.



1898.

Se susi kättäni haavoitti,
vaan olkoon se sille anteeksi,
se oli kai nälissänsä.

On armas sunnuntaiaamu tää,
se mielessä muistot herättää
nyt toiset on kirkkotiellä.
Mä etsin kirjani kontistani,
sen äitivainaalta muistoks sain
hän on jo tallella siellä.

Nyt metsä kirkkoni olla saa,
voi täälläi palvella Jumalaa,
mun urkuni kauniit, soikaa!
Mun kirkkoni katto on korkeella,
ja ystävä yksi on seurana,
joka muistavi paimenpoikaa.
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PIKKU KAIN APULAISET

Pien' Kai kun tuvan rakentaa,
hän apulaista monta saa:
Pien' hiiri hirret kantaa
ja neuvot oivat antaa.

Kai sitten seinät nostattaa,
tää työ on hälle mieluisaa.
Kun nostaa kurkihirren,
niin peippo veisaa virren.

Kas, Kai hän höylää, vasaroi
niin että metsän kaiku soi,
ja kertoo pellonpaulat,
ja tikka takoo naulat.

Hän höylää laen, lattian,
saa seinään sievän ikkunan.
Tuo muurahainen korren,
saa siitä kattoon orren.

Ja Kai hän seikan tuonkin ties
on tehtävä myös kotilies,
vaan kenpä muurariksi?
Pien' pääsky pyrkii siksi.



Niin tallatahan rantahan
tie valkoisehen santahan.
Sen tallaa totta vainen
pien’ koppakuoriainen.

Saa tupa valmihiksi niin,
ja tie on lykyt naapuriin,
tuon kartanolle Näkin
ja sievän västäräkin.

Kain apuna miks lienevät
nää luomakunnan pienimmät?
Sen seikan, ah, jo arvaan:
Kai hyv' on heille varmaan.

1921 .
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MANSIKKATYTTÖ.

Ma nousin aamusella
ja metsään kiiruhdin
ja kiurun, kertun kanssa
ma kilvan laulelin
hu hei, hu hei, hu hei.

En ole yksin täällä,
on puut mun tuttujain,
on tuttu suvituuli,
mi huokuu vastahain
hu hei, hu hei, hu hei.

Ja hongat mulle haastaa
ja männyt nyökkien,
ja vuorten kaiku vastaa,
kun laulan riemuiten -

hu hei, hu hei, hu hei.

Ma tunnen lehdot lempeet
ja polut varjokkaat
ja kukkakummut hempeet
ja runsaat marjamaat
hu hei, hu hei, hu hei.



7 924.

Kun parhaan puna-ahon
ma tuokkoon tyhjennän,
niin päässä kannon lahon
ma hiukan levähdän
hu hei, hu hei, hu hei.

Sun rantaas, metsälampi,
ma kotiin käydä saan,
näin lienen rikkahampi
kuin tytär kuninkaan
hu hei, hu hei, hu hei.

Niin sitten kotitiellä
ma taloon poikkean
ja metsän herkut siellä
mä leipään vaihetan
hu hei, hu hei, hu hei.

On niukkaa kotosalla
kun halla viljan vei,
vaan uus on laiho kaunis,
me suotta surra ei
hu hei, hu hei, hu hei.
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PUUTARHATYÖSSÄ.

Minä tarhassa sarkani oman sain,
jota muokkasin kelpolailla,
ja hiki mun tippui otsastain
noilla hauskoilla puutarhamailla.

Kas, keväällä murskasin mukulat,
tein pehmeeksi peltoni mullan.
Oli käytössä kuokat ja haravat. -

Niin sirotin siemenkullan.

Punajuuret, mä mietin, ja porkkanat
panen sarkani toiseen päähän
ja toiseen kukkaset ihanat.
Näin niillekin tilaa jäähän.

Nyt oottelin tulosta ihmeissäin
minä työstäni tarmokkaasta.
Sitä riemun-aamua, jolloin mä näin
ens’ taimeni nousevan maasta!

Joka aamu se uusia taimia toi
niin herttaisen hentoja vielä,
vaan tiesinhän: varttua siitä ne voi,
kun hoitelen hellällä miellä.
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En rikkaruohoja sietänyt,
ne poistua säälittä saivat.
Oi, enkö mä olisi tietänyt,
mitkä milläkin puutteet ja vaivat!

Tuo keppiä kaipaa tuekseen
tuen heti mä hennolle annan.
Ja janoiselle mä juomaveen
niin raikkaan lähteestä kannan.

Näin vietimme aikoja armaita,
kesäpäiviä ihannoimme.
Ja luonnon lempeiltä parmailta
me voimia kilvan joimme.
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PIENET PUUTARHURIT

On paahtava päivänkilo,
on päivä heinäkuun.
Nyt raikaa ilmassa ilo
ja laulaa lehvät puun.

Ja Tauno ynnä Heikki
on kotitarhassaan.
Ja siinä työ ja leikki
käy yhtä mieluisaan.

He siellä maata muokkaa,
pois kivet vääntävät.
Ja lapiota, kuokkaa
he innoin käyttävät.

Ei aikaa tanner karu
Jo punkee kukkihin.
Niin on kuin kaunis taru
tää toimi tarhurin.

Vaan äidin kukkalava
jo nääntyy janoissaan,
siis sit’ on juotettava
kas Heikkipoikaa vaan!
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Hän suihkun kirkkaan antaa
nyt sille kannustaan.
Ja Tauno toista kantaa,
saa hennot virkoomaan.

Oi, armas oma soppi,
pien’ tarha lapsuuden!
Sua rakastamaan oppi
jo sydän poikasen.

Se tunne vuotten taaksi
sun tietäs seurailee.
Ja kerran isänmaaksi
tuo tarha laajenee.



HEINÄNIITYLLÄ.

Länsituuli liehuu laulellen
yli kukkakenttäin kesäisten.
Tuuli raikas, ohjaa tänne ties,
missä eilen kulki niittomies.

Sisko, veikko, tartu haravaan,
luoko karhelle nyt kootaan.
Kuivuu heinä, sirkka sirittää,
ihmeen hauskaa heinätyö on tää

Painu, musta pilvi, metsän taa,
Metsolassa vettä tarvitaan.
Paista, päivä, meidän niityllen,
puhu, tuuli, karhot kuivaten!

Sitten naarain, lauleskellen vaan
kuivat heinät latoon sullotaan.
Talven tullen Mansikin' ne syö. -

Päättyy kesän hauska heinätyö.
1920.
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ÄIDIN APUNA.

Anni ja Ulla hippasilla
juoksivat kevään kunnahilla,
liehuivat pitkin kotirantaa.
Eikö jo puhkee kevään kukat?
Ah, mutta reikiä saivat sukat!
Parsia täytyy kärkeä, kantaa.

Äidillä muutenkin paljon on työtä:
valvoa saapi monta yötä,
pien' veikko kun hampaita saapi.
Einettä vinkuu nassut, possut,
paikata täytyy Tommin tossut,
Pirkon paita se ratkeaapi.

Siksipä juuri Anni ja Ulla
päättävät tyttöset toimeen tulla
omin neuvoinsa näistä asti.
Neulaan tarttuvat tosissansa,
parsivat pallerot sukkiansa.
Työ se käykin taitavasti.

On tässä tytöillä tosi tuuma,
pistävät niin, että neula on kuuma.
Ken ensinnä valmiiks entää?
Pien' Ulla hän ensinnä ehtii kärkeen
sai Annikin valmiiksi työnsä tärkeen. -
Taas saavat he perhoina lentää.
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PYYKINPESIJÄ.

Kanssa päiväntyttösen
liiton teimme totisen
eilen maata mennen
nousta muita ennen.

Teenpä tulta kotahan
käydäkseni sotahan
vastaan likaisuutta,
puoltain puhtautta.

Ivöydän luhdin orsilta
tuolta pahnankorsilta
isän riihimekon,
kaskipaidan Pekon.

Saanpa kovat kokea;

niiss’ on paljon nokea,
vaan nyt niistä ryöstän
jäljet kelpo työstä.

Kelpo työtä minäkin
tässä tehdä tahtoisin,
nuorta voimaa käyttäin,
tehtäväni täyttäin.



1915.

Pesen monta kiloa
tuntein työni iloa,
nähden muuttuvaksi,
mustan valkeaksi.
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SYYSTOIMIA.

Viljapellon rinta
kaunis kellertää,
hikihelmein hinta
kirkas syksysää.

Tähkät täydet siellä
huojuu korsissaan.
Käydään ilomieliä
ruista leikkaamaan.

Sirppihinsä tarttuu
vanha, nuorikin.
Kuhilaita karttuu
sankkaan sarkoihin.

Sitten riihenparret
täyteen ahtauu.
Työssä käsivarret
varttuu, voimistuu.

Jyskää puimakone,
laarit täyttyvät.
Huolet monen, monen
taaskin päättyvät.



1926.

Mylly kultajyvän
jauhaa jyristen.
Äiti leivän hyvän
leipoo lapsillen.

Hengen hedelmätkin
näin jos karttuisi,
pojat, tyttösetkin
valoon varttuisi!
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SYKSYN SATOA.

Hei, mistä on matka noin naurusuulla?
Ka, koulutarhasta! Saattepa kuulla

kuinka nuo pienet tarhurit haastaa
omasta somasta viljelysmaastaan.

Me palstan saimme jo kevähällä
ja siin’ oli hauska työskennellä.
Käyttäen lapiota ja kuokkaa
kukin sen peltonsa pehmeeksi muokkaa.

Me siihen siemenet sirotimme,
me perkasimme ja kastelimme.
Ja aurinko paistoi ja turve tunki,
ja taimet ne kilvan kohosi kunkin.

Näin runsahan sieltä nyt sadon saimme,
kun hallan kourista kotiin sen haimme.
On porkkanat meillä ja punajuuret
ja lantut ja kaalit niin mahtavan suuret.

Meill’ on nauriita iltamme iloksi syödä
ja herneitä, papuja vaikkapa myödä
ja sipulit keittomme mausteiksi
ja kukkaset kotimme koristeiksi.



Ja nyt me sen tiedämme, lapset haastaa,
että leipä ja särvin ne lähtee maasta.
Kun innolla, tarmolla työhön tarttuu,
niin sieltä ne siunatut sadot karttuu.
7927.
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PUOLUKKAMAILLA.

Metsikkö puoloja punanaan,
kutsuvat poimijoita.
Missä on ystävät marjamaan?
Tuolla jo tulevi noita.

Tulevat tuulena lennättäin
Mattilan Mikko ja Miina,
aivanpa ensinnä ennättäin
Suopellon Sampo ja Siina.

On siinä ripsettä, rapsetta
herttainen marjamaamme!
Pienien jalkojen kapsetta
tuokkoset täyteen saamme!

Marjat on suuria, makeita,
tuskinpa maistella entää.
On kuni sataisi rakeita,
kun niitä tuokkohon lentää.

Metsä laulavi laulujaan,
aurinko kummuilla hiipii.
Ilosta hihkuen kilpojaan
terttuja lapset riipii.



Välillä evähät esihin,
maistuvi leipä ja maito.
Kelläs on, kelläs on ketterin
kuperkeikan taito?

Innolla työhön sitten taas,
vielä kun kukkura puuttuu,
Sampo se Siinan tuokkosen kaas.
Vaan kenpä leikistä suuttuu?

Orava oksalla kummeksii:
»Eikö ne lapset jo lakkaa?»
Veitikka täysihin tuokkosiin
kukkuraks käpyjä nakkaa.

Poimien, telmien täällä vois
viipyä yöhönkin saakka.
Mikko hän huutavi: »Iyähtään pois,
mulla jo täysi on taakka!»

Tullessa paljon on juttua.
Hämärä tanhuat peittää.
Parhainta puolukkahuttua
äiti jo illaksi keittää.

Miinalla kaksi on astiaa,
vaikka on pieni ja nuori.
Kotona toisen sitten saa
sokea ruotimuori.
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TAAS KOULUN UKSET AUKEAA

Taas koulun ukset aukeaa,
soi kutsu kaikkialle.
Oi, onnekas ken käydä saa
sen kurkihirren alle!
Saa opintiellä toimia,
kun alkaa elonretki,
ja kultahelmet poimia,
kun kestää huomenhetki.

Nyt totuus, hyvyys, kauneus
ne sulle säteilevi,
ja taivahinen heijastus
se sielun valaisevi.
On sydän pieni peltomaa
ja siihen sinkoo jyvää.
Ah, saisko kerran kasvattaa,
se siementä vain hyvää!

Kuin mehiläinen kukasta
niin lapskin mettä kerää.
Hän kartuttavi aarretta,
kun tiedon jano herää.



7 918.

Hän pyrkii valkeutta päin
kuin koivu kunnahalla
ja alkaa työnsä livertäin
kuin pääsky räystään alla.

Niin, ootpa pieni sotamies
sä valon armeijassa.
On turvattuna kotilies,
kun oot sä rintamassa.
Ja kerran synnyinmaasikin
se tarvitsee sun työtäs.
Siis näytä mieltä sankarin
ja olkoon myötäs!
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KOUEUTIEEEÄ.

Me marssitahan tahdissa,
ei meitä tuisku haita.
Ei olla tässä arkoja,
ei olla poikaparkoja,
vaan kelpo sotilaita.

Me ponnistamme pakkasta
ja pimeyttä vastaan.
Ei kivääriä olalla,
tok' oikealla tolalla
on kirjat ainoastaan.

Ja kouluhun tää kulku vie,
se tiedon, taidon paja.
Ja tarmokkain ken meistä lie,
sen kauimmaksi kantaa tie,
se työmme innostaja.

On uljas meidän matkamme
näin talvisessa säässä.
Me lämpimiksi laulamme,
me juoksemme ja nauramme,
kun on jo läksyt päässä.



Jos vaeltaisi valohon
näin kaikki lapset Suomen,
sais onni joka talohon,
sais päivä synkkään salohon,
sais uusi, kirkas huomen.

1919.
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PIENI MATKAMIES.

Pien’ Pekka aamulla nousi varhain,
niin, niin, se tapahan onkin parhain
Hän kiireenkaupalla pesi, puki,
hän laskut laski ja läksyt luki.

Ja äiti keittävi aamuhutun,
hän antaa Pekalle puhtaan nutun,
ja monta neuvoa hyvästiksi
hän antaa lapselle evähiksi.

»Ain’ ollos ahkera, uuras työssä
ja tovereillesi kiltti myös sä!
Kun mitä lupaat, niin pidä sana
ja sydän säilytä puhtahana!

Ties käyt sä mielellä iloisalla,
kun heikompaasi et sorra, tallaa.
Ja hyveen tietä kun kuljet pitkin,
sua seuraa taivahan enkelitkin.»
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LUKUKAUTTA ALKAESSA.

Jo kulki joulu riemuineen
ja kirkkain kuusivaloin.
On vuosi uusi koittanut,
on talven valta voittanut
ylhäisin tähtipaloin.

Vuos uusi tuopi tullessaan
myös lukukauden uuden.
Taas aukee ukset koulujen,
käy sinne retki pienoisten,
sen polven vastaisuuden.

Nyt peittää hanki saloa,
se kattaa kotihakaa.
Jo tuiskus tienkin umpehen,
vaan lapset kulkee riemuiten
taas taivaltenkin takaa.

Ei estä pientä kulkijaa,
jos talvi luntaan tuhlaa.
Jos suksin taikka töppösin,
tok’ rinnoin yhtä lämpimin,
tää tie se vie kuin juhlaan.



1927.

Suo valoansa kummultaan
tuo talo laaksoon asti.
Ja talviaamun hämärään
se linkoo sieltä säteitään
niin ihmeen kutsuvasti:

»Käy tänne, täällä valvotaan
Sun kaikkein parahintas.
Ja siemen kallis kylvetään
kuin kevättouko itämään
sun herkkään lapsenrintaas.»

Käy sisään, etsi paikkasi
ja olkoon onni myötäs!
Kun lienet harras, ahkera
on huoja varmaan siunaava
Sun uskollista työtäs.
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LUKUVUODEN ALKAESSA

Tää siunaa lukuvuosi,
min annoit armostas.
Suo Suomen lasten kasvaa
kuin taimet tarhassas.

Suo sydän uusi rintaan,
mi taivaan kuvastaa,
sun siemenelles herkkä
ja kallis kylvömaa.

Pois kitke rikkaruoho
se vaikka kirveltäis,
kun vainen sielun pohjaan
sun kuvas kirkas jäis.

Ja jospa erheen tiellä
pien’ poika, tyttö ois,
ah, auta että hänkin
sun tietäs käydä vois.

Näin käyköön pienten retki
Sun, Isä, polkujas,
ja vuoden joka hetki
Sun olkoon siunaamas.
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VALKEUTTA PÄIN.

Metsän marjat, kukkasarjat
muisteloita vaan.
l,oppui kesälupa
herttainen ja hupa.
Vaan en väinkään
sure lainkaan
työhön mennä saan.

Koulu kallis, koulu kallis
ukset aukaisee.
Senpä hellään huostaan
taas me lapset juostaan.
Se on jalo
liesi valon,
konsa pimenee.

Syksyn halla kaikkialla
henkii kuolemaa.
Mutta kouluteillä
kevät kukkii meillä.
Kirjat, taulut,
läksyt, laulut
mieltä innostaa.



7976.

Uusin voimin taas ma toimin
koulussani näin.
Ellen ryhtyis työhön,
eksyisinpä yöhön,
Vaikka pieni,
käy mun tieni
valkeutta päin.
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VEIKKO LÄHTEE KOULUUN.

Nyt taaskin koulukirjani
ma sullon vakkahan
ja heitän teidät hyvästi,
mun kaikki rakkahan.

Jää hyvästi, mun venhoni,
ja uistin, ongetkin!
Mua toimet toiset kutsuvi
ja siksi lähdenkin.

Jää hyvästi, mun lapion
ja kuokka, harava!
Nyt lähden opinahjohon
ja se on avara.

Pää pystyyn, tahdon olla mies
ja parhain ponnistaa!
Jää hyvästi siis, kotilies,
en viipyä nyt saa.

Jää hyväst’ kotikoivukiu,
mun herne-, naurismaan’
ja kotilahden haukikin
sun heitän kasvamaan.



Kun työssä parhaan ponnistan,
niin kasvan itsekin.
Ja tänne taas kun palajan,
on onni ihanin.

I9IS.
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TÄÄ NUORTEN lEOINEN KOUUUTIE

On joutuneet päivät jo syksyiset.
Käy metsäpolkua pienoiset.

On keltalehtiä täynnä maa.
Kuin hangessa siinä kaalella saa.

Ne haastavat hiljaa kahisten:
Nyt minne on matka pienoisten?

Punapuolukka mättäältä pilkistää,
luo kutsuvi kesteihin ystävää;

Te kultaiset, kuhun nyt kiire noin?
Vasta tullessa teidät poimia voin.

Talitinttikin oksalta tirskuttaa:
Kuhun kuljette tottahan kysyä saa?

Etkö tiedä, kouluhun kiire on,
Se on takana metsän ja vuoriston.

Kotimökiltä sinne matkaa lie
kilometriä monta, vaan kaunis on tie.

Lasten runokirja. 6 81
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Puut metsän lapsille nyökkivät
kuin ainakin armaat ystävät.

Syystuuli luo ruusuja poskillen.
He kulkevat riemuiten, laulellen.

Vaikka joskus se käy kautta notkojen
ja kautta jylhien rotkojen,

tää nuorten iloinen koulutie
maan kaikista teistä parhain lie.

1926.
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VALITSE tiesi.

Kun seisoi Herkules sankari
tienhaarassa aatteissansa,
kaks jumalatarta hän kohtasi,
jotka tarjosi johtoansa.

Oli toinen kaunis ja keimaillen
hän läheni nuorukaista:
»Minä vien sinut huvien pyörteeseen,
suon korkeinta onnea maistaa.»

Vaan toinen kainona katsahtaa,
säde taivainen otsalla hohtaa.
»Minne viet minut?» Herkules virkahtaa
»Sinut vaaroihin tahdon ma johtaa.

Sinut työssä ja tuskissa karkaisen.
Minä vien sinut taistohon jaloon,
niin ylenet iloksi ihmisten
ja valmistut taivasten valoon.»

»Himon» hylkäsi nuori sankari,
käden ojensi »Siveydelle».
Samat jumalattaret vieläki
tien viittovat ihmiselle.
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Ketä seuraat? Nuorena valitse ties,
joko himon tai työn sekä ponnen.
Tee niinkuin se viisas Kreikan mies,
niin saavutat ikionnen!



1899.

KORKEALLE

Korkealla kotka leijaa,
siell’ on ilma puhtaimpaa,
siell’ on alat avarimmat,
siellä siipi vauhdin saa.

Korkealle vääräin harjat
nousee ilmaan siintävään,
on kuin kutsuis tähtein sarjat
valon kirkkaan välkyntään.

Korkealle puukin pyrkii,
maasta korsi kohoaa
mutta rajat ahtaat näille
lait luonnon mittoaa.

Korkealle joka hetki
nouskoon mieli nuorison!
Ja sen hengen lentoretki
vapaa on ja rajaton.
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KOTIA JOULUKSI.

Juna kiitävi halki maisemani,
sen on edessä hihkuva hepo.
Ja Antti ja Annipa matkallaan
koko päivän vaunussa istua saa,
ja työtä nyt seuraa lepo.

Niin, sinne ne jäivät kuin jäivätkin
kivimuurit ja kaupungin kadut.
On vastassa maaseutu herttainen,
on hanki jo peitteenä peltojen
ja hangella suksen ladut.

Se päivä on pitkä kuin nälkävuos,
ah, voi, sitä junaraukkaa!
Se mankii kuin kärpänen tervassa,
vaan varsinpa toisella vauhdilla
ne aatokset edellä laukkaa.

Ne kulkevat kotiin kaivattuun,
ne ovat jo perillä siellä.
Ne astuvat tupaan valaistuun
ja juhlivat juurella joulupuun
vaan juna se viipyy tiellä,



Toki loppuu se aika pitkäkin,
kas, tuossa on pysäkki tuttu!
Ja Paavo on edessä pysäkin,
sama suussa on piippunysäkin,
sama yllä on sarkanuttu.

Vaan kussa on hepo kotoinen
ja missä on turkit ja reki?
Kun juna on poistunut jyryllä,
tuo tammansa Paavo pyryllä,
ja kaaren se kauniisti teki.

Nyt tamma se lapsille hörhöttää
ja nostavi etujalkaa.
Ei pety se lainkaan laskussa:
on Annilla sokerit taskussa.
Ja sitten se kyyti alkaa.

Ei ennätä Paavo vastata,
niin monta on kysymystä:
»Isä, äiti ja siskot?» »Hyvin ne voi,
Ja Pentti jo kuusenkin kotiin toi,
ja kyllä on aitassa kystä.»

»Kai paljon jo olette oppineet
te siitä, kun saattelin tähän?

Ka, kyllä se tamma nyt jaksaakin!
Kentiesi jo osaatte saksaakin?»

»No, ainahan sentään vähän.»
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1913.

»Kas, tamma se tietää kiireemme.
Sua tuttava metsätieni!»
Vaan Paavo: »Ne kiireet on omiakin,
no, vaikkapa nyt sen jo sanoisin:
sill' on pilttuussa varsa pieni.»

Ja lapset ne riemusta hypähtää.
»Kai rekehen sentään jäätte?»

»Sanos, onko se emonsa näköinen
sanos, onko sen otsassa tähtönen?»
»Ka, sittenpä itse näätte.»

On tammalla kulkuset luokassa
ja ne lauluja lapsille soivat.
Ja hongat ne metsässä myhäilee
ja kuusikko runoja kyhäilee,
illan tähtöset karkeloivat.

Kotimetsähän tässä jo huutajaa,,
on tuttuja kannotkin lahot.
Kotiväinkin tuolla on veräjä.
Sinä uinuva kallio, heräjä!
Ja tässä on mansikka-ahot.

Luo porrasten tamma jo pysähtyy.
Joku puistavi turkista lunta.
Ja pian he ovat kuin paulassa:
käsivartta on monta jo kaulassa
tää totta vai taivaista unta?
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JOURUKIRKKOON

Kello löi jo viisi,
lapset, herätkää,
Juhani ja Riisi
muuten matka jää!

Tässä vesimalja,
silmät^huuhtokaa!
L,ämmin karhuntalja
reessä odottaa.

Joutuin turkit niskaan,
kintaat käsihin!
Sanna vielä viskaa
villahuivinkin. .

.

Vasta ruunan reessä
silmät aukeaa
siin’ on silmäin eessä
synkkä metsämaa.

Aisakello helkkää,
loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää,
hymyyn käypi suu.
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Tuossa mökin Miina
kulkee kirkollen,
Taavetti ja Tiina,
nouskaa kannoilleni

Mäenrinteen alla
talo töröttää,
joka ikkunalla
kaksi kynttilää.

Ruuna virsta vielä
tepsuttele pois!
Tällä kirkkotiellä
aina olla vois.

Riemuhuuto lähti
lasten huulilta:
Juurkuin joulutähti,
kirkko kummulla!

Sisälläpä vasta
silmät huikenee,
tänne taivahasta
Korkein katselee.

Saivat paikan oman
pitkään penkkihin,
sytyttivät soman
haarakynttelin.



läks muistiin jäänet
niin ei kaunista,
kuin on urkuin äänet
jouluaamuna.

I,uulee kuulevansa
äänet enkelten,
luulee leijaavansa
sinne seimellen.

Soipi virret vielä
kulkiessa pois.
Sillä kirkkotiellä
aina olla sois.

1898.
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JOUhU-IhTANA.

Katsos tupaa pientä tuolla
synkän metsänlaidan puolla.
Valkohanki katon peittää,
kuutar hopeitansa heittää
yli metsän, kinosten.
Yö on hiljainen.

Äänetönnä uinuu salo,
ikkunoista hohtaa valo.
Kuule, alta kurkihirren
soipi hyminätä virren,
jouluvirren ihanan,
hartaan, sointuisan.

Lapsilauma joulupuulla
veisaa virttä riemusuulla,
juhlii seimen pyhää lasta,
joka saapui taivahasta,
tuli armolahjoineen
heidän vieraakseen.

Äiti joulupuuron keittää,
Liisaan silmäyksen heittää:
»Siitä ilot saat sä paraat,
muille iloa kun varaat,
niukkaa naapurissa lie,
sinne kystä vie!»



1912.

hiisa lähtee ilomieliä
vanhus yksinäinen siellä
kenties suruissansa huokaa
vailla lämmittävää ruokaa.
Riisan häntä muistellen
tie on lyhkäinen.

Yli kynnyksen jo ästiiu.
Vatihan himmi silmä kastuu:
»Rakas laps', sa muistit rnua!
Kristus siunatkohön sua, "'

yksinäisen pirttini
jouluenkeli!»
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TERVE, VEHREÄ JOULUPUU,

Terve, vehreä joulupuu,
sorea salon lapsi!
Lapsi sun nähden riemastuu,
vanhuskin valkohapsi.

Oksillas, armas, metsolan
tuuloset huminoivat,
vielä tultuas tupahan,
sävelet vienot soivat.

Ihmeellistä ja ihanaa
tarua mulle haastat.
Kannat suurinta sanomaa
kaukaa palmujen maasta.

Aatos leikkivän lapsenkin
hartaana sinne siirtyy.
Kaikki kultaisin kirjaimin
sielun pohjahan piirtyy.

Oksiltas meille heijastuu
muistojen kirkkain kulta.
Paljon matkalla unhottuu
ei, minkä saamme suita.

1927.

Lasten runokirja. —■ 7 97



98

BETKEHEM.

Betlehem, Betlehem,
kylä köyhä, pienoinen,
uinuit pahnupuittes alla,
loisti tähtes taivahalla.
Armon sait sä taivaisen,
Betlehem.

Sinne vie, sinne vie
taas nyt aatostemme tie.
Seimenlapsen siellä näämme,
hartahina luo sen jäämme.
Paikka pyhä muistojen,
Betlehem.

Betlehem, Betlehem,
piltti pyhä taivainen
lähti taivaan kunniastaan.
Kuinka otitkaan sen vastaan?
Seimivuoteen tarjoten,
Betlehem.

Betlehem, Betlehem,
kylä köyhä, pienoinen.



1927.

Rikas olit kerran vainen,
kun sun seimees taivahainen
syntyi piltti pienoinen,
Betlehem.
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PIRKON JOULUKIRKKO.

Kuusi tuoksuu, pienten piiri pyörii.
Äiti lasten iloks häärii, hyörii,
kattaa pöydän herkuin runsahin.
Yhtyy lasten leikkiin taattokin.

Tuvan täyttää valo joulupuusta.
Lahjat lentää ukin kontin suusta.
Osansa jo kukin saanut on,
valtaa mielet riemu rajaton.

Heikin hepo vallatonna kirmaa,
nähty ennen ei näin varsaa virmaa.
Sinisilmät Liisan loistavat,
kun sai sukset somat, sujakat.

Viimein Nukkumatti hiipii joukkoon
pieni Ulla uinahti jo loukkoon.
Nukke uinuu hänen rinnallaan.
Kohta kaikki lepää vuoteillaan.

Nukkua ei tohdi pieni Pirkko:
Mitä jos ei heräis joulukirkkoon.
Viime vuonna kävi hälle niin.
Nousee, käy jo juhlapukimiin
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Katsoo talviyöhön ikkunasta,
siellä juhlaa vietetähän vasta!
Tähtein loiston hanki heijastaa.
Pirkko kuulee siipeinsuhinaa.

Tuolta, tuolta kaukaa, korkealta
sinitaivaan kaarikaton alta
lapsenkorvaan kantaa säveleet
ensi jouluyönä kaikuneet.

Tuntee tutun tuolla joulutähden,
syttyy sydän lapsen näitä nähden.
Siell' on kaunein joulusatukin
kirjoitettu taivaan tähtihin.

Hartahana seuraa lapsi noita
tähtitarhain juhlakarkeloita.
Riemu siellä suurempi on vaan
kuin on ilot, riemut kaikki maan.

Korkealla tuolla silmä Pirkon
näkee joulupuun ja joulukirkon.
Sielunsiivin hän on mukana
tähtitarhain joulukirkossa.

Aamuvarhain konsa pieni Pirkko
Ruunan reessä ajaa joulukirkkoon,
on kuin tähtein riemu mukaan sais
on kuin lapsensydän aavistaisi
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Kaikki, mik' on maassa kaunihinta,
puhtain riemu, minkä tuntee rinta
taivaan heijastusta se on vaan,
myöskin kirkko tuolla kummullaan.

1927.
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JOULUNA.

Sä vietät juhlaa valon
ja juhlaa rakkauden.
Käy kautta synkän salon
nyt viestit veljeyden.

On koti sulia hellä,
on siskot, vanhemmat.
Oi, olla voisko kellään
nää juhlat armaammat!

On riemu, riemu ylin,
soi laulut soinnukkaat.
Ja nytpä täysin sylin
sä lahjaa annat, saat.

Ja juhlavaatteet yllä
lapsparvi karkeloi,
ja juhlapöytään kyllä
nyt äiti herkut toi.

Vaan kenpä seisoo tuolla?
Ah, lapsi ryysyissään
sun porttis ulkopuolia
niin ypöyksinään.



On talven viima jäinen,
ken lie se koditon?
Se lapsi yksinäinen,
ah seimenlapsi on.

Hän syntyi puuttehessa
taas kerran köyhä näin.
Sun riemus runsaudessa
Hän unhotuksiin jäi.

1919.
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1919.

joulu erämaan mökissä.

Yön kylmä tuuli ruutuun kolkuttaa,
yön tumma silmä katsoo ikkunasta.
Vaan tuvassa on tyyntä, valoisaa,
ei mikään häiri juhlatunnelmaa,
mi nostaa maasta vanhusta ja lasta.

On unhottunut raadanta ja työ,
on unhottunut kaikki murhe mainen,
niin riemullisna joka sydän lyö,
on suuri, ihmeellinen jouluyö,
ja on kuin kuuluis kuiske taivahainen

Kas, Betlehemin kirkas tähtönen
luo orren alle ikiloistettansa.
Nyt käydään kera öisten paimenten
sen vastasyntynehen seimellen,
Hän tarjoo taivaisia lahjojansa.

Oi, onnellinen koti, jossa näin
se joulun lapsi otetahan vastaan.
Hän johtaa läpi öisten pimeäin,
Hän pyyhkii kyyneleitä kärsiväin
ja su opi siunausta taivahastaan.
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JOULUYÖ.

On maassa hanget puhtahat
ja yllä tähtein valo,
ja on kuin hymnit soisivat,
kun uinuu yössä salo.

Ja metsämökin ikkuna
se sätekiä säikkyy,
ja kuva siitä kangella
niin valoisana väikkyy.

Ja on kuin hanki lämpiäis,
kuin kuollut elon saisi,
kuin kyynel siinä kimmeltäis,
ja ruusut puhkeaisi.

Kuin suuri onkaan riemastus,
kuin kirkas onkaan valo,
kun näin sen öinen keijastus
saa kukkaan kanget salon?

;au.

Vaan metsämökin ikkuna
se ykä yössä säikkyy,
ja ykä valo kangella
niin ikanana väikkyy.
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HÄN SYNTYY JÄLLEEN.

On hankein alla niityt ynnä pellot
ja illan tuuli hiljaa huminoi.
Ja kumahdellen kaikuu juhlakellot,
ne illan rauhaa kaikkialle soi.

Luo hohtoansa maisemihin kuudan,
kun tähdet jdhät kiertää ratojaan.
Ja aatos kulkee kauas maahan Juudan
ja pysähtyvi majaan matalaan.

Ja sielun silmä näkee ihmeet siellä,
ne iki-ihmeet eivät vanhenneet.
Ne sydämiä sytyttävät vielä,
vuostuhannet on vaikka kulkeneet.

Hän syntyy jälleen, lapsi taivahainen,
taas riemukuorot korkeuden soi.
Sen rinnalla on köyhää kaikki mainen,
se yksin rikkahaksi tehdä voi.

Hän Kristus sama tänään on kuin eilen
on sama jälkeen vuosituhanten.
Käy kirkkahaksi, totuus kallis, meille,
oi, kalleimmaksi käyös sydämen!



Kun sammuu auringot ja syntyy uudet,
on raunioina vallat maailmain,
Hän sama on, jos kulkee ikuisuudet.
Mun, ajanlapsen, synny rintahain!

1926.
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1918.

JOUhUPUU.

Joulupuu, joulupuu,
metsän kaikkein kaunein puu!
Oksissasi häilyvissä
riiputtelet omenoita,
loistat kultatähtösissä,
kerrot metsän tarinoita.

ihanaan
puhkee ruusut tuoksumaan.

Joulupuu, joulupuu,
metsän kaikkein armain puu!
Lakkas alla laulut soivat,
haastat meille sadoin kielin.
Mitä oksas huminoivat,
kuuntelemme juhlamielin.
Joulupuu, juhlapuu,
muistos mieleen painauu.

Joulupuu, joulupuu,
metsän kaikkein kallein puu!
Kirkkaat kynttiläs kun palaa
valaisten ja lämmitellen,
kyynel nousee silmään salaa
kenpä seisois värjotellen?
Tuotpa mieleen taivaan maat,
hyväks sydämemme saat.
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SIUNATTU JOUUURIEMU.

On joulu, juhlavirret taaskin soi,
ja valo tuikkaa kodin joulupuusta.
Ja lapset juurella sen karkeloi,
sen riemun, vertaa toist’ ei olla voi,
soi virsi vieno pienoistenkin suusta.

Ja ilotulet tuikkaa hämäriin
nyt ikkunasta köyhimmänkin majan.
Me käymme valaistuhun temppeliin,
ja kiitos nousee taivaan korkeuksiin
nyt syntymästä maailman Vapahtajan

Vuos'tuhannet kun kulkeneet on pois
on sama vielä joulu pyhä Herran,
kuin enkelkuoron taaskin kuulla vois,
ja sanomaa se siunattua tois
kuin Betlehemin paimenille kerran.

Oi, tullos joulurauha sydämiin
ja rintaan ihmislasten tahto hyvä.
Puhalla vihanliekit sammuksiin,
vie meidät sopusoinnun temppeliin
suo ristiriitain hetkeks hiljentyä.



1929.

Ja sytyttäös toiveet sammuneet,
nyt meillekin taas valonviesti kanna.
Ja kirkastaos synkät taipaleet,
pois pyyhi orpojenkin kyyneleet,
siunattu jouluriemu meille anna.
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PIKKU EPUIN JOUUURUKOUS..

Vaikk' on koti mulla köyhä,
matalainen maja,
tulethan mun vieraakseni,
kallis Vapahtaja.

Nyt on joulu, mutta äiti
vain on vuotehessa;
armas hän on taudin saanut
talven saapuessa.

Juudanmaassa elpyi moni
armos parantama.
Elli uskoo, että Sulia
viel' on voima sama.

Viime leivän viiltelemme
juhlaeineheksi.
Sinä saatat siunata sen
satakertaiseksi.

Yksi kynttilä on meillä,
nyt sen sytytämme.
Tuika, tuika kirkkahasti,
joulukynttilämme!



Sinä tulet, Sinä tulet,
siihen lapsi luottaa.
Ethän anna pikku Ellin
odotella suotta.

1926.
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OKI OULUT . .

Oli ollut ihmeen juhlallista,
joulu rikas pukin antimista,
laulut lasten heleästi soineet,
riemuellen kaikki karkeloineet
viheriän kuusen juurella
Mutta nyt on aivan hiljaista.

Kuusen kynttilät jo sammutettiin,
unten utumaille matkustettiin,
siellä nähtiin monen monta kummaa
Kuuhut kiikastavi yötä tummaa,
joulujuhlaa yhä jatketaan,
valtavammin vielä riemuillaan .

. .

Heikin hepo hirnahdellen haastaa,
joka jalka silT on irti maasta,
kukin lahjan toivomansa voittaa,
Ueenin nukke kanteletta soittaa,
puhuu puinen papukaija Mirjan,
laulaa lehdet Santun satukirjan.

Unten mailla mahdoton ei mikään,
kuusen latvan enkeli niinikään
lentää, liitää siivet suhahdellen,
hiipii sitten lasten vuotehellen,
siivillänsä heitä suojaten
siunaa hiljaa nimeen Jeesuksen.
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KOULUJUHLIIN





1898.

MAANI.

Mun maani murheen yöstä
on noussut valohon,
ja lapsiensa työstä
se onnen saakohon.
Siis siskot ynnä veikot
nyt työhön eestä maan!
Ei liene voimat heikot,
kun kaikin taistellaan.

En löydä vertaa maani
tään armaan, ihanan,
en vaihtais onnelaani,
en mahtiin maailman.
Näin soisko ihmiselle
muu soitin vierasten,
kuin soipi sydämelle
tää kannel kotoinen.
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UNO
syntymäpäivänä vietetyssä juhlassa

Nyt on syksy, varjot lankee,
surun varjot vakavat.
Nurmi itkee, lehto huokaa,
lähteensilmät sammuvat.

Ken nyt liittäis ilovirren
tuulten synkkiin säveliin,
kun jo metsän pikkulinnut
maihin lähti lämpimiin?

Suomen lasten nyt on aika
helkytellä lauluaan,
metsän pikku lintuin lailla
ylistellä onneaan.

Suomen lapsille on suotu
riemujuhlaa viettää nyt,
muisto rakkaan ystävänsä
ne on tänne kerännyt.

Silmä loistaa, povi paisuu
kun me häntä muistellaan,
häntä, jonka isänlemmen
saimme, saimme kokonaan,
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jolle kansan kaikki lapset
oli yhtä arvokkaat,
joka valon valkamoilla
täytti Suomen salomaat.

Koulu meitä kutsuu, kallis
kylvön aika meillä on,
meill’ on kevät armahainen
eikä syksy toivoton.

Oi, jos paistais kevätpäivä,
laihot nuoret nostattain,
huokuis kesän hellä henki
valaisten ja virvottain!

Oi, jos juurtuis jaloutta
Suomen lasten sydämeen,
iloksi he kasvais silloin,
kasvais iloks kansalleen.
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LOKAKUUN 12 p.
(Uno Cygnaeukselle)

Syystuuli jo puistaa puita,
syyshalla jo mailla hiipii,
pois kantoi jo pääskyn siipi
vaan meillä on kevät hempein.

Jo laine hyytyvi rantaan,
jo kupunsa kukka sulkee,
pois kesä kaunoinen kulkee
vaan meillä on touvon aika.

Kas keskellä kuusipuiden
on kunnaalla kaunis talo,
sieltä hohtaa lempeä valo,
me kuljemme valoa kohti.

Vilun säästämät viime kukat
me poimimme pitkin teitä,
me sidoimme seppeleitä
ja riemusta sydän sykkii.

Kevätriemuj a rinta on täynnä,
siell’ on armahat aamunkoitot,
kevätkukkaset, sirkkuin soitot -

me vietämme valon juhlaa.



1910.

Käy lempeä humina puissa
kautta laakson ja synkeän salon
tää päivä on lasten ja valon.
Me vietämme muistojuhlaa.

Me vietämme muistoa miehen,
joka parhaansa meille antoi,
jonka aatos kauaksi kantoi
ja jon oli sydän suuri.

Hän unhoon jääneitä muisti,
valon aarteita heille jakoi,
hän Suomen Sampoa takoi.
Ja muistonsa elää aina.
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UNO CYGNAEUKSEN SYNTYMÄ
PÄIVÄNÄ.

Nyt on juhla kautta maamme,
juhla Suomen lapsien,
riemurinnoin laulaa saamme,
päivä kallis muistojen!

Juhlii mökki, juhlii talo,
yksin kolkko korpimaa.
Kansakoulun isä jalo
muiston seppeleitä saa.

Sinä louhit kallioita,
Suomen soita perkasit,
virittelit aamunkoita,
yöhön tähdet sytytit.

Minkä kylvit kyyneleillä,
me nyt riemuin niitetään.
Taival taattu eessä meillä,
siitä sua kiitetään.

Sinä nostit kansanlasta,
valon tielle ohjasit,
yöhön synkkään sortumasta
valppahasti varjelit.



1970.

Kylvit touon ikinuoren
vainioilla versomaan.
Alta Pohjan vaskivuoren
päästit päivän paistamaan.

Päivä suuri, päivä kallis,
päivä kaunis muistojen,
emme unhon yöhön Sallis,
emme sallis jäädä sen.

Lasten muistissa se säilyy
niinkuin aarre armainen,
helmen kirkkaan lailla päilyy
kautta aikain vaiheiden.
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SAKARI TOPELIUKSELLE
14 p. tammikuuta 1898.

Valkeni kun aamu armas,
hehkui kaunis idänhohde
Suomenmaamme suuren, laajan
talvisella taivahalla,
ja kun tuuli tuoksahteli
sinisalon sydämessä,
huojutellen honganoksaa,
latvaa kuusen keinutellen,
kuuluu sieltä kuiske kumma,
sävel vieno vierähtävi,
on kuin kielet kanteloisen
heleimpänsä helkyttäisi
tämän aamun armähaksi,
päivän ihanan iloksi.

Soita, soita Suomen metsä,
soita kauas kuuluvaksi,
kaukomaille kannattele
nimi mielesi mukainen!
Paina sitten povehesi,
kätke kaunis katehilta,
aartehenasi omana
siellä sitä säilyttele
ainaisena ilonasi!
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I yensi lintu liihoitellen
noilla Suomen metsämailla,
koivunoksahan osasi,
lauloi siinä sinirinta,
viserteli virren vienon,
nimen kalliin kuiskaeli,
ylisteli ystävätä,
heikon henkivartijata,
poljetunkin puoltajata,
suosijata sorrettujen.

Salotietä synkeätä
tyttö pieni tepsutteli,
kuuli tuulen tarinoivan,
näki luonnon lumotuksi,
alkoi hänkin heloäänin,
ilomielin, kotikielin
kiurusena kiitostansa
sävelissä soinnutella:

Kiitos Sulle, seppo suuri,
kun sä tarun taikalinnat
loihdit lasten ihmetellä!
Nostit kukat, häädit hallan,
hyvälle sä annoit vallan,
hyvään nostit halun meissä,
toden tielle ohjaelit.

Tuhat, tuhat sydäntä nyt
sulle sykkii syvintänsä
luulis hanget sulaviksi,
kesäkukat puhkeeviksi.
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Tuhat, tuhat kättä pientä
rästiin liittyy puolestasi,
nousee tuhat rukousta:
lempeälle, ylevälle
lapsukaisten ystävälle
suokoon taivas siunausta!
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SAKARI TOPELIUKSEN MUISTO
(Satavuotisjuhlaan).

Tammikuuta neljästoista -

heljästi se soinnahtaa!
Eipä päivää meillä toista
niin mi mieltä innostaa,
nostaa riemun lakeen asti,
loihtii kukat kunnaiden,
saapi soimaan ihanasti
muiston kultakantelen.

Tammikuuta neljästoista
syntyi pieni poikanen.
Sata vuotta ei ne poista
muisteloa lapsen sen.
Siunasipa L,uoja lasta,
nousta antoi valohon,
sille syttyi taivahasta
into työhön jalohon.

Kanteleen soi käteen,
sillä soitti Suomellen,
suuntas kirkkahimman säteen
sydämihin pienoisten.



Loihti meille tarulinnat
häikäisevän hohtoisat,
nosti riemun, sytti rinnat,
aukoi ukset uljahat.

Hän on meidän, hän on lasten,
meille työnsä antoi hän.
Välkkää huippu Rastekasten
eessä poron kiitävän.
Pilviparrat, Rutimotkin
saloillamme huminoi,
pikku Matit, Anterotkin
tanhuvilla teutaroi.

Luonnonkirja, kirja Maamme,
sadut, runot ihanat!
Niissä neuvot suuret saamme,
helmet kullan kirkkahat.
Uutterasti poimikaamme,
että sydän avartuis,
että armas isänmaamme
karu, köyhä rikastuis.

Eipä pirttiä niin pientä,
miss' ei sua tunnettais.
Kiertää soittos Suomennientä,
siunatahan muistoais.
Toukosi jo tekee terää,
nostaa päätä valohon,
meissäkin jo halu herää
työhön, toimeen jalohon.
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Vielä sinijärvet päilyy
vuosisatain vierren pois,
niinpä työsi meillä säilyy,
muistos himmetäkö vois?
Vaikka kotitarpeen alle
soittajamme painui pää,
kansallesi kaihoovalle
muiston kannel heläjää.

7918.
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KOTIMAAN PUOLESTA.

Oi, siunaa kallehin synnyinmaa!
soi huulilta tuhansilta,
ja hennot kätöset kohoaa
Sun puoleesi joka ilta.
Taas nousee ruskossa aamujen
Sun luokses rukous lapsien
kuin suitsutus alttarilta.

Suo Suomeen kirkkahat aamunkoit
ja päivät varjoja vailla.
Näin kauniin maan kun Sä meille soit,
se onnea oisko vailla.
Ja rakkaus lastenkin sydämeen
suo kotitupamme turpeeseen
Sun rauhasi olkoon mailla!

Nyt kevät saloja kirkastaa
ja valon valta jo voittaa,
ja kukkaan korvatkin puhkeaa
ja virttä virratkin soittaa.
Ah, anna valoa jokaiseen
nyt Suomen lapsenkin sydämeen,
niin siitä onnemme koittaa.
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1900.

Ei tuulet taita, ei virrat vie,
kun Isän käsi vain johtaa.
Niin kauan turvassa maani lie,
kun tähdet taivaalla hohtaa.
Sä suojaa koteja pienoisten!
Sun armos huomassa, Ijäinen,
mun maatani onni kohtaa.
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SAVUPIRTTI.

Se lapsi on kaukaisen salomaan,
laps’ hämärän muinaisuuden.
Tuo kaupungin tuotu se kodistaan
on kummaksi polven uuden.

Sen seinät on savusta mustuneet,
rahi harmaja vanhuuttansa,
on kynnys ja permanto kuluneet,
joita tallasi muinaiskansa.

Oli kerran sen seinät niin valkeat
ja permanto puhdas ja uusi,
soi rahilla raatajan laulelmat,
ja säesti korven kuusi.

Mies reima hän nuorikon kotiin toi,
se juhannus oli tai joulu,
ja hellästi kantelo helkkyi, soi
niin alkoi elämänkoulu.

Mitä tiedämme puutteista ajan sen,
mitä toiveista pettyneistä,
mitä kylvöstä hiljaisten kyynelten?

Se on jo niin kaukana meistä.
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7 913.

Kun hiipihe halla hetteistä suon,
ja kansaamme raskaasti lyötiin,
niin silloinpa äärellä pöydän tuon
ehkä pettua silkkaa syötiin.

Vaan paljonpa kärsien kestettiin
tään nokisen orren alla,
ja puute ja pimeys estettiin
ja tautikin taistelemalla.

Tässä nuoriso huulilta vanhusten
runon hersyvän helmiä poimi
ja yleni tiedoissa ajan sen
ja Väinämön tanhuilla toimi.

Olet muistojen pyhättö, pirtti, nyt
olet pirstale muinaisaikaa,
ja paljon sun seiniisi kätkeynyt
on runoa, tarua, taikaa.

Käyn ortesi alle, kunniakas,
minä myöhemmän ajan lapsi,
ja on kuni kasvaisin muistoissas,
sais maailmani avarammaksi.

Käyn ortesi alle, paljastan pään
ja kuuntelen tarinoita.
Jos oppisin minäkin kestämään
elon kovia kohtaloita!
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JOULUKUUSI.
S. Topelius.

Tuo tumma vuorten valtija
mun oli isänäni,
ja kankaan kaunis kanerva
armaana äitinäni.
Vaahtoisa virta veikkonen
ja sisko - taivaan tähtönen
puut metsän ystäväni.

Ja kainalossa korpimaan
mä kasvoin korkeaksi,
ja metsälampi laineissaan
loi kuvan kauniimmaksi.
Mun tuikki tähti latvassain
ja kuuhut paistoi oksallain,
kun lepäs tyynnä lahti.

Mä olin korven kaunistus
ja uljuus metsämailla,
ei haitannunna ahtaus,
en ystäviä vailla:
mun lauloi peippo latvassain,
söi Oravainen oksallain,
kun oli rauha mailla.
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Niin talvipäivän puhteella
sai poika juurelleni,
hän iski minuun katseensa,
löi kirveen kuoreheni:
mä kaaduin nuorna mättäällen,
mä kaaduin riemuks toisillen,
siks kaaduin mielelläni.

Mä herrastaloon vietihin -

se mulle outo retki.
Siell’ käärittihin silkkikin,
sain kultakukkasetkin.
Nyt olin metsän morsian,
sain kynttilöitä latvahan.
Nyt oli juhlahetki.

Ja joulu-illan iloihin
mä saatettihin sitten.
Oi, kuinka siellä riemuittiin,
soi sävel laulajitten!
Mä silloin muistin peippoain,
ja korpimaista kotiain
ah, luulen että itkin.

Vain hetken kesti tepastus
ja leikki juurellani,
tuon lapsilauman riemastus
vei huolen rinnastani.
Mä ulos sitten heitettiin,
pois silkit, kukat karsittiin,
ja kullat oksiltani.



Pois, pois on kaikki ystävän,
oi, nyt on kaikki toisin.
Jos juureheni metsähän
mä jälleen päästä voisin!
Mä kaaduin nuorna mättäällen,
mä kaaduin riemuks toisillen.
Ken kyynelhelmen soisi?

Ei, lapsikullat, riemuitkaa:
sain teille hengen antaa.
En saanut suurta kunniaa,
en valtikkata kantaa.
En saanut kasvaa pilvihin,
vaan sainhan kaikki kuitenkin
mä teille uhriks antaa.

Ei löydy riemun vertaa sen,
mi mieleen heijastuupi,
kun kaikki uhraa toisillen,
vaan itse unhottuupi.
Tää riemu onkin taivainen,
vaan lapset luojan ylhäisen
ne siihen valmistuupi.

1898. Suomennos,
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ELIAS LÖNNROTIN MUISTOLLE.

Käy Väinön kankahia kulku miehen
niin määrätietoisen ja ryhdikkään.
Hän olla tahtoo kansanlapsen tuttu,
siks on hän virsujalka, rohdinnuttu,
vaan innoituksen tuli silmässään.

Hän pelvotonna painuu sinisaloon,
ja aarnihongat hälle humajaa.
Hän louhikkoja samoaa ja soita,
hän etsii runon ruusutarhastoita,
ne hälle kirkkahina kangastaa.

Niin aukee hälle savupirtin ukset,
ja Väinön kannel hälle helkähtää,
ja sankarlaulut hälle lauletahan,
ne vaipumassa on jo unholahan.
Hän lumottuna kuulemahan jää.

Hän mukana on maailman luomistyössä,
hän pajaan astuu seppo Ilmarin.
Saa kuulla Vipusen ja Väinön virret,
ja paukkuu paaet, kohoo kurkihirret
kuin muinen soittaessa sankarin.
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Hän yöpyy nokisilla nuotioilla,
hän poikkee kurjimpahan kotahan.
Ja tarun taikamaailmat hälle aukee,
ja Pohjan vaskivaaran lukot laukee,
kun käydään suureen Sammon sotahan.

Ja heimon oman on se hengen luomaa,
se kudos runon, kirkkaan kuulakkaa.
Ja etsijässä aatos suuri herää:
hän helmivyöksi kuulemansa kerää,
min Kalevalan syntymähän saa.

Hän löytää arvoitukset, sananlaskut
ja virret vienot Kantelettaren.
Näin pelastaa hän aarteen antoisimman
isien perinnön sen kallihimman.
Ei muisto mureta voi miehen sen.

1930.
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SEITSEMÄN ONNETARTA
(Kuvaelma lasten raittiusjuhliin.)

Seitsemän neitoa esitän teille,
jospa he oisivat tuttuja meille,
asua saisivat piirissämme
hyvinä, armaina ystävinämme,
onnekas oisi kansa ja maa.
Siis heille ovet avatkaa!

Raittius nimi on ensimmäisen.
Jo sykähti sydän, kun sorjan näin sen.
Kas, kuin sen muoto on puhdas ja jalo,
otsalla asuu viisaus, valo.
Terve Raittius ihana,
elämänonnen antaja!

Lain Kuuliaisuus se on toinen heistä.
Oi, kuinka sen ryhti on kaunis meistä!
Se vääryyden voimat tarmolla torjuu.
Jos hän olis poissa, niin perustat horjuu
Kun meillä on Lain Kuuliaisuus,
on valoisa kansamme vastaisuus.

Kolmas on Työ, tien onneen se näyttää,
se riemulla, rauhalla rintamme täyttää.



Kuhun jäntevin käsin se innolla tarttuu,
siellä kultaiset tähkät pelloille karttuu.
Se avaapi meille kuin äidinsylin.
Työnilo on maisista iloista ylin.
Työ nostaa, tukee ja kasvattaa,
elontiemme se siunaten kirkastaa.

Rakkaus heistä on keskimmäinen.
Sulaa sen seurassa sydän jäinen.
Rinta sen täynnä on taivaista tulta.
Rakkaus kalliimpi on kuin kulta.
Rakkaus kärsivän kuormaa kantaa,
uskoo, toivoo ja anteeksi antaa.
Rakkaus vain kun vallita saa,
Eedeniks muuttuu murhetten maa.

Jumalanpelko on viides sisko.
Hälle sä ovesi sulkisitko?
Muu kaikki kun pettää retkelläsi,
vieläpä viime hetkelläsi,
hän vie sinut majoihin autuuden.
Hän on alku kaiken viisauden.

Uskollisuus se kuudes on vakaa.
Hän haastaa meille kuin aikojen takaa.
Tee uskollisesti työsi kaikki,
min tehtävän täällä sä osalles saitkin.
Ihanteillesi ollos uskollinen,
niin saavutat voitonseppelen.
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Rehellisyys se seitsemäs, ylväs
on kansan kaunistus, tukipylväs.
Sen tie on suora, ei vie se harhaan,
se antaa elolle pohjan parhaan.
Se vieroo vilppiä, nostaa kunnon,
se antaa puhtahan omantunnon.
Kas, vääryys sortuvi juuriltaan,
vaan Rehellisyys se perii maan.

Siis tulkaa seuraamme kaikki jalot,
niin syttyy yllämme ikivalot,
ja riemuretkeksi matka muuttuu.
Vaan Teitä ilman, oi, pohja puuttuu
On paljon turhia kyyneleitä,
kun käydään himojen harhateitä,
kun ihmisarvomme unhotamme.
Vaan Te kun olette oppainamme,
saa Suomi onnen ja siunauksen.
Oi, taivasten Luoja suokoon sen!

/ 926.
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LUPAUS.

Puut aukovat uhkeita umpu jaan,
kevätilta on leppoisa, lauha.
Myös kummulle hiljaisen hautausmaan
kevät nostatti nuoria kukkiaan,
ja siellä on siunattu rauha.

Moni hauta on hoidettu hellimmin,
käden lämpimän varmaan se työtä.
Nimet piirretty kultaisin kirjaimin
on kumpujen muistomerkkeihin
siinä rakkaus ollut on myötä.

Vaan syrjässä, laidassa kalmiston,
liki aidan kolkon ja harmaan
yks köyhä ja hyljätty kumpu on,
saraheinien peitossa hoitamaton,
se unhoon jäänyt on varmaan.

Nyt saapuu äiti ja poika sen luo:
Sinun isäsi lepäävi tässä.
Minun isäni! kallis on sana tuo.

Minä lasken kummulle kukkaset nuo,
hän ehkä on henkenä lässä.
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Oi, isästä kerro! Miks lähti hän pois?
Hän oli niin hyvä, sen arvaan.
Ah, jospa hän haudasta nousta vois,
hän onnen ja riemun kotihin tois,
mun isäni, isäni ai maan!

Vaan äidin silmihin kyynelet saa
ja otsalle hiipii huoli:

Hänen katseensa hennonko sumentaa?
- Sinun isäsi hiljaa hän lausahtaa

väkiviinan hän uhrina kuoli.

Ja hän kertoo kulkeissa keväisen yön
sen äärellä haudan karun
ne kärsityt kohlut-ja tuskan, työn,
kuink' oi' monasti murheesta murtua syön,
surunkylläisen, kaamean tarun.

Jo on vaiennut äiti, ja poikanen pään
niin vakaana, varmana nostaa:

Minä lupaan sen ääressä haudan tään,
oi äitini, raittiiksi, raittiiksi jään,
sitä myrkkyä maista en koskaan!

Minä lupaan sen, isäni, kuuletko sen?
Minä lupaan sen paikassa tässä,
'sinun erheesi, armahin, sovitan sen,
ja rauha nyt siunattu muistolleni
Olet varmaan henkenä lässä.



Eikö kuulunut suhina siipyein,
kun he kulkivat kotitiellä?

Minä poikasen isänsä haudalle vein,
hän lapsiko, lapsiko vielä nyt? Ei,
hän mieheksi varttui siellä.

1922.
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SYLVIAYHDISTYKSEN MARSSI

Yhdy meihin, sisko, veikko,
meill’ on suuri yhteistyö.
Alas sorron julma peikko,
päiväks vaihdu, vainon yö!
Oi, niin monta turvatonta
sortuu kylmään kohteluun,
mutta meitäkin on monta,
eespäin työhön, taisteluun!

Onko lämmin sulia rinta,
onko usko oikeaan?
Sulle silloin kallehinta
tää on työmme ainiaan.
Kussa vääryys ennen kulki
maahan pienet polkien,
siellä lausukaamme julki:
Oikeutta kaikilleni

Missä hoidon tarve suurin,
kussa huuto heikkojen,
sinne luomme suojamuurin
vainotuille veljillen.
Sillä rakkauden valta
vihan liekit sammuttaa,
kärsimyksen kuorman alta
sortunehet nostattaa.

1911.
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LAULU LIINAKOSTA

Näitkö sä Liinukan varsana muinen?
Se oli sievä ja pikkuruinen,
kirmasi vallaton myöhään ja varhain
ja lasten ystävä oli se parhain.

Sitten se kasvoi ja kengitettiin,
se aisoihin, länkihin valjastettiin,
ja se oli nöyrä ja oppivainen
ja isännän äänelle kuuliainen

Se kuormia kuljetti ilonansa,
ei säästänyt Liinukka voimiansa.
Se raatoi pellolla, kaskesmailla
ja useimmin hyväilysanaa vailla.

Se palveli kauvan ja uskollisesti
ja monta se kovaa kärsien kesti.
Söi tyynenä pilttuussa silppuansa,
ei lausunut toisille puutteistansa.

Ja lauhkea oli se aina kuin lammas.
Vaan sattuipa siihenkin aikojen hammas,
jo muuttuvi käynti sen kankeammaksi
ja pää ynnä harjakin harmaammaksi.
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Ja isäntä katsovi vanhaan hepoon:
»Ois aika jo ehkä sun päästä lepoon».
Vaan kiusaaja kuiskaa: »Vielä se jaksaa,
ja markkinoilla se satoja maksaa».

Niin vei hän kirnuhan markkinoille,
sitä kauppasi huijarimiehille noille.
Sitä moittivat vanhaks ja kankeaksi,
vaan lähtipä lopulta sataa kaksi.

Nyt vavisten huijarin ruoskan alla
se lähtee juoksuun ponnistamalla,
vaan kääntää kerran harmaan päänsä
ja katsoo entistä isäntäänsä.

Se katse oli niin kummallainen:
»Tään palkan ansaitsinko ma vainen?»
Ja siin' oli syytöstä katkerata
ja myöskin kaihoa kalvavata.

Kotimatkalla istuu isäntä reessään
ja kirnuhan katse on hänellä eessään.
Se tuntoa polttaa ja samalla jäätää,
vaan ei hän voi sitä mielestä häätää.

Hän saapuvi kotiin, hän töissään kulkee
nyt kai se jo kiinukka silmänsä sulkee.
Ei, ei ne on auki kaks miekanterää!
Ja tunto sen tunnottoman nyt herää.



Hän yönsä synkeät vuoteessa valvoi,
ja yhä se syyttävä katse kalvoi.
Hän itkien haastavi hiinukalleen,
hän puhuu väärin kohtelemalleen;

»Ah, kussa nyt kulkee sun tiesi?
Oi, Iyiinukka, min' olen onneton miesi.
Ma huijarin sataset takaisin annan,
sun kotihin tuon, sua käsillä kannan.»

Hän jättää talonsa, jättää maansa,
hän kulkee etsien Liintikkaansa.
Hän kulkee kysellen talosta taloon
ja rannalta rannalle, salosta saloon.

Ja yhä se syyttävä katse on myötä,
se seuraa päivää, se seuraa yötä.
Se katse vihloo kuin miekankärki
ja viimein häneltä sammuu järki.

Näin, näin sitä ihmistä tunto lyöpi,
ken uskollisuuden rahasta myopi.
Ja onneton on se ihminen aina,
jonka tuntoa syyttävä katse painaa.

1912.
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MEIDÄN RUUNA.

Tää meidän Ruuna on uljas ja suuri,
sen vertaista tuskinpa löytänet juuri,
ei voimaansa koskaan se säästä.
Sen kaula on kaareva, leveä rinta,
ja silkkinä kiiltää ja välkkää sen pinta.
Ei toista se edelle päästä.

Se nöyrästi seuraa, kun lapsikin ohjaa,
sen uskollisuudella ei ole pohjaa,
kun raataa se pelloilla, mailla.
Sen luonto on lempeä, silmät on kirkkaat,
sen katse on kaunis japaljon se virkkaa,
kun suu on sen sanoja vailla.

Kotivainio työstä sen hartaasti haastaa,
se ponnella kuormia raskaita raastaa,
ei toista niin virkkua, virmaa.
Ja varsat kun kirmaavat kesäisin illoin,
niin Ruunakin, vaikka jo väsynyt silloin,
se nuorinna joukossa kirmaa.

Ei puutu sen seimestä heiniä, kauraa,
siks juuri kuin leikillä vetää se auraa,
kun ketokin pelloksi muuttuu.
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Se on perheemme jäsen, sen tietää se kyllä,
sen suosion voitamme hyväilyllä,
ja harvoin se suopea suuttuu.

Ei ruoskaa se tunne, vain puhetta hellää,
ja sille sen korva on herkkä jos kellään,
se ymmärtää ihmisen kieltä.
Se hirnuen isännän äänehen vastaa,
ja sitä hän hoitaa kuin armainta lastaan,
ei pahoittaa soisi sen mieltä.

Näin Ruunamme velvollisuutensa täyttää,
esimerkkiä meille se kauneinta näyttää,
sen lainen olla jos voisi!
Niin tyynenä raskaimmat kuormatkin kantain
näin voimani työhöni ilolla antain
elo onnekas, ihana oisi.
1925.



LUONNON LEIKKIJÄNHUVILLA





1898.

SALOTIELLÄ.

Kuljin tuolla saloteitä,
kuulin metsän säveleitä,
lintuin ääntä kuuntelin.
Lehto lauloi, kuuset kuiski,
harjanteilla hongat huiski,
niin mä niiltä kyselin:

Miksi, salot, soittelette,
puut ja pensaat riemuinnette?
Ja se metsä vastas vaan:

Etkö nähnyt pientä lasta?
Kulkihan se tästä vasta
kevään ruusut poskillaan.

Loitompana kankahalla
läikkyi lähde koivun alla,
reunaan istumaan sen jäin.

Salon lähde, mulle virkas,
noin miks on sun kaivos kirkas?
Ja se lähde vastas näin:

Lapsi tästä äsken- lähti,
ihana kuin aamuntähti,
sitä kuvastaa ma sain.
Ja sen silmän kirkkautta,
ja sen otsan puhtautta
kenties päilyy pinnallani.
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LASTEN RIEMUT.

Kun henkii kesätuulet
ja nurmi vihannoi,
ja leivon laulun kuulet
ja paimenpilli soi,
sä silloin huone heitä,
käy leikkiin mieluiseen,
kun raitis metsä meitä
taas kutsuu vieraikseen.

Kas täällä leikit lyödään
juurella koivujen,
ja täällä herkut syödään
parissa perhosten.
Nyt kesä parhaintansa
on pannut pöydälleen,
kun mettä, marjojansa
se tarjoo vierailleen.

Kun sitten saapuu talvi
valkeine vaippoineen,
käy silloin lapsiparvi
huipulle jyrkänteen.



1898.

Ja sieltä kelkka lentää
kuin huimin hepo vaan,

ei kalpeaksi kenkään
saa jäädä poskeltaan.

Ja jos on kesä, talvi
tai lienee synkkä syys,
ei huolta, kunhan kestää
ainainen ystävyys.
Kun taivas ruskottaisi
ja tuikkis' tähdet vaan,
ja kunhan kasvaa saisi
nää lapset Suomenmaan.
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AAMUKAHVIN ÄÄRESSÄ.

Kukko: Hyvää huomenta, punahilkka!
Miltäs se raaistuu kahvitilkka?

Kana: Ah, se on aivan liian kuumaa,
kieltäni polttaa, päätäni huumaa.

Kukko: Kahvi on hyvää mitä mä kuulen?
Huonolla tuulella, rouvani, luulen.

Kana:] Eipä se olisi kumma lainkaan,
voi mitä unissa nähdä sainkaan!

Kukko: Kerro se mulle, kullanmuru,
kertoen aina haihtuu suru.

Kana: Mull' oli piilossa pesä uusi,
munia siinä jo viisi, kuusi.
Lapset sen löysivät, ai, ai, ai!
Rintani haikean haavan sai.

Kukko: Rauhoitu, rauhoitu, armas Lotta,
eihän se ollut edes totta.
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HIIRI.

Kun illan varjot lankeaa
ja hämy hiipii tupaan,
niin joku hiljaa hipsuttaa
ja liikkuu ilman lupaa.

Se on niin pieni harmaja
ja pehmyt villasukka.
Se öinen hipsustelija
on pieni hiirirukka.

Se etsii leivänmuruja,
kun nälkä näykkii suolta.
Ja siit’ on sillä surua
ja sydän täynnä huolta.

»Kenties! pienen kannikan
luo reiän, alle kaapin
sä kätkit mulle, makean*
sen siitä köyhä saapi!»

Ja nokka pieni kohoksen:
»Ah, tätä herkkupöytää!»
Kun kaapin alta sirusen
se iloksensa löytää.
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Se kepeissä kengissään
nyt leivän luokse hyppää.
vSen sieppaa sievään käpälään
ja suuhun heti nyppää.

Se jauhaa pikku hampahin
se jyrsii, järsii salaa,
ja vielä huomiseksikin
se säästää pari palaa.

Nyt kipin kapin kiipeää
se kaapin laitaa jyrkkää,
On toimessa nyt häntä, pää;
ja takajalka tyrkkää.

Ja kaapin korkeudesta
on laaja näköala.
Kas, siellähän on vuoteessa
se hellä avustaja.

Sua kiitollisna katsahtaa
ja suorii viiksiänsä.
Vaan konsa päivä sarastaa,
se rientää reikähänsä.

19U.
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HIIRIÄ PYYDYSTÄMÄSSÄ.

Katsoppas kummaa, virkkoi Miiri,
tuopa on oikein lystikäs hiiri,
sarvetkin päässä on sankarilla
juuri kuin pässillä puskurilla.
Oivan paistin ma siitä saisin,
kun siihen koskea uskaltaisin.

Se sarvekas vastaa: kaikki ne tässä
ovatkin hiiriä pyydystämässä!
Ylen tyhmä sä oot, sen huomaa kyllä,
näin kaunisko takki ois hiirellä yllä?
Ja jalassa näinkö kiiltävät saappaat?
Vai minut sä paistiksi suuhusi kaappaat!
Koetappas koskea, sarvilla pukkaan
ja kynteni isken pörrötukkaan.
Oon suurempi herra kuin hiiri vainen,
min' olen koppakuoriainen.
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RAPSI JA JOUTSEN.

Joutsen, lintu jalo, valkosiipi
puiston lammikossa hiljaa soittaa.
Rantaselle siihen lapsi hiipi,
hellitellen tarjoo leivänmurun,
lukee linnun katsehesta surun.

Lausuu lapsi sille: »Ah, mun armaan'
mutalammen kesytetty vanki,
surunsyysi, ystäväni, arvaan:
Ahdas asunnokses lie tää lampi,
väljemmillä elo ihanampi.

Saisit siellä valkosiiven kastaa,
missä meren hyrskylaine soittaa,
kussa vaahti löisi rintaa vastaan,
kuss’ on aalto kuulakka ja kirkas
eikö niin, sä kaihomieli, virkasi

1916.

Munko huvikseni, lintu jalo,
sinut mutalampeen vangittihin,
vietiin eloltasi onnen valo,
tehtiin mieli raikas murheiseksi?
hintu jalo, anna anteheksi.
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LINNUNPESÄ.

Aukaise nokkasi,
äiti hyvä,
tässä on suuhusi
siemenjyvä.

Aurinko paistaa ja
käköset kukkuu.
Kauan ne poikaset
kuoressa nukkuu.

Ystävä armahin,
malta, malta:
kuuluu jo vikinä
kuoren alta.

Kohta on pieniä
täynnä pesä,
sitten se vasta
alkaa kesä.

Sitten ne alkaa
soittajaiset,
koivun latvassa
laulajaiset.
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MINNE JOUDUIN?

Särkyi ahdas asunto
minne jouduin juuri?
Loppui pitkä pimento.
Kuultavainen kammio,
et sä ollut suuri.

Täällä silmät huikenee,
eikä tunnu laita.
Ihan sydän vapisee,
emo vielä napisee,
ettei ruoka maita.

Maailma uusi ihmeineen
loistaa silmään nuoren.
Katsoo sitä kummakseeu:

kuulin kaiken mahtuneen
kananmunan kuoreen.

1907.
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ORAVAN PESÄ.

Kas, kuusen latvassa oksien alla
on pesä pienoinen oravalla,
sen poikaset siinä ne leikkiä lyö
ja pikku hampahin siementä syö.

On siinä vehreä, vilpoinen katto
ja naavoista lämpöinen lattiamatto
ja pikkuruikkuiset ikkunat
ja vuoteena sammalet vihannat.

Kun talven tuulet ne metsässä laukkaa
ja lumet ne lentää ja pakkanen paukkaa,
niin oravan pesässä pienoinen pää
se ikkunan reiästä pilkistää.

Ja siitä se näkevi loitos sangen
yli puitten latvain ja valkean hangen.
Kas, susikin alhaalla vaanien käy
ei oravan pesässä pelkoa näy.

Ja kuusonen tuutivi tullessa ehtoon
siell' oravan poikaset tuttuhun kehtoon.
Ja elämä heillä on herttaisaa,
kun kuusen latvassa keinua saa.

1898.



SIEVÄ, VIKKELÄ ORAVA.

Sievä, vikkelä orava,
ken sua hennoisi vangita!
Täällä on raikasta, ihanata,
pesimispuuta vaikkapa sata.

Nuolena kuusenlatvahau laukkaat,
käpyä nakerrat, luntakin haukkaat.
Kysynpä suita, eikös jo ala
tuntua kuivalta moinen pala?

Nyt on kaikki niin lumista, jäistä,
toin sulle hiukan lämpimäistä,
maistas tuosta mun kädestäin,
kirkassilmäinen ystäväin.

Etkös nyt uskalla murua siepata,
sitten takaisin oksalle kiepata?
Katson aivan toisaannepäin,
tuuheaturkkinen ystäväin.

Seikka se ihmetyttävi mua,
että ne hennovat ampua sua,
luodin lingota lämpöiseen
viattomahan sydämeen.

1921.
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JÄNÖ-JUSSI JA KETTU-REPOLA! NEN.

kunta tiuhaan pyryttävi,
jänö juosta hyryttävi,
loikkaa pitkin hankivuorta,
purasevi haavankuorta.
Taas jo kiekkona se kiitää,
lumihiutaleena liitää.

Repolainen pörröturkki
pesän suulla seistä kurkkii
Mitäs siellä sipsuttelet,
hörhökorva hipsuttelet?

Jänö: lempimikseni mä vähän
poljen talvitietä tähän.
Tuli vilu, senhän tiesi,
kun on kylmä tuvan liesi.

Kettu: Tule meille, Pupuparka,
miksi olet kaino, arka?
Meill’ on paljon polttopuita
lämmitellä sääriluita.
Pannaan hyvä hoittu pesään,
viivy vaikka ensi kesään.



Jänö: Suuri kiitos kutsumasta!
Mull' on myöskin viisi lasta,
nekin tupanasi tuon ma,
sen jos sallit, kettu kuoma.

Kettu: Vielä kysyt, velikulta,
kaikin saatte suojaa multa.
Joudu, joudu, nopsajalka!

{itsekseen)
Nyt ne mulle kestit alkaa.

Yli hangen jänö luippii,
korvat hörhöllänsä huippii,
juoksee, että viikset vilkkaa
Kettu-Repolaista pilkkaa.

Repolainen pörröturkki
pesän suulla seisoo, kurkkii.
Vesi kielelle jo kierii,
mutta päivät, viikot vierii -

eipä jänö tuonutkaan
surman suuhun poikiaan.

166



167

SATAKIELI.
(Tarun mukaan)

Kun tarhasta Eedenin ajettiin
pois Aadam ja Eeva ennen,
heitä seurasi koira uskollinen
ja lintunen välkkyväsiipinen,
moni muukin mukahan mennen.

Vaan portilla enkeli estelee:
»Jää luoksemme, satakieli!
Siellä pahassa maailmassa mitäpä teet?»
»Oi, laulelen lohdun säveleet»,
sanoi lintunen hellämieli.

»Minä teen sulle ensin ystäväntyön,
jonka arvoa nyt et arvaa.»
Ja hän kosketti kädellä hiljalleen
höyhenpukuhun kullanvälkkehiseen
heti oli se tuhkan harmaa.

Ei nurkunut muutosta lintunen,
ei enkelin »ystäväntyötä»,
vaan jäljestä Eevan ja Aadamin
se liiteli sydämin sykkivin,
näin ollen murheessa myötä,
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Ja ihmiset kulkivat maailmaan
ja paljon nyt onnesta puuttui.
Jota kauemmas Eedenin tarhasta
he eksyivät maailman matkalla,
sitä kovemmaks sydän muuttui.

Satakielen laulelo turhaan soi
sulohelkettä hellää, hyvää.
Tyly kohtelu raukan palkkana vaan
moni herttainen laulaja surmataan -

ei missään sääliä syvää.

Sillä kieli sen pienoisen laulajan,
joka sävelet sointuiset antoi,
oli mielitty maailman rikkaitten,
ja huippuna hienojen herkkujen
sen juhliva pöytähän kantoi.

Pakopaikkaa etsien lintunen
nyt enkelin apua kiittää:
kas, kullanvälkkeiset pukineet
bis kätkön kauas jo ilmaisseet,
vaan harmaja suojaksi riittää.

Niin ihmisen tähden katkeraan
satakielinen surevi silloin.
Se kaihoo riemuja Eedenin
ja sinne pyytavi takaisin
oi, täyttyykö toivonsa milloin?



7 912.

Ei päivin rohkene laulella,
vaan kaikki kun uneen vaipuu,
se silloin vaikeroi murhettaan,
kadotettua Eedenin onneaan.
Soi laulussa kutsu ja kaipuu.

Kun valvoo ihminen vuoteellaan
ja raskas on rauhaton mieli,
satakielen hän kuulevi säveleen
paratiisinsa muistavi kadonneen.
»Sinne kutsutko mua, satakieli?»
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EMÄTIKKA POJUTTANSA TAKOMA
HÄN OPETTAA.

Emo: Varpahista sääntö näin:
Kaksi ylös,
kaksi alaspäin!
Kynsin kiinni tartu,
kiipijäksi vartu!
Runkoon painain pyrstösulat,
vältät putoamispulat.

Poika: Mua hiukan peloittaa,
korkeuskin päätä huimaa,
sydäntäni ihan tuimaa,
viel' en tohdi aloittaa.
Heimot viel' on varpahat.

Emo: Rohkeutta hiukan vain!
Nokka puuhun iske tik,
taas jo toiste tik, tak, tik!
että kaikaa korpimaa,
lastut kauas lentää,
toukka suuhun entää.

Poika: Viel' en taida takoa,
nokka hento mulla.
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Siispä toukka makea
pistä sinä suuhuni,
nokka vankka sulia.

Emo: Voi, sua pieni laiskuri!
Annas nälkä näykkii suolta ■—tästä lähtein saatkin itse
ruuastasi pitää huolta.

Näin se emo oppitunnin
ankarana lopettaa:
I,uontopa se tikanpojan
takomahan opettaa.
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LAPSI JA TIAINEN.

L,apsi: Tipu, tipu, tiainen,
kuulin äänes, tunsin sen.
Se on yhtä kirkas aina,
arkena ja sunnuntaina.

Talven tuuli puissa ryskää,
etkö saanut edes yskää,
kun ei kintahia sulia?
Kaksi paria on mulla.
Toiset annan sinullen,
Tipu, tipu, tiainen.

Armas talvituttuni,
saat mun villanuttuni.
Päällystakkia ei sulia,
kuinka voitkaan toimeen tulla
talven säissä ankarissa,
tulipalopakkasissa?

Tiainen: Lapsi kulta, ällös sure,
mua pakkanen ei pure
eikä vilu mua haita:
mull' on lämmin villapaita



untuvista hienoisista
alla höyhentakkini.
Tammin on mun lakkini.

Tapsi: Mutta eikös nälkä haittaa,
kun ei ole sulia aittaa,
pienintäkään pellonsarkaa?
»Säälin sua, tinttiparkaa.

Tiainen: Tuoja kattaa mulle pöydän,
aina siitä sirun löydän.
Kun on vähään tyytyväinen

Lapsi: Ah, vaan oksa on niin jäinen.
I,ennä taakse ikkunani,
siin' on lintulaudallani
sulle aina aamiaista.
Tule, herkkujani maista!

Tiainen: Sydämesi on kuin kulta,
kiittäin otan lahjat suita.
Tiedän: Tuoja meitä auttaa
hyväin lasten kätten kautta.

1927.
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KISSAPÖPPÖ.

Kissapöllö, lintu yön
teki juuri tarkan työn:
laati soman kammion
suojaan vuorenonkalon.
Kantoi sammalia suon
pehmikkeeksi pesän tuon,
sisusti kuin sametilla
rinnan oman untuvilla.

Siell' on pienet piilossaan
pehmoisilla patjoillaan.
Jylisköhön ukkonen
päällä pöllön pesäsen,
käyköön tuuli tunturin,
heili' on rauha herttaisin.
Päivän nukkuu perhekunta
nähden kaunihinta unta.

Vaan kun loistaa öinen kuu,
vuoret kaikaa: huu, huu, huu
Pöllö silmin kiiluvin,
liikkein pehmein, hiljaisin
pojillensa eineen palaa
etsii hiiviskellen salaa.

7979.
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VIERAISIINPA.

Hiiripä naapurit kutsui kestiin,
emo se hyöri,
poikaset pyöri,
lattia laastiin, portaat pestiin.

Pantiin pöytähän herkut hyvät:
juustoa, voita
ja makkaroita,
herneet ja pavut ja vehnänjyvät

Vieraita saapuu paljon kyllä,
äiti ja mummi,
lapset ja kummi,
kaikilla juhlavaatteet yllä.

Herkkuja hyviä vieraat kiittää.
Hampaat ne naksaa,
syödä he jaksaa,
vieläpä kotijoukolle riittää.

»Näin mistä saitkaan lihat ja kalat?
kysynpä suita
emäntä kulta,
meillä on kotona kuivat palat.»



»Ainahan sitä, kun liukkaasti liikkuu,
reikiä kaivaa,
polkuja raivaa
aitassa paistit ja makkarat riippuu.

Siellä on hinkalot, laarit laajat,
meij erivoita,
ja piirakoita,
juustoja, munia rivit taajat.»

»Niin, mutta meillä on kissa häijy,
suuri ja julma,
siitä on pulma,
aina se pienten retkiä väijyy.»

»Onhan se meilläkin nimeltä Tuuro,
viiksiniekka,
kynnet kuin miekka,
vaan se on onneksi vanha ja kuuro.»

1910.
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PELTOHIIRI.

Peltohiiri silkkiturkit yllä
oli uutterasti kävelyllä,
hiljaa hiiviskeli sukkasissaan,
lymyellen lyykki kumarissaan.

Kesämailta löytyi paljon hyvää,
navakasti pieni jyrsi jyvää,
pyyhki viiksiänsä, nuuski nenin,
siellä viihtyi, missä muonaa enin,

Pesän soman teki turpeen alle,
siinä tuntui pienen turvaisalle.
Oli lämmintä ja kodikasta,
syntyi monta sievää hiirilasta.

Teki myöskin aitan aivan hiljaa,
siihen syksyn tullen kantoi viljaa
pellon täyteläistä tähkäpäistä,
juhla-ateriat laittoi näistä.

Tuli talvi, hanki pellon peitti,
pesässänsä hiiri herkut keitti,
pienoisensa runsahasti ruokki ■—

mutta toinen hälle pellon kuokki.
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MIRRIT KOURUSSA

Tässä on taulut
ja tässä on sienet,
ja tässä on opissa
ystävät pienet.

Nyt sietäs olla
sukkelat tuumat,
Mirrillä aivan
on korvat kuumat.

Tästäpä tulee
lystikäs juttu:
Clii , clcl, cLSL

se on vanha tuttu.

Mutta sitte se
tuleekin tenä,
voi, sua pikkuinen
nykerönenä!

Mikä ne kaikki
koukerot kummat?
Niin ne on eessä
kuin pilvet tummat.



1910.

Alku on hankala,
ahkera voittaa
kyllähän Missukat
parhaansa koittaa.

Keitä vain läksy
liukkaasti luistaa,
sille se kukkokin
munia muistaa.
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OSAATKO TUKEA?

Osaatko lukea, armas Tuttu?
Tässä on koirasta hauska juttu:
kuinka se osasi kättä antaa,
osasi äidin koria kantaa,
kuinka se ain' oli lasten myötä,
kuinka se valvoi monta yötä,
pitäen talosta tarkkaa huolta.
T/Ueppas kaikki, Tuttuni, tuolta.

Mutta niin ainakin uskon minä:
se koira on ollut juuri kuin sinä

E
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VALOKUVAAJASSA.

Ei saa silmiä räpyttää,
ei saa päätänsä kääntää,
ei saa heilua hännänpää,
ei saa viiksiä vääntää!

Korvat hörössä kokottaa
mestarin eessä missit.
Eihän nyt noin saa mokottaa,
iloa silmiin, kissit!
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YSTÄVYKSET.

Heit' oli viisi: mummo ja ukki,
Maija tyllerö
ja nukke lyllerö
ja viides vallaton kilipukki.

Heili' oli rannalla mökki oma,
ränstynyt seinä
ja katolla heinä,
vaan se oli lämmin ja soma.

Ja Maija hän oli, sen kyllä arvaa
veikeä vessu
ja paitaressu,
ja kili se oli harmaa.

Seu oli parta alulla juuri
ja korvat pystyt
ja sarven nystyt.
Eikä se ollut suuren suuri.

Maija ja kili oli ystävät oivat,
kesämailla
he huolta vailla
telmivät, teppuroivat.
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Kerran tyttönen kilin selkään
nuken istutti.
Hopsis, heponi!
Ja nukke huusi: »Oi, pelkään!»

Kili kippas kuin ukonnuoli,
nukke töksähti,
maahan möksähti.
Maija parkui: »Se kuoli!»

Kyllä se virkoo, arveli kili,
suuhunsa sieppasi,
ilmahan kieppasi.
Voi sua, hulivili!

Ukin verkotkin hongan haarassa
saivat reikiä
kili veikiä,
nyt on selkäsi vaarassa.

Mummo se istutti pellon laitaan
kaalit ja pavut,
keittojen maut,
ja pani ne pisteaitaan.

Kilipä herkut ne hyvät äkkäs,
tekipä mieli,
vesissä kielin
aidan se kumoon päkkäs.
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Kaalit ja pavut se suuhunsa nyppi,
vieläpä sotki,
tallasi, potki,
ja ilosta veitikka hyppi

Se oli sentään liikaa tnelkeen.
Nyt tuli tili:
läävähän kili,
ja ovi se pantiin telkeen.

Ystävä seisoi takana oven,
hellästi huuteli,
raosta kuunteli,
ja suru se täytti poven.

Heltyi mummo ja päästi pukin.
Voi riemua kilin,
sen hulivilin,
ja riemua Maijan ja nukin!

Ilosta kili järkensä hukkas,
kun nuken se äkkäs,
päin päätä se päkkäs,
ja mummoa, Maijaa se pukkas.

Vaan kerranpa sattui kummat eteen
rannalla leikkuissa,
kivillä keikkuissa
t3'ttönen mulskahti veteen,
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Kili se vallaton valmiina heti:
jalkahan tarrasi,
hampahin harrasi,
ystävän kuiville veti.

Ja se oli uljasta, pelvotonta,
ja siitäpä kili,
se hulivili,
sai anteeksi syntiä monta.
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LYPSYLhÄ,

Mun kuttuni, muu tuttuni,
nyt seiso aivan kiltisti
ja anna maitos makea,
niin tehdään hörkkä sakea.

Mun vuoheni, mun uuheni,
sä eilen kaadoit maitosi,
kun jalkas potkit pyttyhyn,
niin lypsy meni myttyhyn.

Mun vaikoni, mun palkoni,
ma kylmin korvallistasi
ja paarmat pahat häädän pois,
niin jalka hiljaa seistä vois.

Näin armahain, sun tyyneks sain,
nyt kestä, kauno, hetki vain,
niin pääset taaskin hakahan
luo pienen kiliveitikan.
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LUMIUKKO.

Valmiina on jo
silmät, suu,
valkea paita,
puku muu.

Hatunkin vielä
päähän saat,
kätehen valkeat
hansikkaat.

Jalkahan kiiltävät
saappahat,
harteille helmiset
kauhtanat.

Tottapa sitten sä
kestänet
Pohjolan paukkuvat
pakkaset

uljaana, jäykkänä,
jurona.
Keväällä pulppuat
purona.
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LUISTEUUOPISSA.

Niin soman somat luistimet
sai jouluks pikku Ulla.
Kuin seisomaan nyt oppinet
sä tyttö tunttarulla?

Ne veikko laittoi jalkahan
ja veti remmit piukkaan.
Nyt sois jo tanssin alkavan
sen pinnan päällä liukkaan.

Ja Ulla koittaa parhaintaan
sai heti kuperkeikan.
Vaan vähät tuosta, nauraa vaan
ja turvaa apuun veikan.

Ja somaan tumppu tupukkaan
nyt veikko hellä tarttuu,
Ja Ullan suu käy supukkaan,
ja jalka hento varttuu.

Kuin timantti niin hohtava
ja sileä on silta,
ja Ulla osaa luistella
jo ennenkun on ilta.
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Ja veikko, vanha taituri,
hän vie kuin isä lastaan.
Kas tuolla kotilaituri
jo ottaa heidät vastaan.



ON LAPSIEN LASKIAINEN.

On päivä heleä helmikuun,
on lapsien laskiainen.
Lumihuurre välkkää oksilla puun,
ja hanki on hohtavainen.

Ei huolten hiventä lainkaan näy,
kun koulustakin on lupa.
Ja ah, kuinka ahtahaksi nyt käy
se viihtyisä kotitupa.

Niin kutsuu kuin ystävä ystävää
nyt lapsia laskiaismäki.
Mies se joka ensin ennättää!
näin tuumivi nuori väki.

Kas, kas, kuinka kumman kiireissään
on kelkkani rautainen jalas!
Me kummulle kilvaten kiivetään
ja tuiskuna tullaan alas.

1928.

Saa riemua siellä sydämiin,
saa kirkkaaksi katse raukee.
Ja sielläpä kasvoihin kalpeisiin
punaruusut raikkahat aukee.
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HANGEN HARTEILTA

Mäenrinta hohtaa
tähdin tuhansin,
sinne tie nyt johtaa
Antin, Allinkin.

Tuohon kilpajoukkoon
vaan kun ennättäis.
Kenpä tuvan loukkoon
velttona nyt jäis!

Kaikki kylän lapset
sinne kiiruhtaa.
Kuurassako hapset?
Sitä hauskempaa.

Tuulen siivin alas
päältä hyppyrin.
Nähdään kenen jalas
viepi vinhemmin.

Liukas suksen latu
laaksoon kiidättää.
Niinkuin kaunis satu
mäenlasku tää.



Päällä siniholvi
heille hymyillen.
Tästä reipas polvi
nousee Suomellen.

1929.
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KEVÄTLAULU.

Nyt herää horroksista maa,
nyt pääskyt, peipot palajaa,
kun taittui talven valta.
Nyt välkkyy vienot siniveet,
ja elon uuden säveleet
soi kirkkaat kaikkialta.

Mi riemu puron juoksussa,
mi tenho kukan tuoksussa
ja lauleloissa tuulen!
Kuin ihanata satua
niin uutta ja niin tuttua
ma kaikkialta kuulen.

Nyt maamies kylvää siementään
on sillä kiire itämään,
ja oras päänsä nostaa.
Ja kaikki, jotka hengen saa,
ne taivaan valoon kohoaa,
pois pyrkii pimennosta.

Niin, enkös, enkös minäkin
pien’ taimi suuren tarhurin
nyt valoon nousta soisi?
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Kuin kukka puron partaalla
ma enkös miellä hartaalla
nestettä elon joisi?

Ma kasvaa tahdon raitisna
kuin nuori koivu kunnaalla
tai sinirannan raita.
Pien' taimi suuren tarhurin
on kiire nousta mullakin
n3i; kohti valonmaita.

1925.
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KEVÄÄLLÄ.

Kevätpäiyyt jo sulatti roudan ja jään
elonvirttä nyt tuuletkin soivat.
Ja vihanta korsi nyt nostaa pään,
purot karkeloivat.
Jo vuokkoset kilvaten tekevät terää,
ja unesta turpehen toukkakin herää,
siniaaltoset ilakoivat.

Kuin neitonen nuorissa haaveissaan
on rannalla koivahainen
veen kalvosta katsellen kuvastaan,
ja sääski ja kimalainen
ne keväiseen kuorohon kilvaten yhtyy,
ja pääsky jo pirttinsä tekohon ryhtyy.
Oi, riemuitse, lapsukainen!

Käy luonnossa mahtava uudistustyö,
elonairuet kuolon kun voittaa.
Ja sun suonesi samassa tahdissa lyö
ja samaa ne säveltä soittaa.
Niin aamujen riemuhun sinäkin herää,
sen päivyen varalta aarteita kerää,
mi kerran sun kulkea koittaa.
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Kudo kultaista kangasta unelmain,
elo antavi kaunihintaan.
Valekukkihin ällös sä tyydy vain,
jotka saavutit halpaan hintaan.
Ne aukee sun eteesi pyhäiset puistot.
Jalon kilpailun konsaan ei murene muistot,
ne kätkeös syvälle rintaan.
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KEVÄT ON SAAPUNUT.

Päivä jo kultia kummuille jakaa,
kiuru jo palasi merien takaa.
Kuuletko purojen riemuisan juoksun,
tunnetko männikön pihkaisen tuoksun,
kuuletko ilmojen soiton?

Kevät on saapunut hempeä, hellä.
Murhetta mielessä oisiko kellä?
Käköset lehdossa kukkuvat kultaa,
aura jo viiltävi vainion multaa,
sorsa se salmia soutaa.

Kevät on iäti uusi ja nuori,
nuortuvi korvessa harmaja vuori.
Keväiset herkät ne puhkeevat honkaan
ihminen, ah, kuinka nuori hän onkaan
kevät kun silmuja aukoo.

Kevät on nuorison autuas aika,
siinä on vastaisten toukojen taika.
Kaunis kuin keväisen aamun on rusko,
hyvän on voittohon nuorison usko,
kaunista kaihoovi rinta.



Kirkkahat keväimen aamut ja illat,
maasta on taivohon siintävät sillat.
Untelo, keväimen kutsumin herää,
riennä, sen sointuja sieluusi kerää,
ennenkuin tummuvat illat.

1920.
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SINIVUOKKO.

On kaunis, kirkas huhtikuu,
on paljahana vielä puu
ja lunta paljon maassa.
Vaan katso, silmä sinervä
nyt päivän puolla mättäällä
jo aukee kotihaassa.

Sa kevään ensi kukkanen,
sa lapsi armaan päivyen,
taas terve tultuasi!
Taas päivän maasta viestin tuot
ja hankeen kylmään kevään luot,
sä vieno, sulollasi.

En hennois taittaa varttasi,
vaan katsos, pieni siskoni
on sairas tuvassamme.
Hän ehkä vielä virkoaa,
kun sinut, armas, nähdä saa.
Oi, viivy ilonamme!
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SINIVUOKKO.

Laaksossa vielä on paljon lunta,
sen alla apilat,
angervot valkeat
nukkuvat syvää unta.

Hiihtelen hiljaa metsikön rantaa
tuttuja latuja,
kuuntelen satuja,
tuuli ne korvaani kantaa.

Kestä ei kahlehet talvisen säänkään
Pälvi jo tuolla on
hohteessa auringon.
Ah, mitä siinä mä näänkään!

Vuokkonen, kevähän ensimmäinen
umppusi aukaisit,
oi, että uskalsit,
vaikka on kehtosi jäinen.

Niin, sinä uskoit päivyen kultaan,
lempesi heräsi,
aukaisit teräsi,
tyydy et mustaan multaan.
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En sua poimi, uhmaaja säiden.
Antaos mullekin
uskallus uljahin
kukkia keskellä jäiden.



KEVÄÄNhAUhAJA.

Oman rintani riemuja laulelen,
oman onneni suurinta juhlaa.
Minä soittelen säveltä keväimen,
joka kunnaille kukkia tuhlaa.

Minä laulan, kun vaiti en olla voi
elononnesta ihanimmasta.
Sävel tuttava lehdosta lempeenä soi
minä kuulen, kun ystävä vastaa.

On yhteinen meillä jo laulupuu,
ja kestävi keväimen säitä.
Oma pirttikin pieni kun valmistuu,
niin silloin me vietämme häitä.

1923.
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1923.

KEVÄT JA KERTTU.

Kevät kuiskii: ma voiton saan,
talven taittui jo valta.
Heräs vuokko jo kotihaan,
nousi hankien alta.
Kohta tuoksuvi tuomenterttu,
tullos leikkihin, pieni Kerttu!
Kummut kultia täynnä on,
kohta alamme karkelon.

Suli kinos ja järven jäät,
korsi kurkkivi maasta.
Perhot, mettiset siivekkäät
näin ne Kertulle haastaa:
Etkös tunne? oon vanha tuttu,
vaikka uusi on mulla nuttu.
Käyös kanssamme leikkikin
metsän suurehen salikin!

Palas pääsky jo Pohjolaan,
sorsa lammella soutaa.
Sinipiikaset Kerttuaan
kesälehtohon noutaa.

Siellä hetket ei haivu hukkaan,
Kukat käärimme Kertun tukkaan
Sukat riisu ja kengät pois,
kevyt karkelo' silloin ois!
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ENSION MYLLY.

Vaahdoten ja vallatonna
kevätpuro ryöppyääpi,
kastaa partaan kukkasia
ohimennen pyörittääpi
siipiä Ension myllyn.

Päivä paistaa kirkkahasti,
kosken lailla puro pauhaa,
mylly pyörii reippahasti,
yöt ja päivät jauhaa, jauhaa
tuo Ension uljas mylly.

Arveleepi Anni sisko:
rupesitkin mylläriksi,
sunhan piti tulla kerran
vähintäänkin vänrikiksi
tai kuninkaan kruunua kantaa

Enpä enää vaihtais virkaa,
enpä kruunuun kuninkaiden,
mylläri on rikkahampi
kuin on mahtavimmat maiden
kun kultia myllyni jauhaa.



1921 .

Jauhan ilot isälleni,
onnen äidin elontiehen,
riemun suuren siskolleni,
veikolleni mieltä miehen,
kotitanhuille hopeita, kultaa.
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SAMAN LUOJAN KÄSIALAA

On lähtenyt hanki jo maasta,
kevätlaulua laineet soi.
Joka lehvä on kieli mi haastaa,
puro pulputen tarinoi.

Täynnä eloa hehkuvata
on vesi, ilma ja maa.
Sopusointua ihanata
terä tähtimön heijastaa.

Sama henki on jokaisessa
sama oikeus onnehen,
maan madossa, ihmisessä
ja kuvussa kukkasen.

Saman Luojan se käsialaa,
mikä hetkisen hengittää,
mikä hetkisen hehkuu ja palaa
tai vilussa värjöttää.

Voi sitä ken runnellen, raastain
käy Luojansa temppeliin!
Sen tuomio nousee maasta
ylös taivaan korkeuksiin.



1929.

Voi sitä, ken lisää taakkaa,
näissä huojentaa sitä voi!
Maan alhosta tähtiin saakka
kun heikonkin huokaus soi.
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NUORELLE PUULLENI.

Sinut istutin, hentoinen, pieni puu,
kevätpäivänä Suomen multiin.
Minä heitän sun hellien
maaemon huomaan
kevätvehreitä kerkkiä,
lehviä luomaan,
minä heitän sun päivyen kultiin.

Sulle haastelen, hentoinen, pieni puu:
Oi, syvälle painaos, juuret!
Juo voimia hetteistä
maaemon armaan,
niin jaksat sä jalosti
varttua varmaan,
kas, mulla on toiveet suuret.

Minä toivon sun nousevan päivää päin,
niin uljaana latvaasi kantain
ja oksias laajalle
levitellen,
niin vienosti tuulessa
humahdellen
ja varjoa viivasta antain.
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Ja silloin sun latvaasi, uskon sen,
kevätkäkönen istahtaisi.
Se kultia kukkuisi
Suomelle siellä,
näin, näin minun puuni,
mi pieni vielä,
kotiseutua kaunistaisi.

Ja jos syksyn myrskytkin myllertäis,
et säikkyis, mun puuni, näitä.
Sinun latvasi laulaisi
laulua tummaa,
se tarua kertoisi
kaunista, kummaa.
Minä uskon sun uhmaavan säitä.

Olen itsekin vielä kuin nuori puu,
sun laillasi kasvaa jos saisin!
Joka vuosi me vartumme
vaaksan verran.
Päin päivyttä pyrkien
minäkin kerran
kotiseutua kaunistaisin.

1925.
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PEIPON PESÄ.

Koivun oksaan korkealle
teki peippo pesän,
tiriteijaa, tiriteijaa
lauloi kaiken kesän.

Muni munat kirjavaiset,
niistä pojat kuori.
Siivet somat, untuvaiset
emo armas suori.

Kävi siinä vierahissa
naapurista rastas.
»Tule kummiks», peippo pyysi,
»kernahasti», vastas.

Sitten alkoi laulukoulu,
tiri, tiri teijaa.
Lempeästi kesätuuli
peipon lasta heijaa.

Eikä lapset, liinahapset
henno säikytellä,
että rakkaat riemurinnoin
saavat viserrellä.

1915.
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KAKSI ONNELLISTA.

On koti pieni puussa,
on pesä pehmoinen.
Nää kaksi toukokuussa
jo rakensivat sen.

Ja siihen joka korren
he kantoi nokassaan
ja alla kotiorren
he lauloi riemuaan.

Ei heiltä mitään puutu,
on elo ihanaa.
He toisilleen ei suutu,
oi pientä onnelaa!

He laulaa aamuin, illoin
kiitosta Ivuojallen.
Ja hartahana silloin
ma sitä kuuntelen.
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MINKÄ PENSAAN JUURESSA?

Sorsaemo sorea,
kesälintu korea
juhlavaattehissaan:
sinipeilit siivissä,
täplät somat liivissä,
harmahtava takki,
päässä vehree lakki
seisoo rannan ruohossa
aivan aatoksissaan.

Katselee ja kuuntelee,
oisko vaaraa missään.
Uteliaille ilkamoi,
itseksensä pakinoi:
Asun täällä suuressa
luonnon temppelissä.
Minkä pensaan juuressa
mull' on munat piilossa
kenkään ei voi arvata.
Kaisla vain ja kanerva
tietää salaisuuden,
pesäpaikan uuden,
vaan ne eivät kieli,
miss' on porraspieli.
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Poikaset kun sieltä tuon,
kaikkein katsella jo suon.
Hämmästyvät heinätkin,
yksin vuorenseinätkin.
Kiitos kaikkialta soi,
rannan leppä aprikoi:
Nuo on kaunihinta,
minkä armas loi.
Suviaalto hyväilee
untuvaista rintaa.



214

METSÄN TARINOITA.

I.

TAPIO NEUVOO NYYRIKKIÄ.

Tapio Metsolan kuningas,
tummien vaarojen valtijas
nuorinta lastansa neuvoo ja manaa,
monta hän lausuvi viisasta sanaa:
Nyyrikki poikani, silmäini valo,
omasi on tämä Metsolan talo,
kaikki sen salit ja kammiot oivat,
kuohuvat kosket, mi lauluja soivat.
Kasvaos kauniisti tähtien alla
niin kuni petäjä kankahalla.
Allöskä säästäkö työtä ja vaivaa,
kuusikot karsi ja risukot raivaa!
Kasvata kunnaille kukkaa ja marjaa,
hoitele hellästi Metsolan karjaa!

Yhtä mä varoitan: Ahtia karta,
Mistäkö tunnet? Sillä on parta
vaahdosta vallan ja ilkeä mieli,
monta se Metsolan väestä nieli.
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11.

NYYRIKKI NÄKEE AHDIN.

Iltana muudanna, kukkui kun käki,
Nyyrikki Ahdin jo rannalla näki.
Helmet sen päässä ja parrassa hohti,
tähtien riemuhun mielen ne johti.
Oi, kuinka kauniina ääni sen soikaan,
luoksensa linnaansa pyysi kun poikaa.
Nyyrikki Tapion neuvoja muistain
vastasi Ahdille päätänsä puistain:
Kiitospa kutsusta, tulla ma voisin
Ahtolan linnahan, kala jos öisin.
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METSÄSSÄ LEIKKIMÄSSÄ,

Tass' on metsän kaunis tupa
ikihonkineen.
Tääll' on leikitellä lupa
päällä sammaleen.

Oravakin oksaltansa
yhtyy leikkihin,
jänö-jussi poikiansa
tuopi tanssihin.

Terve peippo, terve rastas,
tilhi töyhtöpää!
Meill' on metsän siimeksessä
monta ystävää.

Sirkutelkaa siskot meille
virsi metsolan,
sydän sykkii hellä teille
lasten ainian.

Parhaintansa metsä hyvä
meille tarjoaa:
täss' on lähde kirkas, syvä,
siitä juoda saa.
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Mesimarjat hohtaa tuolla
meille mieluisat,
muurain kellottavi suolla,
täällä mansikat.
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METSÄN ILTARAUHA.

Ei liiku korsi, lehväkään,
ei huoju salon puu.
Jo siiven alle painoi pään
pien' lintu sävelsuu.
Ja kielokaisten kupuihin
nyt helohelmin kirkkahin
jo kaste laskeuu.

Nyt honka harmaa unelmoi,
ja kuusi uinahtaa.
Ei enää paimenpilli soi,
on kaikki rauhaisaa.
Myös muurahainen vireä
nyt pitää lepohetkeä,
työn, touhun lopettaa.

Pien', soma leppäkerttukin
jo vaipui vuoteelleen,
sai leiniköltä lehväsen,
se hento peitteekseen.
Ja perho simsiipinen
jo nukkui kupuun kukkasen
kuin tuutuun turvaiseen.



1921.

Ma Tapiolan linnoihin
nyt hiivin hiljaa vain.
Ah, hennoisinko häiritä
ma unta nukkujain!
Ma vaivun sammalmättäällen,
yön hiljaisuutta kuuntelen,
saan rauhan rintahain.
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ILLAN RAUHA

Hanki maassa,
kuura puussa.
Taivas hohtaa
illan suussa.

Päällä tähti
tuikkivainen,
alla oksa
huojuvainen.

Ei nyt hirmun
hallit hauku,
erämiehen
pyssyt pauku.

lystiksensä
liikkumassa,
hörhökorvat
kiikkumassa,

On riin tyyntä,
turvallista.
Tuolta korven
uumenista

henkii illan
tuuli lauhat
huokuu salon
suuri rauha.
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UUONNONKIRJAA LUKEMASSA

Ukki on luvannut viedä Mirjan
lukemaan lehviä luonnonkirjan.

Suuntaavat kulkunsa metsäteille,
poluille, kukkakumpareille.

Kevät on sinne saapunut juuri,
luonnonkirja on kaunis ja suuri.

Metsässä siellä on ihanata.
monta he tapaavat tuttavata.

Tuolla on vuokko ja metsätähti,
peipponen oksalta lentoon lähti.

Kantaa korttansa muurahainen,
surraa somasti kimalainen.

Orava honganlatvasta kurkkii.
Riisu jo, veikkonen, talviturkki.

Pupukin, pilkkii pensaan takaa.
Tyttösen katse on kysyvä, vakaa.



Niin, mutta missä nyt on se kirja?
Kysjry ukilta pikku Mirja.

Sitähän juuri nyt selailemme,
kuvia kauniita katselemme.

Kuolleita kuvat on kirjoissa muissa,
henki on täällä myös kukissa, puissa.

Luonnonkirjassa kuvat elää,
ihmeen ihana sävel helää.

1927.
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PIENI METSÄMIES.

Pien’ Nauri läksi metsällen,
hän pisti päähän myssyn
ja miehen lailla kätehen
hän otti jousipyssyn.

Hihei, nyt näätte sankarin,
hei, tulkaa, jänöjukat!
Saa tulla vaikka karhukin
ja vaikka korven hukat.

Näin hihkuen ja huudellen
hän kulkee teitä karjan,
hän maistaa vettä lähtehen,
syö mättähältä marjan.

Kas honganoksa heilahtaa,
käy rapse: rati, riti.
Nyt Iyaurin pyssy paukahtaa,
ja läheltä se piti.

Ai. voi, se onkin orava,
suo anteeks karhuks luulin,
kun ripsettä ja rapsetta
ma hongikosta kuulin.



224

Ei, karhu astuu raskaammin
kuin minun pieni jalkan',
vaan kosk'et, kosket ampunut,
niin tästä saat sä palkan.

Ja käpy kaunis singahtaa
juur’ kohti Laurin nenää,
ja Lauri lupaa: oravaa
en ammu koskaan enää.

Niin joutuu ahon laitahan
se pieni pyssymiesi,
ja siinä alla katajan
on jänön kotiliesi.

Nyt kanervikko rapsahtaa,
hän näkee selän harmaan,
ja taaskin pyssy paukahtaa

se korven hukka varmaan.

Vaan jänö virkkaa hädissään:
Ken metsämiesi lienet,

saat multa viedä vaikka pään,
vaan säästä pojat pienet.

En poikiasi ammu, en,
ma ammun korven kukkaa.
Ja jänö kaarin etehen
tuo monta poikarukkaa.



- En ammu ainoata, en,
vaikk’ oisi niitä sata!
Ja kaikki pienet Laurillen
ne tekee kunniata.

Nyt kääntyy Lauri lähtemään:
Vaan mikäs tumma tuolla?

Ja sankar’ suuri säikähtää,
niin ett’ on aivan kuolla.

Se kontio kai karvainen
mi metsikössä makaa,
vaan sankar' luonnon rohkaisee
ja ampuu kiven takaa.

Huhei, nyt turkkiin tuuheaan
se lentää Laurin nuoli.
Ei liiku peto paikaltaan,
se varmaan siihen kuoli.

Nyt kiitää kotihin
ja kertoo sankarmiellä:

Ma ammuin metsän karhunkin
se kuolleena on siellä.

Vaan kun on ilta ehtinyt
ja karja kotiin liikkuu,
niin ruskolehmän kyljessä
se Laurin nuoli kiikkuu.

1913.
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PIENI PAAVO.

Paavopoika aivan yksin
suureen metsään juoksi,
saapui siellä järven rantaan,
suuren harmaan hongan luoksi

Kohta honka virkkoi tälle
metsänkävijälle:
»Jääös ystäväksi mulle,
sievän sadun kerron sulle.

Hongan luona kasvoi kuusi,
sekin kohta huusi:
»Tullos ystäväksi mulle,
kultakävyt kasvan sulle.»

Kaunis koivu hymyellen
puhui poikaselleni
»Jääös ystäväksi mulle,
mahlat, mäihät annan sulle.»

Iyintu lauloi, kukkui käki,
konsa Paavon näki:
»Jääös ystäväksi mulle,
kultahevon kukun sulle.»



1897.

Eipä jäänyt Paavo poika,
kotihinsa juoksi.
Saapui siellä äidin helmaan,
kenpä tietää minkä vuoksi.

»Sinne kultahevot heitin,
hongan harmaan.
Tänne juoksin, tänne lensin
ystäväksi äidin armaan.»
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KATRIN KUKKAVIHKO.

Katri kaino, keltatukka,
isän ilo, äidin kukka,
kukkain pikku tuttava,
kuulee niiden kuisketta.

Valkovuokko kuiskaa näin:
»Armas, pieni ystäväin,
sydämesi, taivaan laina,
oi, se olkoon puhdas aina!»

Remmenkukka sinilehti
sulle lausumahan ehtii;
»Uskollinen sydän on
aarre aivan verraton.»

Orvonkukka nöyränä:
»Älä ole ylpeä,
ystäväni, seuraa meitä,
turhamaisuus pois sä heitä.»

Hilja hento, hempeä,
lausuu: »Ole lempeä,
hyvä, hellä sydän on
kallein alla auringon.»
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Punaruusu muistuttaa:
»Iloinenkin olla saa.»
Paljon kukat ihanat
lapsen korvaan kuiskaavat.
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JUHANNUSILTA.

Rannan koivu kuiskii kumppanilleen,
tuomenterttu vierustoverilleen:
Nyt on suven suuri sunnuntai!
Leinikköinen aukoo lehviänsä,
lemmenkukka sinisilmiänsä,
kielo kaino verhon valkeen sai.

Honka harmaa tekee nuorta kerkkää,
kiurun soitto heleimmillään helkkää,
riutuu aalto rannan ruohikkoon.
Sorsapari ulapalla soutaa
kohta, kohta juhlahetki joutaa!
Niityn kukat käyvät karkeloon.

Hopeoina helkkää puron juoksu,
ilman täyttää pihkalehväin tuoksu
räystään alla pääsky pirskuttaa.
Tuuli hellä levolle käy lehtoon,
uinuu kuni lapsukainen kehtoon,
käki kaihomielin kukahtaa.

Läpi laakson, poikki vanhain vuorten
käypi riemusaatto kylän nuorten,
rannan kalliolle taivaltaa.
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Kokkopuut on valmiina jo siellä,
mutta varrotahan hiukan vielä,
kunnes päivä painuu vääräin taa.

Isä vanhan nuottapaatin antoi,
mustan tervapöntön Paavo kantoi
juhlaillan iloks nuorillen.
Tervaskannot, risut lapset toivat,
niistä keon korkean he loivat
ihmetellä itse jättien.

Näkyy päivää vielä reuna kaita,
lähteissään se kultaa lännen maita,
hetken vain se vielä viivähtää.
Nyt se, nyt se kokonaan on poissa
tuli räiskää kokon risukoissa,
kipunoita ilmaan lennähtää.

Nousee taivahille lieskat oivat,
ilolaulut ympärillä soivat,
ilo-Vilien viulunkieli soi.
Kokko kuvastaikse lahden pintaan,
ilo hiipii suruiseenkin rintaan,
nuoret kalliolla karkeloi.

Katso tielakkana loistaa tuolla
tyynen järven vastaisella puolla
kokko toinen, kolmas, neljäskin.
Vastarannan lasten laulu sieltä
heläjävi nostain juhlamieltä,
liitelevi siivin valkoisin.
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Laulelmissa tää on sävel sisin;.
Nyt on kesäpäivä kirkkain, pisin,
päiväks muuttunut on yksin yö.
Henget valon viihtyy Suomen soilla,
laihot nuoret nousee vainioilla
nouskoon henkisenkin touon työ!
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KESÄAAMUNA.

On hiljaista metsässä vielä,
puut,
ja Tapion tanhuilla siellä
ei valvone ainoakaan.
Myös kaislikko kallion alla
ja aaltoset uinuvat,
ja kukkaset kunnahalla
ja kankahan kanervat.

Jopa koittaren vaalea juova
idän äärille ilmenee.
Se on enne, mi aamun on tuova
ja se kasvaa ja laajenee.
Jo kultiin ja purppuroihin
idän aavikko pukeuu,
ja virkuin viidakon lintu
sen hohteessa havahtuu.

Pian rannat on ruusuvöinä
ja kultina salmein suut.
Kuvun avaa jo leinikköinen
ja kumpuin kukkaset muut.
On kullassa latvat puiden,
ens' käkönen kukahtaa.
Sen suloa päivyen uuden
maan uumenet aavistaa.



Ja päivän kultainen kerä
jo nousevi loistossaan,
koko luonto nyt herkkänä herää,
käy vastahan kuninkaan.
On laulua metsän humu,
soi kiitosta kiurun suu,
jo haihtuu rotkojen sumu,
ilolaulelot kajahuu.

Myös Ahtolan kannel helää
nyt vienointa säveltään,
ja kaikki mi henkii ja elää,
maan toukkakin nostaa pään.
Ne kiittävät aurinkoa,
joka nosti ne kuolleista,
joka heille on ilon ja onnen
ja elämän antaja.

Ja ihminen? Aamunkoissa
hän kulkevi kuunnellen,
ja luonnon juhlissa noissa
sois mukana olla myös hän.
Ja sävelmän hänkin liittää
siihen suurehen kuorohon.
Vaan ihminen Häntä hän kiittää
joka luonut on auringon.

1921.
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leppälintujen suru.

Oli mätäs maassa tuolla
viidakossa päivän puolla,
mätäs vehreämpi muita.
Siihen tupasemme teimme,
pehmikkeeksi naavat veimme.
Pyytelimme lehdon puita:
peitelkäätte piiloamme
nuokkuvilla oksillanne!

Kului päivät puuhatessa,
mutta valoisina öinä
laulu helkkyi helmivöinä.

Jo on munat kätkyessä,
niistä tulee tuutimalla
emon untuvien alla
pikku pojat somat, somat,
vaikka vielä alastomat.

Pian kasvaa untuvaiset,
humpulaiset, pumpulaiset,
vanhempainsa onni ainoo!
Ah, mut syöjätär jo vainoo.



236

Äsken eineen etsinnästä
pienoisille palatessa,
tupa tyhjä, pojat poissa,
murhamies on käynyt koissa.

Lintu suuri, mustasiipi
päällä kiertäin kaartain lentää
kuinka hennoikaan se sentään!

Mistä etsii alla tuskan
sydänparka lohdutustaan.
Painuako multaan mustaan,
vaiko , syvään meren pohjaan
polo viime lennon ohjaa?

Yks on toivo toki vielä:
kenties kerran luona
paratiisin pyhätöissä,
lempilehtoin siimeksessä,
miss' ei toinen toistaan vainoo,
nähdä saamme armaat vielä.
Se on meillä toivo ainoo.

Ristiriita maan on päällä.
Kenties siellä sävel helää,
joka kesken katkes täällä
eihän muuten jaksais elää.

1920.
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ME SUOJAAMME SUA!

Pien' siivekäs ystävä, löysitpä taas
oman entisen pesimispuusi.
Sydän syttyen kuulemme laulelmaas,
on kultia täynnä sun suusi.
Ja hopeatiukuina sävelet helkkää,
on elämä riemua, riemua pelkkää,
joka aamu on onnesi uusi.

Vaan kenelle laulelet, lintunen,
ehkä kukille puhjenneille?
Vaiko viidakon vihreille virvillen,
tahi kallion sammaleille?
Me tiedämme, S3rlvia, tiedämme hyvin,
kun soi sinun sävelmäs kirkkain ja syvin,
sinä laulelet lapsille meille.

Miten palkita voisimme laulajaa,
mitä annamme lahjaksi vastaan?
Välit hellät ja herttaiset rakentaa
voi rakkaus ainoastaan.
Sua suojaamme, ystävä, kaiken kesää,
me suojaamme sua ja pienoista pesää,
jossa laulaja tuutivi lastaan.
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ENSI PALKINTO.

Kylänraitilla kilpa-ajot
on käynnissä uljahat.
Ilohuutoja ilma on täynnä
ja hevot ne hirnuvat.

Ja siellä on mukana kaikki,
ken kynnelle' kykenee.
Ja sinnepä meidänkin Polle
näin kirmaten pinkaisee.

Ken uskoisi vanhan Pollen
näin jaksavan laukata?
Vaan suottakos kaiken talven
sai kauroja haukata!

Pien’ Ilmo on rattahissa
ja Leenikin nukkineen.
Ja likka on ohjaksissa,
hän haastavi Pollelleen:

Hei ystävä, mieliksi mulle
nyt pistäös parhaintas!
Jos palkinto saadaan sulle,
oma ofi se sun kunnias.



1920.

Käy raitilla rymy kumma,
pajupillit ja rummut soi.
Ja Polle se uljas humma
ens’ palkinnon kotiin toi.
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TULI TYTTÖ KAUPUNGISTA!

Tuli tyttö kaupungista
solkikenkä kepsutellen,
silkkisukka sipsutellen.
Hyppysissä hienoisissa
päivänvarjo punalaita,
poski kalpea ja kaita,
Päässä hattu ruusuniekka
mutta minne, tyttökulta
putos posken ruusut suita?

7 »00.

Pian maalla mieli muuttui,
koristellun turhiin suuttui.
Heitti hatun ruusuniekan,
kumppaniksi kurjenmiekan,
päivänvarjon varvikkohon.
Tuumi: voi te tyttörukat
solkikengät, silkkisukat!
Nyt mä tahdon kesämailla
juosta jalkineita vailla,
lintusena lehdot liikun,
marjat maistan, uin ja kiikun
Päivänpaiste voimaa valaa
maalta kaupunkikin palaa
terve, reipas luonnonlapsi,
raitis juurkuin aamuntuuli,
punaposki, marjahuuli.
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KESÄMUISTEEMIA.

Niin usein silmät suljen
ja kesää muistelen.
Taas metsikössä kuljen
ja rantaa soutelen.

Ma kuulen lähteen juoksun
ja kiurun säveleet.
Taas tunnen niityn tuoksun
ja näen siniveet.

Taas tunnen käsivartes,
pien’ Teeni, kaulassain,
sun somat puheenpartes
mun kaikaa korvissain.

Me oltiin onnekkaita,
me kaksi yhdessä,
jokainen ahonlaita
niin lempee leikkiä.

Myös metsän muurahaista
me leikkiin, kutsuttiin,
ja oksan Oravaista
me innoin ihailtiin.

Lasten runokirja. 16 241



Niin usein olin sulle,
pien’ Leeni, heppuna,
ja sinä, armas, mulle
taas selkäreppuna.

MeilT oli lehmikarjat
ja vuorten timantit.
Ja kaikki mättään marjat
ne meille punersit.

1919.

Meill’ oli koivut, haavat
ja kumpuili kukkaset
ja metsän salit aavat
ja satuin aartehet.

Kun sä näit sulonnta
mun käsivarrellani,
niin taivaanvaltakunta
mun oli omanain.

Mit’ oisi ilman sua
mun suven ollutkaan!
Ah, muistelotko mua,
pien’ Leeni, milloinkaan?
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PURJEENI VALKEAT VÄIKKYY.

Tuonne ulapan taaksi
rantahan kaukaiseen
uipi uljaana haaksi
halki hopeaveen.

Tuulten sävelet soivat
purjeita pullistani.
Painellet karkeloivat
kohisten kokassain.

Kutsuu satujen saari
kaikkine ihmeineen.
Tarujen taivonkaari
viittoo ylitse veen.

Purjeeni valkeat väikkyy
siipinä joutsenen.
Kultina, hopeina läikkyy
rantani kotoinen.
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HEIKIN JA MIKON KESÄMUISTEEMIA

Oli toveri meillä kesämailla,
kun pihlaja kukki:
pien' valkea vallaton kilipukki,
mi viel' oli partaa ja sarvia vailla,
Ja yhtehen vei meitä seikka jo sekin,
kun laps' oli kili juuri kuin mekin.

Se oli niin veikeä hulivili .

se pikkuinen kili.
Me pistimme leipää sen samettisuuhun.
Vaan ah, se vikkelä, viisas kili
oli kytketty pitkällä narulla puuhun.

Ja väliin se runkoihin kiersi sen narun,
ja kiristi kaulaa.
Me kuulimme silloin surkean parun
ja heti me juoksimme nurmikkopaulaa
kilimme luokse.
Sen hellien päästimme pälkähästä,
ja se oli hauskaa ystävästä.

Sen säästää tahdoimme kaikesta pahasta.
Sen ystävyyttä
me emme hukkaisi kullasta, rahasta.
Se kallis olisi meille aina.
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Vaan sitten muuanna lauantaina
me lähdimme takaisin kaupunkikin
Ja kili se jäi niin yksin, yksin . . .
Oli ikävä asti kyynelikin.

Ja nyt se on navetan karsinassa,
ah, muistaako meitä?
Kenties se on paikassa ahtahassa
pikkuinen polo.
Oi, jospa sen kesällä kohdata saisi,
kun pihlaja kukkii!
Mutta se olis vasta seikka nolo,
jos kilistä tullut on suuri pukki.

1928.
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MUISTATKO?

Muistatko, muistatko suvella silloin
kuink’ oli armasta aamuin ja illoin?
Lauleli lapsille pensaat ja puutkin,
virsiä viritti Sirkkujen suutkin
muistatko, muistatko noita?

Hopealainehet lipatti rantaan,
piirsimme pursia suuria santaan.
Haasteli satuja suviset tuuletkin,
kertoivat kukkaset htmajahuuletkin
kummia tarinoita.

Meit’ oli monta siskoja, veikkoja,
heitimme nurmella kuperikeikkoja
Useinpa aholle askelet johti,
siellä ne mansikat makeat hohti.
Muistatko, muistatko niitä?

Hauskapa silloin kaikilla, kaikilla,
hauskinta sentään pienellä Maikilla,
isä kun toussutti jalalla lasta
puolukkaposkea, peliävahasta
sanat ei lausua riitä.
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PIHLAJAN PIDOT.

On pihlaja kotimme
porraspäässä.

Se kukki niin valkeena
kevätsäässä.

Punamarjoja kantoi se
syksyn tullen.

Oi, ystävä, ne minä
säästän sulien.

Pois kantoi jo pääskyn
ja peipon siipi.

Syysmyrsky jo pihlajan
lehdet riipi.

Ei anna se myrskylle
marjojansa.

vSe oottavi tuikkua,
armastansa.

Se saapuukin varmaan
jo joulukuussa,

ja silloin on pidot
pihlajapuussa.
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syysmetsässä.

Niin kirjavata, kaunista on täällä,
niin punakeltaista ja hohtavaa.
Tää Tapiolan sali syksysäällä
kuin kultakoristeissa kahajaa.

Tääll' on niin hiljaa tummain kuusten alla,
ah, miss’ on raikkaat suven säveleet?
On kukkakumpareilla käynyt halla,
on lehvät vienot multiin varisseet.

Tää väriloisto talven tää on aatto,
ja vaikk’ on puissa kultaa, purppuraa,
niin on kuin kulkis täällä ruumissaatto,
kuin tanner Tapion ois hautuumaa.

Kun kellastunut maahan liitää lehti,
kun tuuli tummaa syksyvirttään soi,
ne kieltä kummaa kuiskaella ehtii,
ne sadun kauniin meille tarinoi:

Vain päivän kuuman tää on tyyni ilta,
tää lepoon lauhaan vain on valmistus.
Ei kuole luonto, vaikka näyttää siltä,
on näennäistä vain sen turtumus.
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Se riisuu yltään kalman käärinliinat,
se elinvoimaisena nostaa pään,
kun koittaa kevään riemulliset tiimat,
se virkoo ehompana entistään.
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KESÄKEINUSSA.

Puun suvisen siimeksessä
minun keinuni heilahtaa.
Pien’ siskoni vauhtia antaa,
ja oksa, mi keinua kantaa,
suvituulessa hulmuaa.

Ja lännen lempeä leynkä
minun leikkivi kasvoillain.
Ja on kuni siivet saisin
ja huudella halajaisin
tätä raikasta riemuain.

Käy kilpahan, pääsky ja peippo,
käy kiurukin kultasuu!
Minä liitelen lintujen lailla
kesä kultainen kukkivi mailla
ja sävelet kajahuu.

Puu lempeä laulaa mulle
suvivihreitä virsiään.
Keto allani keinuu ja kiikkuu,
kotikalliot, kummutkin liikkuu,
ja taivonkin keinuvan nään.



1922.

Ei päätäni lainkaan huimaa,
tää vauhti on vaaraton.
Näin, näin mikä hauskaa oiskaan!
En hennoisi lähteä poiskaan,
vaan siskonhan vuoro jo on.
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KESÄPÄIVIÄ ARMAITA.

Sua syöttelen pellon paulalla,
soma, herttainen vasimuuni,
Pidän kättäni kaunon kaulalla,
sinä vastailet lauleluuni.

Kas tässä on ruoho vehmahin,
sitä kelpaavi pienen purra.
Lie maailmassa huolia paljonkin,
vaan niitä me kaksi ei surra.

Väliin, vallaton, irti sä ryöstäyt
ja kipaset hernesarkaan.
Kova kilvaten juoksu se alkaa nyt
sinä eellä, ma perässä karkaan.

Kesäpäiviä ah, näin armaita,
sun ikävä onko, virkasi
Ei pilviä lainkaan harmaita,
on alati taivas kirkas.

Suvituulonen tempoo hapsia,
sadut kertovi ratoksemme.
Kun kumpikin oomme lapsia,
niin niitä me kuuntelemme.



1915.

Näin vartumme luonnon povella,
ken meitä nyt siitä soimaa?
Kun syksy on sitten ovella,
niin meillä on paljon voimaa.

253



RANNAN LUMME.

Rannan lumme valkeuttaan hohtaa
illan tyvenessä uinaellen,
taivaan kirkkautta kuvastellen.
Uimatiellään tyttö kukan kohtaa.

Ah, hän lausuu, noin jos puhdas öisin,
rannan lumme, luontehesi saisin,
taivaan kirkkautta kuvastaisin,
kaikkein kaunihinta unelmoisin!

7920.
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UNTEN AURINKOMAILLA.

Pien’ Pentti kun illoin silmät sulkee,
hän aurinkomaille unten kulkee.
Hän seurassa on kesäystäväinsä,
ja unissa kaikki käypi päinsä.

Häntä muurahaisvaljakko kiidättävi,
yli leinikköniityn liidättävi.
Tuhat perhoa häntä vaunuissa kantaa
päin purppuranpunaista taivaanrantaa.

Kesäpääskynen hälle suikkaa suuta
ja paljon, niin paljon kaunista muuta.

Me muistamme kaiken toukka haastaa
ja nostaa niin iloisna päätä maasta.

Et konsaan polkenut pienempätä,
vaan autoit, miss’ oli hengenhätä.
Ne tulevat kaikin; pääskyt ja kertut
ja kimalaiset ja leppäkertut.

Ne kruunaavat Pentin kuninkaalleen.
Koko luonnon ne antavat hälle maakseen.
Elo, ankara, suo hänen haaveilla niistä.
Oi, ällös sen poikasen kruunua riistä!



VANHA OMENAPUU.

On mummon tarhassa vanha
ajan uurtama omenapuu.
Sen naava on hopeanharmaa,
sata suvea näki se varmaan,
se ryhmyinen omenapuu.

Se keväimen suosikki lienee
tuo harmaja omenapuu,
tuhat kukkaa kun sille se tuhlaa,
sen oksilla viettäen juhlaa.
Oi, kuinka se nuorentuu!

Kun lauhkeat kesätuulet
pois kukkaset karistaa,
uus into sen suonissa herää,
työtarmon se kaiken kerää
kas, mitä se aikaan saa.

Tule syksyllä mummon tarhaan,
tokko tunnet sen vanhan puun?
Punaomenat siinä nyt loistaa
ja toinen on kauniimpi toistaan.
Jäät mykkähän ihailuun.
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Se milloin kauniimpi lienee
puu harmaja mummosen
kevätkukkien puhjetessa
vai heelmien hehkuessa?
Sitä tarkoin tiedä mä en.

Tule syksyllä mummon tarhaan,
pien' sisko tuo mukanas.
Pidot parhaat teille hän laittaa,
saatte poimia minkä maittaa.
Puu vanha on antelias.

1927.
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HONGAN HAASTELUA,

Näin neuvoi nuorille vesapuille
honka harmaa,
hän haasteli metsän maitosuille
kieltä varmaa:

Maan poveen juurenne painakaatte
syvään, syvään,
te siitä elämän tukea saatte
vauhtiin hyvään!

Päin taivasta sitten tähdätkäätte
pontevasti
ja nuorena nousta päättäkäätte
tähtiin asti!

Te keväisin kilvan kasvakaatte
kerkkää uutta
ja silmihin rohkeina katselkaatte
vastaisuutta!

Taas uljaina latvaa häilyttäkää
lailla nuorten
ja ydin terveenä säilyttäkää
alla kuorten!



905.

Ei kestä konsana tuulta suurta
hento houkka,
se, jonka elämän ydinjuurta
jäytää toukka.

Me vanhat kuolemme kunnialla
tieltä uuden,
kun näimme harmaiden lakkain alla
vastaisuuden.
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PÄIVÄNSÄDE MARRASKUUSSA.

Nyt taivaan kirkkahan katon peittää
jo pilvet harmaat.
Pois kulki aamujen herttaat ruskot
ja illat armaat.

Jakummun kukkaset haudan helmaan
jo painoi päänsä,
ja itkee kaislakin kotirannan
nyt ikäväänsä.

Vaan silloin poimusta pilven puikat
sä säde hellä,
niin kirkkahasti sä taaskin tuikat
kuin kevähällä.

Niin hellävaroen, lohdutellen
käyt hautain yli.
Niin olet lämmin ja armahainen
kuin äidin syli.

Sä paistat paljaihin syksyn puihin
kuin kesälehtoon.
Sä paistat kotini orren alle
ja siskon kehtoon.
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Noin miksi poistaa sä murheen voinet
ja pettymyksen?
Siks että ainaisen kevään maasta
tuot tervehdyksen.

Sä vaikka viivyitkin hetken vainen,
taas silmäs peitit,
Oi, kiitos käymästä! kevään toivon
sä meille heitit.





USKONNOLLISAIHEISIA





1898.

UUSI VUOSI.

Vuosi vanha vaipuu hautaan
riemuineen ja murheineen.
Ihmissydän puhkee nöyrään
rukoukseen, kiitokseen.
Oi, jos vuosi alkava
oisi juojan siunaama!

Koittaisiko päivä uusi
joka lapsen sydämeen,
saisi siellä uinuavat,
hyvät henget valveilleen!
Silloin vuosi alkava
oisi Luojan siunaama.

Kasva suureks, Suomen lapsi,
kasva avuks isälles,
voimistu ja vartu vainen
tositurvaks äidillesi
Isän, äidin kotimaan
ole kelpo lapsi vaan!

Korkehimman haltuun anna
kallihitnmat toivehes,
pienet huolesikin kanna
Hän ne kääntää parhaakses.
Hänpä vuoden alkaneen
johtaa hyvään päätökseen
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VALKEAT LEHDET.

Vuos uus kuin kirja suljettu,
kuin taival, viel' ei kuljettu,
on eessä tuntematon.
Sen kirjan lehdet valkeat
ne viel' on varsin puhtahat
kuin tunto tahraamaton.

Sen piirtelemme täytehen,
jää jälki joka lehdellen,
se painuu siihen syvään.
Oi, jos sen kirjan sivuihin
ma lapsi pieni piirtäisin
vain kaunista ja hyvää!

1921.

Jos tahrat rumat välttäisin
ja joka lehden täyttäisin
ma merkein ihanaisin!
Uus kunto, uusi uutteruus
ja rakkaus ja usko uus
jos mielen täyttää saisi!
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SUOJELUSENKELI.

Sä tunnut niin tutulta mulle,
oi, enkeli armahin!
Jos muistaisin missä ja milloin
sun kasvojas katselin!

Niin kehtoni ääressä ennen
sä herttaisa hymyilit,
ja unteni leikeissä, luulen,
sä vienoinen leijuilit.

Oi, luonani vieläkin viivy
valon heijastus otsallas,
ja taivasten riemuja anna
mun katsella kasvoistasi
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ENKELI OHJAA.

Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli
kotihin vie.

Niin pitkä on matka,
ei kotia näy,
vaan ihana enkeli
vieressä käy.

On pimeä korpi
ja kivinen tie,
ja usein se käytävä
liukaskin lie.

Oi, pianhan lapsonen
langeta vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.

Ja syntikin mustia
verkkoja vaan
on laajalle laskenut
korpehen maan.



1885.

Niin pianhan niihinkin
tarttua vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.

Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie
Hänt' ihana enkeli
kotihin vie.

Oi, laps' ethän koskaan
vetää sä vois
sun kättäsi enkelin
kädestä pois.
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ANNIN USKO,

Talvi-illan tähtilöitä,
noita taivaan kynttilöitä
pieni Anni katsastaa.

Nyt on juhla taivahassa:
kaikki lamput loistamassa!

innossaan hän huudahtaa.

Toisin taaskin usvailloin,
kun ei tuika tähdet silloin,
Anni miettii mielessään:

yö nyt lienee taivahissa,
kaikki lamput sammuksissa.

Mutta äiti lausuu näin:

Taivaassa ei konsaan maata,
konsaan juhlimasta laata,
sammuteta lamppuja,
vaikket aina, Anni kulta,
voikkaan nähdä taivaan tulta
talvi-iltain usvilta.

1898.
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PIENI PENTTI.

Pien’ Pentti, syntymästä sokea,
on saanut monet kovat kokea.
Ei näe metsää, teitä, taloja,
ei sinitaivaan tähtivaloja.

Ei näe kasvoja hän kotoisia,
ei Euojan töitä ihmeen ihania.
Ei näe äidin katsetta hän hellää.
Näin ikävätä lieneeköhän kellään?

Muut lapset kesän tullen kukkamailla
lyö leikkiänsä huolta, vaivaa vailla,
tai touhuilevat apuna jo työssä
Pien’ Pentti istuu yksinänsä yössä.

Ja äiti häntä lohdutella koittaa,
hän kertoo tarinoita, laulaa, soittaa
Hän kaiken kauneutta selittää
Se hämäräksi poikaselle jää.

Hän kertoo myöskin lasten Ystävästä
ja auttajasta kaikkein hellimmästä,
mi kulki sairahia parantain
ia silmät avaten myös sokeain.



Hän tuntee kaikkein puuttehet ja vaivat.
Oi, Pentin toiveet siitä siivet saivat,
Uus onni syttää hänen sydäntään,
hän näkee mitä muut ei näekään.

Hän näkee kasvot kauniit Mestarinsa,
hän painauupi Hänen helmoihinsa.
Taivainen valo hälle heijastuu,
sen rinnalla on köyhää kaikki muu.

1926.
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PYHÄ PÄÄSIÄISVIRSI.

Jo valkeni ihana aamu,
pyhä pääsiäisvirsi soi.
Yli tuonelan tumman tarhan,
yli synkkien öiden harhan
se kirkkaana huminoi.

Kautta maailmanpiirin kantaa
sen ihanat säveleet,
tuo viestiä ijäisen elon,
pois pyyhkien kuoleman pelon
ja tuskan ja kyyneleet.

Pyhä pääsiäisvirsi soipi,
oi, kuule sen sanomaa:
Hän tuonelan vallat voitti,
ikivalkeus yöhön koitti,
koko maailman se kirkastaa.

Soi, ihana pääsiäisvirsi,
tuo lohtua murheisiin!
Soi, sydämet sytytä, nosta,
ne alhojen pimennosta
oi, kantaos korkeuksiin!

Lasten runokirja. 18 273
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OEEN PIENI.

Ma olen niin pienoinen,
pienoinen aivan,
Sä suuri ja voimakas,
Isäni taivaan.

Siks syytä ei peljätä
lapsella liene,
kun taivainen Isäni
tarpehet tientiee.

Kun voimani uupuvat,
käsilläs kannat,
ja syntini armosta
anteeksi annat.

Oi, johdata kulkuni
totuuden teitä!
Et Isäni armahin
lastasi heitä.

Ma olen niin pienoinen,
pienoinen aivan,
Sä suuri ja voimakas,
Isäni taivaan.

1885.



1915.

AAMURUKOUS.

Jo loistaa aamuntähti,
yö synkkä kulkee pois,
ja on kuin huomenvirsi
nyt kautta luonnon sois.

Oi, tullos turvaksemme
sä Isä armias,
ja johda askelemme
Sun käymään polkujas.

Sä suojaa isä, äiti
ja siskot armahat,
niin hyvin tuttavamme
kuin tuntemattomat.
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RUKOUS

Taivaallinen isä,
silmät meihin luo,
rakkautta lisää,
lahjojasi suo!

Anna taivaan valo
rintaan jokaiseen,
kylvä siemen jalo
lasten sydämeen!
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KIITOS.

Kiitos, rakas Isä
taivainen,
antamastas meille
einehen!

Sinä ruokit kaarneen
poikaset,
myöskin meidät runsain
ravitset.

Siunaa, Isä, joka
murunen,
mikä tulee kodin
pöydällen.

Anna meidän kasvaa
pelvossas,
Sinun siunattuina
lapsinas.



ILTASELLA.

Jo vuotehelle vaivun,
jo patjaan painan pään
Sun turviis’, Isä taivaan,
mä lapsi hento jään.

En säiky tummaa yötä,
en pelkää peikkoja,
on luonan’ enkelisi,
ne suojaa heikkoja.

Myös luona vanhempaini
ne on ja siskojen
ja hyväin tuttavaini
ja kaikkein ihmisten.

1898.

Se ain' on mielessäni,
kun illoin uinahdan.
Jo kuulen vierelläni
mä siipein suhinan.

278



279

KERROT KAIKUU

Kellot kaikuu,
kellot temppelin.
Nyt on Herran pyhäpäivä,
päivä parahin.

Kuule ääntä
kirkon kellojen.
Riennä hartain mielin, riennä
Herran huoneesen.

Sinne astuu
vanhus harmaapää,
sieltä etsii nuorukainen
hengen elämää.

Isä, äiti
lapset muassaan
kaikki Herran pyhää sanaa
rientää kuulemaan.

Jokaiselle
armo taritaan,
jokaiselle rauhan sana
siellä lausutaan.



1883.

Kätke siemen
pohjaan sydämen,
siellä itäköhön jyvä
kallis, kultainen

Kellot kaikuu
kellot temppelin.
Nyt on Herran pyhäpäivä
päivä parahin.
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ÄLÄ SAMMUA SALLI LIEKIN

Rakas siskoni, öljyä sulia
oi, lieneekö lampussais?
Tänä yönä vois ylkä jo tulla,
sinut valmiina nähdä sais.

Älä sammua salli liekin,
ota öljyä astiaan,
niin on turvaisa kulkea tiekin
kohti ijäisen isänmaan.

Ja veikkoni valkea puku
oi, onko se tahraton?
Ole valveilla, ällös nuku,
meitä häihin kutsuttu on

Meit' on ainoan poikansa häihin
suur' kuningas kutsunut.
Oi, ystävä, riemuihin näihin
joko lienet sä valmistunut?

Hän on kutsunut kaikkialta
maan korpien kulkijat,
surun, vaivojen ikeen alta
niin köyhät kuin rikkahat.



1925.

Ja Ylkä hän saapuu vastaan,
sinut hääsalin riemuun vie,
kun kirkkaana ainoastaan
sinun uskosi lamppu lie.

Älä sammua salli liekin,
ota öljyä astiaan,
niin on turvaisa kulkea tiekin
kohti ijäisen isänmaan.
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OhET NUORI.

Olet nuori. Sydämesi on
kuin vasta puhjennut kukka
hopeaisen veden partaalla.
Se värisee sanattomasta onnesta.
Ilosta itkien ottaa se vastaan
päivyen hyväilyt.
Huumaantuneena se juo
aamukasteen välkkyvimmät pisarat.

Ja kuitenkin sen on ikävä.
Sen kaiho kantaa
jonnekin tuntemattomaan,
se ei itsekään tiedä minne.
Tuonneko ylös säteilevään sineen,
kohti huimaavia korkeuksia,
kohti loppumatonta ja rajatonta?

Nuori sydän,
oi, ällös milloinkaan lakkaa tuntemasta
kaipuun onnentäyteistä tuskaa,
sillä siinä se kultainen silta,
joka vie sinut lähemmäs
olentosi alkujuurta,
lähemmäksi ikuista päämäärääsi.
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MUISTOJEN MAILLA.

Kuljen lapsuuteni kunnahilla,
muinaisilla leikkitanhuvilla.
Eilenkö ma täältä erkanin?
Vaiko ijäisyys jo kulki siitä,
vuosiako? läskisinkö niitä?
Vaivun mennehien muistoihin

Tässä taatto kotisarkaa kuokki,
tuolla pääsky perhettänsä ruokki,
pirtti pieni viel' on paikoillaan.
Täällä heinäpellon karhot kuivi,
tuolla liehui siskon sinihuivi.
Päivä kunnaille loi kultiaan.

Astun aatoksissa kotirantaan,
niinkuin ennen laine lipuu santaan
Suhinoita kaislain kuuntelen.
Tässä veikon kaarnalaiva sousi.
Huokausko rinnastani nousi?
Yksin matkaan mailla muistojen.

Tuonne muinen sammui illanrusko.
Mikä mielen valtaa? kaipausko?
Rikas, rikas olen muistoissain.



1929.

Tuolla ennen äidin piukki pirta.
Paljon ryöstät, vuohten vuolas virta,
et voi viedä, ahnas, aarteitain.

Istun kynnykselle tyhjän talon,
kuulen säveleitä saman salon,
joka muinen lauloi lapselleen.
Jään sen lumoissa ma unelmoimaan,
sieluhuni jää se sävel soimaan
auvoks yksinäisen taipaleen.
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KOTKANSIIVIN.

Hän kantanut on mua kotkansiivin
ain’ asti hetkestä, kun ensi kerran
pien’ hento lapsi näki päivänvalon,
mun Isän armas, Kuninkaan!, Herran.
Hän kantanut on mua kotkansiivin.

Hän yhä kotkansiivin mua kantaa,
maan muretusta korkealle nostaa.
Ma lepään tyynnä Hänen turvissansa
ja harhapolkujenkin pimennosta
Hän yhä kotkansiivin mua kantaa.

Hän kotkansiivin kerran kantaa mun
päin ikikirkkauden kukkuloita,
kun isänkotini mun siellä on.
Päin taivaallisen valon valkamoita
Hän kotkansiivin kerran kantaa mun.

1927.
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