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taifeöti; parempi oli SJoHmavitt painoö C1845~). I 

Ääännöffiä omat toimittaneet 2att 90?arte (©cfntl?), 

ftcttev ja ©introd. 3B. 1853 iimauntui )̂3löii« 
itieö’iit toimesta alkuperäinen teos npfp=ajait faf- 

fait fielifeit fääuuöJfeit ja atfutaufeena oleu>an 

efitetmän fanöfa, jofjon roielä on lifättp favtta 

SubvuitiSfa mainituista paifoiSta. Äaittein iiufin 

painos on Savi 23avtjd;in, jota on toinen nioS 

granj ^fciffeviu antamia /(ScSti=ajan faffataijia 

ftaSfifoita" (Subriin, SeipjigiSfä 1865). fflipoS» 

fin on foetcttu pud istaa  alfuperiiifeen tavinaan 

perustumaa ojaa mpöf;empäiu aitojen (ijäpfjistä. 

£ätä omat (Sttmiitter ja 3Äiit(ent;off peittäneet 

tefemääit, joista cbePincn runoelman 1705:Stä 

märjpstä ei ole jättänpt muuta tuin 754, jäl> 

timäiuen ainoastaan 415.

B. F. G.

Runoelmia.

Kirj. A. K. 
P o h j a tuul i .

Syyskuun päivä on ja  raikas pohjatuuli 
W uorten liarjanteilta hum inalla kiitää,
Piivivuorii harniait’ alas kiiritellen 
Pim entolan summast’ m aasta. Hurja leikki 
Onpi taivaan kannen a lla : surutornii 
Siellä nousee, kaatuu, koska laistelevat 
Sotasankarit ja  kirveet lohikärm ect. 
Ankarasti Tapiolan kannel kaikuu, 
Lempeen koivun seppele, se kellastunut, 
Alas riisto taan  ja  sinkoilevat lehdet.
Ym pär’ avaruutta, koska syksyn m yrskyt 
Pauhaa, riehuu, kosket kuohuvina jy skyy , 
Paim en-savu niiton kantoselta töyräält’ 
Korkealle kiertoilee ja  K urkiliuta,
H iinkuin lum ireki, sineyttä kyntää, 
K iirehtien päivän mailiin heltcisihin. — 
Ulos kohti poh jaa  nuorukainen lähtee 
Temmellykseen m yrskyjen, ja  sydämmensä 
Urheasti sykkyv, ylös rin tans’ kohoo, 
Hengittäen ilman viileätä virtaa,
N iinkuin hauki veden väljän aaltoo nielee, 
Koska pahtehcsta palaman hän j ääsee. 
U ljaasti hän astuu, kultanmnm en povi 
Alla kum ahlelee; ylös kunnahallc 
Käyskelee hän vastavirrass’ pohjatuulen.
J a  hän seisoo viim ein kunnaan kiireliellä, 
Josta katse kauas Pohiolalian eh tii; 
Näkeväsi luu le t tarinojen mailman, 
Siintävän siell’ L apin  sammaleiset vuoret. 
Jalon kartanon  myös näet ja  sen ym pär’

Halaviston juhlallisen, kum arrellen tuuless’; 
Neito nuori, ihana kuin kevät-aamu, 
W äikkyilevi halaviston him eydess’,
Ruusu kauniin kartanon tän kukkatarhass’. 
Kenpä poimasce tän ruusun? Kelle suotiin 
Onni häntä k im ittäm ään povellensa? 
Nuorukainen, jok a  knnnahalla seisoo 
Tuim ass’ pohjatuuless’, neidon lemmen voitti. 
L akkaam atta vhdess’ heidän sieluns käyvät 
Sekä laaksoiss’ että vnotchella pilvein 
Ijankaikkisuuden sini-tanterella.
Kaunis ruusu halavien hym inässä 
Päänsä uneksuen alas kallistavi,
Unissansa hym yilee, ja  nuorukainen 
Pohjatuuless’ kultanum m en knnnahalla 
Ylös päänsä nostaa, otsans k irkkaast’ loistaa, 
Ja  hän lausuilevi hourauksess’ lem m en:
Riehu onnen tuuli, raikas pohjatuuli,
R iehu vapaast’ ym pär’ poskieni tulta, 
Puheltaen kultain  kotokartanosta.
Hänen näin , terävä on lemmen katse, 
N iinkuin säde kesäpäivän auringosta.
Neidon näin, häm ärässä y rttita rhan  
Korkeen halaviston suojass’ käyskelee hän 
Ylkääns muistellen, ja  keltakiharansa 
Loiskeilevat tuim an tuulen siipein alla.
R iehu onnen tuuli, raikas pohjatuuli,
Riehu vapaast’ ym pär poskieni tulta, 
Puheltaen kultain kotokartanosta.

La ps i .
Kaukokotihinsa kulkee 
P itk in  tietä pieni laps’,
Ja  lähestyvi ehtoo tyyni, 

Lem piesti loistavat korkuuden lähdet.

Nukkuvi hän väsyneenä 
Pimeen kuusen kohinaan,
Ja  sinikorkeuden tähti 

On hänen vartians häm äräss’ yöscn.

Koska aamu hymyilevä,
Tielle lähtee lapsi taas,
J a  kotom äki viimein siintää, 

Siintää sen riippuva-oksaset koivut.

Niin hän ehtii kototuvan:
Äiti leipoo pöydän pääss’
Ja  kultakirkas uuni leimun, 

Heleesti aurinko akkunast’ paistaa.
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Paistellessa aiirinkosen 
Kehto seisoo laa ttia ll’,
Ja  lapsi helm ass' kehtoon istuu 

Ä iti ja  aukasee povensa aarteet.
Koivistosta Kotomäen 
Sisär tulee vihdastost’
Ja  tuomisia Metsolasta 

Lapselle äilins’ rinnoille hän kantaa.

Hajahtaess’ vihdan lehden, 
Kulta-uunin leimuess’
Ja paistehcssa aiirinkosen 

Lapsi on nukkunut äitinsä helmaan.

Ihanasti ä itin  kasvot 
Päivän hohteess’ kimm eltää; 
Hän laulelevi kuinka lapsi 

Kulkevi unissaan taivallan maahan;

Kuinka kuusen kohinassa 
M akeesti hän uneksuu,
Ja  korkeuden täh ti tyyni 

On hänen vartians häm äräss’ yösen;

Kuinka viimein kuum ottavi 
Kototalo kaukan en;
Ja  on siell’ lehtimajan juh la , 

\Vuorilla valkeat leimuen loistaa.

Alma.
Koreess’ kartanossa Alma kasvoi, 
Kauniiks’ immeks’ yleni,
Isä oli liänell’ arm as, lempee,
Ä itin hellän Kalma vei.

E i hän tiennyt miten ompi vaipuu 
Emon oman helm ahan;
Emo vieras häntä kasvatteli 
K ädell’ kiivaall’, ankarall’.

Toki leppeytt’ ja  lempee täynnä 
Loisti Alman katsanto,
M utta hym y synkee, murheellinen 
W äikkyi hänen huulillans.

T yyni oli hän kuin pohjan valo 
W uorten kiireill’ kesä-yöss’, 
Lempeä kuin lehdikköinen saari 
Kosk’ on m yrsky vaijennut.

Riensi viheljäinen immen luoksi, 
Avun, turvan aina sai, 
Lohdutuksen murheellinen mieli, 
Armon aina rikkoja.

Metsän hum inassa käyskelevi 
A lat’ impi unelmiss’,
Katsahdellen silm äll’ riutuvalla 
Sineyteen korkuuden.
Mitä mietiskelee kelmce neito, 
Uneksuen laaksossa?
Miksi riutuen hän katsahtelee 
Sineyteen ko.knuden?

Eipä pääsnyt täällä kenkään käym ään 
Sydämmensä kammioon,
Sieltä virtasi vaan lemmen liekki 
Taivaallisest’ säteillen.

Pian toki Kalman kylm ä tuuli 
Liekin täm än sammutti.
Kuolon syliin ty ttö  kaunis nukkui, 
Niinkuin päivä läntehen.

Nuoret neidot, kasvinkum ppaninsa, 
Hänen käureit liinoihin,
Koristelit arkkuns kukkasilla ;
Tuonen tupaan vietiin hän.

Kirkas oli pyhäpäivän taivas,
K irkas päivä lieluntain.
Metsä humisi ja  linnut lauloi,
Koska impi vietiin pois.

Tuli kalm istosta m urhejoukko,
E ipä im pi tullutkaan,
Silloin naiset nuoret itkuun päätyi, 
E tte i tu llu t ystäväns.

M urehtivat nuoret, niinmyös vanhat, 
Kauan hän tä  kaivattiin ;
Muistellessa kadonnutta haam uu 
Kyynel juoksi virtana.

Mutta ihana on murhe täm ä,
Sointoon taivasten  se vie,
Läpi kyynelsateen lempeest' paistaa 
Toivon päivä armahin.

Myrsky.
Meren pintaa haaksi kyntelevi 

Täydess’ purjeess’ seilaten, ja  aurinkonen 
Alas kiirii puolipäivän korkuudesta 
Lännen satam iin ja  ihanasti nukkuu 
Pilvikehtoon. Ahden valtakunta lepää. 
Juhlallisest’ haaksi, m ajesteetin kuva, 
Retkeilevi lakcudell’ sininiityn,
IVoimallisest’ huippuus pilvein piiriin nostein. 
Perämies hän kädell’ vahvall’, silm äll’ ta rk a ll’
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Johtaa suunnan, laivan herra  kanneli’ käypi 
Komea kuin kuningas, ja  miehistönsä 
Partahalla seisten, liatsahtelee kauas,
Toiveess’ nähdä sinerrystä isäin maasta.
M utta läheneepi yö, ja  m ustat pilvet 
Tuulen siivill’ idän rannalt’ ylös kohoo. 
Leim ahtaapa pilvein alla, Ukon nuolet 
Ovat lentäm ässä maan ja  taivaan väliss’;
Aalto, aina lientymään kerkee,
Kuohuen jo  rynkää vasten haaksen laitaa.
T uuli m yrskyks’ käy, ja  hirm uisessa kaaress’, 
Yli taivaan kestäin , etelästä pohjaan, 
Ukkospilvi päälle karkaa  uhkaileva,
Ankara ja  täynnä mctelii ja  pauhun,
Niinkuin päivä tuom ion, ja  aallot riehuu, 
Kihisee ja  tem meltää ja  pehtaroitsee 
Ympär laivan, kuni hu rja t lohikärmeet,
Kuiskain m iesten korviin  kuolon kylm ää kieltä. 
L aivattaren ääni pimeässä yössä 
Haaksen kanneli’ kaikuu m anaten ja  käskcin. 
M iehet kiipee, vetää, köydet m yrskyss’ vinkuu, 
M astot narisee ja  purjeet tuim ast’ p läikkyy 
Niinkuin sodassa kiväärein sekapanke.
Synkeet pilvet taivaan peittää, kaikkialla 
W allitsevi pimeys, m ut pimeydess’
W älähtelee salavat ja  korkuus kaikuu 
Pauhinasta, jo ka  maailman ääriin  kiirii;
Elon Herran jyrisevä ään i! —
Hirm uisesti riehuu korkeus ja  syvyys:
Tulen välkkynäss’, kosk ltarkeleva laine 
Haaksen rin taa lyö ja  ylös roiske lentää,
N äet kuvan, niinkuin korkee hyyrtehinen 
Talven koivu, hetken väikkyilevän ilmass’; 
M utta samassa se kaatuu, valelevi 
Laivan kannen vedell’ kuohuvalla.
Tulen välkkynässä miesten kasvot loistaa 
Kelmeät kuin peikkoin, epäilyksen vim m ast' 
VVäännetyt j a  kätens lannistua tahtoo.
M utta laivattaren ääni haaksen kanneli’
Halki m yrskyn voimallisesta kaikuu,
Manaten ja  lohduttaen m iehistöä.
Miehet kiipee, vetää, köydet m yrskyss’ vinkuu, 
M utta purjeet, kokoon kääritty inä  viimein,
Ovat vaijenneet, eik’ kum artele enään 
Haaksi yh tä  syvältä kuin ennen 
Kohden am m ottavaa, pohjatonta hautaa.
Toki syvyys alat’ huokaa, korkuus pauhaa, 
R ankasatehena vettä ammentaen 
Meren aavan poveen, joka nousee, vaipuu, 
Kohisee ja  kuohuu tuskissansa m yrskyss’.
Mutta haaksi, vaikka m astoill’ tyhjill’,
E teenpäin, kuin kotka, nopeasti kiitää, 
K eularaa’allansa aaltoo tem poellen;
Nenä hyrskyy, roiske am mahtaen len tää 
Ylös korkuuteen ja  laivaa valelevi:
Leikki an kar’ Ahden lakealla aholl’! —
M utta viimein to k i m yrsky heikenevi,

Masentuvi aalto, käyden lepoon taasen,
Ilman rantohin pois pakenevat pilvet,
Taivas k irkastuu ja  aurinkonen nousee, 
Hymyellen niinkuin isä lapsillensa. 
tlTervo olon, toivon lähettiläs, terve!"
Riemuten ny t miehet laivan kanneli’ huutaa. 
Kosteill’ silm ill’ seisovat he, nähdessänsä 
Kodon satam an; sen vuoret aamuss’ hohtaa.
Ja  tän aamun kutsuvat he onnen aam uks’, 
Myrskyn menneen kutsuvat he onnen m yrskyks’.
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