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Ofa.

HELSINGISSÄ, 1835.
Präntätty I.C. Frenckellin ja Pojan tykönä.

Esipuhe.
«<Viimmenkäna

namaf runot präntin alaseksi
saatua owat ne walitettawasti wieläki paljoa
puuttutuaiscf. Ainaki toiwossa, niitä uusien keruulla Uäytywän, en niitä niin olisckkana feskäsistä työntänyt, jos en toisappäinki ojattelewa olisi pelännyt, että taitaisiwat jaaha
iäti minusta »aillinaiftfft. So monelta on ennen paremmatki hankkeet ja yritelmät silla tawalla tyhjään rauenneet.

osena

Ennen muita pian welwollisuutena selwittaa, millä taivalla näitä runoja on saatti. Usiampia niistä luetaan jo ennestään, ehkä imelä
waillinaisempina, Lencqwisti, Gananderi,Porthan! ja Topelius wainajoitten kirjoissa, »aan
on ennen tuntematon. Napaljoa suurempi
(Suomen
ja Wenäjän Karjalasmät olen itse
ta, muutamia Äajaaninfi maasta, aikaa myöten kooskennellut. On myös moniahta minulle
kirjotettuna muualta lähetetty. Paikat, joissa

osa

Kalewala.

A

II

näitä runoja enimmästi on koottu, owat Suomen

Karjalassa Kitteen, JlefälaHen, Tohmajärwen,
Ilomantsin ja Pielisen, Wenäjällä Wuokkiniemen, Paanajärwen ja Repolan pitäjäät, Kajaanin maassa Kuhmon ja Kiannan seurakunnat. Muilta paikoilta, joita sitä warten olen
käynyt, en ole nimitettäwätä saanut. Wuonna
1828 keräsin näitä efinnä nimitetyiltä paikoilta
Suomen Karjalassa, wuonna 1831 ja »vuosina
jälestä Kuhmosta ja Kiannolta, 1832 Repolasta ja sitte itse Kajaaniin muuttautunut olen
neljä kertaa käynyt Wenäjän pitäjissä, usiammat »viikot joka kerralla.

Ehkä fentaifia runoja kun närnät wielä joksiki löytyy kansan muistossa, niin mat)fo niitä
ennen »vanhaan olla paljolta enemmin. Lat*-

wajärwessä Wuokkiniemellä ftaasfo talon ukko
Arhippa, joka nyt oli 80:nen wanha ja jolta
yhtäläiseen, mitä ennätin, kirjotin kaksi päiwää
perätysten, tästä asiasta seuraamalla taivalla:
"Woi, sano hän, kun mina lassa taattoni kera
Lapukassa nuotalla fåwin. Oli meillä kasakkana eras mies Lapufasfa, sekin oiwa laulaja;
ci taattoni weronen. Kaiket yökauet laulettih he
rupiaiutseen, eikä että kahetfi yksiä sanoja. Lähti sitä siilon pakinata. Mina waan piennä
poika hutjukkana istuin »vieressä nuotiolla kuun-
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«ellen ja oppien mitä tuon luostaki aion muistaa. Waan paljo minulta heittihen mielestä.
Jos nyt taattoni eläisi, niin kahtena netelina
et hänen lauluja tiv taisi. (Sentatsia laulajotta/et enää maahan synny ja kaikkihäwiäwät
ne wanhat laulut pois kansasta. Nykynen kanjo heittää/ne wanhat kaunihit runot ja
mitteloo omiaan enimmiten poikien ja tyttöjen
keskinäisistä ilwehyksistä, joilla en woisi suuta-

sa

som-

nikana häwätstä."

Näitä runoja olen kokenut johonkuhun järjestykseenki saatella, josta siis työstäni lienee
tili tehtäwä. Koska tiettyäni kukaan sitä ei ennen ole yrittänyttään elikkä ees sanalla maininnut, niin kertonen esiksi millä taivalla minä sihen tuumaan puutuin. Jo ainaki ajattelin ma
ennen koottuja, liiatenfi Gananderin, runoja
lukiessa, eikö niitä Väinämöisestä, Ilmarisesa
ta, Lemminkäisestä ja muista muisteli

aiemmistamme olisi mahtanut siksikin löytyä, että olisi heistä saanut pitempiäfi kertoelmia, niinkuu näemmä ©reel alaisten, Islandilaisten ja muitten esiroanhempainfa runoja siksi
Tama ajatus waan enämmin toat)i
mielessäni,
wistu
koska w. 1826 Turussa Historian Adjunktin von Beckerin arouUa tulin
Wäinämöisestä erään kirjan kirjottamaan ja

saaneen.

IV

sitä laatiessani näin, että hänestä ei puuttunut
tarinoita. Ihmettelinki miksi ©ananberi jo ennen ci ollut sitä tehnyt, waan pian tutin tuntemaanki että hänellä ei siksi ollut fctrpellisia runoja. Parahimmat paifat hänen footuista runoista on hän Suomalaisessa Mythologiassansa

julistanut, waan niistä fusfin mitään täyellistä
saisi. Waralnnen fuollo poisotti Topeliufsen,
jos hän muuten aifaa myöten olisi fainnuffi tähän työhön antauta.
Jos nyt tietäisin järjestyksen, johon näitä
runoja täsfä on suunniteltu, olewan muillenfi
mielenmyötäisen niin heittäisin siitä mitänä
wirkkamatta. Waan olleefi asia siitä lemusta,
että mitä toinen luulee fäyttäwan, toinen faf
sopimattomafsi. Zuoffewat fyllä mielestäni runot jofensaffi siinä suunnassa, johon heitä tässä
on laaittu, waan ehkä toisessa juoksisiwat paremminfi. Kahta olen järjestäessä nouattanut,
ensin mitä parahimpain laulajain hawahtin järjestyksessä määrin ott aivan ja toiseksi, kun siitä
ei ollut apua, olen asian perustusta itfe runoisfa kyfynyt ja sitä myöten niitä asetellut.

,

soo

Kysynet tukia jos esiwanhempammeki näitä runoja missään järjestyksessä laulowat taikka yksitellen? Minusta näyttää näien runojen
sitä myöten, kun afiaffi tapahtuivat, yksitellen
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tlmauftmeen. Erityiset runot Väinämöisestä,
Ilmarisesta, Lemminkäisestä eiwät maha olla
yhenlaatimia, waanusiamman. Vfsikerto muistoksi yhen, toinen toisen asian, mitä mikin itse
oli nähnyt eli kuullut. Vaan tuskin taitaan
nykyjään yhtänä runoa tawata, joka juuri al-

kusanoissaan olisi meihin asti säilynyt. Joka
tuntee, kuinka

helposti runon teentä käypi mo-

nelta talonpojista, jos ihka ehiäfä rupiaisi mistä tahansa tietystä asiasta laulamaan, keksii
kyllä, että paraskana muisti ci woi säilyttää
sanalta, mitä toiselta pitkissä runoissa
kuullaan. Waan asian muistaa itsekukin helpommasi» ja paikka paikalta, jos enimmätki
muistawa, kertoo
toiselleni unohelparannellen. Vähitellen
len muutamia,
taitaa itfe runoaineffi aikulaaustaan mutkistua,
jotta sitä kerrotaan peräti toisin. Tama lienee
osiksi wähinfäfin nimissä jo tapahtunutki. Mitä ennen wanhaan muisteltawista «rohista ja
waimoistaomilla nimillänsä lienee kerrottu, taisi
Aristin opin maahan lewiiessä muuff auta, jotta urosten siaan usein pantiin Kiefus, Santta
Pietari, Ruofus (Herobes), Juutas j.m., »vaimojen Neitsy Maaria emonen.

sana

sen runossa

Että asiat, joista runoissa lauletaan, ei
kaikki olleet ilman perää, ymmärtää itsekukin
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helposti, waan mikä lienee toen tosi, mikä jollat
kuivailtu, mikä peräti
loisella tawalla
roatehetfu, sitä nyt lienee waikiampi erottaa.
Muutamat asiat maikka esinnä kummanlaiset
kuulla ja roähän toeksi uskotfawaf, tarkemmin
tutkittua sietäwät jollat lailla felrcifeffää. Kuka
meistä ci pitäisi joufawana Väinämöisen ja
Ilmarisen huolia kuun ja auringon katoamisesta ja millä taivalla olisi Pohjan akka ne wuorehen kätkenyt? Mutta muistellessa, mitä osittain esiivanhempaimme anne tulosta mainitaan
heiän eteläisimmillä mailta tänne Pohjan perukoille saaneen, ja mitä tieämme auringon taimella Pohjaisemmilla mailla katoamisesta, keksiminä, että, jos he niin pohjaseen asti oliwat
kulkeneet, tämä asia heille äkkinäisnä mahto
suurenti pelon nostattaa, päiroän jo iäksi menneen. Kun heillä myös taisi olla yhtäläiset
ennestään eläroäin Lapwainot Suomen
kera,
syy
palaisten
joilta
oli kaikkea pahaa
pelätä ja jotta pietiin yteroinä loihtivina, niin
sai siitä Pohjan akka pian syynpäällensä. Vaan
mitä esinnä mahto päiroän katoamisesta kerrottaa, taisi aikaa rootffain tulla samati kuusta ja

runossa

,

maassa

täheistäki mainituksi.

Pian kaikissa Ninoissa ofofefaan kaksi tan-.

saa, jotka etroäf ylen hyroässä suosiossa roälil-

VII

länsa eläneet. Toisen näistä nimittäisimme Pohjan, toisen Kalewan kansaksi. Runoa myöten
oli päänä Pohjan kansassa ufiagfi maintffaroa
Louhi, jota myös Pohjan akaksi nimitetään ja
joka Hetan töistä näytti paraljifen huolen pitä-

män. Kateroan kansassa oli monta sankaria,
suurimmat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Olkoon fuifenfi wiimme mainitusta
jo aifonansa sanottu, että runot eiroät anna
tarkkaa tietoa, jos hän roaiffa olisi Pohjanfi
kansaan luetfaiva. Ne runolaaut, jotka minä
tähän olen »valinnut, kyllä näyttämät hänen usein Väinämöisen apuna olleen,toisinaan itses-

tänsäki sotia Pohjalassa käyneen, Pohjolassa
kosjonecn j. n. e., waan toisissa kerrotaan hänen Päirotläsfä eli Jumalisissa kosjoneen, joilla
nimillä ennemmin Kalewan kansaa luulisimma
ofofeffaroan. Joukahaisen taas pitäisin uroho-

na Pohjan kansasta, ken tiesi waikk' ollee yksi,
jota Pohjan pojaksi ja Lappalaiseksi paikottain
nimitetään. Muutamat runot marsin ferforoafki hänen Väinämöiseltä suosta päästetyn samalla faroalla^utte Lappalaisesta ensimmäisessä runossa kerrotaan, Väinämöistä kosken forroaHa
»vahanneen ja ampuneen. Näyttää myös hänen
sisarensa, jonka hän Väinämöiselle lupasi, olleen Pohjan akan tytti, sillä tämä jo ennenti
(K. XI: 346) foiivo Väinämöistä roäivy^ensä.
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Jlaleroan kansaksi sanoin nimittämäni sitä,
johon Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen näissä runoissa luetaan. Vaan ettei
moitittaisi minun tässä nimityksessä tuiki erehtyneen, koska moniahat pitämät Äaleroan nimeä pian Hiien ja Lemmon roerosena, niin
ajatukseni. Miehkä felroemmin
nusta näyttää otteen Kalewan kaikkia »vanhemman suomalaisen urohon, josta nykyjään .aitana tieämmä. Taisipa olla hän, joka ensin pysyroärnrnästi Suomen niemelle asettaulu ja jonka suku sitte maahan leroesi. Paikkoja joissa
Väinämöinen j. m. eleli kutsutaan usein Ratti
walaksi, toisissa mainitaan Kalewankankahista,
kaskista, kamoista, koirista, käkösistä j. n. e.,
niinkun e. m. »vanhassa .Karjalan laulussa tyttö kysyy tulleelta sulholta: "Käwitkö Kalemalassa?" Sulho: "Ääwinpä Kalewalassa." Tyt,
tö: "Haukkuko Kalewan koirat Kalewalan kanfahilla?" Sulho: "Haukkupa j. n. e." Tyttö:
"Kukkuko fäet Kalewan Kalewalan fatwofiettä
(kaskimailla)?" Sulho: "Kukkupa j. n.e." Tyttö: "KatsokoKalewan netot Kalewalan ikkunoista?" Sulho: "Katsopa j. n. e." Ia koska
laisia sulosta asioita, kun poikain ja tyttöjen
keskinäiset kosjopuheet, Kalewalasta mainitaan,
niin häntä en pitäisi Hiitolan eli Lemmon koin

saanen

sanoa

sen-
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(Sillä

fosfas näistä eli Manalasta
ja Tuonelasta fuulet senlaisia?

roerfafena.

Syy että Kalewala tultiin pahemmalla ni-

mellä tuntemaan lienee tullut siitä, että hän
Pohjolan fanfalle oli hirwiä ja pelättäwä, jofa
häntä fenfähen mainitti pahafsi, famati fun mc
aina näihin aifoin asti olemma Turffia, Koiranfuonolaisia ja »aha tätä ennen Punapartaa
ci juuri ihmisinä »aan »vähän ma^-tawampina
pahoina pitäneet. Vaan mitäpä näistä, eifö
Paawi esivanhemmillamme ollut pian Jumalan
siasna, roaan miksi on hänen nimensä ja arnyt muuttunut? Elfääme siis nyfysista
tuulioista, ilman asian futfimatfa, paljo »vanhoin asioin päättäfö. Aiwan, fun sanoimme,
mahto Pohjan kansassa Kalewan nimi olla pelätty, maan koska aikaa rooiffain Lappalaiset
sille osittain fefauluroaf Suomalaisiin, osittain
paholaisina ja kasakkoina kiersimäf maata, niin
saatti Hetan kauttansa Kalewan nimi tulla aikuarwostaan (Suomesfafi muutetuksi, koska Kalewala ci enää paremmin muistettu. Ia mitä
ci lie »vaikuttanut, waikutti uuen uskonmaahan lewtämincn. Kumma että Väinämöisenkään ja Ilmarisen nimet owat sikscen alkua?-:
pysyneet. Kuinka sukkelasti toisinaan
senlainen muutos tapahtuu, taitaisin toisessakin

—

monsa

se

wossaan
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asiassa mainita. (Sifo nyt yhteinen luulo asu
kanssossa, ensimmäisten kirkkojen Suomessa jättitäisila rcrfetttfft? Minä matkoittani olen tuskin yhtään roonhanaikuista kiroikirkkoa faroannut, josta paikalla ei jotaan senlaisia olisi tarinoittu. Vaan mikäpä syy sihen? Minusta
näyttää tällä lailla: Aristin opin Suomessa leroefen oliroat roielä metsissä ja erämaissa Lappalaiset pakanoita, jotka täta oppia komasti
wihasiwat. Sillä Suomalaisten ylewämmäksi
päästyä he ci tarkemmin tainneet afiata tunnustella, maan luulit heiltä otetun uuen opinki jota! roaifuffaivan, josta sitä oli' syy aina enemmin »vihata. Kirkkoja fehessä mahto Hetan
mieleensä johtua, olla heille itselle hyroäksi, saaha nämät rakennukset häroitefyfsi ja lieneroät
«sein öillä reptncefft ja kukistaneet, mitä päimällä loisitta tehtiin. Vaan koska tämä kuitenkana tuskin taisi menestyä ja ollen Suomalaisten ruumiinsa koolta suurempia, päättiroäf
he rakentajia jättiläisiksi ja aikaa myöten ternittimät uskonsa ©uomeenfi, jotta nykyjään Suomalaiset pitämät ensimmäisiä kirkon rakentajia
jättiläisinä, ei tieten, että he itse faiftroaf olla
mainittuina jättiläisinä. Ia koska taasen Hetanki luonansa yötisten härotfysfen fähen nousihuu«ksi jättiläisten yöllärakennukset kukistaneen, niin
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synty siitä senlaisia kansan keskinäisiä tarinoita,
jotta nyt siellä täällä kuulemma.
Olkoon tämä

sanottu ajattelemiseesi, miten
Kalewan nimi taisi tulla alfuarroostaan fotfeen
muutetufsi. Muuten luulisin itse nimityksen

sur-

Kalema merfitfemän jofai hirmiätä,
maawaista, ollen yhtä rotua fun sanat falpa, fafmci, fallo, falu (ensis), kuolen.

Kanfan tarinasfa nykyjään on Jlaleroan
pojista fahtalainenfi huuto. Toifet pitäwät
heitä pahoina jättiläisinä, toiset nimitfäwäf heitä ffiätnämotsetsi, Ilmariseksi, Lemminfäisefsi,
Soukat)
Kthawcmsfotfefft, Giefftöfsi, Kule.,
n.
j.
joista juuri ci erittäin pahaa
lerwofsi
mainita, jos ci miimme nimitetystä, Kullermosfa, jofa fentähen fotoa erotettiinfi. Eillifeen
huutoon on jo fyy mielestämme mainittu, maan
jälfirnrnäifettä, näitä olleen, lienee parempi perustus, maiffa wähän enää heiän nimiänsä laitaan oikein tuta. Ainafi sanotaan heitä otteen
12. Jos nyt Väinämöinen ensi polmesfa cli
feuraawasfa oli Kalewan poifa, sitä
emme woi arwata. Kuitenfi luulisin hänen
otteen jotai jälkimmäistä polmea, sillä ensi polroesfa poifia hän ja Ilmarinen olisiroaf olleet
»veljekset, jofa ei näytä tapaukseksi, jos heti

muussa
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Väinämöinen Ilmarista paikoin weljekfenfä ja
cmonfa lapseksi nimittää. (Samoin olisi Lemroeljefsi Väinämöiselle, maan
minkäinenki
tama häntä siksi ei millonkana kutsu, mainiten
häntä roaan paikoin ylimmäiseksi ystäwäksensa.
lälkimmäistäki polwea olewat heitä fulla
muoksi aitaan Jlaleroan pojiksi kutsua; »vieläpä
Juutalaista nytkin Abrahamin ja Israelin lapsiksi nimitetään. Tästä olisi myös ymmärreffäroä, kuinka ilutterroo, jota nimeltä kutsutaan
Kalewan pojaksi (f. o. jälfeenfulewaisefsi) taisi
Ilmariselle, toiselle Kaleman pojalle, myötyä.
(Saanen »vietä nimittää että olen muutamien
kuullut Antero Wipuista Kalewan fansfa yhtenä pilaroän, niinfun runossafi kerta sanotaan.

saawa

sen

Vaikka näistä ci enää mitään setiuää

saa-

ne, olen kuifenkiuskowa Kalewasfa, hänen Väinämöistä, Ilmarista ja muita nimellisiä uroita

paljon »vanhemmaksi, ehkä, kun sanoinki, siksi,
joka ensimmäiset Suomalaiset näille maille saatatti. Ia koska paikkoja, joissa hänen jälkeen-

fuferoatfenfa afukfeliroat , näyttää Kalewalan
nimellä kutsutuksi, joka mahto olla yhteinen

niille erityisille Väinölän, Ilman, Utuntemen,
Tcrhensaaren, Suomelan, Kaukoniemen, Päiwilän, Wuojelan, Luotolan, Jumalisten j. n. e.
nimityksille ; niin olen laman runokokouksena
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Kalewalafsi nimittänyt. Nimi sillen piti antaa,
ja enimmät työt näissä runoissa owat tätä ti

litystä myöten Äaleroalasfa tapahtuneet.

Sos Suomen Mtjtyotogictta olisi näistä

runoista mitään apua, jofa juuri ei taia ilmaniana olla, niin on yksi toiwoni täytetty,
maan mielä olisi toisiakin: foiwoifin näistä jotain selwitystä esiwanhempain »vanhasta elämästä, Suomen kielelle ja runo-opille jotai hyötyä saawan. Saanen näistä asioista, jos itfekustaki, montaan fanan lifätä, kosta ne atnafi
näitä runoja toimittaessa owat mielestäni olleet.
Suomen Mythologia fyllä jo tätä ennen
on tullut ilman muita Lencqwistiltä, ©ananbe*»
riita ja Porthanilta jofsifi fufftfufsi, waan
epäilemättä on wieläfi suurten wtrheffen alanen,
paikassa erehtywäinen. Ilman
mitä jo Kalewasta ja hänen pojistansa olemma wähin sanoneet, niin kyfymmä, mistä on
Ilmarista tuulen, ilman ja walkianki jumalana
rumettu pitämään? Tuskin taiat runoisfa yhtään paikkaa laivata, josta tälle luulolle olisi
Näyttää kun olipienintänä perustusta
si ntmesfänfä häntä tuulen ja ilman jumalaksi
tehty, ja takomisistaan walfianfi, wai siitäfö
tämä lviimmeinen, että hän Väinämöisen to-

monessa

se

saawa.
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merina kerran fatroaatta walfiata iski. Niin
hän ei kuitenkana runoissa ole. Tuulta rukoiltiin aina Ukolta, joka tuulenki ynnä muien oli
hattifsia, ja tuulen käsissä Ilmarinen ennen
muita Pohjolasta palatessa hätäyty. Mitä sihen, että hän sampoa takoissa sai tuulet tuulemahan, niin
asia kyllä sietää toisenlaifen
sellvitykfen, ettei siitä häntä farroiffe tuulten
jumalaksi fehä. Vaan jos hän olisi ilman jumala ollut, niin Väinämöinentuskin olisi häntä mastoin mielin faanut ilmasfa Pohjolaan
työnnetyksi ja Väinämöinenpä sitä loihti, eikä
Ilmarinen, Pohjan akkaa wastaan, kun tama
sateet, rafehef ja roiluilmaf uhkasi panna sammon kasmuja turmelemaan. Ilmarinen runoja
myöten ci ollut kun mainio ravan, masken, hopion ja kullan feppä, muuten yfsiroafatnen, totinen ja rehellinen mies, ainaki kun häntä piti
taroata, ahkera työssänsä, harrootn muihin puut-,
turoa. Ia siinä on hänellä kyttä kunniaksi, ettei
häntä enään farrointte tuulijumalaksi korottaa.

se

Väinämöisestä nyt laitaan lauteffaa, mitä

muien nimettä ennen roanfyaanon laulettu, roaan
kukapa
taisi estää. Mitä maailman, kuun,
auringon ja tähtien luomisesta hänelle annetaan, on roanhastaan tainnut jostaan jumalasta kerrottaa, ja sille nimienki unohettua Vät.

sen
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nämöiselle mennä. Minkä tähen on Anteronipuinen, minkä tähen Kaleiva, minkä fähen yli-

jumala Ukko niin pian kokonansa mnoamatta
jääneet, waikka wieläki puhettairtnasfa Antero
Vipusesta e. m. mainitaan, että "lapsi Väinämöinen häntä roasfen oli."

Jos näissä runoissa paikoin Väinämöistä
enftfesfä jumala-arroosfaan alennetaan, niin fieffäroäsft mina siihen en rooi mifänä. Näitä on

saa-

minun pitänyt toimittaa, kun heitä itse olen
nut, katsomatta, jos Väinämöistä pietään jumalana eli ci. Jo ammon olemina tottuneet
häntä esiwanhempaimme jumalana pitämään,
jossa
hän heillä ei kuitenkana näytä
olleen, maan muuten rooimaltisna, paljo tietämättä, sankarina. Usiasti rukoilee hän itse ylijumala Ukolta apua, ja tunnustaa näin omatta
suullaan, ken jumala oli. On myös Väinämöisellä kyllä ilman jumaluuettaki nimeä ja kunniata ja parempi lienee olla itfekunki yleminnä
falonpotfana, kun huonona herrana, parempi
roitfahtnna ihmisenä kun puujumalana. Jos
»vielä nyt, rahmaalta niillä feuroutn, joissa muisto Väinämöisestä parahife elää, kyfymmä ku
Väinämöinen oli, niin roasfaaroaf he pian näin.
"Olipa hän muisfeffaroa uros ensimmäisiä esi.
isiämme ja kuuluisa runoja"; waan jos heiltä

armossa
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kysynet, fetä he jumalinaan piftroäf, niin usiammasfi roasfafaan, Uffoa, joka oli fairoaan ja
maan luonut, heiän rukoilleen. Enkä epäilefkänä jo ennen Kristinfi oppia esiifillämme olleen lieon yhesfä ainoasta jumalasta, jota millon nylyfettä, mitton ufon eli luojan nimellä
palroettiin, enkä myös lue sitä heille fuureffi
fuhmuuefsi, jos he et »varsin otteeffana niin
nerokkaat fuurta jumalajoulfoa itselleen hankkimaan, kun moni muu roanhanaikuinen kansa.

Väinämöinen näissä runoissa enimmtfen
mainitaan foftfefsi, »viisaaksi, eteensä ajattelemaisekst, jälleentuleroaifttte hyöroytystä

hankki-

maksi, fuurifietäwätsi, laulussa ja foifannosfa
ylen mahfawalsi, Suomen sankariksi. Ilman
sitä nimitetään häntä ainaki »vanhaksi, ehfei
hänen »vanhuus yksin häntä niin suuresti liene
kofjotuumissaon haitannut.
Toista laatua oli Lemminkäinen, fewyfmielinen, nuori, ylpiä, mahistaan ja lieostaan
fersfaelewa, wähän eteensä ajaffelewa, jos urhoollinenki, fankari. Töistä, joita kosjona oilesfa hänelle Pohjolasfa määrättiin, ci faia
oikein felwää faaha, sillä pian yksiä töitä määrättiin toisella kerralla Ilmarisellenki. Mina
roäijäntänä erotaksen.
otenroalinnuf runoja,
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Monta muuta nimeä jätän tällä kerratta
mainitsematta, joita näissä runoissa laitaan Mythologialle entisistä erehyksistä oifasemifefsi tahi
muuksi euksi löytää. Näien erehtjsten
lienee sett kummanlainen, kun kapeesta on sinne erityinen olento saatu, maitia kapeella ei
missään ymmärretä kun luotua olentoa, ihmistä eli muuta olentoa; samati myös se kun Ukkoa ja Väinämöistä toisilta on yhtenä pietty.

seassa

Enkä paljo aio miipyä osotuksessa, mitä
näistä mahtaisi roanhanaikusten tapojen selrotftämiseksi lähteä. Taitaisin kyttä muutamia esimerkkiä siinä saaha, jos olisi aikaa miettiä.
XIII. 116.näyttää, kun olisimat roanhat kuumitta
kiroitta jaroeen sillä wartsfamifettafcitofsiaan laatineet. Monesta muusta paikasta löptäisimmä,
eitä »vanhempia piettiin kunniasfa, jos kohta
miehuutensa innossa Lemminkäinen roähän äitinsä tahostaki poikkesi. Samati näemmä, etta
siilon oli tapana foftottte ehfoföifä asetetta.
Taitaa maan moni luutta ylen paljon näissä
heiän kosioasioistaan puhetta oleman, jotta silla
koko kirja pian miksi ei olisi uuenlaatutsfen tekokertomusten eli tarujen (Romanien) muotoseksi muuffuroa. Jos niin olleeki, niin olko,
maan muistakaammeki, että csiroanhemmtssamKalewala.

B
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nykysiä monikosferoia liikutuksia ja asioita kerrottawana, yksinäisessä elämässään kosiotuumat, sotakäynti, metsän ja kalan pyynti oliwal muisteltawimmia keinoja.
(Siitä se, että näiätä asioista pian yhtäläiseen
runossa kerrotaan.
me, joilla ei ollut

Suomen kieli ja runo näissä ehfä fawafaan felmempänä, fun misfänä muussa Arjassa. Monet sanat ja sanan-parret tulewat tuo
fuosfafi ilmi alfuluonnosfaan eli samalla fantiätta, fttrt niitärahwaan suusta luullaan. Muien
kielten oppineilla, roaiffa kyllä Suomeaki taitamilla, on usiasti waikia estää kieltä omaluonnostaan toisten mukasefsi »vääntymästä, mutta
fatonpoifafetta fansalla, jofa muuta ei ymmärrä fun yhtä äitinsä fieltä, siitä ei ole pelkoa.
Sanojen kirjottamisessa olen »välistä poikennut niien ennen fawattifesf a tawuusta, maan
koska
fuifenfi harwassa tapahtuu, niin siitä
pelkää
en
suurta moitintoa, liiatenki jos syyt
sihen töytäisi otollisiksi. Muuten on koko asia
minusta joutawa, siitä kelienkään suuttua, jos
hän eritawuutaan seuraapi. Tawuu ja kirjo-

se

tus kielessämme wielä eiwät ole siksi makautuneef, jotta yksi ainoa laatu taitaisi oikiaksi luettaa. Vaan elföönkukaan sitä pahaksi panko, jos
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tässä asiassa näytämme muita huoletfomammaksi. Lapselliseksi olen aina lukenut senlaisia
kinaamisia, kun roälistä kuuttaan esimerkiksi siiminä

tä, jos pitäisi kirjottaa meiän, nata, tuoa,
wieå eli meijän, naija, tuuma, roitjå.
Kumpanenkana itäistä ci taia tarkoin puhetääntä »vastata, joka taitaisi tulla tällä taivalla
kirjoiduksi: mejjän, najja, lv»v»va, »vijjä.
Vaan fosfa fafsiääniffeitä ai, ci, oi, vi,-.-.-.
ja au, eu, iv, ou, j. n. e. ferran ofemma totaro,
tuneet tulemaan fun aj, ej, oj, uj
em, im, om, j. n. e., niin mifsi emme fanasnaia e. m. taia lukea ensimmäisiä kolme
kirjainta nai kun naj, josta am päätteeksi
saatua helposti tulee fana naia (najja). Kuinkas, jos sitä naija kirjottanet, erotat fanoa
erisioissa, joihin se on faaroa, e. m. jos sanot: tulee sille tytölle naija (l. na-i-ja)
ja jos sanot en huoli nata (l. najja)? Toisia luoa, wieä, mnbä j. n. e. mahan sila
ennemmtil sillä lamalla kirjottaa, fun niitä meian
puheessa niin paraasta päästä äänettaanfi Myös
saanet sanasta wuosi ennemmin rouocn fun
rouuen, eli »vuttroen, mummen, samattafamatta kun fanasta paasi faat p a aen. Toisistapauksissa olen kirjottanut wenehesen,
tarpehesen, kankahafen (eli weneefen,
tarpeesen, kankaasen) j. n. e. joita muut

---

sa

sa
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ftrjoffanewaf iveneheseen, tarpehefcen,
fanfahaseen, (eli »veneesehen, tarpeesehen, lanfaasehen; »veneeseen, tarpeeaseen). Näitä sanoja toisten
seen,
samanlaatuisten kanssa rtnnafetten näyttää kun
pääfanasta:ro e tt e h t (nyt: roe tt e h,
e.m.
menet, roene) samassa siassa kun sanoista
pursi, reki, kolmansi, tuleroat purtehen,
rekehen, foimantchen tulisi rocnehehen, joista sille h on siksi muutettu, jotta
sanotaan roenehesen eli roenesehen. Eikä,
mitä minä olen tuullut tajuamani, näillä seurouin
senlaisissa sanoissa molempia entä niin meny»
tetäkkänä, jotta firjoffaisif menee en, waan
ainoastaan wenecsen cli weneseen, h fummasfaki e:tten mätitte panfaroa, jos niitä fahef-

se

si farouefsi teroitetaan.
Vielä olen ftrjotfanut ano mi, fuleroi,
ott arot, maikka muut ftrjottoot san o «vi,
tuteemi, offaaroi (eli sanoopi,
ott aap i). En fenlaisisfalana sanoissa ole sitä

»venyttämistä ääntäistä luullut, jota lähellä
äänitteettä perätysten ofofeffaift. Tulemt, fa-.
noivi j. n. e. jo itsestään owat sanoista tulee,
sanoo leivitetyt yhtä tamutta pitemmäksi; mitä niitä sitte enää pitäisi kahelia äänitteettä
kirjottaa?
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Liiftösana -ka an (-kään) muutellaan monin
lamoin. Toiset sanowaf ja kirjoftawaf: ei kerlaakaan, toiset: ci kerfoakana ei fertaafa*
han, ci fertoalan, eifertoana'. Wfi tuo nyt

lienee, miten senlaisia puolisanoa kirjottaisi,
maan täyellisinnä näyttää olleen -kan a(Mnä).
(Semmoisena luulen
alusta aikain jotain
merkinneen,
josta
wieläki sanotaan
seuruuta
perä kanaa s. o. yhtä seuruuta toinen toisensa jälestä ja kanssa (kanassa) o. seuruussa, kansa (k anasa) seuruu, joukko, yhteys.
Puhetta myöten niillä tienoin, joista enimmät
näitä runoja on koottu, olenki, kun muuten rusopii, parahasfa päästä firjottamtf sen
fäyellisnä, e. m. Eipä kuu kumofafkana,
Eikä päiwä paistakkana, joissa toinen taitaisi kirjottaa: kumotakkahan , paistaa
kahan. Luetaan myöspaikoin: kun ei tuostakan totelle, eli En minä mifänä tieä,
Elä koske konnanana j. n. e. Semmoisia sanoja kun metsä, katsoo, suitsi j. n.e.
äännelläänki sillä tawalla Wenäjän Karjalassa,
joista runot parahite owat saaut, eikä mehfä,
tahtoo, fuifyti j. n. e. eli jollaan muulla

sen

se

s.

nossa

tawalla.

Heiän ääneimäsfä

olen taas

toisissa

poi-

kennut, e. m. sanoja laulamahan, anneta-
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han, liroiksi, aHunafsi, laatia', oikiassa, kautta, kosken, mustalta, matkassa, käsillensä (käsilleh en) olen sillä tawalla firjottanuf, etkä laulamat) el, annetahek, kimikse, affunaffe, taatic, oikiesfa, kauffi, foftn, mussalla, matassa,
käsillehek, funi niitä he äänfeleroaf.
(Semmoisia sanoja, kun offo'oni, ofto'os,

«ffo'o, (ofto'ohon, offuohon), otto'ome>
otto'ofe, offo'of, (otfo'ohof, offuohot);
fulloni, tultos, tulko, fttlfome, tutlote,
fulkohot kuullaan niin äännettäwänki eli
offoont, ottaos j. n. e., »vaan toisessa sias-

sa

näyttää

sana

—

olewan fanottaisfa: ott«kohon, ottakaame, ottakaate j. n. e.
Vaan heitän nåmaf, ja sanon roielä muutaman
sanan (Suomen runosta.

Moni on pitämä ei mtnanä työnä Suomen runoja laotta luullen joko tilassa, kun soopi sanoja 8:soon fomuehen osti yhteen sopimaan
jo runonki
Voi siinäkö
Väinäaate
päättäkö
olisi!
Elf
möisen kuuluso mahti
ennen osion tutkittua jo elkääte pitäkö työttömänä asiana, jossa maan yksi ainoa csiroanhemmistamme tuli oikein fuufusafsi. Phtä mä-.
ha, kun millä 7 tähtiä tahonsa olisiivat Ofaroa

saaneensa.

se

XXIII

fotrooatto, oroat mitkä B:toroutsef sananparret
Htjroänsä kielessämme runoja. Jos manha Väinämöinen nyt tulisi jo kuulisi senlaisia runoja,

kun omat:
"Mutte ikäynyt, eikä kyennyt,
Kourat komat ja kömpelöt,

di tainnut tuohon taipua."

"Herätä herroingin luona,
Sowita hywä suosio."
toitto jos tämmöisiäki:
"Korkeus on sinun lotoS,
Awaruus on afunmajaS,
Itse kynsit kylmät meret,
Itse sauwoit sarkajaot."

Niin pelkään kyllä ,jotta itse merin kyntäjä ja sarkajakojen savoja miksi ei sanoisi:
"Herelkääte, hcitläkääte

Paremmille

laulajoille,

Taitawammille runoille,
Kaikki käypi lamoilleni

,

Puhki kormani puhutti,
Läpi pääni läylentäwi,
Wiepi iviikoksi iloni."

XXIV

Tosiaan on (Suomen Runossa somali kun

muienki kielten omat roaaftmuffef nouoteltaroot
jo jos Runon teenfäkuitenki Suomessa helpommasti käypi, niin kiittäkääme siitä kielen fomaisuutta, maan clkääme sentähen näitä »vaatimuksia unohtako.
Voitto itse runotyossa kehno jo sentähen
sihen Harmoin puuffuwatt olen fuifentt oikoa
myöten toisten tekoja lukeissani ainaki ajatellut, mitä ollee syynä, että toinen niistä on
kaunis, toinen tyrmille ivoitta kuutta. Perustusta miettiessä olen maittanut että eittisisfä
on seurattu Runon roaatimulsia, jälkimmäisiänäitä »vastoin looittuno. Täsfä maan puhumma
niistä maatimulftsfa, jotka koskemat itfe sanoin
fopimifcen, ei mitä oindten kertomisesta ett
muusta Runo-oppiin kuulumasta olisi sanottama.
Näitä Runoroaofimutsia yksitellen muistokseni
kirjotdtuo, on siitä jo lasroanuf oiko tuttu kirjotusta, josfa nyt tahon ottaa, mitä tähän esipuheesen luulen sopiman jo mahtuman. 103
ne ci ottettana oista mieleen, niin muistokaame että eripatlottta saattoa otto eriroaatt-*-mukscnso Runosfatt, maan minä olen
nut, mitä täällä ja rajan yli Venäjän puolla
Runossa maattoon. Elkään roaan kukaan luulko minun tätä scuroomota lettentänä opiksi kir-

seuran-
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joffaroon, Se ci ole mielessäni, eitä runoja
opitta tehättänä, ettei luonto niitä saattaisi pa-

"Luonto laulajan fekewi, Itse
into ilmottomi/ Runojallen rohkialle,
Mitä lauluhun latoroi." Hywä jos maan

remmin.

saisin ofotefuksi minkälaisia

runoja meiän puopietään.
hyminä
letta
Ennen mutta tulisi nyt selrottettäroälsi mitä pitkällä eli lyhyettä tarouffcn armotta ymmärrämme. Itsekukin malttaa helposti, etta
a on pitempi jos
mo oro, kun mora; i pitempi
siima kun sima; o
meni fotoon kun möi fopitempi
lon; a pitempi jos
näitkö emäntää
kun näkikö emäntä. Niitä tomutta, joissa
äänite sillä loitta on pitempi, nimifämmä pitkäorro osiksi, joto myöten sanoissa ro o ora,
siima, ensimmäinen farouf on piffaarroonen,
taloon toinen jo soitossa emäntää
kolmas. (Samati on missä fohonso
farouf, jofa nyt on tapana kohella äänitteettä
perätysten kirjottoo, paitsi jos jälkimmäinen ollee i, pitkäorrooncn e.m. imen sanoissa maata,
pöytä, auffaroa, riennä, joufaroa, 2:nen
sanoissa lupaama, rekeen, kurieri, rvUita, sonoo, 3:a§ sonoisso sofikoo, fonokoon, fåroctee, käsiään, 4:jäs sanoissa täi
melemään, hajotetaan j. n. e.

sanomme
sanassa
sanoessa
sonommo

nassa

sasanassa

XXVI

Mutfo ilmonki fohto ääniketfä mottamma,
että cnsifoivitf jonossa sokko on pitempi kun
sako; somoti sonoisso: motto, mato; muffa, muta; kyllä, kylä j. n. e.
2men tomut sanoissa sakossa, sopalla, vii
tempi kun fafofa, sop ala; samati sanoissa
ronto, melko, pirta, koski imen,
noissa emäntä, alotti, lepistö, forocmpi,
kätensä 2:nen, Amerikka, lihomaksi,
mor omampi j. n. e. 3:ma§ tomut lyhyitä
pitemmät. Näitä tomutta nimttämmä pitko*
sia siksi, sillä niissä äänikct ci itsestänsä pitko
vn maan pitkä nykysessä siassaan. Pttfäsianen
farouf, jossa yhtä äänifeffä
©n siis
»vähintäin koksi äänneffäroäfä eli iyhen äänifkeenkcra, e.m. imen sanoissa roanha, selkä,
»irfa, tuffa, paita, ivalla, 2.nen
issa »väestö, »eläisi, kuritko, naroeffa,
clenfo, kumarsi, 3:a§ sanoissa opetella,
topoelmo, roelaroainen, leroififfö j.n.e.
Somalla faroalla erityisten sanoin yhteen faa-.
Esso e. m. jos roeaf, olin minä, joissa o
olin omat pitkäsiosiksi
jos, i
luettoivot. Vasto fohommo siifäki puhua, miten moniohot ptffäsiaftsfa tomuista taitoon lyhyiksi fäytettää.
Qtxfyxptaxmofitfi nimttämmä kaikkia tomutta, jotka rillistä mutaan eiroät ole pitkä-

sanassa

sa-

se

seuraa
sano-

sanassa

sanassa
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axmofia, eikä pifkäsiosio, e.m. fala, matala,
murehia, hemosiosi, roelelemtäni, jotfo
oroot sanoja maan tyhytarroositta tomuitta.
Nyt ennen kun foiammo tutkia mitkä pitlyhyiksi
fäftaftsfa tomuista tottaan
luettoo, tulee peräti toinen ofta fatfeltaroaffi,
nimittäin foroutfen korko. Aäntäissä koro{amme muutamia tomutta sanassa, toisia emme korota. Jos
otsissa sanoissa merfaroutfa,
niin oroaf näin:
fttsemmä korotetutta
sana, malffaroa, hcroosetla, metelemollä, käyskcntelemäinen,polttelemöinen j. n. e.
korotetaan cnsitamut jo
Jokaisessa
,
usiommisso kolmos rottes j.n. e. cli joko toinen
tomut otusta altain, joko kuitenkono ci kaikissa ole tapaus, koska muutamissa 4:jä§, 6:es
j. n. e. korotefoon. Vaon lienee korottamisella roähän eripoikoisso erotustoki, sillä ivoitta
on muuten ymmärtää, kuinko montahof niin
jäykästi osiota mastoin pääffäisiroäf aina »vaan
i.fen, 3:nen jo 6:nen tuleroan korotetuksi, ivailko niin forrotn fuulfaroasft roähtnfät meiän (Suoi:sfä, 4:ttä jo 6:ffa komesfa
rofet
e.m. sanassa or ro e lero oisem mos t i,

runossa

seurooro

sanassa

monessa sanassa
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joto jos lorottaisit
isémmosti tulift se pian funfemoffomafsi. Olen myös luullut malttaneeni, korotuksen liiotenki ensitomuisfa Turun jo Hämeenki Suomesso oleroan paljo
teräroämmän kun meiän, e. m. koska mc sonoisimmo: "paljoko siitä fatt hcroofésfo", sonomot
he kun ikäs hokaten: "palko (patf) fiif hémosest
fatt", eli meillä: "monetténlo mtéhetten iästä
olisi", heittä: "monetko
työtä
' , fast
' , miehet
,
,
, työt'
ols", meillä: "poremmon emännän toto hänestä
soi", siellä: "poreman émänän foto honestsoi."

Jonka äsken heifttnma puheen pitkäsiä-

sista farouisfa, faiomtna nyt unelleen tutkinnon
alaseksi ottaa: korotetuissa tomuissa pietään
pitkäsiasio pifkäormosten merosno e. m. ihmi-

sellä, sallitfowainen, joita jos pitkiä mer*-,
"
fttsemmä »vetämällä ", lyhyitä mempelellä ,

tulisimerkittömäksi ihmisellä, allitta ro ainen. .Korottamassa farouegsa omat pitkäsiafet
lyhyen jälessä piffat, e. m. emäntä, erotetuksi, isäntiänsä, pitkän jälestä epäotrooset s. o. pitkiksi eli lyhyiksi luettaroaf e. m.
soi f 0110 cli soitolla, förränta eli

-
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sorronto, roararoammafta cli mor aro ommollo j. n. e.
nyt asten nähtyämme mitä pitkällä,
lyhyellä
mitä
tomut-armolla ymmärrämme, toiamma ontouto taffelemaan, fuinfa erityiset
sanot näten arivoinfo rouoffi omat monfofi
laatua jo nimitellä niitä, fun seuraa, nelitorouisio jonkun otuksen lailla ja'aten eli »verraten päähän, niskaan, felfään jo häntään, niin
että imen tomut roerrafaon pääfsi, 2:nen nisfafsi, 3:mo§ setäfsi jo 4:jäs hännäksi.

Ia

Lyhyt

Pitkä

—— se,§)f
maa,
jo,

arouifia.

ne,ka, en, et, jos, nyt,lxx, xxxi, len, j. n. e.
tie, pää, suo, sai, syyt, toit, mi«, j.n. e.

Kofsf ro v ifi o.

Kalslyhyt

Lyhytpitkä
Pitkälyhyt
Kakspitkä

o
--— sana, kyla, meni,
otit, kalan, wähä, wene.

——

—
—
—
Keskipitkä —
Loppupitkä —
Kotmilt^yt
Alkupitkä

Alkulyhyt

KesMyhyt

—

wetää, tulee, meneen, sanoo, pataa, taloon.
suoli, maata, ranta, toimi, kyllä, äyräs.
kantaa, luottaa, lirmeen, pirttiin, altaan.

Äotmifarouifta.
matala, mesiä, latoeli, ihana, minua, ahama.
kantele, rintama, polttanut, kultana.
»eneetta lupaama, sanoilla, käteensä»
wetäköön, sanokaa, käsiään, menemään.
mureesfaan, lupaamaa, weneisiin tapaamaa.
kantakoon, auttakaa, «verkkojaan, .antamaa»

,

,
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Loppulyhyt— keihäällä, ottoote, hakkaama, seipäättä.
—
Kolmipitkä kinDecéfaån^etraareaa/nalfaainaan^eiKuuttaan.

Nelilyhyt

Päisemä

Nelit o ro uisi o.
— metelete, tulemana, menosta, läwelewo,ihoomo.

—polttelema, kantamana, poikinesi, heinäaho.
—lupaamana, meneitäni, erotteli, mureessani.
tulemaksi, matalalla, sopineelp, »vesimatka.
lemitttaöh,menemään, eUUtvaa, petäjäsuo.

——
Rantama —
firrceitåst,
hakkaamana, seimäspino.
— mureessamme,
Keslemä
sanot—
Salarna
— toakfeen.
kantelemaa, kirmehiään»
härerna — raottelemaan,
»veneelläkään,
leräilemää,
Nousema
—
Laskema
lartanoonfa»
menettäinlään, leräilmissään.
«yhytpää —
alunaakaan,
keträelmää.
—
Lyhyisellä
kirmeensokäon,
— hakkaaminaan,keihäälläänki,
Lyhythäntä —
seimästelmion.
Nisloma

©elkamä

tarpeessasi,

(stftt>a

lupaamalla, makuuttansa,
tiinpa.
rncncrnäUaan, sanomaankaan, warotelkaa, tule,

motkoelee,
lupaamanaan,

potat.

kamaa.

tt)at»»afetta,auttakaate, merkkojanso,
—lupaamattaan,
Lyhytniska
louloessoan, matkaelkaa,

muistelmiaan.

Nelipitlä

leikkaamalla,
luonnoklaompt.
arvaamattaan,suuruuttaankaan,

Viisi- jo usiamptfoivuisia eillifecn emme
pannelfona, sillä niisiä maan suotta olisi erityönsä, koska niitä ainaki sopii korkoja myöten
jaella lahteen eli usiampaan osaan, jotka sitte
käytetään kaks- eli folmifamutsfen mufaan. Jopa nelifaroutftaft sillä tawalla snattats lahtia
panna.
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Otetaanpas nyt työksi katsetta, miten näitä
sonojo tottaan runoon suunnitella; jos lienee
yksi mittå faivatta niitä siihen ponnet. Vaon

sitä ennen täytyy sooho runon osista jo niihin
koskemista setivä.
Runo laulussa jolaupi to»vattise§ti miiteeniiosaan e. m. Hnrotn soitti hauin ham-

sanaa

mas, josfo kolme etttimmätstä
tekemät
4:}ä§
yhen
ja
itsekukin
osan
holkostuno 4:nen
Smen;
IHyrom!soitti !hauinIham-! mos!. Po/
ja
remmoksi näyttää kuitenki maan 4:jään
runoa lukea ja niin oroaf enfisetki runo-opin
firjoftojot tehneet. Muutamissa poikosso, joilla on erinuottinfa runoitta, fe niin louloesfoki
jofaupi jo luferaatta soopi oinoki 4:ososeksi.
Sitä »va§toin runoa taos poikoin lauletaan
6:teenki ofaan e.m. >Käkö-!ncnlkv->kahle-! le-Imi!,
ettei sitä marsin fomilfono laulua myöten osifetta. Kuin fonoimmofi, ofifamma runoa 4:fsi
jo fenloisio on
fono roieä, toinen
tuoa, jofo erityinen fana yfsi, »vaan runossa:
lieto Semminfätnen, tefemäf fofsi
fumpanenfi yhen jo jälfimeittimätstä
mainen pfftn 2 ©faa. Nunosso: itfi impyen
hiroufj*ef, tefee imen
yhen, 2:nen jo
S:ma§ yhteensä 3 osaa, jo runossa: en tunne
täta tupoa, ci tee yksikään erityinen fana

osaan

se

runossa:

sano

sonoo

sana

XXXII

täyttä ofaa, maon osat

foohoon murtamalla

toisesta sanasto toisen teeksi, niin että imen
on en tun-, 2:ne»t ne tä-., 3:ma§ f o fu.
4:jäs po o.

Kosko näistä osista roietä itsekustoki on
enemmänli puhetta, niin olisi ehkä hyöroyfft
niille myös itsekullenki sooho omat nimensäkillä poho on nimetöntä mainita, ©emme soommeli jo helposti jos famaft kun neftforoutsisfa
sanoisso ertfarouifa, tässä eriöstä nimttämmä
l:sfä pääksi, 2:§fa niskaksi: 3:ffa selaisi,
4:ttä hännäksi, Sitä myöten on seuraamis-

so runoissa:

Zanta

aa
löllä

synty

)aiwal

lä me-

sakolyöä
3ako

a ta«
lynna-

herne-

olkiwarti-

—

Wälnäni paputtehytteo-

sen
sen he«

Murtamisesta moinifsimmo

momen
jahan;
lewi,
lewi,
«ihin,

wosen.
jo äskenki ja

soommo nyt paremmin selmitfää, mitä sillä ym-

märrämmä.

oso

on koksitorouiJoko runon
nen (kolmdomuisisto ivasta), eitiisen niistä nimitämme iskuksi, jälkimmäisen laskuksi. Jos
nyt missä osasfa tohonso fana loppuu iskussa
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sonommo

jo lasku alotfaa toisen, niin
sitä ofaa
jo
murretuksi seuloista fanain nhteensaomisfa murroksi, Sitä myöten on runosfo
la sioa
H. Ompi
saarel2. Jos wc- ät saan wc- netta
puuja- elet
purtta
3. Tuhat
i:fesfa felkä, 2:f«fso pää, niska ja seita murretut, maan 3:ma§ on murrofon.

Porohimmof runojot pitämät fenloisto mut*:
rclmoto niin kauniina runosfa, että mähinfäki

koksi kolmesta fomataan murrettuna; sitä roastoin on murrofon runo, josfa korko ja isku
pimat yhteen tomuehen, »vähemmin kaunis, lyhyttamuisisfa tuskin sallittoroafoan. Murrelmaskatsotaan futtenfi ettei tomuffen armoa niin
iskuun tulisi lyhyt,
sorreta, etta yhesso
pitkä
laskuun
taivut. Molemmat lyhyenä felpaomot kyllä. Nähään sitä »välistä murrelmon
somuuen fähen kyllä niinki runoa laottufsi,
että istu on lyhyt ja tasku pitkä, päässä cli
niskassa, jo
ci hattf fono, jos fe »vaan
Harmoin tapahtuu liiotenki jos lastu ci ole at-.
mosfoon maan siassaan pitkä. Esimerkkiä näihin foisimmo kyllä mista fohonfa runoista.
En ole ifo iältä on kaunis runo näin 3:sfa
ofosfo murrettuna, »vaon jos sanoisit yhellä

so-

so

osassa

se

Kalewala.

C
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murroksetta: en iältä ifo ole, niin tulisi fe
kelpoomoftomoksi; somoti jo kumu kujosfo

kuulu kaunis, kujasta jo kumu kuulu
kehno; jo minua noiot noitu jo jo noiaf
minua noitu somoot, jopa muo noiaf
noitu kehnompi. Vene näky, »veli tuli
olisi peräti felpoomofon, sillä siinä on jofooson
iskussa lyhyet famuet jo runo murrofon; foisello lannatta on runo et roeä roäheäkäno
eli emeä erimenehen, sillä roaiffa lyhyttämutsilla iskuitta nefi, oroat ne murretut. Murrosta, kun sonoinfi, on niin kaunistamana pietty, että sitä toisinaan rofostetaan, jos fohto
fautta isku tulee lyhyeksiki ja lastu pitkäksi
e. m. jo päiroänä kolmantena sanotaan
ennemmin kun päiroänä jo kolmantena,
cli päiroanäpä kolmantena; suot kylmi,
f anerroaf kosmo, ei ollut isoni syytä,
ennemmin kun fnlroi suot, f anerroaf fasmo, isoni ci ollut syytä, maikka jälfimmäisettä lomatta osat armonfa muoffi olisimotfi
paremmat. Mitä siis plfäis ajatteleman nitsfä, jotka maan fiiffäiväf hymilsi fenlatfia murrottomio runoja kun e. m. moka monho Väinämöinen, otti soiton sormillenso, jo
»vielä fenlaifiaft (peräti felpaamaftomio) kun
panee aitaa kaiten päiroän.

sen

Taulu I.

>

ii

111 IV
!

I

i

Lyhyt

Murr- ttun

Murr itonn-

Sana
( iskuun

1

<, „.

. l» iskuun
.
Pitkä <(laskuun
« c

1
1

i
1

1

1

i

*

1

4.
I

I

-

0

O

0

0

o

0

O

o

O

0

o

0

O

O

4.

1

1

t

O

0

1

Pitkälyhyt
KaJspitJä

1

i

1

1

1

J.
i

i*

4.
!

Äolmilyhyt

1

Alkupitlä

1
*

Keskipitkä
Loppupitkä
Alkulyhyt

I

Keskilyhyt

1

*

1

.Loppulyhyt

Kolmipitkä

-le

Nelilyhyt

1

Pätseittä

1

*

Sciéfawa

Selkäwä

1

Häntäwä
Etewä

*!*
*!*

*

Keskewä

1

0

o
o
o
o

.
*

a.
!

O

"T

U.
I

0

5
o

1

*
*
*

4.

T

4.
T

o
4
4.
i

i*

!

*

o
o
o
o

'.!

*

«
1

i*

o

1

1

1

0

o
i*

o
o

0

0

2

I

l

o
4.
i

O

0

O

,1

o
o
o
o
o
o

o
1
O
0

o
1

0

1

0

o!

1

i

»t»

o

N
0

o
o

1

5

°

1

4.
!

o

N !

1

O

o
o

0

1

u.

0

°

O

0

C

+»

0
1
1
4.

t

o
o

0
1

1

o
c»
o
o
o
o

o

0

4.
I

o
a.

!

4.
!

1

'

*

0

*

o

Aarewä

T

O

0

Nousewa

0

o

0

Laskewa
Lyhytpää
Lyhytniska

1
4
I

0

0

4.
I

0

o

0

0

Lyhytselkä

0

N

0

o

1

Lyhythäntä
Nelipitkä

lie

o

*

1

4.

*!*

1

1

Sakawa

t'

*

1

4.
I

!

IV

o

*!*T

*^-

—
I
!

-i'

1

1

111
N

Kakslyhyt
Lyhytpitkä

4.
I

ii

«3

3
»'3.
» -»

!
«
u.
I

II

»

i o

i

*

4.
I

N

o!
o
o
c»

1
1

o

°

1

0

0

1

0

0

1

O

o
0

o
o
o
o

o

0

1

1

4.

'

1

l!

0

o
o
o
o
! o

1

1
1

0

0

1

o

0

1

0

o
o

1

o

*

XXXV

Seuraama ofofelmo *) näyttää, miten erilaatusia fanoja tottaan runoon foiviffaa. Ilsiampi- kun nelitamuisia sihen emme roeaffanä,
sillä, lun jo roirlbmma, ne korkoja myöten kahfeen eli usiampaon osaan jaettuna täytetään,
kun olisi joka osa erisanano. -Emmekä myös
ole pitlasiasia »vaan ptffåarroofia tomutta tähän
esimerkiksi »valinneet, sillä fe runolle ei olisi pahaksi, jos pitkäsiasioki pitläormosten mutaan
käytettäisi, paitsi mitä näten teroittamisesta puhutaan, joko pitfäsiosisso ei moi topohtuo. Merkeillä l,*, ijo 0 osottoisimmo, ensimmäisettä,
että fana siinä siosfa on fornas; toisella että sano niinfi, jos hormemmin, käytetään; kolmonnetta etta sana silla paikalla, jos muutamitta
effynafi , on sopimaton, ja neljännettä,
niin
niin et taia cli piä fayfcffoä. I. 11.
että
111. IV. merkitsemät runon ofta, päätä, niskaa,

sana

selkää

ja

häntää. Lemtttämäkfi mainitsemina

fitä, koska yhessä pitkäormosesso tomuesso moIcmntof äanifkeet siltaan eli toisen muuttamatta
lehään critarouefsi. Sillä faivotta soohoon
noista: rantaa, lupaaiva, ormelee, weneeltä, päiwää, sonat rontoo, lupooma,
arroelerci (ormelepi), »venehellä, päi-

sa-

roeä.
*)
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Lemitdtynä fono käytetään niin monitoroutsena kun fe siltä faapi e. m. tulewi leivitetty fonasfo tulee kolmilyhyenä, lupoaroata
fanasta tupo aro 00 »viifilyhijenä j. n. e. Päätowut leivitetään aiivon -Harmassa, roaan sitä
useimmin teroitetaan muut forouef runo joilta estämiseksi ettei tasfuf tulisi pitkäksi.

Jos nyt fohommo tarkemmin runoja fut-

fia, joissa kulin

pitkälyhyf
osa onkokspitkistä

tyhyt (tyhyfpifttsfa jo

taitto koksosista mosta

puhetta); niin näämmä niitä feuraaroan ofofetmon mufoon faoroan 16. eritootuo, joitte
myös helposti, jos piffätyhyitä osio pitkänä,
faMyhyifä lyhyenä piämmä, foommo feuraa-roat erityiset nimitylsensä *).

Vieläpä niitä on senkilotsio runoja, joissa
ensimmäinen eli (ehkä Harmoin jo kehnosti) molemmat ensimmäiset ofof omat kokspitliä eli
lyhytpitliä c. m. Jäi neief syliämäffä,
En tieä Ahin kotio, Jo tunsi tuhon fuleivon, (Raukka jo ronnolfo huusi jo
Vefiä muootfelemmo kehnoja). Niillä
emme kuitenfono ole fohtoneet rillistä runotu*)

Katso Taulu II.
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kuo enentää, koska ne, jos fottittomafft, taitoon pitkinä osina pitää.
Vaan futkifoonpo nyt maan näitä l6:fofi
runotootua; kuinko monetta fojvutta eikö niihin
ole sanoja sootu. Emme nyt kehtoa lyhyistä
nksifomuisisfo, emmekä usiompi- kun kuusifomuisisfo puhuokkono, maan ainoastaan pitkistä ykstomuisisto jo siitä aina kuusifomuifihin. Lyhyet
t)fsfarouifd tottaan (paitsi runon alussa, jossa
ne ajoivat pitfän osion) yhisfeffää eittifeen fonoan, jofo siitä tulee yhtä farouffa pitemmäksi,
e.m. runosso: Mie jo sie ja hän jo muutti taitoon mie jo tuettaa pitfälyhyefst; fa-.
mofi fie ja, hän ja. Sillä toivotta muuttuu
runo, siltaan felffenfananen, maat» nelifanafefft.
Nunosfo: «Sano mennehen jo miehet,
Laulanen ma, ta itänen ma, luetaan ettlifesso fonot mennehen jo fun olisimot yfsi
losfema ja jälfimmäifesfä laulanen mo,
(aitonen ma, fumpaseffi loskemoksi sanaksi.
Niin luemma myös pitkiä »)k§farouisia loskusfo
yhteen eittifen konsfo e. m. runosfa: ei faa
maofa mafkomiesi, ei foo kun kokspitkä

fana.
Seitsen- jo usiampttaivuisri sanot, kielen
sämmeki Harmat, runoa riiväf marsin kaunista,

XXXVIII

maan jos niitä sihen joHon otettaisi, tottaan ne
jo jokorkoja myöten joettoo usiompoon
piettää crisonon roerosna.
ko

osaan

osa

Niin meiän nyt ei farroiffetfano lutkia
muita kun fatsi-, kolmi- jo neltfanasta runoja,
maan ompi niitali 25.-ttä erilooulla runoon rokettu. Jos ottsimmo eriietten loikkia ylstomuisio lukeneet, niin olis näitä runolaatujo iulluf
46. jo fahefsofoivuisisfo saisi ylsi päälliseksi.
Ofamma nyt e. m. nelipitlän runon ertlootusia

sonorotennufsia fatfettaroatfu

Nelisanofta.
1. Wielä kerran kellot soisi.
2. Tuo »enettä Tuonen tytti.
3. Sen tytöt kaluksi katso.

4. Jos weät

saan »venetta.

5. Mista sie sisälle pääsit.
6. Monta maassa, maa
7. Sillä mies meret waeljt.
8. Suo järähti, maa tärähti.

monessa.

Kolmisonosio.
9. Otti soiton sormillensa.
10. Monta maalimassa muuta.
11. Lemminkäinen lieto poika.
12 Joutu Tuonelan joelle.
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ö-u-

-13. Syöjätär mesillä ft»tt.
14. SBainolan »enet wäsähty.
15. Jos wähän walehtelinki.
16. Sai sanalliseksi neiti.
17. Tuuli puut hatvuttomalft.
18. Tuo olutta tuoppifello.
19. Ei murettakoon minusta.
20. Lustuloissa mies lujempi.

Äafsif

anasta.

21. Käupunnissa kaswatettu.
22. Waiwanen »alittamassa.
23. Toiwotelkohot toeUa.
24 Tullut tuntemattomaksi.
25, Muistutellessamme

muita.

jo 25 kyllä ei olekkona
hywta runoja, maan muutettomot jotta kuulumat 9:nen, 15.NCN jo 24men mukaan: Monta
muuta moolimassa, ©ai neifi sanalliseksi, Muita muisfufellessomme ,niin
jääpi nelipitkiä runoja kuitenki 22 lu'ulfo jälelle. J3»)yyfpatfå, lyhyfnislo- j. n. e. runoja löytyy feuraaivon Osotelmon mufaan *), jossa merymmärrys kun niilkeillä l. *. f. o. on
lä oli ennenli.

Zos näissä

10, 16

soma

*)
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Ei nyt haiftaisckono tähän esimerffiä hankkia niin hymistä, fun kehnommista jo kelpaamattomista runoista joko erityisessä laausfa,
moon kouon jo ilmanfi tassa esipuheessa miiwyffyani täytyy fe tällä kerralla heittää. Kellä
format, faoneehan ne ifselkin jos naista Kalemolonki runoista, sillä näissäkään et koiffi ole
hymiä jo faunitta.

Mitä nyf muuta olisi runo-opisto fanottomofo, sen heitän nyt ja ken tiesi jos iätikki.
Hormosso fattaa olla, jollen tämäkään nyf ru-

nosto ttvottu olisi mtelenmyöfainen, sillä suuri
osa tässä et parempafo funne, kun sortoa jo
»vääntää suomoloisio sonojo muien kielten mukaan runoissa jo tauluissa. Jos Väinämöisen
"nuorisossa noufemosfa, kansassa ylenemässä"
lienee soma tunti jo foma mieli, niin ontoloot
anteeksi, jos olen toisin ajatellut; muitta minä
en juuri onoffono, sillä mitä heiltä olisi uofeffomo nähään ilman mutfo niisfä founiisfa firjofufsisto, joita siellä täällä Turun Wiiffo-Sanomatn firjottojta mastoon luemma 1820 muoen Mnemofynesfä.

Taitaifi mitta olla paljotta?» puhetfo ru-

nosto jos aifa jo tila ntpoigfdift, maaneimäfpä
nipoista. Ilmon ffmutfa täytyy heittää mitä o-

XLI

lift sonottowofa folmifowuisista runo-osista, sillä
tähän asti olemma moon foksifomuisista puhu-

neet. Äolmttawutsio osio pannaan wälistä kyl.
läti kounihisti runon alkuun ja msfaanft, Harmoin selkään, waan millä ehollo, fe nyt hetttaypi puhumatta. Mitä runon alfumnofaisi^cs*tö (ollitferotio) tomoMsesti opetetaan, «n minusta kyllä kehnosti toimitettu. Alfumyötäisyytto ei sillä hywäsesti faa\\)a, että faksi sanaa xunosfo yhello oänneffämällä aletaan, oänife olla mikä tahonsa. Näyttää kun waaiffaifi sihen
fokonoifen
kohesfa fanasfa olla yhtaldisen. Muffa jos niinki ci, molikoiaon niitä
sillä tornollo, että jos toisen alkutomuessa olle
a, toisehen tullee o eli o; jos toisessa e, toisehen i ett a; jos toisessa o, toisehen a, u ett
o; jos toisessa u, toifehen o, u,\. n. e., joihin
kyllä kansan, Harmoin muien laatimissa, runoisfa, soohaon esimerkkiä.

a\fufa»uen

Suomen runoista lienee jo ennenfi firjofetttt, miten niito koifetikfi on fohto erilojio,
torina- jo loihtorunoja. Lienee myösjossoi nimitetty, kuinka loihtorunotfi alusta eimät
olleet fun torinorunojo, jotta sitte osiota mufoon
rumettiin foifefft ääntämään. Närnät tassa firjosso runot parahasfa päästä omot torinorunojo. Mitä minulta niissä on päälu'ufsi orwaffu,

LXII

ei

asioin tutkinnossen muofft monhonoikoisfen
öinen,

sa ole paremmin

toent
kun mitä toisin
Kumpiaki
yksiltä poiloilon.
on
kuulumissakin
fo jo yhtä monhono saatu. Muutamia yksiä
runoja olen niin monelta laulajatta ja niin
moneen eri laatuun saanut, etta kylläkin on ollut
epäilemistä, jos mitä niistä olisi päälu'uksi patos.
Toisissa runoissa on foas ollut esteenä, etten
ole niitä, jos yhelfä eikä siltään fäyellifeen
nut.
On kumpiaki, jotka pitämät meiän monhojo
ja jotfa niillen ei anna
runoja isossoki
pientäkänä. Minä niitä en soisi forreffaroan,
jos ei yksipuolisesti ylen suurinakaan piettämän.
Ei niistä suinkaan ole Greekalaisten jo Nuomatoisten rinnalle, maan hymä jos ees näyttämät, ettetroäf esimonhempomme mielellisissäkään yrityksissä olleet älyttömät jo fcn he kuitenki noyttänemaf.

soo-

armossa

-—

Tämä työ minulle ci ote ollut raftffaroa

eikä fuurto kulukkcitokoon maalima, jotta niistä
mitänä erittäin olisi matniffaroa. Mitä mielisuosiolla, ei pololla, taattoon, on ainaki hupafefft luetfaraa jo mielisuosiolla, kenenkään toisen
mootimalto, olen näitä keräillyt jo yhteen
wifeöuf. Vhäf työn hurottutfena on sefi ollut,
että olen I) omannut yritykseni monelle muulien--

so-
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fi otolliseksi. Heian kehottomosfo jo ystämällisestä kohtaamisesta on minun syy poljoki heitä

kiittää.
Peräti toisin on fen osion fonto, josta moncllo muulla on föisfään apu, nimittäin foimo

founiilsi jo moimiitsi työnsä foaha. Tama toi-

mo minusfo on peräti puuttunut. Ainaki epäilemä jaffannosf animitään felpaamaf o foimittoo,
on täsfä työsfä foifmaan siffifi epaillps losmonuf, jotta eräät kerrot juuri olen ollut kaikki
fukkunoon tuleen nakata, koska en ole »voimiani
uskonut niitä mielenmyötäfesfi foimittoo, enkä
taa% ole sopimaksi luullut itsiäni omalta työllä
jo motivollo tutkinnon olofelsikoon keskosesta
työstä faaffoa. Menkääf nyt kuitenki Kolemolon runot jos mähemminli malratsno, ettei rcicläki ojan käsissäni miimyttyä tuli teistä telisi
walraiimpafa !

Kojonissa 28 Helmikuuta 1835.
Elias Lönnrot,

Ensimmäinen Runo.
laulaja walmisteksen ja alkaa kertoa miten Wäinämöinen kolmekymmentä kesää ja talwea äitinsä
kohussa maannut syntyy maailmaan. Siitä Wäinämöinen hewosen saanut lähtee ajoon. Lappalainen, mista lie »vihaa kantawa, »ahtaa surmataksensa häntä. Näkee meren selällä ratsastaman
ja ampuu kohti nuolensa. Toiste kolmannesti^
lauasnut jo kaato Wäinämöifen alta hewosen. Sii«
tå Wäinämöinen itse ympäri »vesiä uien luo, mitä

n»ihinki, karia, saaria, luotoja ja kalahautoja.

Kotka pesintäpaikkaa etsossa keksit meteliä Wäinämotsett ja munit polroelle. Munat siitä polwien
liikahtaessa »vierimät wetehen ja särkymät katilla.
Niin SBåtnåtnoinen tnunamurufista luo maan ja
tat»aan, tähet, kuun ja auringon.
ivMelem minun tekewi,
"Kirooni ajattele»»,
Mieli rumeta runoille,
Loattua laulamahan.
5. Weli kulta »veikkoseni,
Kaunis kielikumppalini!
Kalewala.

i
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Harwoin yhtehen phymmä,
Saanemma sanelemahan,

10.

Näillä raukoilla rajoilla,
PölösilläPohjan mailla;

Pannos nyt kasi kdtehen,
Haka toisehen hakahan,
Lauloaksemma h-ywiå,
femma;
Parahia
15. Kuulla noien kultasien,

Tietä mielitehtosien,

Nuorisossa nousemassa,
Kansassa kasuawassa;
Noita saatuja sanoja,'
20.

Wirsiä »etelemiä,
Wyöltä »anhan Väinämöisen,

Alta ahjon Ilmarisen,
Päästä kalman kaukomielen,
Joukahaisen jousen tiestä,25. Pohjan peltojen periltä,

Kalewalan fanfahtlta.
Niit' ennen isoni laulo
Kirmesmartta »vuollessansa,
Niitä äitini opetti,
30. Niitä eukko neuottelt,
Äetrd»artta

kiertessänsd,

Wddteéfdnfd »drttindtd.
Wiel' on muitaki sanoja,
Ongelmoita oppimia,
35. Tiewieristd tempomia,

Kanarwoista katkomia,
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Risukoista riipomia,
SOBefotéta wetelemiä,
Paimenessa fäyeéfani,
40. Lassa karjan katsannossa,
Metisillä mdttdhilli,
Kultasilla funnahilla,

Mustan Muurikin jdlesfd,
Kimmon kirjawan keralla.
45
Sieltä sain fa'an sanoja,
Tuhat »irren tutkelmoita;
Ne »irret keralle käärin,
Sowittelin sommelolle;
Keran pistin kelkkahan!,
60. ©ommelott rekoseheni.
Wiikon on mirteni milussa,
Kauan kaihossa siasnut,1
Jo tuonen »ilusta »irret,
Laulut faiffi pakkasesta
65

Rahin rautasen nenähän,

Petäjäisen pienan päähän,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle fctunihin katoksen,
Keritellen pddn keralta,
60. Saahen solmun sommelolta.
Niin laulan hy»änkt »irren,
Kaunihinki kalkuttelen,,
Ruualta rukihifeUa,
Oluelta otraselta.
65 Kun ei oo olutta luona,

Tahi taaria lähellä;
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Laulan suutta laihemmalta,

Wetofelta mierettefen,

Kuulun iltani kuluksi,
70. Pahein pdiwdn pddttehefsi;
Waifo aamun alkeheksi,
Huomeneni huopeheksi?
Nom kuulin saneltawaksi,
Tiesin »irttd tehtdmdksi:
75. Yksin meilld yöt tulemat,
Yksin paiwdt walkeawat,

Yksin synty Väinämöinen,
Ilmautu ikirunoja.

Ka»e ukko Pohjan herra,
80. Vaka »anha Väinämöinen,

Makas äitinsä kohussa

Kolmekymmentä fesed,

Yhen »erran talwiaki.
Ikäwysty aikojansa,
85. Suostu elamdtdnfd,
Kun et konsa kuuta nähnyt,
■Sika pdimed tamannut.
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
90. Kuu keritä, päimyt päästä,
Otawa yhä opeta,
Miestä ouoilta omilta,

Veräjiltä »ierahilta,
Näiltä pieniltä pihoitta,
Kapehilta
käytäwiltä.
95.
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Päästä kuuta katsomahan,
Pdimea tähyämähän,
Otamaista oppimahan,

Ilmoja

100.

ihoamahan.

Kun ci kuu kerittänynnä,
Eikä päiwyt päästänynnä;
Itse »lilasi »eräjän
Sormella nimettömällä,

Potkasi punafen portin
105. Wasemalla »arpahalla;

Suli kynsin kynnykselle,
Pol»in porstuan owelle»
Jalan fahen kartanolle.

Pääsi kuuta katsomahan,
110. Päiweä tähyämähän,
Otamaista oppimahan,

Ilmoja

ihoamahan.
Yöllä synty Väinämöinen,

pajahan.
taputtele»!,
115. Takoa
Lyoä lynnähyttele»! ;
Tako olkisen orihitt,

Päimällä meni

Hcme»artif"cn hewosen.
Selkeä fttittclenri,

120. Taljoa taputtelen,!:
"Sopisi selällä olla

Ketun päällä kelletellä."
Itse istuwi selaile,
Loihen reisin ratsahtlle,

125. Ajoa tomuttelewi,
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Mattoansa mittetewt,
Orihilla olkisella,
Hernewarrella hewoöo.

Ajo Wäinöldn ahoja,

130. Kalewalan fanfahia,
Hepo juoksi, matfa joutu /
Koti jääpi, tie lyheni.
Jo ajo meren selälle,
Ulapalle
talle,
135 Ei kastu oron kapiot,

Eikä wuohiset hewosen.

.

Lappalainen kyyttösilmä

Piti »iikoista »ihoa,
Kanto laukoista katsetta,

140. Kera

»onhan Väinämöisen.

Laati»! tulista

jousta,

Jalovaarista kaniwi;
Kaaren rauasto rafentt,
Selan waskesta walawi.
145. Noita kullan kirjaeli,
Hopialla huolitteli.
Sai kaari fonineheffi,
Jousi »orsin »olmihikst,
Kaari faumhtn näkönen,
160. Jousi jonki mafsamainen;
Heponen selällä seiso,
Warsa juoksi martta myöten,
Kapo kaarella makasi,
Jänö jäntimen siassa.
155,

Wuott pilliä pinosin,
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Kolmisulkia kokofen;
Minkä faapi roalmihtfji,
©en pojat sulittelewi
Pääskyn pientila sulilla,
160 Varpusen wiwustimilla.
Milla noita fawtahan,
Karretahan, moietahan?

Maon mustilla mujuilla,
Kyyn

165

fäätmehen UxvpittL

Mistä soi sulitut rihmat,
Kusta jäntehen tapasi?
Tuolta soi sulitut rihmat,
Suotta jäntehen tapasi,

Hiwuksista Hiien ruunan,
170,

Lemmon

»orson

»aattehtåta.

©Ai nuolet fultneheksi ,
Wasamat »anuneheksi;

Astua taputtele»!,

Käyä luikerrehtelewi ,
176 £y»å kaari kainalossa,
SGBiini nuolia selässä,
Korwolle tulisen kosken,
Pyhän »irran pyortehelle.
Katso illan, kotso aamun,
180, Katso kerran ?e§?ipai»on,
Tulemaksi Väinämöistä,

Saamaksi suwantolaista.
Niin pdiwdnd muutatnena,

Huomenna monikohona,
185. Loi silmänsä luotehelle,
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Käänti pädta päiwan alle,
Keksi »anhan Väinämöisen
©elolla meren sinisen.
Koppomi tulisen jousen,

190. Otti kaaren faunihimman;
Jännitti tulisen jousen,

Veti maskisen »efaran,
Vasten potmea mafenta,
Alta oifian jalansa.
195. Veti nrnnestä wasaman,
©ulan folmifoipifesto;

Otti nuolen oikeimman,
Valitsi porahan »arren.
Weti jousen jouahutti,
200. Kasin kaaren kddnndllytti,

Korwahan fowat» tulisen,
Käen oifian nenähän,

Pään »aralle Wäindmöisen,
Surmaksi sumantolaisen.
Emo lietti, mainio lietti,
Epäsi fometta kaksi,
Kielti kolme Luonnotarta,
Ampumasta Wdinäntöistd.
"Eta omtnu Väinämöistä!
210. Väinö on tätisi poika."
Tofi ampu ei totellut;
Jtse tuon sanoiksi wirkki:
"Kun käsi plentänetje,
©en nuoli alentuoho;
216. Kun fäfi alemanehe,
205.

9

©en nuoli ylentyöhö."
Ampu

»hen nuoliansa,

Niin meni kowon ylätfe

Päältä
220

Tahto

pään on totmosehett;
toiwonen hoteta,

Jltnon kaaret fotfiella.

toifen nuoliansa,
Niin meni loman alatse
Alasehen maaemohan;
125 Tahto maa manalle mennä,
Hieta horju holfiello.
Ampu

Ampu nuolen folmonnenft,
Mami kohti kolmannesti,
Sopsohon sinisen hirmen,

manhan Woinämoisett,
Läpi länkiluun lihoista,

230, Älta

Kautta kamalon
Siilon

wasemen.

wonha Wäinämöinen

Käänty kämmenin mesille,
235. Soitu sormin (oinehesett
Koprin kuohuun kohahti.
Selästä sinisen hirwen,

,

Hernewortisen hewosen.
240,

fioppaloittett kyyttösilma
Jtse tuon sanoiksi wirkki:

"Et fina rcanha Väinämöinen

Enämpi elämin silmin,
Sitta ilmoissa ikänä,
Kuuna kullon »alkiotta,
245 Astu Wäinölän ahoja,
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Kalewolan kankahia."
Waka wanha Wainämöinen
©titå kulki kuusi wuotta,

seitsemän fefeå,
Karehti fahekfon wuotta,
©ehvolla meren selällä,
©euro

250.

Ulapalla aukiolla,

Eessdhdn mest »etelä,
Toiwas sininen takana.
255

Siina mies meret ttttewi,

Uros aallot arwelewi;
Kusfo päätänsä kohotti,
©ihett sooria saneli;
K)usfo katta fädnnohptti,
260, ©ihen nientä siiwoeli;
Äusfa jalfo pohjautu,
Äalohuuctt foiwoeli;
Äusfa maat on maata maston,
265

©ihen siunasi apajat',
Kuhun seisottu selällä,

©ihen luopi luotoloito,
Ääripäitä koswotteli,

Joihin lai»ot tosketohan,
Päät menemi kauppamiesten.
270.

Suli kokko maalta Turjan,
Laskihen Lapista lintu;
Lentelewi, liitelewi,
Lenti iät, lenti lännet,

Lenti luotehen

loputen,

275, Peritellen pohjosilman,
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Etsien pesän

stoa,

Asunmaata orwoellen.
Siilon »onho Väinämöinen
Nosti polmenso merestä
280.

Heinäseksi

mattohoksi,

Kuloseksi turpeheksi.
Suopa kokko Turjalainen
Sai pito pesän sioo;
Keksi mättähön mereltä,

285 ©iner»6ijen loinehetta,
Lentelewi, liitelewi,
Päähän polmen tosfeumt.
Hiero heinästä pefeå,

Kulon päästä kutkutteli;
280 Niin muni munia kuusi,
.Kuusi kiilloista munoo,

SJautomunan seitsemännen.
Hterelenjt, houtelewi
Päätä pol»en lommittäwi;

295 Siitä wonha Väinämöinen

Tunsi pottvenso polowon,
Jäsenensä lämpiäwän.
Wowohutti poltvionfa,

lärkäytti jäseniänsä,
300, Munaset »etehen »teri,
■Karskahti meren korihin;
Munat »terohti muruiksi,
Kokko ilmoille kohosi.
Sillon wonha Wäinämöinen
305 Sano muutaman sanansa:
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"Munasen alonen puoli
Atafefft maaemäksi!
Munasin Ylänen puoli
Yläseksi toimoseksi!

310. Mi

munassa

»alkiota,

Se päiroäfft poistamahan!

Mi munassa rusfioto,
Se kuuksi fumottomohon!

Munosen

muruja muita

315. Ke tdhiksi tai»ahalle!"
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Toinen Runo.
Tuuli kulettoo Pohjolan rannalle Väinämöisen. Siinä itkee jo motittaa ouoilla paikoilla ollen eifa tieten miten enää millonfana fotimoille
joutua. Pohjolan emäntä fuulee itkemän, faa rannaita

menehen

jo

foutoa luofft.

Wiepi Pohjolaan

Väinämöisen. Siellä syöttää, juottao ja roiirnmen fpfäfee, mitä itfi. Väinämöinen sanoo kotimaille ifäwoitsewänsä. Pohjolan emäntä tupaa kotia saattaa, jos estnnä hänelle sammon takoisi. Wielä päälliseksi antaisi han hänelle tyttärensä palkasto. Wäinämöinen ci sano tafoa osaamansa, maan
lupaa kotia päästyä Ilmarisen tälle työllelähettää.
Niin saapi Pohjolon emännältä hewosen ja lähtee
Pohjolasta.

-£uho

futtenfi tule»!,
Tuho Manhan Väinämöisen;
Kutti kuusissa hakona,

Petä jäissä pehkiönä,
5. Luomiansa luotoloito,

Saaria sanelmiansa;
Haittana hako mesillä,
Siellä köyhä rikfahilla.
«Siilon wonha Wainämöinen
10. Itse noin simoiksi »irtfi:
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Woi mina polonen poika,
Woi potta polon ulanen!

Jo mittå johonki joumuin,
Uros funnelift utuum!
15. Kuulsi paiwdfsi kululle,
'

läkseni ilman alle,
Suulen tuuwiteltawoksi ,

Mottojen ojeltowoksi,
Näillä wäljillä »esillä,

20. Lakehilla lainehilla.
En tieä polonen poika
Polosina päiwinäni,
Tällä inhalla iällä,

Katowalla kannikalla,
25. Suulehenfo teen tupani,

Wetehenkö

saunan salwon.

Teen ma tuulehen tupani,
Ei oo

tuulessa tukia;

SBestän saunani wetehen;

30.

wiepi westoffeni.
Tuuli tuuti luotehesta,
Aatto lännestä ajafsen,
Kanto roanhan SBäinämoisett,
Pimiöhän Pahjolaha»,

West

35. Miesten syöjähän pahan,

Urosten upottajahan.
Siinä itki SBainåmoinett,
Siinä itki jo urisi,
Sato hoowoo siwulla,
40. Tuhot tuulen piefsälmätä.
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©ano wonha Wäinämöinen:
"2Boi mina polonen poika!
Kun mo vin omilta mailta,
Jouroutn maille »ierahille,
45 Noille paikoille pahoille,
SeiHe tietämättömille.
Kaikki täällä puut pure»!,
Koikki howut hokkoowi,
"Kaikki lehwät leikkoowi,
60 Koikki tittat riiwoowi,
Näillä raukoilla rajoilla,
PölösilläPohjan mailla.
Enkä tieä tieto täyä,
Outo mottoja osoa,
66

Palatakseni kotia,

Sullo maille tuttowille;
Siehpt metsähän wetdwi,
Snkelwoinen otteterot.
Matka Seppo, tie jumala!
60. Sutes tietä neuomahon,
Sieti »teriä »iittomohan,
Rostia rakentamahan,
Jotta mies metsät osaisi,
65.

Uros korwet arweleisi,
Palatessansa kotia,

Saahessa omille maille."
Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harwahammas,
Nousi aiwan aikasehen,
70. Aiwan aika huomenessa;

16

Pian pirtin lämmitteli,
Hiilet lietehen kokosi.

Siitä pyyhki pienen pirtin,
Lautalattian lakasi,
75. Wastasella warpafella,

Luutasello lehtisellä.
Ammueli rikfosenso
Wosfisehen wofkosehen.

Wei ne ulos usta myöten,
80. Pellolle pihoo myöten.
Seisotoksen kuulemahan,
Kuulemahan katsomahan,

PeUollo perimmäisellä,
Sokimmollo tanhuolla.

85. Kuulewi mereltä itkun,
joen juorotuksen.
"Ei oo itku lapsen itku,

Poikki

Eikä itku noifen itku;
Itku on partasuun urohon,
90. Urina umantolaisen."
Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan alfa hotwahamtnas,
Syönti menosen mesille,

Kolmilaian lainehille,
95. Souti luoksi Wäinämöisen,
Luoksi itkemän urohon.
Siinä itki Wäinämöinen,
Urisi umantolainen,
Suu liittu, järisi parta,
100 Waan ei leuat lonkaelle,
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Eikä hampahat hajonne.
Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan olko hormohommos,

Otti miehen itkemästä,

105. Urohon urisemasta,

Istutti menon perähän,
Itse airoille rupesi,

Souti poikki Pohjolahan,
Portin Pohjolan ettbtn.
110. Syötti miehen, juottimiehen,
Kostutteli kuolemasta;
Siitä noin sanoiksi saatti,
ÄDfptteli, lausutteli:
"Mitä itket Väinämöinen,
115. Uikutat uroantolainen?"
Vaka wanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Ikdmd minun tulemi

Ikdmä tulettelen» ,

,

120. Wieras maalla »ierahalla,

Outo vuossa kylässä.
Suota itken tuon ikoni.
Puhki polweni murehin:
Kun ma uin omitta mailia,
125. Sulin mailta tuttawitta,
Käille ouoille oiville,
SBerdjille »ierahiHe."
Louhi Pohjolon emäntä
Siitä noin sanoiksi faotti:
130. "Elo itke Väinämöinen,
Kalewala.

>

2
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Uikuta uwantolatnen;
Hyma tåått' on ollaksesi,

Elinattasi elellä,

Pohjan poikajen tiloilla,
135 Asemilla armahilla,
Syöä luotasi lihoa,
luoo tuopista olutto."
Siilon wonha Wäinämöinen

Itse wirkki, nom nimesi:
140 "Kylkehen kylänen syönti
Hymisfäft wierohisso;

Mies on maallansa parempi,
lorkiompi.
Suoppo luoja, luo jumala,

Kotonansa

145. Pääsisin omille maille;
Parempi ontolla maalla

luoa »etta

roppehesta

,

Kun! maalla wierahalla

luoa tuopista olutta."
150. Louhi Pohjolan emäntä
Sanon »iritto, noin nimesi:
"Niin mitä minulle annot,

Kun saaton outille maille,
Oman pellon pientarelle,
166. Omon pihan ukkosille?"

wonha Wäinämöinen:
"Mitäpä kysyt «nutulta,
Kun saatat omille maille,
Oman käen kukkumille,
Oman kukon kuulumille,
Sano

160,
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Oman faunan lämpimille?"
Sano Pohjolan emäntä:
"Ohoh wiisas Wäinamöinen'.

Taiatko takoa sammon,
Kirjokannen
kirjaella,
165.
Vhen joukkosen sulasta,

Vhen willan kytkyestä,
Vhen otrasen jywastä,
Vhen wärttinän muruista;

170. Annan neion palkastasi,
Työstäsi tytön ihanan,
Saatan
omille maille,
kukkumille,
Oman käen
Oman kukun laulamille,,
lampimille."
175. Oman
Waka wanha Wäinamöinen
Sanan wirkko, noin nimesi:

sun

saunan

"En minä takoa taia,
Enkä kontto kir joella;
180 On seppo ontolla maalla,
Warsin taitama takoja.
Jok' on taitvoa takonut,
Ilmon kontto kalkutellut,
Ei tunnu wosoron jätti,

,

186,

Eikä pihtien pitämä."

©ano Pohjolan emäntä,
Pohjan alia haraahammas:
"Kenpä sampuen tafoisi,
Kirjokannen firjoaifi,

190.

Yhen

fofen ufosta,
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Yhen »tilan kytkyestä,
Yhen otrasen jymästd,
Yhen marttinan muruista;
Soisi neion palkastansa,
195 Työstänsä ihanan immen."
Siilon manha Wäinämöinen
Sanan mirlko, nom nimesi:
"Kun saatat omille maille,
Annan seppo Ilmarisen,
200, Jolo sompuet tokomi,
Kirjokannet firjoo»i,
Neityet lepyttele»i,

Tinarinnat riuwuttowt."
Siitä Pohjolan emäntä,
206, Pohjan olko horwohommos,

Pani oron

juoksemahan,

liikkumahan.
Woko »onha Wäinämöinen
Itse istuwi rekehen,
Liinohorjon

210. Korjahan forentelelfen,
Ajoa karittelewi,

Pimidstd Pohjolasta,

Summasta Sariolasta.
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Kolmas Runo.
Wäinämöinen tiellänsä tapaa Pohjolan neion
toitvon kaarella kauniissa pukemissa istuman. Jo
kysyy puolisoksensa. Netto »iifaStelee sitte mieheksi armelemonsa, kun »etaift munan tuntumattomalle solmulle jo kärettömällä meitsellä jouhen
halfaseisi. Ne tehtyä -Wäinämöinen uuistoa pyyntönsä. Tyttö yhä miefostellen jo »vaatii häntä
»ärttinän muruista »enettä laatimaan. Niin
niistä molmihin saaneelle lupaa tulla, jos firrces
meistäessä ei koskene firceen. SBäinämoinen faapi
»enettä meistämään ja lyöpi »ahingosfo pol»een*=
fa. Lähtee siitä »eren tuffiota tieustelemoon,
fäy tyhjään fahesfafi paikassa, maan löytää kolrnonnesto.
+~uopa

kaunis Pohjan

tytti,

Maon kuulu, »een »olio,
pafemi,
Äoutofenfähon faptroi,
5. Poni paollensa porosta,

PunofuHahan

Kaulallensa faunihtnta,

Sttpehinta rinnoillensa,
Wolfehinta »orrellensa;
Istu ilman »empelellä,
10. SSotmon kaarella kajotti,
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Pukemissa puhtahisfa,
Wolfehisfo »aattehiSfa.
Wako wanho Wäinämöinen
15.

Ajoa korittelewi
Pimiästä Pojolasta,

©ummasta ©ariolasta.

Äatfahtami toiwaholle;
.Kaari on kaunis taimahallo,

Neiti kaunis kaaren päällä,
20, Kopo kaaren kannikalla,

Piteletvi pirtojansa,

Niisiänsä

nostele»!,

Kultalangasta lutowi,

Hopioisto buolittaxvi,

25,

Kultasesta suffulasto ,
Pirralla hopehisello.
Woka wanha Wäinämöinen'
©anan »irtti, nom nimesi:
"Tule neiti forjahoni

30 Loslete

refefeheni!"

Neiti taiten wastoowi:
"Sitte sun mieheksi sanoisin,

Urohofsi orweleisin,
Josfo jouhen hattafeifit
35 Weitfellä fätettomallä,
Ilmon tutlomettomollo,
Munan folmuhun »vetäisit,
Solmun tuntumattomaksi."
Wa?o roanha Wäinämöinen
40.

Holli

jouhen hollosemi
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Weitsellä färettömällä,
Ilman tuttamettomaUa,
Munan solmuhun wetäwi,
Solmun tuntumattomaksi.
45. Sano »vanha Wäinämöinen:
"Jo olen jouhen halkassunno
Weitsellä kärettömällä,
Ilmon tuttantettomalla,
Munan solmuhun »vetänyt,
60. Solmun tuntumattomaksi;
Tule neiti korjohoni,

Lasfete rekofeheni!"
Neiti taiten wostoowi,
©onowi sonollo tuolla:
65. "Emma ennen tullcffano,
Ennen kun wenosen meistät
Äetraworteni muruista,

Äalpimeni kappaleista,

Äiriuon käymättä fiwehen,

60.

Kosan kolfohuttamotto."
Siitä wanho Wäinämöinen
Korjosto kohottelfffen;

Ott! »värttinän

muruja,

Keträworren kiertimiä;
65. Weisti wuorello »enettä,
Kolkutteli faßioHo.
SBeisfi päiwän, weisti toisen,
SBeisti kohta kolmunnenki;
Ei kirwes fiwehen koske,
70. Äafa kolka kolliohon.
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Niin päimällä kolmannella

Piru pontta pyörähytti,

75

Lempo temposi tereä,
Hitsi »ortta »aapahutti;

Jo kirwes kiwehen käypi,
Äafo kolkko kalliohon.

Kirwes kilpisty limestä,

Kolpistihen kalliosta,
Polwehen pojan pätösen,
80, Worpohafen Wäinämöifen.
©en lempo lihoille liitti,

Hiisi suonille fomitti;

Tero oli syömässä lihoa,
SBarfi »verta särpimässä;
86, ©oip' on uuetta lihoa,
Weti merta tuorehelta;
Weri »vuotaen tule»!,
Hurme huppellehtamalla.
Wako »onha Väinämöinen,
90 Tietäjä iän ikuinen,
Kaikkien sanojen solpo,
Ei tuota tunnettano.
Itse loihen loihtiaksi,
Soi itse fanelioffi,
95 Luki synnyt syitä myöten,
Luottehet lomia myöten.

se

Niin ei muista muutamia
Weren suuria sanoja,

Joista falpa faatohip,

100 Luja lukko tuotnhip,
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Noille rouan ratkomille,
Suu

finerwdn

silpomille,

Tulemalle tuttiaffi,
©aimoksi samoajalle.
105
Veri juoksewi jokena,
ojomi,
pojan
totisen,
Polwesto
Varpahasto Väinämöisen
Ei ollut sitä jokea,
110 ©i ojoo ollenkono,
Jok' et tullut tulmillehen
Noita liikoja meriä.
Eik' ollut fitä tndfeä,
Että kummun futtulata,
115 Eikä muoria lorkiata,

Hunne aallossa

Jok' ei tullut tulmillehen
Polwesto pyhän urohon,
Worpohosto -Wäinämöifen.
Jopa tuskiksi tulewi,

120. Ldytetnntdffi lanttaisi,
Painumi pakolliseksi;

Waka wanho ffiäinämötnett

Poni marfan rvaljahisiti
Ruskion reen etehen,'
125 Itse reuoffet» refefeert,

Kohennoksen

130,

korjohonso.

Läsk! wirkkua »vitsalla,
Hielähyttt helmiswyölld;
Wirkku juoksi, matka joutu,
Reki »vieri, tie lyheni.
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Jo

ajo owointo

tietä

Alimtnaisehen talohon;
Yli kynnyksen kyfywi,
Sictäiätä tieustowi:
135 "Oififo tolosso taaSfa

Rauan raonnan kotsojoo,
Tämän tulwon titttioo,
Weren summan sullioo?"
Oli lapsi lattialla,

140

Imewöinm istumassa;
Lausu lapsi lattialta,
Imemdinen istumalta:
"Ei ole talossa taasso

Uron ruskon tuntioa.
145. «Kauan raonnan kotftjoo,
Puun jäten puhelioo.
Ompi toifesfa talosfa,
Ajo

toifehen tolohon."

Woko manha SSBäinomoinen
150 Lasti wirttuo witsollo,
Heldhytti hctmi§w»)6llä ;

fuhuttelewi
Ylimmäistä tieto myöten,
Ylimmäisehen talohon.
Ajoo

155 Kysy kynnyksen takoo,

ikkunoisen':
"Oisiko talosfa toossa
Ano otto

SJouan raannon kotsojoo,
Tämän tuiman tukkioo,

160,

SBeren summan fitttioo?"
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Åtta on wanho waipan olio,
Kieli polku pankon päässä,

wonha kolmihommos,
Entinen talon emäntä.
Åtta

165 Suli olko tttunohan,

Siitä noin sonoiksi saatti:
"Ei ole talossa taossa
Uron tuskan tuntioo,
170,

175.

Wommojen wokittajoo,
Suonikosken sortojoo,
Solpoo werifatehen,
Wetttulroan tuttioa.
Ompi toifesfa talossa,
Ajo toifehen talohon."

Woko wonho Wäinämöinen

Loski wirffuo witfaDa,

Heldhytti hetmismyöllä;
Ajoa

fuhuttelewi

Äärimmäistä tietä myöten,
180,

Äärimmäisehen talahot».
Yli kynnyksen lp\pxvi,

Lausu lakkapuun takoa:
"Oisiko talossa taaSfa
185,

Rovon raannan kotsojoo,
Tämän tuiman tukkioo,

Weren fumman sulkioo?"
Ukko on uunilla osuwa,
Halliparta horjun alla;
Ukko «unilta urahti,
190 Halliparta paukutteli:
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"Sulettun' on suuremmotki,
Tukittuna tuimemmatti,
lolommotfi jaksettuna,
Woituno wäfewämmätfi,
195. Luojan kolmello sanalla,
Pyhän synnyn säätämällä,
Joet suista, järmet päistä,
Kosket komat kuohumilta,
Selät niemien nenistä,
200. Äotmoffet fopeimmitta."
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NeljäsRuno.
Wäinämöinen nousee reestä ja pistoksen pirttiin. Tuooan astia meren juosta, »vähäpä siitä.
Ukko ouostu meren paljoutta jo olisi loihtia, maan
ci muista itse rauan syntyä. ©en Wäinämöinen
hänelle kertoo ja siitä ukko alkaa muita sanoja
tukea. Niillä salpaa hän meren, sitoo suonet,
panee siitä poikansa tefemiä »voiteita päälle ja
kääri siteen ympärille. SBäinämöinen limuista päästyä paranee entistä ehommaksi jo kiittää julkista
toimoon jumoloto joka näin oli hänelle a»un antanut.
manlja Väinämöinen
korjosto kohosi;

Itfe
Nousi reestä nostamatta,
Yleni ylentämättä.

5. Suosta pirttihin tulewi,
Alle kattojen ajoksen.
Tuoahan hopia tuoppi
Kulta kannu konnetohon;
Ei »ea »ähästäfänä,
10. Pikkustokono piätä,
Werto manhan Väinämöisen,
Hurmetta jalon jumalan.
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Ukko uunilto urahti,
Halliparta paukutteli:

16. "Mi sinä lienet miehiäsi,
Jo kuko urohiosi!
2Bert' on seitsemän wenettä,
Kontokorwoo fahekfon,
©un polonen polwestosi,
20. Lattialle laskettuna.

Muistoisin sanoja muita,
Suuria meren sanoja,
Woon en armoa alusta ,
Missä routa fpntpnynnd."
25. Siilon wonha SBäinämoinen
©anon »irkko, noin nimesi:
"Itse tieän rauon synnyn,
Armoon olun teräksen;
Wep on monhin »veljeksiä,
30. Routo nuorin »veljeksiä,
Tuli kerron keskimmäinen.
Suli tuhmaksi rupesi,
Wolfia »varattomaksi;

Yleni ylen ehoksi,
35. Kaswo ai»an

kouhioksi

Poltti maita, poltti soita

Paljo maita, paljo soitu,

©inu suunta poutamuonna,
Pahana polokesdnd,
40. Tulimuonno »oimotonna.
Pääsi routa piilemähän,
Piilemähän, säilymähän."
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Ukko uunitta urahti,
©anan mirffo, nom nimesi:

45

50,

Missä siilon routa piili,
Missä piili, fusfo faitp,
Sina fuuria poutawuonna,
Pahana palokefänä?"
Waka »onho Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Suolla siilon routa piili,

Sekä piili, jotta säily,
Pitkän pitmen rannan päällä,
Tammen lotmasfa tafafen,
55 Nuoren neitosen nisissä,
Äaémamaifen kainalossa."
Oli siellä neljä neittä,
Koko kolme morsianta,
Utarilla uhfitmilla,
60, Nännillä pakottamilla,
Lypsit maalle maitojansa,
Uhkutit utorionso;
Yksi lypsi mustan maion,
Soinen mattian »ottttti,
65 Äolmanft tulipunafen.
Ku on lypsi mustan maton,
©iita synty melto routa;
Ku on mattian wolutti,
©iit' on saatu rääkkyrouto;
70. Ku lypsi tulipunosen,
©iit' on tehtynä teräkset.
Siitä siilon rauta piili,
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Wuoen piili, toifen säily,
Heilumassa hettehessd,
75 Läikkymässä lähtehessä,
Suurimmalla suon selällä,

80,

Tuiman tunturin laella,
Jossa joutsenet mummot,
Hanhi pojat hautelem».

Susi juoksi suota myöten,
Karhu kangasta samoten;
Susi nosti suosta mullan,
Karhu ravan fanfahosta.
Niin joutu jumala tielle,
85 Ndfi mustio nutria
Sven forfan nostimilla,
Karhun fantapään sioilla.
Sonomi sanalla tuolla:
"Voi sinua routa rouffa!
90. Kun olet turjassa tilassa,
Motoloisesso majassa,
Suolla sorkissa futofen,

Aino forbun askelisso."
Senpä päiwyen perästä
95 Routa suosta sotkettihin,
Maan liasta tietfottihin,

Vetelasta tvelottihin."
Ukko uunitta urohti,
Sanan mirffo, noin nimesi:
100 "Siitäfo
rauta synty,

se

Siitäkö teräs sifcsi?"
Waka »vanha Wainämöinen
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Itse wirkki, noin nimesi:

"Eipä wielä siitäkänä,
106. Ei perätt pereätand.

Eipä synny rauta raukka
Ilmon tuimatta tuletta,
Eikä kosmo korkioksi
Ilmon »veessä kastumatta.
110.
2Bietihin sepon pajahan.
Alle ahjon Ilmari
Sano.seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen:
"Jos mo sun tulehen työnnän,
115. Alle ahjoni ajelen,
Sutet kowan korkioksi,
Ylen taéxvat kouhioksi,
Wielä »veistät »veikkoosi,
Lastuat emosi lasta."
120. Sillon »anno routa raukka,
Wonno »oikian »alansa,
Ahjolla, alasimella,

Wosorillo, »ottkomillo:
"Ompo puita purrakseni,
125. K:iwen syäntä syöäkseni,
Etten »veistä »veljeäni,
Lastua emoni lasta."
©»Hon seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,
130. Kauan työntdmi tulehen,
Alle ahjonsa ajeli;
taksi,
Sako rauon
Kalewala.

g
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Kasti weessä karkicttsi.
Koitti seppo kielellänsä,
135. Hiomin moisio mielellänsä,

Teräksen

tefomujujo,
JRouan Jarfafuroepä.
©ano seppo Ilmarinen:
"di nämät x)pmat minulle
140. Teräksen tefomcfttp,
Rautojen rakentomattfi,"

"Mehiläinen meiän lintu!

Lennä tuonne liihyttcle,
Yhefsän meren ylitse,

145. Meripuolen kymmenettä;
Lennä soito, lennä maita,
Lennä falton konkohio;
Suo simoa pi»e§fäft,
Konna mettä kielessäsi,

150. Seitsemästä heinän päästä,

ruohosen nenästä,
Teräksille tehtärnille,
Äuuen

Rouville raottamille."
Herhiläinen Hiien lintu

155. Äatfelewi, kuuntelerni;
Katfowi katon rajasta,
"alta tuohen tuiotteli,
Noutoja rafettoisso,

Teräksiä tehtaissa.

160.

Konto kdärmehen käpyjä,
Maon mustia mujujo,
Sisiliskon silmän teitä,
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Sommokon falaroihojä,

Teräksille tehtäwille,
165. Koitoille rokettowille.
Siitä seppo Ilmarinen,
Tokojo iän ikuinen,
Luuli mettä kantatiehen,
Simo.» fulettonehen.
170. ©onon »irkki, noin nimesi':
"Ko närnät hywät minulle

Teräksen tekomesiksi,

Rautojen rokentomoiksi."
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Oli oikoo wähänen,
Pikkuruinen piiramoto;

Jopa

suuttu routa rouffa,

©eka suuttu, jotta spänt»,

Petti »oimancrt motanso,
©öi kun koira funnionfa;
180 Weisti raukka »eljeänsä,

Lastusi

emonsa lasta,

Auni lipsahti lihaan,
Kämi polmehen potofen,
Weren päästi juoksemahan,
185

Hurmehen hurahtamahan.

Uffo uunilta urahti,
Parta loulo, pää järähti:
"Jo nyt tieän rouan synnyn,
190,

Tajuan tomat pahimmat.
Ohoh sinua rauta rouffo,
Rauta raukko, koito kuona!

Joko

suure fsi sukesit,
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Kaswoit aiwan fauhiafft,
Kun

195

fa loufott luontoasi.
Sukuasi suin pitelit!
Et sä siilon suuri ollut,
Etkä suuri, että pieni,
Et kotvin koriokono,
Et komin kipusoskono.

so

maitona mokasit,
3tiegfasena riuottelit.

200 Kun

Nuoren neitosen nisissä,

Koswowoisen foinolossa,
Pitfän pilwen ronnon väällä,
205 Tammen latwaéfa tafofen.
Etkä sillon suuri ollut,
Etfd suuri, että pieni,
Kun so lietona lepäsit,
Seisoit selmdnd metenä,

210

Heilumassa hettehessä ,,
Läikkymässä lähtehcsio
Suurimmalla

suon

selolla,

Tuiman tunturin laetta.

Etkä sillon suuri ollut,

215 Että suuri, etkä pieni,
Kun
suosta sotlettihin,
Weteldsto mellottihin,
Maon liatta lietfottihin,

so

220,

©aatihitt famen feoSta,
Kdsilorwon kostumatta,
Worpohon rimestymätta.

Etkä siilon suuri

ollut,
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Etkä suuri, etkä pieni,
Kun fa kuonana tohisit,
225. Wonnoit maimanen malasi,
Ahjolla, alasimetta,

Wosarillo, wolkkomillo.

Tutit päästäsi pöhöksi,
Sukastasi turmelluhuit,
230

Petit woiwonen malasi,
Söit kun koiro kunniasi.

Mix käski pahalle työlle,
Kenp' on kehnolle kehotti?
Isäsifo, wai emosi,
235 Viito m.inhtn meljiäsi,
Söot nuorin sisariasi,
Woifo muu sukusi suuri?

©i isosi, ci emosi,
Eifä wanhin »veljiäsi,
240 Ei nuorin sisariasi,
Eikä muu sukusi suuri;

Itse teit tihua

työtä,

Katkoit kalman tormollisto
Tule nyt työsi tuntemahan,
245

Pahasi

parantamahan,

Ennen kun sonon emolle,
Virkan »vierin »vanhemmalle;

Enempi emolla työtä,
Voima suuri »vanhemmalla,
250 Kun poika pahoin tekemi,
Lapsi ankein ofumi.
Kukapa miehistä pätomi,
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Urohisto kelpoa»!,
Weren suuta sulkemahan,
255. Tulewoto tukkimahan?
Kun ei lie minussa miestä,
Ufon pojassa urosta,

Tämän tuiman

tuttiata,

Suonikosken sortojoto,
260. Lemmoll' on käet lihomat,
Pohon miehen paksut sonnet,
Tulemalle tuff p ,
Saimaksi samoajalle.

Liitä sormesi lihoma,
265. Poino paksu peufatop,
Tukkeheksi tuiman reiän,

pahan meräjän.
Piäty meri juoksemasta,
Hunne huppeHchtamosta

Poikoksi

,

270. Werl seiso, kun! seinä,
Asu hurme, kun! aita,
Kun miekka meressä seiso,
Saraheinä sammalessa,
Poosi pellon pientaressa,
275. Puu Honko petäikössä.
Woon jos mieli laatine»»

Liikkua lipehimmästi;

Niin sd liikkuos lihaSfa,
Sekä luissa luistaelloS.
280. Parempi sinun sisässä,
Alla kalmon faunihimpi,
Suonissa sorottamassa,
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Seko luissa luistamassa,
Kun on
285.

moohon muotomasso,

JRiffohin ttroestpmdsfo.
Syämessä sinun pop,
Alla keuhon kellarisi;
Sinne siirräte toätehen,

Sinne juosfos joutusaåti.

290. %,px)wx) tyyris tippumasta,
Punonen putoamasta;
Kun et tyywy, niin tyrehy;
Tyyty ennen Syrjän koski,
Joki luortonon tyrehty,
295. Meri kuirol, toimos fuitvi,
Sinä fuurra poutavuonna,

Tulimuonna »voimatonna.
Kun ci tuosta kyllä liene,
Wielä muiston muunki keinon,
300.

Huuon Hiicsta potoo,
HelmctiStä fottiloo,

Jolla »erto keitetähän,

Hurmetta »artStetahan,
Weren

moohon »vuotamasta,
306. Hurmefoen hurahtamasta."
©iit' on suonia ftteli,

Poito suonten solmieli,

Suonilankoja Uttemt,
©anoen sanalla tuolla:
310. "Soria on suonten »aimo,

Suonetor sorto »aimo,
©on»a suonten fetreäjd,
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Sorialla fctrinpuuHa,

Wosfisella »drttindllä,
315. «Koutosella rottohollo,
Tule tänne torwitesfo,
Käy tänne kutsuttama,
Suonisykkyrä sylissä,

Kolwofoäri kainalossa,
320. Suonio sitelemähän,

Päitä suonen

päättämähän.
Punaposki Suonen pojfa!

Puno nuoroa punaista
SBasten reittäsi »osettta,
325. Alla oilion kätesi,

Jolla suonia ptelen,
Päitä suonten solmielen."
©illa suonia so»itti,
Päitä phtehen yhytti,
330. ©uuffutusten suuret suonet,
Wattofuonet »ostotusten,
Limitysten pienet suonet.
Pani poikansa pajahan

Tekemähän »oitehia,
335. Rosmoja rakentamahan,

Noista heinän helpehistä,

Ätthatlatman tuttamtsta,
Mut oli tuotu toipolta
Siitä kylmästä toitota,
340. lonk' ci oo kuultu, eikä nähty,
Ruohon kaiken fusmontoa.

Suti poikanen pajasta
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Tekemästä woitehia,
Raswoja rakentamasta;
345 Ne lyönti ufon kätehen.

Niillä »oiti Wäinämöista,
Pohoin tullutta poronsi.

350,

Woiti otto, woiti päättä,
Woiti leskeä kerolla,
©ano»i sanalla tuotta,

Laufu tuolla lausehella:
"JumaloiSta turma tulko,
Apu einetten

emistä!

SBarjete »oloinen luoja,
355 Kotso kaunoinen jumala,

Jottei »vietäisi

»töille,

SBottimoiUe »eäteltäisi!
Itse ilmonen jumola

WaljaStele »varsojasi,
260 Rakentele ratsujasi,
Aja kirjokorjinesi

Läpi luun, läpi jäsenen,
Läpi liikkuma lihojen,
Läpi

365.

suonen soinnittoman.

Paa hopia luun lomahan,
sortumahan,
Kulta

suonen

Luu lihan litistymähän,
Weri suonen folmelohon.
MiSt' on kalmo Eottenunna,
370 ©ihen kalmo kaSwattete;
Mista luuta luikahtanna,

©ihen

luuta luikahuta;
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Mistä suonta sorkohtonno,
©ihen suonet folmiele;

375 Kusta werto weihldhtdnnd,
©ihen »erta wierettele;
Muilta funno lihoa,

©ihen liittdös lihoa."

Siitä silkillä fttowi,
380. Kapoloimi faunofeHo,
Polweo pojan pätösen,
Warpohio Väinämöisen,
385,

©onomi sonollo tuolla,
Laufu tuolla lausehella:
"Sitehefsi tuojan siltti,

kalmo fottehefp,
Tälle polmelle hyroälle,
Wafaplle worpohille!"
Kun oli »otet päälle pantu,
390 Worsin fotsehet »afaifet,
Sitte silkillä pottu,
Kopoloittu kounoisello,
Poni puoli pyörryfsihin,

Herran

se

Wäinämöifen mddnnpfsihin.

395.

Niin ukko kipuja fäSki,
Työnti tuStta komio,
Keskelle kipumäkeä,
Kipumuoren kukkulalle,
Kipuja kimistämän,

400

Poosio

pafottomahon.

Siitä monho Vtinämoinen
Jo tunsi omun totisen;

43

Pion pääsi terweheksi,
Liho koSwo faunihifp,
405.

aimon terweheksi,
Mesha ttwuttomakfi,
SBierittä «iättömäksi,
Älta

Päältä nuurumattomaifft*-

Ehommaksi entistänsä,
410 Paremmaksi Muinostansa.
Kotsohtomi kounihisti

Päänsä päälle

tairoofehen;

©anomi fanoHo tuolla,

Laufu tuolla lausehella:
415 "Suolfop' aina armot käymät,
Merkit tuttowot tulewat,
§}täl)ättä tairoofeSta,
Luota luojan fattttwallon.
Jo nyt on julkinen Jumala,
420, Horros hengen haltiani,
A»un mulle ontonunna
«Koissa tuskissa komissa,
Kauan roonnotsfa pahoissa,

Teräksen tefomihoisfa."
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Wiies Runo.
Wäinämöinen lähtee fotia, taulaa ison suunnottomon kuusen matkalla ja kuun jo otaman lot*»olle. Kotia tulleelta kysyy Ilmarinen, mit' oli
mielipahoissa. ©anoo Väinämöinen PohjoloSsa
ihanan neien oleman Ilmarista kosiin kehottama.
Ilmarinen tästä armetee Väinämöiseltä itsensä
Pohjolaan turnatuksi, eifä lupaa lähteä. Niin fasfee Väinämöinen häntä outoa futtSto katsomahan.
Lähtee Väinämöisen ero, tulee poikolle, nousee
kuuta jo otomato lotmasto ottamaan. Lotmoan
kohottua laulaa ison tuulen Väinämöinen, joko
kuusinensa, päiminensä, mie Ilmarisen Pohjoloon.
to on©teliä hän sepäksi kuultu pannaan
nalle. Rokentoo pajan, honffit tuulet lietsomaan,
ja takoo sammon, jonko sitte malraihtna Pohjolan
emäntä kimimdkeen tatlitfee. Ilmarinen itse, neien
suostuttomotto, lähtee Pohjolosto kotio jo kertoo

sammon

"Wätnämoifelle fommon tofoneenfo.

-■■■Ö-Safa »anha Wäinämöinen

Kohta lähtewi kotia,

Poni »orson

»aljahifit»,

JRusfian reen etehett,

5. Itfe reuoffett refehen,
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.Koriahan fofccntelihen.

Loski »ilkkua »itfalta,
Helähytti helmismyöllä,
Wirkku juoksi, matka joutu,
10 Reki wieri, tie lyheni,
Jotos koiwunen kolosi,
Korjo kultanen kulisi.
Ajowi, korettelewi
Noita Wäinölän ahojo,
15 .Kalewalan konkohio,
Itse tuon sanoiksi wirkfi:
"©yo susi unen näfiä,
Topo tauti Lappalainen;
Ei sanot
20 Enämpi

saowoni fotio
elämin silmin,

Sina ilmoissa ifättä,
.Kuuna fullan »olfiana,
Näitte Wainölän ahoille,
Kolemalan fanfahilte.''
25

Siitä »anfca Väinämöinen

Loulelemi, toitelemi;
Loulo kuusen kukkolotman,
Kukkolotmon, kultalehvän.
Lotman työnti tairoahalle,
30 Puhki piimien kohotti,

Lehmät ilmoille leivitti,
Hotti taitoahan hajotti.
Laulelemi, toitelemi;
35

Loulo kuun kumottamahan
Kultolotmo kuufosehen;
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oksille otowon.
Ajowi, korettelewi

Laitto

Kohti lulloiSto kotia

AHa päin pahoilla mielin,
40. Kun oli seppo Ilmarisen,
Takojan iän ikuisen,
Lumonnut lunoStimeksi,

Omon päänfd pddstimeksi,

Pimiähän Pohjotohon,
45 Summohon Soriolohon.
Seppo »vastahan tulemi:

"Voi sie tvonho Väinämöinen,

Mit' olet pahalla mielin,
Kaiken kollello kypärin?"
LO
Sillon wonho SBäinämomcn
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Sina seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi,
Ldhe neitiä noutamahan,
65

Päätä kassa katsomahan,
Pimiöstä Pohjolasta,

Summasta Sariolasta.
Kun on neiti Pohjolassa,
Impi kylmässä kylässä,
60 Jok' ei suostu fulhofthtn,
Mielly miehiin hymihin;
Kiitti puoli pohjan maata,
Kun ompi komin koria,
Lihon läpi luu nätt>wi,
65 Luun läpi yin näf»>»i.
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Saatat pe takoo sammon,
Kirjokannen kirjoello,
neton polkostosi,
Työstäsi tytön ihanan."

Niin foot
70,

Itse seppo Ilmarinen

Sanon mirtto, noin nimesi
"Jofo sie minun menetit
Pimiöhän Pohjolahan

Oman pääsi päästimeksi,
75 Itsesi lunaåtimetti!
En sinä pitkänä ikänä,
Kuuna kullan »alttona,
Lähe Pohjolan turoille,
©ariolan falrcoffille,
80 MieSten syöjille sioille,
UroSten upottajille."

Siilon »vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Ohoh seppo Ilmarinen,
85 LähköS kuuSto kotsomohon,
Kun on noSfut tairoahalle,

Puhki piimien kohonnut,

Lehmät ilmoille lemennä,
Hotti toiwohon hojonno.

90 Ompi futntnot kuusosessa:
Kuu itusi kumottomoSso,
Kultalotwa kuusosessa,
Ompi ofsillo otamo."
Läksit kuusta fatfomohoti
95 Suonne Wäinölän aholle,
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Äatewalan

konkoholle.

Sano »anh« Wäinämöinen:
"Nyt fte seppo »veikkoseni
Noskos kuuta noutamahan,
100. Otamaista ottamahan,
Äuttalot»a

kuusosesta."

Siitä seppo Itmorinett
Nousi puuhun forkiolle,

Ylähäkp toiwoholle;
106. Nousi kuuta noutamahan,
Otowoista ottamahan,
Äulta(at»a

kuusosesta.

©illon wanha äEßäinämoinen
Lauloa hyrdhtelewi;
110. Laulo tuulen tuppurihin,
Ilman raiwohin rafentt.
Sano»! sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ota tuuli purtehep,
115. Ahowo menosehesi,
SBiea, »itUätelläffep,
Pimiähän Pohjolahan."
Otti tuuli purtehensa,

Ahowa wenofehenso,
120. Wieä, wiillätelläksensd
Pimiähän Pohjolohon.
Siinä seppo Ilmarinen
Jopa kulki, jotta joutu,
Pimiähän Pohjolahan,

125. Summohon Soriolohon.
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Kulki tuulen tieto myöten,

Aha»oti rotoo myöten,
Yli kuun, olotse poiman,

Otowoisten ottapaitfe,
Pääty
Pohjolan pihalle,
130.

Sariolan saunatielle;
Eikä hånta koirat kuultu,
Eikä haukkujat howottu.

Louhi Pohjolan emäntä,
135. Pohjan otto horroohommos.
Itse päätywi pihalle,
Itse ennätti sonoo:
"M! sinä lienet miehiäsi,
Ia kuka urohiast;
140. Sulit tuulen tietä myöten,
Ahaman rotoo myöten',
Eikä koirat kohti hauku,
(Sika

mitta

»villahännät."

seppo Ilmarinen:
145. "Eminä tänne tullukkana
©ano

Kylän koirien kuluksi,
Villahäntien »vihoksi,
Näillä ouoilla omilla,
Veräjillä wierohilla."
150. Siitä Pohjolan emäntä

Kyfosemi »ieroholto:
"Oletko tullut tuntemahan,
SieHop topoomahon,

Suota seppo Ilmorista,
155. Safojata
Kalewala.

taitamatta?"
4
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Se on seppo Ilmarinen
Sanan »irkko, nom nimesi:
"Itse olen seppo Ilmarinen,
Takoja iän

160.

ifuinen."

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan otto harmahommos,

pistihen tupahan,
©ano»! sanalla tuolla:
"Neitpeni nuorempani.
165. Lapsen! »ofo»impani,

Pian

Pane päällesi parainta,
Kaunihinta kaulallesi,

Sttpehinta rinnoillesi,
Worrellep »oikeinta;
170. Jo on seppo Ilmarinen,
Soloja iän ikuinen,

Soonut

sommon loointohon,

Kirjokannen kirjontahan."
Suopa kaunis Pohjan tytti,
176. Maon kuulu, »cen »olio,

Meni aittahan mäellä;
Kolm' on aittoo mäellä,

Yksi on emosen aitta,

©e oitto parahin oitto.
180. ©tett' on orttu arkun paotta,
Lipas lippahan lomassa;
Aulasi porohan arkun,
Kimahutti firjofannen,
Löysi kuusi kultamyötä,
185. Wiip millaista hametta;
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Puki päällensä porosto,

Kaulallensa kaunihinta,
Ripeintä rinnoillensa,
Warrellensa »vaikeinta.

Siitä Pohjolan emäntä
■Käytti seppo Ilmarisen
Tuolla Pohjolan tumassa,
Sariolan falmoffeSfa.
Syötti miehen fyonehefp,
195 Juotti miehen juonehefp,
190.

Apotti olonenäfp,

Uuwutti unelliseksi;
Pani maata matkamiehen,
Neien »ierehen »enytti.
200. Siitä Pohjolan emäntä
Itfe tuon sanoiksi »irffi:

"Ohoh seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,

Saatotko takoa sammon,
205 Kirjof annet» firjaella,
Yhen jouklosen sulasta,
Yhen »illan kytkyestä,
§)he»t otrosen jywästä,
210,

©heti »ärttinän muruista;
Niin soot neton polfostosi,
Työstäsi tytön ihanan."
©illon seppo Ilmarinen

©onon wirffo, noin nimesi:
"Jo toisin tofoo sammon,

215 Kirjokannen firjaello,
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Yhen jouffosen sulasta,
S)hen »illott kylfyestä,

Yhen otrosen jywästä,
Yhen »ärttinän muruista;
220. Mun olin taiwoista täforna,
Ilman fantta falfuttama,
Ilman alf osett alutta.
Riporihmon tehtysättä."
©iitd seppo Ilmarinen,
225 Takoja iän ikuinen,
laaintahan,
Läksi
Kirjokannen kirjontahan.
.Kysy paikalta pojoo,
Kaikkia fepinfaluja;
olossa,
230 Ei pojoo

sammon

Pihtiä Pimentolassa,

Ei pajoa, ei poletta,
Ahjoa, alapntono,

Woforoa worttokona."
235 ©illon seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi airtti:

"Ulat tuosta tuSkoutoho,
Herjat kesken heittäoho;
SBoan ci mieS pahempikana,
240. Uros untelompikono."
Etsi ahjonsa alusta,
Leweyttä lietfehenfä,
Pohjolan fiwimäellä,
Rautasella kalliolla,

245. Wuorella teräksisellä.
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Löysi patffoa palasen,
Aloo oniwdhdsen,

Johon paino polfehensa,
Lewitteli lietfehenfd,
250. Atasimenfa asetti.
Pani orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan ;
Orjat lietso löyhytteli,
falaiset painatteli;
255. Lietso pai»an, lietso toisen,
Lietso kohta folmannetifi,

©yli syttä hortiollo,
Kyynärä fy»ento paossa,
Wookso muulla »artofotla,
260. Kortteli kotva nofeo.
Jo päimällä kolmannella

Itse seppo Ilmarinen
Katso ahjonsa alusta,

Lietfehensä liepehiä:

265. "Saako sampo »almihifp,
Äirjofanp

Ei soo

firjatuksi?"
fompo »almihifp,

Kirjokansi kirjotuksi.
Siitä seppo Ilmarinen
270. Saapi tuulet lietsomahan;
Lietfo tuulet löyhytteli,

Itä lietso, lietso länsi,

©tela enemmän lietso,
Pohjonen puhu fo»a§t!.
275. Lietso pdi»än, lietso toisen,
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Lietso kohta kolmannenfi;
PäimäHäpä folmanella

280,

Itse seppo Ilmarinen
Katso ahjonsa alusta,

Lietsehensd liepehid;

Sampo tungefsen tulesta,
Alta ahjonsa ajoksen.

Siitä seppo Ilmarinen,

Takoja iän ikuinen,
285 Tafoa taputtelen»,'

,

290,

Lyöd lyyhdyttelewi,
Pajassa o»ettomaSfa,
Ilman ikkunattomassa.
Päimät sampoa tafowi,
Kirjokantta falfuttawi,
Yöt on »teittä miestyttäwi,
Impeä leppttele»i.
Soipa sompo »almihifp,

Kirjokansi kirjotuksi;
impi mieStytyksi,
296 Ei
Neitonen lepytetyksi.
Siitä jauho uufi fompo,

soo

.Kirjokansi kukutteli

800

Jauho purnon puhtehesso,
Jauho purnon syötdwid,
Purnon toisen myötdwid,

Kolmannen kotipitoja.
Niin thaStu Pohjan affa,
Saatto sitte
tuonne

sammon

305. Waaran maskisen sisähän,
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Pohjolan fiwimokehen,

Yheksdn uttun taaksi.

©ihen juuret juurrutteli

Yheksdn sylen

fp»älle;

310. Suuren juutti maaemähän,
Soisen wep»iertehefen

,

Kolmannen fotimäfehen.

Itse seppo Ilmarinen,
Takojia iän ikuinen,

315. Allapäin pahoilla mielin,

Kohta kallella kypärin,
Jo tuossa ajattele»i,
Pitkin päätänsä pitäwi.

Miten olle», kuin eteå,
320. Piimässä Pohjolassa.

©ano Pohjolan emäntä:
"Ohoh seppo Ilmarinen,

Laatisiko mieli mennä ,

Elomaille entisille?"
325. ©ano seppo Ilmarinen:
"Sinne mieleni tekisi
■Elomaille entisille,

Kotihini fuotenlahat»."
Louhi Pohjolan emäntä

330. Syötty miehen, juotti mietti,
Panewi perähän purren,
NoSti tuulen tuulemahan;

Sillä seppo Ilmarinen
Mottosi omille maille,
335. Hohti tuliaista kotia,
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Entistä elosioa.
Kysy wonho Wäinämöinen
Ilmariselta sepolta:
"-Welt seppo Ilmarinen,
340. Lankoni emoni lapsi,
Joko taoit uuen sammon,
Kirjokannen kirjoelit?"
©ono

seppo Ilmarinen,

Itse laatia pakisi:
uusi sompo,

345, "Jopa jauho

Kirjokansi

kukutteli?

Jauho purnon puhtehessa,
Jauho purnon fpötämiä,
Purnon toisen myötämiä,
350. Kolmannen pieltänsä."
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Kuues Runo.
Lemminkäinen pritäffen Pohjan tyttöäkofthm.

Emo kieltää lähtemästä, surmaa Pohjan noijilta
pojalleen pelkäämä. Lemminkäinen jo päätänsä
horjooma nottoa suon käestänsä lausumalla sillon
häntä surmattnman, fonfo suka »erta »uotanee.
Niin »oraeleffen ja lähtee matkalle. Tulee kylään, ajaa tolo talotta jo kysyy jo fahestofi paikasta hemofenfa riifujota. Ei faanut, ajaa eiHe
Pohjolan pihalle. Kuulee tu»asfa laulajoita ja
pistäffen sisälle. Ihmetellään ku lienee outo, kun
häntä ei koirattona haukkune. Lemminkäinen »irfi
koa ei siksi tulleensokon jo ottoa louloo. Niinlaulo miehet kunne lunki tumasta, yhen toaan heitti
laulamatta »vanhan softa ufon. Kysy ukko miksi
häntäkin ei laulanut, ©anoo Lemminkäinen ei senlatfeen herjaan fosfewonso. Tästä ukko suuttunut
lähtee Tuonelan joellesiellä Lemminkäistä uottoma.

«Htse

lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis kaukomieli,

Lähtiäksensä

fokemi,

Tullaksensa toiwotteli

5. Pohjan poikajen tulille,
Sopin lasten tanterille.

Kesän kengitti hewoista,
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Salmen rautoja rokenti,
Woljosti

tulisen ruunan
tonterello;
10. Tuliselta

West tippu mempelestd ,
Roswa rahfehen nenästä.
Niin sanowi Lemminkäinen:
"Oi emoni, waimo wanha,

15. Jospa paitani pesisit

Mustan käärmehen mujuiöo,
Kesäkuilla kuiwooiftt,

Mun kosihin mennäkseni
«Reittä kylmästä kylästä,
20.

Piifoo Pimentolasta."
Emo kielted kdkewi,
Worotteli waimo wonha:

"Ellos menfö poifueni
Ilman tieon tietämättä,

25. Ilman taion taitamatta,
Pohjan poifojen tulille,
Lapin lasten tanterille;,

Siellä Loppi loulonewi,
Sunfenewi Turjalainen,
30. ©uin sytehen, pain sowehen,
Äppenihin fyynäswarfin,
Koprin fuumihin porohin."

Niin sonowi Lemminkäinen:
"Jo minua noiot noitu,
35. Noiot noitu, fyyt firoili,
Kofi folme Lappalaista,

Yhtenä fefätsfä yönä,
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Alasti oloftwella,

Ilman »vyöttä, toaattebitta.
40. ©en »verran minusta soiwot,
Min firwes fi»esta faapi,
Nopofoiro kalliosta,
Järky jäästä iljonesto,
Tuoni tyhjästä tuwosta.
45,
Jos tahon tafatte panna,
MieSten werroille »eteä,
Itse laulan Lappatatfen,

Itfe

tungen Turjalaisen,

Käsin faimon fatttlahatt,

60, Koprin

ilmahan fo»ahan,

Pol»in hyytä hyppimähän,
©aarin jäätä färfemähän,
Riitettä rcpofemähån;
Laulan Hotti hartionfa,
66

Puhki leufanfa puhelen,
■Potan fauluffcn fahefft,

Riffi rintolastofesta."
Emo fielteä fäfewi,
Worotteli »aimo »anha:
60 "Ellos »vainen poifueni

Ldhlö neittä Pohjolasta,
Piiloa Pimentolasta;
Tuho ainaki tulewi,

Hukka lieto Lemminkäistä,
66 Tuho poikoa pateista.
Ei sinussa laulojoa,
Pohjan poifien ahon,

60

Qtlå tunne fieltä Turjan,
Maho laufua Lapiksi."
70
©illon lieto Lemminkäinen,
Oli päätänsä sufiroa,
Hapsianfa horjoomo,
Lähtiäksensä fofihtn,
Mennäksensä Pohjolahan.
75 Suan orrelle ojensi,
Harjan paino patfohofen;
Itfe tuon fonoiffi »trttt:
"Sillon on hukko Lemminkäistä,
Tuho poikoo pätöistä,
80, Kun suka merin »oluwi,
Horjo hurmehin lorumi."

Siitä läksi Lemminkäinen
Vosten kieltoa emonsa,

WarotuSta »anhempanfa.

85. MiSsä mieS moroelefsen?

Jo »ähin »oroeleksen

Owen

suussa olla

,

orren
,
pihtipuolisessa
Pirtin
Weräjillä »iimmeftllä.
90. Ei oo »ie »varat mäkemät,

Missä mieS moraeleksen?

Kormollo tulisen kosken,
Pyhän »irran pyörtehessd;
©iind mieS moroeleksen,
»yöttetetten,
Hipotelefsen,
95.
Rautapaitoihin poneksen,

s£eräSwoihin tettitdfsen,
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Sonowi fanoiHa näillä:
"Mies on luetuissa lujempi,
100. Routopoiosso parempi,

Teräswyössä tenhofompi,

Noien noitien noroille,
Tietomiesten tienohille^,

Jottei huoli huonommista,

105. Tottele hywiäfänä."
Losfi wirffuo witsolla,

Heldhytti helmiswyölld;
SBirffu juoksi, motto joutu,
Sieti wieri, tie lyheni.
110. Ajo pdiwän, ajo toisen,
Kohta folmanncn ojowi.
Kyla wostohon tulewi;
Ajoo

suhuttelewi

Alimmaista tietä myöten
115. Alimmoisehen talohon.

Yli kynnyksen kysymi,
Lausu lakkapuun takoo:
"Oisiko taloSfa toosso
Rinnukseni riifujoo,
120. Aisani olentojoo,

125.

Luokin lonfahttttajoa?"
Lausu lapsi lattialta,
Poika portahon nenältä:
"Ei ole tolosso tooSsa

Rinnuksien riifujoa,

Aisojen olentojoo,
Luokin lonfohuttajoa."
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Mitä huoli Lemminkäinen;

Laski wirttua witfalla,
130 Helähytti helmiswyöllä,

fuhuttelewi
Keskimmäistä tietä myöten
Äesttmmätfeheti talohon.
Yli kynnyksen fysywi,
135 Lausu lakkapuun takoa:
"Oisiko talossa taaésa
Rinnukseni ttifujoa,
Aisani olentojoo,
Luokin lonfohuttojoo?"
Ajoo

140

Lousu akka lattiatta,

Kielipolfu pankon päästä:
"Kyllä saat talosta taaeta
Rinnuffefi rifujoita,
Aisasi olentojoito,
145, Luokin lonfohuttojoita ->
Ompa kyllä kymmenen!!,
Sootpa joS tahot fotoja,

Jotka sulle fppin saamat.

Antamat ajohetoofen,
160 Yli meret mennäksesi,
Lammit luifoheUoksep,

Isäntäsi iltaselle,

Emäntäsi einehelle,
155,

Muun perehen murffinalle.
Sooho kukkona kujahan,
Kanon losso fortanolle,
Mennä kynsin kynnyksessä,
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Poiffipuolin portoholla,
©imun sintsin lottia Ha."
160. Mitä huoli Lemminkäinen,
Sanan mirffo, noin nimesi:

"Oisi affa

ammuttowo ,

Koukkuleuka folfottomo."
Losfi »vtrffua roitfolla,
165. Heldhytti helmiswyölld;
Ajoa

suhuttelewi

Wierimmdistä tieto myöten
Vierimmäifehen talohon.
Niin piholle tultuansa
170. Lyöpi maata ruosfallanfa;
Utu nousi ruoskan tieStä,
Mies nuori u'un seoSsa,
©epä riisu rinnuksia,

Sepä otfoja alenti,
175. Sepä luokit lonkohutti.

Siitä lieto Lemminkäinen
Itse korwin kuuntelewi;
Kuuli ulkoa runoja,
Läpi sommolen sanoja,
Läpi
180.
louon laulajoita,
Läpi seinän soittajoita.
Meni nurfaSto tupahon,
©oi sisähän solmomesto,
lott' ei häntä koirat kuultu,
185. Eifä hauffujot t)owottu.
Tupo oli täynnä tuppisuita,
lottu-miehiä jatoja,
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Siltolouot laulajoita,
Owen suu ofoowio,
190.

©iwufeittä

fotttojoita',

Peripenkki tietäjiä,

.Karfina korehtioito;
195.

Nuo laulowot Lapin wirttä,
Hiien wirttå winguttiwot,

Itse Pohjolan emäntä
Liikku ftllan liitoksella,
Steho fesfttottiollo,
©anomi sanalla tuollo:
"Olipa tässä ennen koira,

200. Nokki rouon farmollinen,
Lihon syöjä, luun puria,
Veren uuelto wetdjd;
Mi fina lienet miehiäsi,
Jo kuka urohioft,
205. .Kun ci
koirat kuultu,
hauffujat
Eikä
howottu."

suo

©ano lieto Lemminkäinen:

En ma tänne tullutkana
Sawoittoni, tteottam,
210. Mohittoni, maltittani,

Ilmon innotta isäni ,
Worufsitto manhentpant,
Suuhun Untamon susien,
Kitahan firofamctten."

215.

©iitä lieto Lemminkäinen

Itse loihen loihtiaksi,
Loikahutti loulojaffi;
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Laulo laulajat parahat
Pahimmiksi laulojoifp,

220. Äimittntahot kätehen,
Ätmihortto hartioille,

Kimilokki päälaelle,

Kiwet suuhun syrjin fyösti,
Pooet loppehin lopcti,
225. Parohillc laulajille,
Tietdwimmille runoille.
Niin loulo mokomat miehet

Kissan kirjoman rekehen,
Kissan tuonne kiidtelld,
230. Cteämmä ennatellä,

Pohjan pitkähän perähän,
Lapin laajahan falohott,
Kuss' ci fule färjan kynsi,

Woella hemosen

235.

worso.

Jo loulo mokomat miehet

Lapin laajalle lähelle,
Miesten syöjälle selälle,
Urosten upottajalle,
losto »velhot »että juo»at,

240. Tutttuttut tuioamot.

Jo laulo mokomat miehet
koSkehen fomahan,
Kinohmehen ilkiähän,
Johon puut pain putoo»at,
245. Perm »viettivät petäjät,
Ruijan

Hongat lotwoin lontta»af.
©iind lieto Lemminkäinen

Kalnvala.

g
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Laulo nuoret, laulo »anhot,
Laulo kerron keski laoun,
250,

Yhen heitti laulamatta
Ulappalan ukko »onhan,
Uffo »onhan umpisilmän.

Niin ukko fanoifft wirlfi:
"Oi pe lieto Lemmin poika,

255 Loulot nuoret, laulot »onhot,
Loulot kerron keSki looun,
Niin mifs et minua tavla?"

260,

Se ott lieto Lemminkäinen
Sanan »irffo, noin nimesi:
"Niin sifs en sinua laula,
Kun sd miessä nuorempana

Mofopt omatt emosi,
Wanhemposi waiwuttelit;
Itse herjasit heposet,
265 Juoksuttelit fuorajouhet,
©von felalla, maan nowolla,
Ween lii»on liikkumilla."
Uloppolon ukko wonho,

Ukko »anha umpisilmä,

jo »ihoStu;
Meni ulos usta myöten,»
Pihalle »ajoa myöten.
Juoksi Tuonelan joelle,

270 Komin

fuuttu

©telia katso Kaukomieltä,
275 Wiikon muotti Lemminkäistä.
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Seitsemäs Runo.
Lemminkäinen kysyy Pohjolan akalta tyttöä
puolisoksensa ja pannaan ansiotyölle hirwed Hiien
nurmien periltä hiihtomaan. Laatu uuet fuffet
ja lähtee metsolle uhkaamalla ci sitä olewon jota
fuffiUanfa ci foatvuttaift. Hiisi fuultua uhfaami*,

sen

Lemminkäinen tawottelee
että
fuffet muutamassa lujassa potfoomossa
siks
taittumat poiffi. Siitä hän metsämiehen towoin
lu'u!lla ja metsän haltioita rufoelemifella fofee
faalihinfa faaha, jofo miimmen tofi luotintstufi.
Niin toistoa hän anomuksensa jo pannaan unelle
työlle Hiien hewoista suistomaan, Sen suistaa
ja pyytää kolmannesti tyttöä. Nyt määrätään hä-

tefäft hirwen

nelle työfsi

ähellä

jota

yrittämällä joutsen Tuonelan

joesta ampua. Lähtee Tuonelan joelle ja surma*
taon ufolta, jofa siellä ott häntä »ahtaorca. Pääl-

lisefsi hoffoa hänen Suonen poifa »iiefsi
nttefaQanfa.

»^iin fonowi Lemminkäinen;
"Armo otto tyttöäsi,

©efd nuorto morsionta,
En tuota pahoin pitäisi;
5. Sylissäni syiessäni,

muruksi
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.Käsissäni fayeSfoni,
Selässäni seistessäni,

Maatessa mahoni aUo."
Sano Pohjolan emäntä:
10. "isken annan tyttäreni.
©eka nuoren morsiamen,
Kun so hiihot Hiien hirmen

Hiien peltojen periltä."

©illon lieto Lemminkäinen»
18. Itse founis Kaukomieli ,
Sykysyn lylyo laati,

Kesän fett! kolhuansa,

Päiroän souoo

folitti,

Toisen toisto firjotteli.
20« Saipa sukset walmihifsi,
Äathunfa faninehefsi.
Siilon lieto Lemminkäinen
Itfe tuon sanoiksi »virffi:
"Ei olle sitä metsässä
25. Jalan neljän juofsewoto,
Kul' ci näifld yllätetä,
Kounihisti kannateta,
ÄalhuiHa pojan Koleraan,

Laatimilla Lemminkäisen."
30.

Pääty

Hiisi kuulemassa,
tähyämässä;
Jumala

Hiisi hirmid rakensi',
lolopeuroo sukesi,

Pään makasi mättähdsto,
35. Jalot rannan roippasisto,
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©ääret oion fetpohistä,
Selän aioit olaksesta,
Konnat lammin lumpehiSta,

kuusen koskuesto,
40. Muun lihon lahosta puusta/
Ketun

45,

Silmät fuuttunan kiweStä.
gaSki kättä lautaselle,
Itse neuo hir»ednfä,
Kun kukin fukimoansa,
Itse ilmoin luontoansa:
"Nyt fte juokse Hiitten hirwi,

lalkoa

jalo te»ano,

Poropetro poimettele,
Poron poifimofioille,
60 gopin losten tanterille."
Siitä juoksi Hiitten hirwi,
Sottasi jalo te»ano,
Poropetro poimetteli,
Pohjon aitojen peritse,
65 gopin laStutanteritfe;
Pötkösi koon oweo,

Kaato kattilat tulelta,
Selin keiton keikahutti,

gihot tuhkahan tuherti,
60 giemet lietehen lewitti,

Itfe eillehen mette»i.

gopin lapset itkemähän,
gopin koirat hauttumahott,

Kylan notset nauramahan.
es. Tuli »veitikka werewä,
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Sano kaunis Kaukomieli:
"Mitä täällä immet itki,
Mitä taalla naiset nauro,
Kuta täällä koirat houkku?"
70. "Juoksi tästä Hiitten hirwi,

Jollasi jolo tewono,
Poropetra poimetteli;

Pötkösi koon owea,

Kaato kattilat tulelta ,

75. Selin keiton keikahutti,

Lihat tuhkahan tuherti,
Liemet lietehen lewitti,
Itse eillehen mene»i."
Siitä »eitiffä werewa

80. Lykkäsi lylyn lumelle,
Kun on woino »uolaftnna;
Konto fottamon awufjt,
Kun on kiitämän howukon;
Konto

koksi fauoanfa

85. Kohen puolin kolhustansa;

motto foua motton,
Toinen ruSkion reposen.
©iitä kerron pottafemi
©aan

Silmän sintämdttömdhdn,
90. Potkosewi kerron toisen

Korwon kuulemottomohon,

Potkosewi folmonnenfi
Jo ta»otti Hiien hir»en.
Kokon foimufen rofentf,
95. Torhan tammisen tawotti:
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"Siinä seiso Hiien hirwi,
Poropetro

100,

poimettele!"

Selkeä silittelemi ,
Tol joo toputtelewi:
"Sopisipa taosfa maata
Nuoren neitosen kerolla."
Siitä kiihty Hiien hirmi,
Poropetra potkimohon;

foimufen lewitti,
105 Torhon tammisen hajotti,
Itse eillehen menemi.
Siitä »ueitiffa meremä
Kokon

Wielä kerran potkosewi,
Lysmätti lyly lameeta,
110 Soittu kolhu konnan tieStä,
Souo tatti kaan sioSto,
Soinen

Itse

sommon suomeroSfo.

juoksi Hiien hirwi,

Jottei päätänä näfnnnä,
115 Silmän fintdmätttmäfft
.Korman kuulemottomoksi.
Siitä lieto Lemminkäinen,
Itse faunia .Kaukomieli,
Wielä muisti muunki keinon,
120, Soki toisen tien ofafi;
Sonomi fonollo tuolla,

,

Lousu tuollo lousehello:
"Joko hiihon Hiljalleni,
ffierttohalleni metelen;
126 HiljoHehett huono tappi,
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©auon »voimaton pitomi.
Heitän poies heinäkengät,

Panen tolwitollukseni,
©ykysyiset syylinkin»',

130. Metsolahan mennäkseni,
Metsän tyttöjen tyköhön,
Sinipiikojen pihalle,

Homulinnon. liiStehiHe.

Minun sukseni kulumat,
135 Hopioiset hoittenewot;
Oton Hiien hienot sukset.
Lemmon tepposet proafat,
Niillä hiihon Hiien maita,
Lemmon maita löyhyttelen,
140 Hiiihan kohti formen rannan,

©olon pntaman sisälle.
Suolta korpi fuummottawi,

Suotta itntämi sinerwä;
Suonne mieleni tekewi,
145 Aimoni ojottelewi,
Muien miesten metftmattte,
Urosten

150,

erafoloiHe".

Oton kolme koirooni,
Viisi millä hattteani,
Seitsemän sepeliäni;

Kohottelen koiriani,

loumuttelen jousioni,

©ukftani suin puhelen.
156

Suksi
Jousi

on jolkoo sukua,
kättä joukkioa,

73

Päre nuoli,puu »afama.

Koirani keränä wieri, ,
Kylän kukko kuulujana,
Sukseni ma'a matona!
160. Niin on hdntd koirolloni,
Kun fomehin korpikuusi;
Niin on filmat koirallani,
Kun on suurin suitsirengos;
Niin on hammaS koirallani,
165. Kun on wiikote SBtroSfa.
Sinä foironi fomehin,
Otukseni oimollistn!
Juoksuttele, joumuttele,
Ahomotfa oufehio;
170. Juokse tuonne toisuolle
Mtelusohon metsolohon,

Tarttohan

Tapiolahan.

Moma ilma foSkenewi,
Slottthint ropsuowi,
mokomin,
175. Niin mina
©anon, fun fono isoni:
Tellerwo Tapion neiti,

sonon

Mietitti metsän miniä!

Kukuttele koirooni,
180.

Haukuta Hollooni,
Sisällä salon sinisen,
Kermen kultasen koissa.
Wäännä »oinu wempelelle,
Tuhfu faorelle simolla,

135. Lyölöyly etempädfi,
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,

Kanna »vainu faukempoa
Tulla koiron sieromihin,
Wilullofi, wihntoillofi,
©äiHofi, sotehillafi;

190,

Jotta koiran kohti juosta,

Penun julki

otella,
metsolassa,

Mielusossa
Tarkassa Tapiolassa.
Niittp' ennen fono ison»,

195 Wieri »ottatDonhempant ,
Kun et koira kohti juossut,

Penu oikein osannut:
Ku on koirani kokenut,
Mitä hallin hoittoellut;
200 Ku on tutti koiran turman,
Woinukullon solpoeli.
Kun ei foiro fohti hauku,

Penu oikein ofoa?
Kyllä tiedn koiran synnyn
206. Armoon alun penuen:
Tuulelt' on penuen tunti,
Ahomaita Uitan olfu.
Portto Pohjolan solia,

,

Ulapyolon umpisilmä,
210,

Perin tuulehcn mokasi,
Pollehin pahoon säähän,

©elin luoen luotehesen,
Kaltoin faarnapohjasehen.
Tuuli nosti turkin heimot,
216 Ahowa homehen helmat,
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Teki tuuli tiinehefsi,

Ahawa awullifeksi.
Mitä fontawi kohussa?
Koiran tuo kohussa kanto,

Penun olla pernojensa,
Maksoissansa maan itikan.
Ku kanto kapalonuorat?
Hawon akka raiwokerta,
©e kanto kapalonuorat,
Lapsen
225.
forfian fapalon,
220,

Liinoissansa liikutteli,
Helmoissansa heilutteli.
Penitor woliwo »vaimo,
230,

Uloppolon umpisilmä!
Tule loSto päästämähän,

Poikoa peritidmahdn;
Tuli lukko koiran suuhun,
Haitta haukun

hompohisin.

Ota lukko koiran suusta,
235

Haitta haukun hampahista;

Ota sulku suun eeStä,
.Kapu kielen fontimeSto,
Anna koiron fohti juosta,
Penun oikein osata.
240,

Lähen nyt miehistä metsälle,
Urohista ulkotöille;
Lepy lehto, kostu korpl,

Saimu oinoinen Tapio!
Ihastu jumalan ilma,
246 Miehen mennessä

metsälle!

76

metsä muheffefi,
Urohokscsi Tapio,

Ota

Korpi folttipojaksesi'.

Soita metsä kanteletta,
360. Kukuta salo käkeä!

Jotta kulta kuunteleisi,

Hopio tilin tekisi,
Allo kuusen kultolotwon,
Allo

365.

kounihin

fotojon.

Motoloinen^mullo mahti,

gphpfainett onnen lykky,
Sukset kultaset kulumat,
Hopioifet hoittenemot;
Ikäwä minun tulemt,

260. Ikäwä tulettele»»!,
Kun ei oo kullan muuttojoo,
Hmpian majehtojoo.
Ikä»»' on iloton ilta,
Päiwä pitkä foolihiton.
365. Joko suuttu suuri luoja,
Wollan antoja »vihastu,
Kun c! anna oionkono,

Horwonkono hoiwauta?
EllöS fuuttuo

jumala,

270. Eftaan pitäjä pilloStuo;
Tofi anna oiolloni,
Säilän! ilmoitta,
Kun ma oinosin anelen,

Kielin kullon tuikuttelen.
375. Mifs et anna antoluoja,
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tupoa luja jumala?
Ei ne muuttona paremmat,

Eila pyytäjät pyhemmät;
Eipä miesten muienfona
280,
Sinisemmdt ftlmiripfet,
Koriammat kulmakarmat,
Jalan heitto hempidmpi.
Muut ne wiewät miekkahuulla^
Muut ottowot ounohuulla,
286 Mie en weisi wiekkohuulla
En ottaisi ounahuuHo,
SBeistn wotwont näöstä,
Ottaisin omasta työstä.
Milä mieli, mikä muutos,
290, MielufoSso metsolassa ;
Entinen metson emäntä
Oli founiS fotsonnolto,

,

Ihona imertimiltd,

Mått olit f ullon fädrehissd,

295,

Sormet kullan sormuksisso,

Pää kullan pdtinehiSsä,
Tukot kullan suortumisfo,
Konvot kullan fottuSfoiSfa,
Silmäripset simpsukoiSso;
300. Nykynen metsän emäntä
3lumo on marsin rungottansa,

Ilkid imertitniltä,

Käet on witsotodrehissd,
Sormet »ittaformufjtSfa,
306. Pää »itfapätinehtsfd,
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Tukat witfa fuortuwisfa,
.Rorroat witfa koltuskoissa ,
Kavla »itsa helmilöissä.

Missä nyt

antaja afuwi,

310 ■Eldrot hywä emäntä,
PuhoS muori puuhoowi?
Tuolla antaja afuwi,
Eld»! hywä emäntä;
Puhos muori puuhoamt,
815 Sakaroilla farwilinnan,
Metsän linnan liepehillo.
■Eilen mie famin metsässä,
Kolm' on linnoa metsässä;
Uksi puinen, toinen lumen,
220. Kolmonsi fimtnett Unna,
©e linna emännän linna,
Kuus' on fulta ittunoa
Äunfi linnan fulmanteetta.
Mie fotfoitt sisähän noista,
225. Siellä antajat afuwat,
Ia wiruwot wiljon eufof.
Mielikki metson emäntä,
Puhos muori, muoto founis!
gyöte lyttymaottehifin,

330. Antipattohin^panefe;

Jtufafe metinen orklu<

Mesilipos liikohuto,

Metiseltä måttål)åltå,
Kultoselto funnol)olta.
335. Tuo mulle

metsän olutta,
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Metsän mettä juoakseni;

Metsäss' on olutta paljon,
Metsässä mesi makia.
Hiero kahta kämmentäsi

840. Nyperrä hypehiasi,

Pane kulta kulkemahan,

Hopia waeltamahan,
Wasten miestä walkiata,
Kowin koiwun karwallista,
345. Metsolan metinen neiti,
Metsän piika pikkarainen!
Soitellos mesinen pilli,
Simapilli piiparoita,
Korwalle ehon emännän;
35U. Et emäntä lienekkänä,
Jos et piikoa pitäne,
Sata piikoa pitäne,
Tuhat muuta käskyläistä,
Karjan kaiken kaitsiata,
355. Wiitsiäta wiljan kaiken.

Mielikki metsän miniä,

Tuulikki tytär Topien!
Ota piiska pihlajainen,

Katajainen karjan ruoska,
350 Takoo Tapiornaaran,
Tuontimäärän tuolta puolen,
Jolla »vitsot wiljoasi,

Karkottelet korjoosi.
Aja »vilja »ieremtnille,
265

Aukeimmille ahoille;
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Jok' on laiska, juoffemahatt,
©itä laske lautaselle;
Joko tieltä pois menemi,
©itä filmille pmaöa,
370. Tielle forwasta fohota.
Oja wastohon tulewi,

Puro tiellä poikkipuolen;
Silkki sillaksi siwolla,
Punalanka portohofp.
376,
Metsän ukko halliparta.
Metsän kultanen kuningas !
Pane nyt metsät miekka ropolle,
©aiot kolpio fätehen;
Solot ponnos polttinohan,
280

Metsät werfahan wetäös,

Hoowot koiffi

haljakkoihin.
Kuuset futtihin rakenna,

Hongot woskiwyölle,
Petäjät hopiamyölle,
385. Äoirout kulta kolkkoroihin.
Poa kun ponit Muinoselta

Vanhat

Sinun ontioikoinosi,
Minun pyytopäiwinäni;
Mentyä minun metsälle,

390,

Ia falotle saatuani,

Korwelle kohottuani,
Mäen päälle päästyäni,
Kuuna paisto kuusen olijat,
Hopiana hongan oksat,
395 Päiwänä petäjän latwat,
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Hoowon latwat

holjottoina ;

Kuuna poiSto kuulu poika,

tytär pätöwd.
Aroa aittasi owara,
guinen
400.
lukko lonkohuto;
Oto kultonen kuritta,
KdyöS woslinen wosoro,
Jolla lorwet kolkuttelet,
©aiot synkät spttyttelet,
Viljan
syntymäsioillo,
405.
Rohon karman koSwinmoalla,
Jotta wilja wirtoaisi,
©ekä karja korkuoisi,
Miehen etsimän eteheit,
410. Uron ottowon ohille.
Aito Jultonen kumoa,
Hopioineit pyStö piStä,
luosto karjan joutusosti,
Vilemäst! wiilletellä,
415. Kultaista fujoa myöten,
HopioiSta titta myöten.
Jospa korjo forfuaift,

Päimänä

Eli wilja wierehtdisi,
Niin sd aitoa kohenno;
420. Kun hän kotsowi ptttfe,
©illon oitoo ylennä;
Kuni

kotsowi olotse,

©illon oitoo alenna;
Kun ci wilja wietemäUä,
425. ©illon oito
Kalewala»'

annollansa.
6
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Hiien poika pikkarainen,

Hyppääjä hp»än felan!
VoljoStele marjoosi,

Rokentele ratsuasi,
430. Ota kulta konnuksesi
Hopioisen orren päästä,
Kultofesta lippohosto,
SBaéfisesta wokkosesta;
©itiä kutkuta fu»etta,
435. Sekä faiwa kainalotta,
Anno juosta joutusaSft,
Wikewästi »iilletellä,
Woskisisso woljohisso,

440.

"Kultasissa kahleessa.
Aito »ostohan tule»i,

Riehto aitoo repäse

Wiieltä »itfa§»älitta ,
Seitsemältä seipähältä,
Koheksolto kannon päältä.
445. Ota witfa wiittd syltä,
Koiwu kolmio topoo,
Jolla »itsot »itjoop,
Korkottelet korjoosi.
Kun ci tåpwy lännempänä,
450. Niin tuo tuotto tuonnempoa
Takoo Tanttan linnan,
Hiien linnon liepehiltä,
UrohoHe pyytämälle,
Michelle anelemalle.
466. Mimerffi metsän emäntä,
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Woimo puhasworreHinen,
Metson ukko halliparta,
Metson kultanen Kuningas!
Tule nyt f ullan muuttelohott,
460. Hopion wojehtelohon.
Minun on kullat kuun ikuiset,

Pdiwdn poloiset hopiot,
Isoni soasto saamat,
Toivottomat toppeloisto;
465 Ne kuluivat kukkarossa,
Tummentumat tuhniosso,
Kun et oo kullon muuttojoo,
Hopian roajchtajoa.
Tule nyt kullot ottamahan,
470 Hopiot roalitsemohon;
Minun on kullat ttrffahommat,
Sinun kullat forroasemmat.
gempiliinofi leivitä

Alle minun kultieni,
475 Kullan maahan tippumatta,
Hopian riwestymätto,
Kullot annan kynsillesi,
■Kämmenellesi hopiot."
Sillä lieto gemminkdinen
480 Toki hiihti Hiien hirwen
Hiien peltojen periltä;

Itse Idmsensd lähetti
Hiien hirroen hartioille,
Kaulalle kameli morsan,
485 lott'ci potkinut f oivasti,
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Selkeä silittäessä.

©ano tuotto tultuansa,
Pohjolahan saatuansa:
"Jo mo hiihin Hiien hirmen
490 Hiien peltojen periltä*;
Anna akka tyttöäsi,
©eka nuorta morsianta."
©ano Pohjolan emäntä:
"ÄSfen annon tyttäreni,
495 ©eko nuoren morsiamen,

Kun

so suistot Tuuren ruunan,

Hiien ruSkion hemosen,
500,

Hiien »varson rooohtiteuon,
Soll' on rautaset kopiot,
Teräksiset temmottimet,

Suli tukko, routohorja."
©illon lieto gemminfäiiten
Otti kulta ohjaksensa,
Hopiaisen marhaminnan,

sns. Läksi hewosen

hakuhun,

Suwikunnan kuuntelohon
Hiien nurmien periltä.
AStuo taputtele»!,
Kdyd kullerroittelewi

,

510. Wihonnoöe »oiniolle,
Pyhän pellon pientarelle,

©teliä etp»i hewoista,
Päätä puiti kotselemi,
©u»ifunnan suitset »poUä,
515. SBSorfon »oljohot olalla.
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Iski silmänsä itähän,

Käänti päätä päimän alle,
Näki hiekalla hewosen,
Kuloharjan kuusikolla,
620 ©enp' on tukko tulta tuiski,
Harja suihkimi fomuo.
Niin sanowi Lemminkäinen:
"Ukko taiwahan napanen,
Remupilwen reunahinen,

525. Tcnwo auoist awaos,

Ilma riehofsi rewita;

Ilma kaikki ikkunoiksi,
Taiwon kansi kahtaloksi.
Saa lunta sauan warsi,
630. Kiehittele keihäswarst,
Harjalle hywän hewosen,
Pyhän laukin lautasille;
Kylmä jäätä kyynäriä
Otsahan pyhän orihin."
635. Sato ukko uutta lunta:
Wisko hienosta roitia,
Kokonansa kolme syltä,
Harjalle hywän hewosen,
Pyhän laukin lautasille;
540. Kylmi jäätä kyynäriä,
Otsahan pyhän orihin.
©iitd lieto gemminkäinen
Meni tuota katsomohan,
gifettd tähyämähän,

546.

Itfe tuon sanoiksi ivirtti:
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''Hiiestd hewosen synty,

Wuoresto motion morsan;
Hiien worso waohtileufa,
Hiien ruskia tjemonen!
660 Tuoppo kultoturpoosi,
Pistä päätäsi ljopio,
Kultosihin suitsitöihin,
Woskisihin waljohisin;
(ii täällä pahoin pietä,
555 Aiwon ankein aitta."

Sillä suisti suuren ruunan,
gängjtti jalon hewofen,

Hiien »varson
WtttannaQa

»valjasteli,

»vainiolla,

560 Pyhän pellon pientarella.
PiSti svitset kullon suuhun,
Pditfenfä hopian päähän;
Itfe istuwi selälle,
Löihen reisin ratsahiUe,
666 Laski »virkkua »vitsalla,

,

Heldhptti helmismyölld
Ajoa tonluttelemi
Cuokfi ankaran anopin,
670,

Sano tuonne faatuonfo:
ruunan,
"Jo nyt suistin
Ldngitin jalon hemosen,
woljaStelitt,
Hiien

suuren

»varson

Wihonnalta

mainiotta,

Pyhän pellon pientaritta,
575 Sefä

hiihin Hiien hirwen
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Hiien nurmien periltä;

Armo akka tyttöäsi,
Seka nuorta morsianta."
Sano Pohjolan emäntä:
580, "Äsken annan tyttäreni,
Sekä nuoren morsiamen,
Kun ammut joutsenen joesta,
Wirrosto roihannan linnun;
Tuonen mustasta joesta,
685 Pyhän roirron pyörtehestd;
§)hen nuolen noStonnolto,
§)hellä yrittämällä,
Yhen jolfoft siatta."

Siitä lieto Lemminkäinen

kohta ampumahan
jousi
kainalossa,
Jalo

590 Kirot

SlBiint nuolia selässä;

Kdroi Sitonelon

joelle,

Pyhän roirron pyörtehelle.
695,
Uloppolon ukko roonha,
Ukko »onha umpisilmä,
Suonen mustalla joella,
Pyhän roirron pyörtehelld,
Äatfeleroi, kddntelewi,
600. Suleroofsi Lemminkäistä.
■Kaunis koittoa ndkyroi,
Werewd roesien poikki,
©aamafp',

lohenewdksi.

sRitnp' on ukko umpisilmä
605 goitloroi roefomen »eestd,
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Umpiputken loinehiSto,
Syöksi miehen fyämen kautto,
Kautto kainalon roafemen,
Läpi lieto Lemminkäisen.
610. ©ano lieto Leminfäinen:
"©en md tein pahinta työtä.
Kun en muistanut kysellä

.Kapehelta ditiltdni,
Miten 0110, kuin eteä,
615. Näinä päiroinä pahoina;
En tieä "roeen kipuja,
Umpiputken ailuhia."
Uloppolon ukko roonha,
Ukko roonho, umpisilmä,
620. SBiepi juoksulla jofehen,
©yptämi meren fyroähän,
Alle aaltojen ojoroi,
Suon on lieto gen» ntinfäifen.

Siina lieto Lemminkäinen,
625. Itse kaunis kaukomieli,
Meni koskessa kolisten,
Myotäroitrasfa »vilisten,
Suonne Tuonelan turoille.
Tuo »verinen Tuonen poifa
630. gpopi miestä miekollonso,
Koroahutti fatroollonso;
göip' on kerron leimohutti
Miehen vottef ft muruksi,
Koheksofsi koppolefsi;
635. Pään mökäsi mättdhdtsi,
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Jalat raion hoorukoksi,
Muun lihan lahoksi puuksi,
Silmät suolle karpaloiksi,

640.

Hiroukfet kuiroiksi kuloiksi.

Sim' on loppu Lemminkäisen,
Kuolio ankaran kopan.
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Kaheksas Runo.
koissa »alittaa kauan Lemminkäisen
kosissa wiipywän. Katsotaan sukaa, nähään werta
wuofawan. Sästd äitille hata jo itse lähtee PohÄiti

jo

joloon poifoanfa tieuStelemoon. Pohjan otto esinnd muita roiekoStelema jo miimmen fanoo toentt,

panneensa hirmid hiihtomaan, heroofta suistomaan
ja lintuja ampumaan. "Äiti näiltä teiltä poikoonso etsimään; hokee hakemalla, ei löpa. Tulee tielle, tietäfi kysyy, jos tienne Lemminkäisestä. Tie

Hiitoloon saaneen,

joSto fuitenfona, ei löytd. Näkee kuun, kysäsi kuulto. Kuu orroelee jos
lienee Pohjan lampiin hukkunut. Ei löpä fieltäkänä. Niin miimmen foopi päimällä fpfpneefft,
joka kaiketi tieten fanoo Suonen joelle surmatuksi,
©iitä äiti Suonen jokea hatoomaon päiweä rukoillut Suonelata siksi ajoksi unettamaan, ©oopi
haratessa polo palolta gemminfäistä, joista Palosista unelleen rakentaa poikansa elämään, foahen
poika wielä wdhd entiStäfi poretnmatti.

utelee

Din äyhkdsewi,
Wolittowi roaimo wanho:
"Woipo poifani polonen,
Kuulu tultani omena,
6. Wiikon wiippwi kosissa,
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Kauan mailla »vierohillo."
Oli ennen noitu nainen,
Ennen ostettu emäntä,
Koissa lieto Lemminkäisen ,
10. Kaukomielen kartanossa;
Katso »Halla fufoa,
Aamulla tereä harjan,
Jo suka merin waluwi,
Harja hurmehin loruroi.
15
Sano ennen noitu nainen,
Ennen ostettu emäntä:

''Jo

nyt

on pottasi polonen,

kultasi omena,
MotfoiHo majattomilla,
20, Teillä tietämättömillä;
Jo suka merin waluwi,
Harja hurmehin lormvi."
©iita äiti Lemminkäisen
Itse fatfowi sukoo,
26 Itse itkulle hyräyty;
©anowi sonollo tällä:
Kuulu

"SBoi polonen pdiwidni,

Woipo laaja lapsiani!
Jo nyt on hukka Lemminkäistä,
30 Tuho poikoo pätoiStä;

Jo fuko »erin »alutvi,
Harja hurmehin lomroi."
Nousi leiroon lentimille,
Sirkun siiroille yleni,

35 Lenti Pohjolan turoille:
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"Oi sie Pohjolan emäntä!
Minne sootit Lemminfäisen,

Kunne poifani polosen?"
«Sano Pohjolan emäntä:
"Syötin
40.
miehen syönehefsi,
Juotin miehen juonehefst,
Apotin alanenäfsi,
Panin orihin refehen,
Koriahan koman tulisen;
45, Liettä jäälle jättänynnä,

Uhfuhun upottonunno."
©ano äiti Lemminfäisen:
"Jo mainen molehtelitfi;
Minne jaatit Letnm-infdisen,

50. Kunne poifani polosen?"

©ano Pohjolan emäntä:
"Syötin miehen fyonnefyeffi,
Juotin miehen juoneheffi,
Apotin alanenäksi,
65 Istutin menon perähän,
Laitin foSlet laSfetnahon,
Lieffö fuollut koskitiellä,
Hurja hukkunut roejilld."

©ano äiti Lemminkäisen:

60.

"Jo moinen roalehtelitti;
Minne sootit Lemminkäisen ,

Kunne poloni polosen?
Sano tarkkoja tosio,
Walehia miimmesit,
66. Soikio surmasi tulewi,
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Kuolemasi fohtoawi."
©ano Pohjolan emäntä:
"Ponin hirmet hiihtoinahan,

Jalopeurat jaksoinahan,
70. Suuret ruunat suistamahan,
Worsot moljostottomohan;
Laitin joutsenen hakuhun ,

Pyhän linnun pyyäntähän,
Enkä tieä itsettäno,
75. Mi lie tullunno tulonen,
Mikä kuolio kohtoellut,

kuulu jo tuleman
Morsianta pyytämähän,
Kun ci

Tyttöä anelemahan."
80. Emo etsi eksynyttä,

.Koonnutta koipooroi,

ffialroeQa lylyin tipein,

Kesällä

keroysin pursin.

Ei tied emo polonen,
85. Eikä fantajo fatala,
MiSsä liiffutvi lihonso,
SBierenn oma »verensä;
gicffo moollo, moi merellä,
Vaiko suurella fotolla,

90. Käyneekö käpymäkeä,

Konorwoisto kangasmaata,
Woi lienee meren feldlld,

Lakehilla lainehilla.
Emo etsi pottoanfa,
95. Koonnutta faipoarot;
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Juoksi funno svuret komet,'
Weet

soukfono samosi,

Orowono Hongon offat,
Kärppänä folot kiroten,
100. Puiten puut, joellen heinät,

Katsellen konermojuuret.
Tiehyt roaStahan tulewi,
Niin tielle fumatteleffen:
"Oi tiehyt jumalan luoma!

105. Oletko nähnyt poifooni,
K)ullai6ta omenoani,
Hopeoista fauoani?"
Tiehyt taiten roaSfacti:
"Enk' ole nähnyt, enkä kuullut;
110. Liettö poikasi polonen,
Kuulu kultasi omena,

Hiien hiilttankahilla,

Pahan mallan molkioissa,

Kypenissä kyyndsmorsin,
115. Koprin kuumissa poroissa."
Etsi tuotto pottoonfo,
ÄullotSto omenoanfa,

HopioiSto fouoanfo ,

Puiten puut, jaellen heinät,
120. .Katsellen konerroajuuret;
Etsi tuotto, eipä löyä.
Kuuhut mastohan tuleroi,
Niin kuulle kumorteleksen:
"Oi kuuhut jumalan luomo!
125. Oletko nähnyt poifooni,
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Kulloisto »menooni,
Hopioisto fouooni?"
Kuuhut taiten wastoawi:
"Enl' ole nähnyt, enkä kuullut;
130 gieffö poikasi polonen,
Kuulu kultasi omena,
PohjoN pitkässä perässä,
gopin

moosso

taufiaSfa,

gommiSsa kalattomassa,

135 Aimon ahvoenetfomoSfa,
©ifareno siikosilla,
Wcikfono »ecn koloilla."
Etsi tuotto poikoanfo,
.Kiilloista Omenoanso,

souoonso

,
140, Hopioisto
heinät,
jaellen
Puiten puut,
Katsellen konermojuuret,

Hakiellen hienot heinät.

Päimyt wastohon tulewi;

145

Päimällä kumorteleksen:

"Oi päimyt jumalat» luoma,
guomo luojan molliamme!
Oletko nähnyt poifooni,
Kulloisto »menooni,

150. HopioiSto souooni?"
Jopa päimyt jonki tiesi,

Armacli aurinkoinen:
"Suoli' on pottasi polonen,
Kuulu kultasi omena ,
155 Yhttfän meren takana,
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Meri puolen kymmenettä,
Suonen muStaSfa ioeSfa,
Monolon alanteheSfo;
Mennyt

koskesfo

kolisten,

160,

MyötämirroSfo raitisten,
Pää pdtöfen mdttdhdnä,
Jalot roion hoorukkona,
Muu liho lahona puuna,
Silmät suolla karpaloina,

165

Himukset kuimino kuloina."
Siitä äiti gemminkäisen
Meni seppojen pajahan:

"Ohoh seppo »eittofent!
Sao tautanen haroma,

170,

Soo piit fotoa syltä,

Worsi kohta kolkutellos."
©oopi routosen horowon.
Siitä läksi lentämähän;
WoStot ftt»ttft fito»i,
175 Pont puistoksi lapion.
Lenti tuonne löyhytteli

Vheksdn meren ylitse,

Meri puolen kymmenettä,
Moot siniset, puut punaset,
180 Lehot lemmen formolliset.
Lenti Tuonelan joelle,
Manalan olontehelle,
Itse tuon sonoiksi roirkki:
"Si päimyt jumolon luotua,
185. Luoma luojan mattiamme!
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Poisto hetki HelteheStd,

Toinen himmeStd hioSta,
Äotmanfi fofo terältä,

Nukuttele nuiwa konsa,
190. Wäsytä watt Manalon."
Tuo päimyt Jumalan luoma,
Luoma luojan aurinkoinen,
Lenti päätönnd kanana,
©iipipuonna fiuotteli;

195.

genti koimun l
ontelolle,

gepän lengolle lehahti,
PoiSti hetken heltehestä,

Toisen himmestä hiosti,

Kolmannen koko terältä;
200. Nukutteli nuiwon fansan,
Väsytti mäen Monola/.,
Nuoret mieffojen nojahati,
■Vanhot moSten fonojonfa,
Keski iän keihäille.

205. ©iitä lenti leuhautti

Entisellensä polle,
Poifollenso Muinoselle,
Tasaselle taiwahalle.
Itse äiti gemminkäisen
210. Otti routosen hororoon,
Meni myötänsä merehen,
©ukkorihmosto fulahon,
Wyölopusto lainehefen.

Weti kerron pitkin mettä,

215. Kerran
Kalewala.

toisen

poiken wetta,
,

?
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Kolmannen rottahan wettä.
Kerrallapa kolmannella
(Stotuttit

soi etehen,
Haromahan routofehen.
220.

Elotukku ci se ollut;
Oli lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli,

Waan oli pikkuista wajalla:
Kahta kättä, yhtä 'päätä,
225. Monta muuta muskuloa,
Wielä henkeä polonen.

230,

©iitd äiti Lemminkäisen
Hararooipi roielä kerran,
Horomoipi myötä mirron,
Harawoipi roaSta wirran;
Min foo katta, kunko päätä,
Minkä muita muétttloita,

Tästä

poikoo rafenti,"

Laati lieto Lemminkäistä,
235
©ano ennen naitu nainen,
Ennen oStettu emäntä:
"Ei ole mieStä menneheSfä,
UroSto uponneheSso;
MieS mennyt, liho märännyt.,
Työnnä
240
Tuonelan jokehen,

Monolon olontehesen."
Äuop' on äiti Lemminkäisen
Eipä työnnä poikoonso;
Tuuwitteli tuttuansa,
245 Woapotteli nähtyänsä,
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Entisellensä elolle,
Muinosille muowoillensa.
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Mista woiesaatanehe,

250. Simatilkka tuotanehe,
Jolla woian »voipunutta,
Pahoin tullutta parannan?
Tuolta woie wuotuohon/
Simatilkka tippuohon
2Z5. Kuun luota, tyköä päiwän,
Otawaisten olkapäitse;
Siell' on woitehet wakaiset,
Katsimet alinomaset,
Siell' on mettä mieluhista,
260. Siellä wetta woimallista,
Josta saapi saamatonki,

Dttawi olematonki.

Mehiläinen ilman lintu!
Lennä tuonne liuottele
265. Yli kuun/ alatse päiwän,
Otawaisten olkapaitsc;
Lennä luojan kellarihin,
Kamarihin kaikkiwallan,
Nywetä siipesi simassa,
270. Kasta kaapusi meessä ,

Höyräytä höyhenesi;

Sitte tänne tultuasi
Tuo simoa siiwessäsi,
Kanna mettä kaapussasi,
275. Pahoille paran teheksi,
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Wommoille walurocfttjt."
Siitä otti Lemminkäisen
Itse woiti »voipunutta,

Pohoin tullutta

paransi;

280. Woiti kerran ensimmäisen
Alta aiwan terweheksi,
Woiti kerran keskimmäisen
Matta ttrouttomafjt,
Woiti kerran jälkimmäisen
286. Päältä nuurumattomafft ,

Ehommaksi entistänsä,
Paremmaksi Muinostansa.

Tuli turma mattahasta,
Poifa Pohjosta pieni.
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Yheksäs Runo.
Väinämöinen »venetta laatimassa uupuu folme
sanaa teentärunossaan. Lähtee niitä hakuun. St,
sii eftnnd muilta paikoilta, fun ei löyä, fäyp!

jokirannalla »venettä joen poiffi pääStäfsensä. SBaStotoon »venettä
ei foata»on ennen syyn sanottua, mitä oli Suo.
Suonen,
neloon tule»o. Wainämöinen
tulen,
noo tavan,
»een Tuoneloon
tuonehenfo; ei uSfota, eikd tuoa »venettä. Jo
noo oikionki osion, janoja TuoneloSto lähteneensä. Suooon roenet, luooon joen poikki, syötetään, juotetaan jo maf uutetaan. Mootessoonroerkf oja tooitoan joelle, Väinämöisen e! iäti jäleDe
päästä, ©iita Väinämöisen piti muiksi rumeta,
pienemmäksi muutellate, merfon silmistä läpi ui»

Suonetaantt.

Huutoa Suonen

sanoo

sonoo
sanoo

aksenso. Niin pääsi Suonen »verkoista,
noa sieltä ei saanut.

"*^ofo wonho Wäinämöinen
Sett tieolla wenettä,
gooti purtta laulamalla;

Puuttu pursi pohjapuuta,
5. Emed eriwenonen.

sa-

so-

maat»

sa-
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Läksi puuto etsimähän,

Sottttneo tomottomohon,
ISki puuto kirmehellä,
Sommeo tosoterällä;
10 Sohto tommi mastoello,
Puu wirid »vieretellä:

"(St minusta pohjapuuta,

Emeä erimenehen;
Jo päimänä eilltfenä
16 Moto juureni mokasi,

Jo oimin tänäki pctnä
Korppi istu tatwallflni

©uv merissä, pää merissä,
Kavla loikki hurmchiöfo."
20.

©iifä monho Väinämöinen
Wielä eistywi etemmä;
Niin löysi mäeltä männyt»,
Puun petäjän kalliotta,

©iit' on soopi pohjan purren,

25 Emäpuun eriwenehen
Sett tieolla wenettd,
Laati purtta laulamalla;
Loulo poimän, pohjan puutti,
Laulo toisen, laian liitti,
30 Laulo kohta kolmannen?!
Hankoja hafotcsfonsa,
Parraspuita ponnessansa,
TeheSsänsä teljopuito.
Uupu kolmeo sanoa
35 Päähän taion päästessänsä;
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Periloion liitoksessa,
Soimalla wenon sakaran,
Kokkapuun fohentimilla.

Wafa wanha Väinämöinen
40. So tuossa ojottelewi,
Mistäpä sonojo soisi,

Loisi lempiluottehio.
Paimen waStahan tulewi,
Hänpä tuon sanoiksi wirtti:
45. "©oat tuotto sato fanoa,
Suhat wirren tutkelmuSta,
PääSfyparwen päälaelta,
Hanhilauman hartioilta,

Soutsenkorjon juonen päästä."

Wafa wanha Wäinämöinen
Läksi saamahan saitoja;
Paljo pääskyjä menetti,
Suho joukon joutsenia,
Horkun hanhia häwtttt;
55. Ei faanut fonoofana,
Et sanoa puoltafana.
60.

"

Arwelee, ojottelewi:
"Suoli' olis sota fanoa,
Suhat wirren tutfelmusta,
Kesäpetron
60.
flelen olla

Suussa roolfian oro-oan."
Läksi saamahan anoja,
Onkelmoita ottaman;

Pellon petrojo

lwitti,

66. Orowia suurennen;
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Ei foontlt fonoalono,
Ci sanoo puoltolono.

Arwelee, ojottelewi:

"Suolta saan sota fanoo,
70. Tuhot »irren tutlelmuSto,
Tuolt' on Suonelon oista,
Monoton aluSmajaSta."

Läksi Suonelta

fanoja,
Manalatta lausef)io;
75. AStuo taputtele»i,
AStu päiroän, oStu toisen,
So päiroänä kolmantena
Tuli Suonelon joelle.
Niin huhuta huiohutti
80. SuoSfo Suonelon joeSso:
"Suo »enettä Suonen tytti,
Louttoo Manalan topft,

Vii salmen soohakseni,

Joen poikki päästäkseni."

Tuonen tyttäret sanomat,
Loufumot Manalan lapset:
"We,et täältä tuofanehe,
Muni syy sanottonehe,
Ml si.un Monolle saatti,
90. Kulo tuetti Suomiahan,

85.

Ilmon totin tappamatta,

Ottamatta mma surman,
Muun surma-, murentomotto."
©ano manh, Wäinämöinen:
95. "Suoni on mv. Monolle 'faanut,

105

Tuoni tuonut Tuonelohon."

Suonen tyttäret toru»ot,
Kalmon netot folfuttomot:
"Jo turmen toen puhujan,
100 Sojuelen fieloStojon;
Kun Tuoni Monalle toisi,

Tuoni toisi tullessansa,
Manalainen matfaSfanfa,
©ylin multa purettaisi,

105 Koprin fuoppo

fairoettoisi.

M! sinun Monolle foattt?"
©ono monho Väinämöinen:
"SJouto mun Manalle saatti
Teräs tuotti Tuonelahan."
Suonen tyttäret torumot,
Kalman immet fantclewot:
"Jo turmen toen puhujan,

,

110,

Tojuelen fieloStojon;
Kun rauta Monalle soisi,

115

Teräs toisi Tuonelahan,
Verin xväatttbet »oltusi ,
Hurmekin hurohteleisi.
Mi sinun Monalle foottt?"
©ono wonho Wäinämöinen:

120 "Tuli on mun Monalle saanut,

Wolfioinen Tuonelahan."
Tuonen tyttäret torumot,
gopset fatman folfuttomot:
"Jo turmen toen puhujan ,
125 Vmmdrtelen fieloStojon;
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Kun tuli Monolle toisi,
Valtioitten Suomiahan,

moottehet palaisi,
Walfehin wolohteleisi.
130 Mi sinun Monalle saatti?"
©ano wanha Väinämöinen:
"Vesi on mun Manalle foanut,
West tuonut Somiahan."
Sulin

Suonen tyttäret toruwot,
135 Monon neiot riitelemdt:
"Suosta tunnen fielastajan,
Sajuan molehtelion;
Sos west Monolle toisi,
Vesin helmasi heruisi,
140. goimhin lopohteleisi.
Ei sillä »venettä sooha,
Suoa purtta SuoneloStOj
©ano tarttoja tosio,

Wolehio wiimtiiesiä,
145 Mi sinun Manalle (jaatti,
Muta tuotti Suomiahan,
Siman tovin tappamatta,
Ottamotta oimo surmon,
Muun surman mufertamotta."
150,
©ano wanho Wäinämöinen:
"Soft md sonon toetfi,
Sos roähän roatehtelinfi:
Tein tieolla .roenettä,

gooin purtta laulamalla;
155 gaulon päiroän, pohjon puntin,
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Loulon toisen loiatt liitit»,
Loulon fohto folmonnenfi
Hankoja hokotessoni,
Parraspuita pannesfoni,
160,

SeheSfänt

teljopuita;

Uuwun kolmea

sanoa

Päähän loian päästyäni,

Peräloion liitoksessa,
Äottopuun

fohentimilla,

165 ©olmoHa menon falaran.
Läksin Suonelta sonojo,
Manalalta lousehio.
Suo »venettä Suonen tytti,
Lapsi kalmon korpasoo,
170, Vii soimen soohokseni,
Soen poikki päästäkseni."

Toi wenehen Tuonen tytti,
Ali salmen saattelewi,
Joen poikki päastelewi;
175 Syötti miehen, juotti miehen,
Pam maata matkamiehen,
Mies makaawi, waatet walwo.

Stonen tyttö kdylldleuka,
Kd'ykfdleufo, rautasormi,
180

feträäja,
SSasfilanfojen walajo,

Rautarihman

Ketrdsi fatafen nuotan,

Tuhantisen tuuritteli,
Vhtend syfysyyönd,
185 Yhcilld wepttwelld.
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Suonen poika koukkusormi',
Koukkusormi, rautanäppi,

JRoutoroerttoien kutoja,
SBaSfinuoton voolmiStajo,

satasen nuotan,
Tuhantisen tuuritteli,

190 .Kutoroi

©antona syfysyyönä,

©ontolla roeftfiroeHä.
Siitä roerffo weetähän
195 Poikki Tuonelan joeSta,
©eka pitkin jotta poikki
Sotta roieläfi witohon;
Sott' ei päästä Väinämöisen,
Selwitä uroentolatfm,
200

©itiä ilmoisso ikänä,

Kuuna kullan »aittana,
Suolta Tuonelon koista,
Monolon ittmojosta.

Siilon wonha Väinämöinen
205 So näki tuhom tttle»on,
Hätäpäiwän päälle faaroan;

Tohti toisiksi ruroeta,
Ruohti muufjt muutellate:
210,

Meni muStana merc^en,
.Kiroenä wetehen roieri,
©arona

soroifkohon.

Saan tappo taimenia,

Tuhat emon atroehia;

Mato rautaisna matona ,
215. Kulki kyiSnd fddrmcheud,'

109

Poitt! Suonelon

joesta,

gdpi Suonen werttoloiSto.
©ano tuolta saatuansa ,
SuonelaSta tultuansa,
220, Nousewolle nuorisolle,
ÄonfoÄe ylenewdlle:
"Ettäte etinen konsa,
Elkäte tafanenfona,
gähkö Suonelta fonoja,
226. Manalasta laufehia;
"åiå on sinne mennehta,

Ei paljo palanneina,
Suolta Tuonelan koista,
Manalan ikimajasta."

230.

Ei

sieltä

Ei fanoo

fonoja faanut,
puoltokona.
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Kymmenes
Runo.
sonojo wojollo jo' arwelee
Vipuselto
niitä Antero
saomanfa. Woon mottot
sinne oliwat erinomattain pahoja, muuan juoni
neulojen neniä, muuan miekan tuttamio, - muuan
kirween teriä käytäwä. Woon pitää kuitenki lähteä. Sillä teettää hän routotalufset, routapoion
jo routosen korennon Slmarifello. Niin lähtee,
astuu taputtelee, tulee Vipusen luofjt. Sama jo
oli oikoo kuollut jo maaSfa lemännyt, jotta paifolio koSmo mohmo metsä usiompiloisio puita. Väinämöinen roimaa metsän, syöksee korennoy Vipufuuhtm. Mitä korennoSso päällä meltoa oli,
Vipunen helposti puri, »voon eipä woinutfano terästä syämeSsd purro. ©iitä Väinämöinen
koroin suureksi ometVipusen muutamosti
ja
tua meni suuhun
suuSta »vatsaan. So siellä
alfaa tokoo, joSto komo tuSko jo »otfontvädnne
Wipufellc. Ei tieten eikä artnaten, mi liznee f ohtouS, loihtimalla yrittää wopooksi päästä. SBäinämoinen kuitenfona ci liiku eikä fono lähtewänsd,
ennen kun soisi sonojo kuulla. Niin alfaa Wipunen laulella, joSto Wäinämöinen fonojo kyllin

Väinämöinen phä

sen
sen

suunsa

fuultuonso lähtee jätelle »veneensä luofft.
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"-wafo
Kun ci

wonho Väinämöinen,
foonunna sanoja

Suolta Suonelon koista,
Manalan ikimajasta,
5. Am' yhtä ojottelewi,
Pitkin päätänsä pitäwi,
Mistäpä sonojo soisi,
goifi tempiluottehia.
Sanan wirkko, noin

nimesi:
"Tuoll' oisi sata sanoa'
Tuhot wirren tuttelmuSta,
©uuSsa Antero Vipusen,
WotsoSso wanhan Kolemon.
©inne on matta mentowätä,
15. Polku poimeteltowoto,
10.

Sefi motfoo pahinta;
SKS on juoni juostakseni
Naisten neulojen neniä;
Suoni toinen juostakseni
20. Miehen miekan tutfantia;
Kolmos juoni juostakseni
Uron tapparan teriä."
gdhted luku tule»»!,
Soinen tapa kelpoa»!,
25. Kun on muientt kosokon
Eli orjan palkollisen.
Meni sepponsa pajahan,
©anowi sanalla tuollo:

"Ohoh seppo Slmorinen!

30. SooS

routoset tolufset,
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Soo rauta ruffasetti,
Potta routanen rakenna,
Laa» rautanen korento,
Teräksinen tienoellos,
35. Sao syämehen teräkset,

Veä päälle melto routo;

Lähett faomohon

sonojo,

Onkelmoito ottamahan,
SBatfaSta wonhon

Äotcroon,

40. ©uuSta Antero Vipusen."

©ono seppo Ilmarinen'

"Viikon on

Vipunen kuollut,
kauan,
faonnut
Äolcroa
Vipunsa »virittämästä,

45. Ahtamasta ansatiensä;
Et sieltä sanoa saane,
Ct sanoo puoltafona."
Woko roonho Väinämöinen
Sofi läffi, et totellut,
60. AStu pätroän helkytteli
sRaiSten neulojen neniä,
AStu toisen torkutteli
MieSten miekon tutfomio,
Kolmomnki keikutteli
65. Uron topporon teriä.
Stfe roirsifdS Vipunen

Jo oli wiikon moosso maontiut,
Kauan lentoSso lerodnnpt;

Hoopo foSroo hartioilta,
60. Äotrou kulmilla yleni,
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Leppä leukoluun nenästä,
Pojupehfo parran alta,

StfaSta orowifuuft,
65.

hampohttta,
jalo petäjä.

Howuhonfo
Jaloilta

Jo tule»! Väinämöinen,
Kaato haawan hartioilta,
Koi»un kulmilta kukisti,
Leuoilta lepän lewiän,
70. Poiupehfon porran alta,
Hokko Hongon hompahitta,
Kuusen otfalto kumosi,

Penko pcnsiän petäjän.
©yöksi routosen korennon
75. Ikenihin iriuwihin,
Leukohin lotisemihin.
SuoSta mirsikäs SBipunen
Heti herkesi uneSto,
Sunsi foSfeman komoSti,
80. jttpiästt fiufasewan.
Puri päättä mellon rovon,
Päältä routafen korennon,
E! tiennyt terästä purra,
Ei fyoä raitan fyäntä.
85. Aufo fuunfo suuremmaksi,
Leukopielenfd lemitti,

Nielläksensä Väinämöistä.
Siitä manha Väinämöinen
©oip' on suuhun fuuritieon,
90. Watsahzn warawäkewan;
Kalewala.

z
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SBitton kielellä roiruroi,
Äeruttiéfa fellehtiwi,

©iitä matsahon mölähti.
Poni paitansa pajattt,
95

100

Hiot

potan

potteheffi,

Turkkinsa tuhotttmefsi,
Housut hormiksi tafentt,
Sukat hormin suulliseksi,
Polroensa alasimeksi,
Wasaraffi kyyndspädnsd,
Pikkusormensa pihiksi;
Takoa toputtelemi,
Lyöä lynnähyttclewi,

SBatfasfo roararodttroän,

105. Mahtipontisen poroeSfa.
Sillon witftfäS Wipunen

Itse tuon sanoiksi »trtti:
"Mi fie lienet miehiäsi,
Ia kuka tuohiasi;
110 Jo olen syönyt so'on mieStä,
Tuhonnut tuhon urosta,

En ole wielä mointa syönyt;
©yet

suuhuni tuleroat,
.Kefälehet kielelleni ,
115 Ravan kuonot ttttttuhuni.
Mist' olet Hiisi hingannunna,

Kusta juutas juttenunna,

Perkele perehtpnpnnd?
120,

Kun olet tullut tunnotonno,
Samotonna taputellut,
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Puremahan, jäytämähän,
Syömähän, kaluamahan.

Oletko tauti tuojan luomo,
Surma fäätämä jumalan?
125 SBai olet pantu polkan eeStd,
Rafettu rahan nenästä?

Jos olet tauti luojon luoma,
(Surma fddtämä jumolon,
Niin md luomme luojahan!,
130 Heitämme jumolohoni,
Ei herra hyroeä heitä,
Luoja

faunista koota.

JoS olet pontu palkan eeStd,
Rokettu rahan nenästä,
135 Niin mä ponnen palkatonta,
Rahatonta juotteinahan,
Ruoatonta fulfemohon.
Tietähän sinun fufuft,
Maan kamala fasmantoft;
140, Oletko kalmo kalmistosta,
Perkele pyhästä maasto,
Mullista muhojomiSto,
Moista liikuteltomiSto?
Woi olet mieno meeStä noSfut,
145 Ween moaheSto molunut;
Woi olet tuulen tuumittomo,

Meren tyrskyn työnnättämä?
MiSt' olet pulma puuttununno,
Saifio tapahtununna?
150, ÄiwiStäfo,

kannoistako,
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Woifo wonhoisto sioista,
Waifo watturaunioista,
Sietomiesten tienohilta,
kipaten toinehilta,
'165 Noitien noroneniétä,
Mdkipdistd möyrymiesten,
gummettotrain koista,

kiljun kartanosta,
rääyntäsiolto,
Rewon
160, Jäniksen jäwintämoilto?
gähe nyt fummo fulf emohan,
Maon poho pakenemahan,
emolle,
Ennen kun
SBttfan mierin wanhcmmollc
165
Kun minä etsin emosi,
Haen roaltoroonhempost,

Karhun

sanon

Wielä turmut tustthisi,

Holuift polttelet;

Holfiot

poho fohefsi,

170. Konna folmefsi muruksi.
Ei ennen minun isoni,
Eikä waltawanhempani,
Nouotellut nolon mieltä,
Lohi otellut Loppuloisto;
176. ©ai fe liiat liittumohon,
©ai pahat pakenemahan.

Jos ci minussa miestä
Ukon pojassa urosta,
Ompo tuossa »veikossani,
180. Joko piimiä pitämi,

liene,
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Hattaroita hollitsewi.

Suolta ma anon opuo,

himon hoiwouton,
Vldhdltd toimoseSta,
185. Aloholto maaemästä;
Tuotto

Huutelen hätäsen

huuon,

Ponen äänen pottoisen,
Läpi maan, läpi ntonuen,
onnen,
Läpi fuuen
gäpi
yheffän.
190.
toimohon
Ukko tairoahan noponen,
Remupilmen reunahinen!
Suo tänne tulinen miekka,
©äkehinen jäitä fonno ,
195. Jolla mo pahan pitelen,
Ittian itt asetan.
Nouse roeeStä roeen emäntä,
©initatti loinehiSto,
Hienohelma hettehestd,
200. PuhoSmuotonen muroSto,
Amufseni, oinofseni,
Suikseni, turroofseni,

SäSfä työssä työlähäSsä ,
SäSfä tuSfaSfo komoSso.
205. Nouse metsä miehinesi,
Korpi loikki kansoinesi,
Perkele perehimsi,
Umpilampi lapsinesi ;

Soto mieStä miekallista,
210. Suhot rouoiSto urosta,
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Wäefsi roähän

urohon,

Miehen pienen miehueksi.

tuosta fyllä liene,
Mistä ma onon apua?
215 Onfo roonhoa roäfeä,
län foifen istunutta;
Nouse mooSto mannun euffo,
Pellosta periifäntä,
Koitti moosto miekkamiehet,
220. Hiekasta herooisurohot,
Sämän pulmun purkajaksi,
Kun

Saman

et

jakson jaksajaksi.

Kawy eukko luonnon tytti,

225

Matot kultanen korea!
Joka ennen päästöt päästit,

Joka ennen jaksot jaksoit,
Käy nyt päästö päästämähän,
Sdmd jakso jaksamahan.
Kun ei roielä tuosta liene,
230 ©aafohon jofu jumala,
Suhotfunto petkeleitä,
Kaiffi päästöt päästämähän,

Kaiffi

jaksot jaksamahan,

.Koitti pulmut purkamahan.
235
Lähe nyt kohuSta konna,

famftlo maksoistani,
Ei siellä sinun stoa
©ianfona tarpchello;

Maan

Muunne muutooS majasi,
240,

Etemmä elofiosi.
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Minne nyt sinun mattoon,
Kunne fäsfen ja kehotan?
Kun sa lienet noSto loisen,

Toisen noSto, toisen nuoli,

245 Toki foitelloS fotiifi,
Sefiäsi tienohille,
Poniasi parmohille.
Liifu fun lipiä foira,

Sutta fun tulifipuna;
260 Lennä fuffono fujoan,
Kanan taSfa kartanolle;
Sorra soimelta hewonen,
sRa»»etaSto farminouta,
Päähyt fouttuhun komerro,
255 Sormet sontahan soreita,

Häntä laske lattialle.
Sitte tullessa tupahan

Mene kynsin kynnyksessä,
Poimin potStuon omissa,
260, ©oahen syrjin syyttömistä,
SBieritfe »viottoiniSto,
ÄäyoS päälle läskiäsi,
Nouse päälle nostajasi,
Sto kiinni kinterestä,
265 Sattmmoisisto jaloista,
KoijimmiSto kontopäistä,
Vasemmisto roaipahiSta;
Tunge perfelet tulehen,
Isännät perisopesta,
270. Emännät omisopeSta,
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Lapset keskilattialta;
©vin tulehen, päin tulehen,

Takaraimoin tanterehen ;
Siimat käännä fellclleheti,
275. Nisfot ruttoin rutafe,
Vello roerta hartioissa,
Sotfe suolia sisässä,

Kettä

leuhkoja

mahassa.

Pone pää pdrisemdhdn,
280. Pone luut lotisemahon,

Henki huokumattomaksi.
Woon en ponnckon pahoille,
Warfttt töille törfehille;
Suonne ma sinun monoon
286. Isäntäsi iltaselle,
Emäntäsi etmhelle,
Muorisi muna poloille,
Muun perehen murttinallc;
©teliä itkemi isosi,
290. Wolittowi tvanhempoft,
Weljesi wesin »voluroi,

Muorisi murel>teleroi.
Oto

Hileitä

fypärä,

laajan pcrkclehcn,

Loffi
295. Yli meret mennäksesi,
Lammit luttutellaffesi;
Sooos Hiien hiihtoneuot,
Lemmon leppäfet siroafot,

Pahan miehen pokfu fouo, .
300. Joilla hiihot hiien maito,
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Lemmon lehtoja fomoot.
Woon jos kyytiä kysynet,
Anonet ajohevoista;
Oto HiieStä heroonen ,
305. Nuoresta rootitfe rootfo,
Hiiesf on hyrod heroonen,
Punatutta tunturissa,

hypittäjälle,
Ajajalle ankaralle,
310. Jonka tukka tulta tuiski,
Nenä »varsin roottiata;

H»roäUe

loll' on rautaset

kopiot,

temmottimet;

Teräksiset
lonk' ci kynnet

tttpistele,
315. Eikä folpistu kopiot,

Ilmankana ilianello,
Kolmonkono fatiomalla.
Jos ei roield siitä liene,
Niin ota sufusi sufset,
320. Heimokuntasi heroofet,
Weljesi rocno punonen,

Kulfioksesi kotihin,

SSenehellä »että myöten,
Heroofella tietä myöten,
325. ©uksilla mäkiä myöten.
Ollet kalmo kalmistosta,
Perkele pyhästä maasto;
Niin tuonne sinun monoon,
Suonne kasken jo kehotan,
330. Multihin muhajarothtn,
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Maihin liikuteltaroihin,
Johon on kansa faatununna,
Watt roahma wääntynynnä.
Ollet »vieno meeStä noSfut,
335 Veen mooheSto molunut;
Niin tuonne sinun monoon,
Tuonne käsken ja tehoton,
Suurelle meren selälle,
Mopolle oufiälle,
340 Pohjan pitkähän perähän;
©teliä tuulen tuumitella,
Veen roienon roittufetla,
Veen synkän sylkytellä.
Ollet tuulen tuurnittama,
345 Ilman tyrskyn tyyräelmä,
MennöS tuulen tietä myöten,

Ahomon

rotoo

myöten;

Liiku kun lipid foira,
©iirp kun sininen nuoli,
350. Tuiko fun tulikipuna.
Jo tuonne mo sinun monoon
Hirroen hiihtokonkohille,

Jäniksen jäpimämaiHe,

Neroon rääfymäsioille,
355. Kontion ttroifolot)on,
Karhun louhikomorihin,
Notkoille noroperille,
Soille rayfynettomille,

Herehisin hettehisin ,

360. gailpwihin Idhtehifitt,
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JoSt' et kuulu kuuna pdnä,
©ehvid pnä ikänä.
Jo tuonne mo sinun monoon
Suonne fuolletten fotthin,
365 Stttncnnetten majahan,
Woipunettcn "maattehiHe.
Pohjon pitkähän perähän,
Lapin laajahan falohon,
Rutjan foSfehen fomahan,
370 Palamahan pyortehefen,
Johon puut päin putoomot,

Perin wtetfwdt petäjät,

Hongat lotmoin lanfiamot;

Kolonansa foffahongat,
375. St)»in syösten suuret Hongot,
Lotmoin loiffopäät petäjät.
JoS et tuoStalan totelle,
Otan hyiset ttntohoni
Maan matoset roanttuhunf,
380 Wielä
kololta koprat,
juojalta
»vekarat,
Weten
Linnulta lihan pitimet,
Hamukalta haorottimet,

,

saan

385,

Joilla korman loptiStelen,
Ilkian iki asetan.

Jo nyt on liitto liittuosi,

hetki heitteäsi,
Lähtöoiko lähteäsi.
Saanut

Tehtyä tcloomoSto,

390. Hengellistä hieromasta;
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Lähe

nyt

liifo liittumohon,

MieS paha pakenemahan,
Ennen päiroän nousemista,
Koi jumalan koittamista,
395 Auringon ylenemistä;
Ennen fun fanoni soopi,
Sohi mieli juohtunctvi.
Sulfohon jumolon tunti,
Apu herran ouetfohon!

400 ©illon »vuoret rooma »vuoti,
Kalliot sian lihana,
Lopohino umpilommit,

Vlähdiset rnoo^t aleni,
Alohoiset maat

yleni,

405 Linnat liiffu, jdrffy järroet,
Wuoret woSfifet wapift,
Sornit linnan torfahteli,
Sullesso jumalan turmin,
Aivun herran auetessa.
410
Niin sindin liika liiku,
Niin fttiät poho pakene,
giifu liikuteltaessa,
Jätti) järfyteltäesfo."
©illon »vanha Väinämöinen
415. Itse tuon fanoiffi roirffi:
"Hymä tääU' on ollaffeni,
ArmaS oifoelloffeni;
Maff>:t maiStami l)ywdttä,
Keubkot käypi keitokfeksi,
420. Rosmot runoksi pätömi.
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Enkä lähe luonnenfono,
Eriä sinä ifäna,

Kun en soo sanoja kuulla,
guoo lempiluottehio,
425. .Kuutio fyllältä sanoja,

Suhonsio tuttelmoito."
©illon wirfttäs Vipunen,
lonk' oli suussa suuri tieto,
Mahti ponneton poweSfa ,
430 Vatsassa maxat wäkewät,
2lufasi sanasen orfun,
Virjtlipponso wiritti,
gauloafsenfo hymiä,
Porohio pannaksensa.

435

440

Ei sanat sanoihin puutu,
Virret »veisaten »vähene,
Ennen falliot fiwiä,
Virrat »vienoja mesiä,
Umpilommit ahwenia,
Aaltoja Aluen järwi.
gaulo

päiwdt pääksytysten,

Vätysten yöt saneli
Ennen sootujo fanoja,
Opitutta ongelmoita,
445 Vipunso wirittämiUä,

Ahtamilla ansotiensd.
goulo synnyt syitä myöten,
guottehet lomia myöten;
Pääty päiwä kuulemohon,

450. Pääty fuu tähyämähän,
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Starooinen oppimahan,
Aallot seisottu selällä,
goinehet lohen perillä,

Puuttu roirrat »vieremästä,
455 Rutjon koSki fuohumaSto,
SBuototnoSta

Joki

Wuoksen

koSki,

Suortonon pysähty.

SBafa wonho Wäinämöinen

©iita soi

sonojo fuuUa,

460, guoo lempi

luottehio;

©oi saoin sonojo kuulla,
ffiuhonfia tuttelmoito,

©uuSta Antero Vipusen,
Mahtipontisen poroeSta,
465 SBatfasta worawäkewän.
©iitä wirsifäs Vipunen
©plfea tomohtelem!
Ulos wonhon Väinämöisen,

Itse monho Väinämöinen

470 gäfft suusto suuritieon,
Mahtipontifen pomesto,

Wotfosto rooraroäferoan,
Suli sepponsa pojohon.
©ano seppo Ilmarinen:
475 "Jofo sait sanoja fuuUa,
guoo lempi luottehio,
Miten laita loSfetohon,

480,

Perilaita liitetähän,
Kokkapuut kohennetahan?"
Sano wanha Wäinamöinen:
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"Jo mo foin

fanoja fulla,

guoa lempi luottehio;
©om fooin fonojo fuulla,
Tuhansia tuttelmoito."
485. Niin meni »venosen luoffi,
©ai »venonen wolmihifsi,
gootimfsi puinen pursi;

Heitti wenonfo
Uuen loiivon

teloille,

lostuillenfa.
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Yhestoista Runo.
SBäinämoinen lähtee neittä PohjoloSto. gaskee merta , tulee niemen koholle, joSfa Ilmorisen
sisar, Annitta neito, oli roaottehio pesemässä. Tämä esinnä arwelee, fu lienee, jo lähemmä tulleen
tuntee Väinämöiseksi. Suosta kyselemään, minne
oli mattoaroa. louroittelee Väinämöinen jo minnetti menerodnfd. Kun neiti ci uSko joutoroio ja
uhkaa »veneen kaataa, niin roiimmen Väinämöinen
sonoo toentt, Pohjan neittä kosiin lähteneensä. ©iitä fcrfiämiseen neiti kotiin, »veljellensä torinoitsee,
miten Pohjan neiti oli roaaraSfa muille faafja. Tästäkö sepolle fiiret. Peseksen, suitsen, fuoriffcn, orit
roaljaisin, lähtee Pohjolaan. Niin tullaan, Väinämöinen Hotti selän purjcheSso, Ilmarinen rontoo myöten heroofello. Jo koira Pohjolassa hau?kumoon. Käyään katsomaan, tutaan tosioiksi wieroot. Pohjolan emäntä tytärtänsä ncuoo Väinämoiselle menemään, ivaan tytär itse oli Ilmorifen
mielestänsä poremmoksi kotsonut.

■«^afo roonho SBäinämoinen
gäfft neittä

Päätä kosso

omahan,
kotsomohon,

Pimiästo Pohjolasta,
5. Miesten syöjästä kylästä,
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Urohon upottajasta.

»venosen

Syönti
mesille,
Uuen lotwon loinehille,

Kuorikiskoilta teloilta,
otoilta;
10. Mäntysiltä
NoSti päälle purjehpuuto,
Kun! mäntyjä mäellä;
NoSti puuhun purjehio.
Kuni kummun kuusikoita.
15. Itse lamahan losefsen,

Alosehen ostelefsen,

gäksi merta

emohan,
sirottamahan,
©inistä
Venehellä molmihillo,

20,

PunafeHo purrellansa.
Puhu tuuti purjehefen,
Ahoroo »enofehenfo;
Pursi puinen purjehti»!,
Satalauta lainehti»!,

25.

Nenätse utusen niemen.
Päitfe saaren terhenisen.

Annitt' oli sooren impi,
Sisor seppo Ilmarisen,

Joutu sotkut sotfcmoSfo,
30. SBoottehet roirutfamaSfa ,
gaaiPun

laiturin nenässä,

punosen.
fääntelewi
ämpäri iholot ilmot,
35. Luopi silmänsä selälle,

Päässä

portohan

Kotselewi,

K»!ewala.

9
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päätä päiroän alle,
Kefsi muStosen merellä,

Käänsi

Simrmötten lainehilla.

Sanan wirkko, noin nimesi:
"Mi ollet merellä musta.
Ku ftnerroä lainehilla;
Kun so ollet hanhikarja,
©litt' armaS aQiporoi,
s£ahi muu liharoo lintu,
45 Niin fä lentohon lemetös,
40,

Vlähäksi toimohalle.

Kun ollet Jalonen korjo,

Elikkä lohinen

luoto,

Eli muu sinerma siilo,
60 Niin

sä uimahan

Upotos,

WetäitöS ween olotfe.
Kun ollet kiwinen luoto,
Elikkä rocjtttroonet»,
Tohi muu wesihokonen,

55 SBeft päällesi roeeöoå,
AoltO päällesi ojellos.
Kun ollet kotonen pursi,

60,

Weion weStämd wenomn,
Niin köhin kotia fäännyS,
WaStoin näitä motfamoifa,
Perin muille «ottamoille.
Kun ollet kylänen pursi,

Ulommaksi uiksenmllos,
65

Nostoin muita roalfatnoita,
Perin näille roolfameille.
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Lienet pursi Väinämöisen,
Vene laulajan ikuisen,
Niin sä luokseni lähene,
Pakinoille painetete,
70. Sona wieä, toinen tuoa,
Äolmansi komin puhua."
Oli pursi Väinämöisen,
Vene laulajan ikuisen,
Jo luoksi lähentclihen,
75. Pakinoille painatteli,
©anon roieä, toisen tuoa,
Kolmannen koroin puhua.
Annif oli saaren impi,
Sisar seppo Ilmarisen,
80. Lausutteli matkamiestä,
Kysytteli tienfäroiä:
"Kunne läksit Väinämöinen,
Olfejtt furoannon sulho,
Maon »valio rooatetitfe?"
85. Sano wanha Wäinamöinen:

pyytämähän,
Kuujoa kuettamahan,
Tuossa Tuonelan joessa,
Manalan alanteyessa."
90. Annitt' oli saaren impi,
Sanon mirffo, noin nimesi:
"Tuosta tunnen kielostojon,
Tajuan malchtelion;
Toisin ennen mun isoni,

"Läksin lohta

95. Muinon roaltarcanhempani,
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Läfsi lohta pyytämähän,

Taimenta toivottamahan,
Verttojo roenehcn täysi,
LoSkuksio loimo faiffi,
100. Teljot täynnä tarpomia,
Allo fooren atroatmt,
Kultofäpyjä fokalla;
Kunne läksit Väinämöinen,

Uttosit utoantoloinen?"
105
Sano wanha Wäinamöinen:
''Läksin hanhien hakuhun,
Kirjasiipien tt johan,
Kuolosuien korjelohon,
©of fan falmitta symiltd,
Ulapoilta
110
aukeilta."
Aino Anniffi fanoroi,
Tinarinta riiteleroi:
"TuoSta tunnen fielostojon,
Sojuon roolthtclion;

116 Toisin ennen mun isoni,
Muinon roattaroonhempani,

Läksi hanhien hokuhun,
Kirjasiipien kisohon,
Kuolosuien korjelohon;

120,

Vetehessd kaari kaunis,
Jousi suuri jdntcheSsd,

Harmoja wenoSfo,
Koira muSta kohtthiSfo,

Haukku

,

Rokki juoksi rarman teitä
125 Pentu ttiellen firoid;
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Kunne

läfsit

Väinämöinen,

©uorihet suvantolainen?""
©ano roonho Väinämöinen:
"Tule tytti purteheni,
130. Neitonen rocnofcheni,
Niin
toet totiset,

sonon

SBalehcttomat wofoifet."
Aino Annikki sanoroi,
Sinarinto riitele»!:
135. "Suuli tulko purtehesi,

Ahoroa roenosehesi,

Käännän purtesi fumohon,

Wenosi roefto jolle,
JoS en soo tosio fuullo,
140. Kunne läfsit Väinämöinen;
©ono torffojo tosio,

Volehto roiimmeftä."
©ano wanho Väinämöinen:
"Soft mo fanon toetti,
145. JoS

roähän roalehtetinfi;

Läksin neittä kosjomohon,
Päätä kosso katsomohan,
PimiäStä PohjoloSto,
Summosto Sariolasta,
150, Miehen syöjästä kylästä,
Urohon upottajasta."
neiti,
Annitt' oli
Sisar seppo Ilmarisen,
Kun tunsi toet totiset,
155. SBalehettomat wafaiset,

saaren
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sotkematta,
roiruttamotto,
Woottehet
Käsin fääri moottehenso,
Koprin I)clmanso fofoft,
160 Meni juoksulla fotihin,

Heitti sotfut

©amolla pihalle saapi.

Meni

pirttihin pihalta,

©anan mirffo, nom nimesi:
"Veli seppo Ilmarinen,
165,
ufoni emoni lapsi!
Taos mulle fuffulainen,
Tao formuffet foriat,
Kahet, kolmet formokoltut,
SGBtict,

170 Niin

kuuet royöfliSmitjot,

sanon

toet totiset,

Volehettomot matoiset:
"Kesän kengität herooista,
Salmen rautoja rakennat,

Kulkioksesi kosihin,
475 Mennäksesi Pohjolahan;
Jo nyt wiewät wiettahammat,
Etewämmät ennättäwät,
Saoin markoin maksettusi,

Tuhonsin lunastettusi,

180 Salmin koksin kaupittusi,
Kesin kolmin koSjottusi;
Jo menewi Väinämöinen
Selässä meren sinisen,
Kokan kultasen kumussa,
185 Melon koukkupään nojassa,
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Pimeähän

Pohjolahan ,

Summahan Sariolahan,"
Se on seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen ,
190, Wasara walahti kaästä,
Pihet sormista pirahti,
Sanan wirfko, noin nimesi:
"Annikki sisarueni!
Saon fulle suttuloisen,
195 Soot» sormukset soriot,
Kohet, kolmet forwasfullot,
SBiict, kuuet myöllismitjot;

Lämmitä soloo sauno,
200.

Pion pirtti
gooi

riuwuttele,

pikkusen poroa,

Lipiäistä liuottele,

Millä peiponen pefeffen,
Pulmonen puhaSteleksen,
©pf ylisistä sysiStä,

205 SoonnoiSto tolmisisto."
Anniff oli niemen neiti,
Sisor seppo Ilmarisen,
Lämmitti soloo faunan,
Pian pirtin riumutteli,
210, Haopafillo holfofilla,
Pientila piroStehillo,
Konto wettä lähteheSto,
HerofeSto hetteheStä,
Soitto woston roarroifoSta,
216 Lempiwastafen tehosta,
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Laati piimästä poroa,

Vtelmästä

soipuoto,

©oipuata fäittyroätStä,
Miehen pään roolottojoo.

220.

Itse seppo Ilmarinen,
Pian piStihen pajahan,
Solo neien tarpeitta ,
SByölltSfouttujo kohenti,

Vhen Jylyn joutuessa,
225 Vhen saunon soopueSso.
Siitä kylpi kylläseksi,

Wolelekse roalttafft,

SykysyisiStd sysistä,
SoonnoiSto tolroiftSto.
230 Itse noin sanoiksi saatti:

"Annikki sisorueni!

Suoppo poito polttinoinen
Hipiälle hiettömälle,

Iholle alastomalle;
235 Suoppo faatiot fapofet

Uitimille uittomille ,
Säärille sosuttomille ;
Suoppo hotjatto sininen

Päälle

poion polttinoifen ;

240, ©aoppa

farfakauhtanoinen

paalit haljakan sinisen;
Suoppo uSfotto utunen

Päälle sorkokouhtanoisen ;
245

©aappo soopko sahmottatnen,
Puhki pilroien puhuja,
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metsän läässöttäjä,
HiivutTille hiettömille."
Siitä seppo Ilmarinen,

Läpi

Sokojo iän ikuinen,
250,

255

Otti kultia kypärin,
Hopehio huoman täyen,
PiSti morson voaljahisiti,
Puittohin tulipunosen.
Itse iSturoi rekehen,

K:ohennotten forjohonso,
Poni oron juofsemohon,

Liinaharjan liiffumahan,
Wirffu juofsi, matta joutu,
Sieti roieri, ranta roiski.
260,
2ljoroi farttteleroi
Meren htetaharjuloita,

©tmofalmien simutse,
Leppäharjuin hartioitse.
Jopa hauttu baUiioita,
265 Linnan luppa luskutteli.
©ano Pohjolan isäntä:
"KäyöS tyttö fatf omahan,
Mitä halli hauffune»!,

270

Linnan luppo lusfuttatvi."
Sytti »uarti »astooroi:
"Empä ennätä isoni,
Mimi on suuri joul>etta»»a,
Kiwi suuri, jouhot hienot,
louhoja

275

-mähäroättnen."

Sano Pohjolan isäntä:
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"KäyöS otto fotsomohon,

Mitä halli haukkunen,!,
Linnan luppo luStutomi."
Åtta mar i woStoawi:

280. "Empä torkon ennättäisi,
geipä on paksu leimottomo,
Leipä pofsu, jauhot pienet,
gcipoja ivahävoäfinen.
©ano Pohjolan isäntä:
"Ainop'
285,
on otoillo fiiret,
Aino työtä tattarilla,

Wuotehellafi menyissä;
Mene ppifa katsomohan."
Poika tuon sanoiksi wirkki:
290, 'Mene itse katsomahan,
Mie en jouo fuitcnfono;
Pino on suuri pitfottamo,
Pino fuuri, halot hienot,
Pilttojo wähäwäkincn."

295.

Aina hauffu hollifoiro,

Willahäntä wicretteli,

Sooren »vartio »alitti,
Perän lyöen picntarehen,
Hännän maahan tottuteUen,
300. ©ano Pohjolan isäntä:
"Ei holli »aletta haufu,
ginnon luppo luulottele,
Ei se syyttä syvhättete,

Eifä honfihin horise."
305. Meni itse fatsomahatt
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Pellolle perimmäiselle

.

Safimmalle tonhu.ille.
got

silmänsä luotehelle.

päätä päiroän olle,
810. Jo näfi toen totisen,

Käänsi

Mitä houffu hallifoiro,
Moot, «olio waifutteli,

MuStohäntä häilpttett:

Ajetohon firjoforjin
315 Moopuolin Simosoloo,
gosfetohon lajwoin suurin
Selän puolin gemmen lohta,
Itse Pohjolan isäntä
Pion pirttihin menewi,
320, Alle fottojen ajaffen,
©anan wirffo, nom nimesi:

"Jo tulewi wierohio
Selällä weren sinisen."

Pohjan tytti, Pohjan akka
Pian pistihen pihalle,
Luoen silmänsä selälle/
Kääten päätä päiwan alle.
Sano Pohjolan emäntä:
"Mi tulewi wierahia,
330. Se tulewi naimakansa;
Kellen menet tyttäreni?
Ku Sorjalla ojomi,
Kirjomalla fiidttdroi,

325.

se

Moopuolin ©imosoloo,
335 ©e on

seppo Ilmarinen,
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Sofojo iän ikuinen;
Suopi kultia kypärin,
Hopehio huomon taotit.
.Ku (osfewi loiwoin suurin,
340 Punalaiwoin purjehtiwi,
©elan puolin Lemmen tahto,
©c on wanha Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen;
Suopi laiwalla rahoja,
345,

Aluksella oartehio.
Sille mennöS tyttäreni,

.Ku tuo loiivolla rahoja,
Aluksella oartehio;
Vanhasfo mora porempi
350 Jos on nuori nopfahampt."
Niin neiti fanonfo mirfki
"Oi on maammo kantajani,
Oi emo ylentämäni!
Eipä meitä ennenfdnd
355 Ei ole mpotynä rahoin,
Äin' on ilman annettuna

,

Urohille pyytämille,

Miehille anowaiplle;
Sille saanen maommosen! ,

360 Ku on fompuctt takonut,
.Kirjokannen kalkutellut."

Siilon wanha Väinämöinen
Oli eelld ennättäjä,
Heti tungcksen tupahan,
365 Alle kattojen ajaffen,
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Itse tuon fonoikfi roirttt,

Owen fuuSfo, alta orren,
Kattilan kotosioilla,

Sakin pääStä loSkcmillo,
370.

Kintohon firroottimiHo;
Sonomi

sanalla

gaufu tuollo

tuolla,

lausehella:

"£>istto minulle ncittd
Ifusefsi puolisofsi.
375 Äatnatoifefsi

lanaisi ,

©ioni teroittdjäksi,

päänoloscn?"
Suopo kaunis Pohjan tytti,

Pomoksi

Maan kuulu, lueen »valio,
380. Itfe ennätti fanoo:
"En kiitä meristä mieStä,
Enkä roonhoo uroSta,
Tuuli roie merillä mielen,
Aimot fdrfcroi abatoa ,
386 Vaimo »anhaSta tuleroi,

Ifäroä iällisestä.
Ei ole sinulle neittä
Ikuscksi puolisoksi,
Kainaloiseksi faniflft,'
390. ©ioft lerotttdjdfft ,
Poniafsi pdänalafen."
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Kahestoista Runo.
Ilmarinen tullut Pohjolan tupaan fpsyp neittä puolisoksensa. Pannaan funi ennen gemminkäinen kolmelle ansiotyölle, fyiStä peltoa kyntämään,
metsän petoja suistamaan jo suurto miesten-fpoiä

haukia Suonen joelta pyytämään. Ne työt hän
koitti mieliksi raataa, tulee jälellc jo kysyy uuelIcen tyttöä. Jo lupaavoa arroelec ja imehtclee Poh-

jolan emäntä, mistä tiesttanä Ilmarinen neien
Pohjolassa fagroaroan. Vastoo Ilmarinen hyroät
olleen sanomat isoSto. emosta jo itseStä tytöStäfi,
fiitä tienneen, ©anoo Pobjolan emäntä roaittan
oleroanfi tyttöä salata. Väinämöinen Pohjolasta
jälelle saanut roielä fotona roarottaa fenenfänä Ilmarisen fera fitrooin neittä foSjomaSta.

>^iitä seppo Ilmarinen
Itse tungefscn tupahan,
Kaiwolsen lotofsen olle,

©anan roirffo, noin n'mesi:
6. "lof on roalmiS wolmottini,

WolmiS wolwoteltowoni?"
Sano Pohjolan emäntä:
"Sm po wolmiS tvaltvattisi,
WolmiS roalmatcltawafi,

10. Kun

so fpnnät kyisen pellon,
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■Käärmehisen käännättelet,
©enpä Hiisi ennen kynsi,
gempo marsinki maf otti ,
Woornohillo roaSfifitla,

15. Airalla tuliterällä,
Yhä poifani polonen

heitti kynnöksensä."
©illon seppo Ilmarinen
Ei färfi fäsin ruroeta,
ÄeSfcn

20. ©oroi sormin fuorroStella,
Ilmon rautaruffafttta,

■Kirvisittä fintahiito.

Otti routoruffafensa,
Nouti ttntahot kiroiset,
25. Sako rautofet toluksct,
Seräfpfet säärystimet,
Routopoitohin ponihen,
SeräStDÖihen wyöttelihcn.

©iitä kynti kyisen pellon,
30 Wakoeli maan matosen;
NoSti kyitä kynnökselle',
Ääärmchiä käännökselle,
©ano tuolta tultuansat

"Jo mo kynnin kyisen pellon,
35 Wafoelin maan matosen,
Käärmehisen käännättelin;
Onko malmis wolwottini,

Valmis njatwateltaroani?"
Sono Pohjolan emäntä:
4u "Ompa roalmtö wolwattisi,
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Valmis »volwateltowop,

suistat fuet saloista,
Paistat forhut konkohilto,
Aino lehmäni leivitti,

Kun

45, Soppo tammoja

polofen."

©illon seppo Ilmorinen,
Saloja iän ikuinen,

Seki suitset teräksiset,
Päitset routoset rokeiti.
50, Niillä suiStaroi futosct,
PdiSti karhut fanfahitta,

Poni suet suitset suuhun,

Päitset
65

60

päähän kontioille,

©ono tuotta tultuansa:
"Jo ma kynnin fyisen pellon,
Käärmehisen fäännättclin,
SBafoetin maan motofen;
Jo suistin suet saloista,
Paistin forhut fonfohilto;

Onfo wolmis

walwottini,

Voimis -matroateltaroani?"
©ano Pohjolan emäntä:
"Jo on -malmis wolwottip,
Valmis roolwateltawop,
65 Kun soot
suomuhauin,
giiffuroan folon lihoman,
Suolta Suonelon joesta,
Manalan olontchesto,

suuren

Verfotonno, nuototonno,

70. Ilmon muutto pyyroyfsettä;
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Jo on syönyt soonk! mieSto,
Suhonnut tuhon urosta."
Jopa tuskiksi tuleroi,

gäylemmäksi lonkiomi;
75. SafoiDt kokon tulisen,

Wookolinnun »alfiatfen,

o»»i ,
SeräkseStd temmottimct;
©iiroitlen siottelekscn,
80, Kokon kynkkdluun nenille,
.Koprat ,rouoSto

gented lekuttelewi,
genti Suonelon joelle,

Yfsi siipi reettä »viili,

M

Soinen tairooja tosoili,
85. Nokka luotoja lotosi,
Koprat merta fuoproeti;
genti hauin pyydntdhdn,

Hirmuhampahon hokuhun.
Suli hauf! hangoteöen,
90. Veen koira roengotellen,
dit' oo houki pienen pien!,

Eikä hauki suuren suuri:
Kieli kohto kirweswortto,
Hompohot haroman roarrcn,
95. Kita kolmen kosfen merta,
©ettäronko seitsemisen.

fotto liitätellen,
Isketellen ilmon lintu,
dii' oo kokko pienen pieni,
100. Eikä kokko
suuri:
genti

Kalewala.

suuren

. I<l

146

©en on suu fatoa sylta,
.Kita fuufi koSkellisla,
Keli »viittä kirweSwortto,
Knnnct »iittä miifatetta,
105 Siipi tatrooa tapasi,
Toinen roetta roiepratti.
giiteleffcn, lootelefsen,
Katteletten, fädnfeleffcn;
Kefsi svuren suomuhauin,
110 LiiffuiDon f.ilon lihoman,
Iskewi foloa tuota,
Kocrin selkähän fowohti.
©illon suuri suomuhauki,
Stiffujo folo lihowo,
115 Painovoi foton kynimen,
Alle selwien wesien.
Niin kokko kol)otteleksen,
Ilmahan ylenteteksen.
Nosti mustia muria,
120

Päälle sclroicn wesien.
giiteleffen, looteleffen,

Sofi toifeSti foferoi,

Yhen iéfi kynsiänsä
Hauin hirmun hartioihin,

125. Veen koiron koukkuluihin,

Soisen iski kynsiänsä
Rautaselle kalliolle,
Vuorelle teräksiselle.
Kilpisty firocStä fynsi,
\SO. Kolpistihen fallioSto;
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Jo hauli sukeltelcksen,

Ween wenfate roeoffen,
Kynsistä kokon kymmen,

Vaakalinnun roatpahiSta.
135
Siitä kotto rautafopro

Kohta kolmasti kokewi,
Varsin iSfeä tapasi,

140,

ISfi fiinnt fpnsiänsä,
Saipa hauin Eynfthinfä,
Veen koiron foprihinfo,
NoSti suuren suomuhauin,
Ween tvenfalen wetäwi ,
Aito aaltojen sywicn,
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Päälle fetwien wesien.
NoSti siitäfi ylemmä,

Korkiommolle fohotti,
Ofsolle omenotommcn,
gatroatle lofon petäjän.
Viepi mieläfi ylemmä,
150 .Korttammalle kohotti,
Pitkän pilmcn rannan päälle,
Pitfdn kaaren fonnifolle;
Pilroet liiffu-- toiwot noulu,
Ilman kannet kallisteli,
16Z. Katkesi ukolta kaari,
Kuulta sarwipaä sakara.
Sillä seppo Ilmarinen
Sai on suuren suomuhauin,
Liikkuman kalan lihawan,
160. Tuosta Tuonelan joesta,
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Manalan olenteheSto.
Ei mesi weellen tullut

Kalahauin suomuloista,
Ilmo ttmoUen hajosnut,
165 .Kokkolinnun höyheniltä.
Siitä seppo Ilmarinen

weitsen huotrastansa ,
Päätä poiffi pohfomahan,
Vatsa Hotti »viiltämähän;
Itse maisteli mofua,

Otti

170

Itse riipo rintopäitä.

Pään on marsin poikki pahko,

Vicpi Pohjolan tupahan
Anopille oiitehifsi,
175 Itse tuon sanoiksi wirkki :
"Tuoss' olis ikuinen tuoli
Hywän Pohjolan tupahan."

Siitä seppo Ilmarinen
Sanan wilkko, noin nimesi:
180

"Jo

nyt kynnin kyiset pellot.

"Käärmehiset käännättelin;

Jo suistin suet saloista,
Paistin karhut konkohilto;
Sointi suuret fuomuhauit,

185. giiffumot kolot l!ha»at,
Suosta Suonelon joesta,
Manalan alontehesta;
Jofo on roatmis roalroattini,
Valmis rootroateltaroani?"
190.

©ono Pohjolan emäntä:
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"Pahoinpa sinat loait,

sd päätä poiffi pahfoit,
SBotson morfin Hotti laSfit,

Kun

Vielä riirooit rintapäätä,
195. .Kanssa maistelit mafua."

Sillon seppo Ilmarinen
Itse tuon sonoifsi mirffi:
"Ei sooliS roiotto sooho
Poikoilto paremmiltotto,
200. Sooti Suonelon joesto,
Monolon olontehesto;
lof on wolmis wolwottini,

Wolmis roalrooteltorooni?"
Sono Pohjolan emäntä:
205. "Jo nyt on wolmiS »volroottisi,
Valmis roolroatcttaroasi,
Jo nyt on neito koSjottuno,
jäähyt foSfo kaupittuna,

Ilmariselle
210,

fepollc,

Äoinoloifeffi fonofsi,

Ifufeffi puolifoffi."
Anto omon tpttärenfd,
Sonon wirffo, nom nimesi:
"MiStä tiesit teltomoinen,
215. Kuulit fultani omena,
Sdmdn neien fpntyrodffi,
Impyen ylenerodfsi,
Kun on nuoti neitpemme,
Wosto fosmaroa kanamme?"
220. goulo lapfi lattialta,

150
Poika

pieni pankon päästä:

"Siitä tiesi teltamoinen,
Kuuli kultasi omena,

Isopa hywälta kuulu,
225. Kuulu kullalta mereltä.
Juoksi purret puittomia,
Wenot wäljia wcsia,
Tuoen täytensä eloa,

230.

Aluksensa aarteita.
Ia siitä tiesi teltomoinen
Kuuli fultasi omena;
Emopa hymältä fuulu,

Kuulu fullaSto toisto;
Nosti leimat leppeheSti,
235. Syötti roierahot roälchen.
Käwi kujat kuurullahan,
Saamat länkämäisillähän;
Airoon ommo attafuopa,
Aimon oiko huomenessa,
240. Mäfähti fcwättoritso,
Kewätuuhi uHotteli,
Heinän hienon fjeittäjätä,
Palosen porantojoto.
Jo siitä tiesi antoinen,
245. Kuuli kultasi omeno:
Aiwon aika HuomeneSso
Noki nousi nuorafeSta,
©arou paffuSta pokeni,
Kuulun neitosen foiSta.
250. Sukkuloinen suikohteli
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Kärppänä fiwen raossa,
Piufahteti pirran piikit
Sittana puun kupeessa,
Ääärilouto käännähteli

255.

jDroroana

oksapuussa."

emäntä
©iitä
»hirtti:
tuon
sanoiksi
Itse
Pohjolan

"Kaiken sykysyn sanotntt,
ÄeSfutin tämän ttroään :
260. Salrooome piilopirtti,
Piilopirtti pifforoinen,
Neien fongoSto futoa,
Saoin sorfoo kutoo.
goatiome pien! pirtti,
265.

Pienet piiloiffunaiset,
Missä neittä piiletello.
Päätä fosso faSroatella;

on neitonen folata,
HirouS pitfa piiletcllä,
270. Hywä on hepo salato,
guorajouhi suojoello.
Woko roanho Wäinämöinen
Allo päin pohoillo mielin,
Kotihinso kulkiessa,
275 Itse tuon sanoiksi ivirtti:
"Elkääte etinen konsa,
Elfaäte lopsen lapsi,
gähfö uimahan uhalla,
Wcifosto mesien päälle,
280 Kilroon neittä foSjomohan
Sepon Ilmarin kerolla."

Pah'
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Kolmas toista Runo.
häitä

PohjotoSfa. Sopetooit
esifsi iso suunnaton härkä jo alotetaan olutta pom
na. Saahoon olut pannuksi, ci käyroäfsi. Arroetce
oluen ponia, mista käytettä, usiommallafi taivalla
fotte, ei taho luonnistua. Niin wiimmen mehiläiseltä saapi yheffän meren takoo tuotua mettä,
jolla olut käytetään. Nousee olut, fohooo ylen
iDoimallifefft, uhfoo roontect astiastaan katkoista,
jos laulajoa, ci heti tuotane. Etsitään hätätilaslaulajoita, ci sooho kunnollista. Aina uhkaa
olut. Niin wiimmen pannaan kutsut liikkeelle roa*
rottamallo faiffi futfua roonha SBäinämoincntt
Pohjolan pitohin, gemminfäincn roaan yksin kutsumatta heittää, gähtee orjo matkalle ja futfuu

-Voimistetaan

sa

käskyä myöten rahwaan.

häitä

honfittihin,

SBalmiSteltihin pitoja,
Häitä Pohjolan turoilla,
Pitoja PimentoloSso.
5. Mitä tuohon tuotonehc,
Jo futo roe'ettänehe,
Noihin Pohjolan pitohin,
Sariolan juominfihin,
Hyroän rohwohon ruuifsi,
10. Joukon suuren syötdwälsi?
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Suotu on muhia mulli,
Sonni sootuno lihoma.
Kosmo härkä .Karjalassa ,
©onni Suomessa sifesi,
15. Eifä härfä suuren suuri,
Eifä härfä pienen pieni;
HätmheSfä häntä häily,
Pää feiffu Kemijoella,
yfsi Aunuffeäfa,
20. Soinen Surjon tunturilla,

lolf on

Kolmonsi foSfello Wuoffen,
Neljäs on gopin lohella.

Päimätt lenti pääsfylintu
Härän sormien mätiä,

25. Kuun juoksi kesäorowo

Hopeheltä hännän päähän,
Eikä wielä päähän päässyt,*

■Ensinfänä ennättänyt,

Äesfelläpä yön pitdwi,

30.

Härän hännällä lepäsi.
Etsitdhdn iskidtd,

footojoto,
Vienosta Venäjän maatta,

.Katsotahan

.Kauniaista Karjalasta,
35. Suomen

suuritta tiloilta,

Ruotsin maasta rohlioSto,

Saman riitin nitamaaSta,
Sämän mallan wotnojosta.
gäfft ullo iskemähän,

40. Polmonen pitelemähän,
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Wirokinnas wiilcmähän;
Härkä päänsä häilahytti,

Mustat silmänsä mulisti,
Ukko kuusehen kawahti,
46. Palwonen pajun nenähän,
Wirokannas kannon päähän.
Ukko kuusesta toruwi,
Palwonen pajun nenästä
Wirokannas kannon päästä:
60. 'Kun ma tullen toisen kerran,
Toki
saalihiksi
Sata saawia lihoa,
Werta seitsemän wenettä,
Kuuta kuusi tynnyriä."
55. Eipä toiste tullukkana,
erän perästä.
Eikä
Etsitähan iskiätä,

saanen

sen

Katsotahan kaatajata;
Etsitähan Tuonelasta,

60. Manalasta maanki alta,

Etsitähan, eipä löytty,
Haettiyin, ei hawattu.
Mies pieni merestä nousi,
Uros aallosta yleni,
66. Eikä uros pienen pieni,

Eikä uros

suuren suuri;

Pystyn peukalon pituinen,

Kolmen sormen korkeuinen:
Alla maljan maata mahtu,
70. Seulan alla seisomahan.
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Port' on poltoilla eesfä,
Hiivus kannoilla tafono,

Päässä poasincn fypäri,

Jaloissa firoifet kengät,
75 Veitsi fultanen fäeSfä,
Hopioinen huotra tupolla.
Jo tapasi töppäiänsä,
Sonni suuri fortojonfa.
Heti fun näfi eränsä,

80

Ruhto nisfohon rutosti,
Sorti sonnin polmillehen,
Kylin moohon fyyfdhytti.

soolihifsi?
soolihifsi:

Soifo paljon

Vähän

soopi

85 Soto fooroia lihoo,
Sota syttä mokkoroo,
Verta seitsemän »enettä,

.Kuuta kuusi tynnyriä,
Hproän Pohjolan pitohin,

90 ©oriolon

juotnintthin.
Pohjolon emäntä

Siitä
Itse tuon sanoiksi rontti :

"Mistäpä olutta saanutta,
Sohi taaria poncmmo ,
95 Näille häille hanttimille,
piettäroille?
En tieä tcfoo taotin,
Enfä syntyä oloscn."

Pioille

Huubuivi humala puusta,
100. Vesi roinasta xvil)tl\i ,
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Otro pellon pientaresta :

"Konsa me koolle foammo,
Konsa koolle ja koholle!"
Osmotor oluen seppä,

105, Kopo kaljojen telia,
Arwelee, ajotteleroi:

"Mitä tuostoki tulisi,
Jos panen pa'on tulelle ,
gaiton keiton kiehumohon."
110. Otti otrosen jproiä,
Kuusi otrosen jyroed,
Seitsemän humalan päätä,
Vettä kauhoo kohekson;
Niin poni paon tulelle,
115. Soitto hiton kiehumohon.
Kuu ttmiä fuumettihin,
Kesä wettä keitettiin,

Solo puito poltettihin,
Solo puita, saari maito.
120. Konso foiffi fotsohtowi,
Katfal)taroi, kairoahtaroi:
"MiStäpä
saapi,
Auer ilmahan ajoksen.
Suottapa farounen soopi,
125. Auer ilmahon ojofsen;
©aroti soorello paloroi,
Suli niemen tutfomeSso,
Pienikö foan tutefsi,
Suuri paimofen polofsi.
130. Osmotor oluen seppä,

sowunen
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Kopo faijojen tefiä,

Kesän feittärot olutto,
Salmen taatto rofcnti;
Pani otraista olutta
135 Puisen uuen uurtehefett.

Sai oluen panncheksi,
Ei saanut hapanneheksi.
Arwelee, ajattelewi,

Sanan wilkko, noin nimesi:
140. "Mitä tuohon tuotanthe,
Ia kuta kutsuttanehe,
Oluelle hoppomefsi,
Kaljalle kohottimeksi."
Hpro' on tyttö Pohjan neiti,

soma

sormiltansa,
liikunnolta,
Aina liukas
Aino kengältä kcpiä.
giiffu siilon liitoksella,

145 ©e on

gooho keskilattialla,
150 Yhtä toisto toimitteli

Kohen kottilon fefellå.

Näki puikon lattialla,
Otti puikon lattioita,
Kotfeleroi,

fääntelewi:

155 "Mitä tuoStoki tutisi
toivon faunihin käsissä,
Hywän immen hyppysissä?"
Jo konto latoon kätchen,
Hymän immen hyppysihin.
160.

Kopo

koksin kämmeninsä,
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Hykersi molempinenso,
Molempain reisihinsä ;

Synty mottia oromo.
Niin
neuo poifoanfa,

165

se

erämaistansa

opasti:

"■Draroant lintuseni,
Orpolapsen! omani!

Juotte

tuonne,

kunne fäSfcn,

Kunne fäsfen jo fehotan,
Mielusohon Metsolahan,
Sorttohon Sopiolohon;
Nouse puuhun pienofehen,
Soilen torholotmosehen,
Jottei f otto fopraf-ip,
175 Eifä iSIiS ilman lintu.
Käpy pure fäpeSfäp,
Konna koksi kynnessäsi,
Ne konno kowon fäteben,
Suo ololle Osmottoren."
180
Ofofi oromo juoSto,
-Mattaella moon ihana.
Pion juoksi mattan pitkän,
Välehen «alit lyhyet,
Mäen poikki, toifen pitkin,
185. Kolmannen roähän toitaban,
Mietufahon metfolohon,
Sorttohon Soptolahatt.
©teli' on kolme forpifuusto,
Neljä pienoista petäätä,
190. Nousi puuhun pienofehen,
170

159

Saitett torholotwofehen,
Eifä loffo f oproiSfunno ,
ISfenynnä ilman lintu.

Katkasi
195,

fäpyä fofsi,

Päitä lehmän leittoeli,

Kämyt kätki fpnithinfd,
.Kääräjt fäpätchensä ,
Niin konto kowon kätehen,
Hp»ätt immen hyppysihin.

200. OSmotor oluehenso,
Aapo pisti foljahanso,
di oto olut hopoto,
ditå nouse nuori juoma.
Arwelee, ojatteletvi,

205. Mitä tuohon tuotanehe
Oluelle happamefft,
Kaljalle fohotttmeffi.

H»)»' on tyttö Pohjan neiti,
Aina fengältä fepid;
210. giittu sillan liitoksella,
gooho keskilottiollo,

Yhtä toista toimitteli
Äahen kattilan fefeUä,
Näki laStun lottiollo,

215. Otti laStun lattialta.
Kotselemi,

kädntelemi:

"Mitä tuostakin tulisi
Kowon founihin käsissä,
Hywdn immen hyppysissä?"
220. Jo konto lawon kätehen,

160
Hywdn immen hpppyfthitt.
Kopo koksin fdmmeninsd,
Hykersi molempinenso,

Molempthin reisihinfd;

225. Synty näätä kultorinto.
Niin fe neuo nddtednsä,
Orpolastansa opoSti:

"Näätäseni lintuseni,

Orpolopseni omani!
230 Mene tuonne, kunne fäsfen,
Kunne käsken jo tehoton,

Kontion timitololle,
Metsän korhun kortonolle.
Siellä karhut toppeteroat,
235 Kontiot kowin eläwät;
Koprin kuonoo kokoa,

Käsin woohteo

»valuta,

©e forma faraon kätehen,
Suo ololle OSmottoren."
240,
Jopa toisi näätä juoSto,
Kultalintu liihätello,
Pian juofft mattan pitfän,
Välehen »alit lyhyet,
Joen poitti, toisen pittin,
245 Kolmannen roähän roitahan,
Kontion i
iroif ololle,

Karhun louhifartanoOe.
Siellä forhut toppelewot,
Kontiot foroin eläroät,
260,

Rautofello faöioXla,
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Wuorello

teräksisellä.

Juofsi kuona forhun suusta,
SBoohtt kontion liasta,
Koprin kuonoa kokosi,

255. Kosin tvoahtea »valutti,
©en lonto faraon fatehen,
Hpwon immen hyppysihin.
Osmotor oluehenfa,
Kopo footo kaljahansa;
260. Ei ota olut hapata,

Eikä nouse nuori

juoma.
Arwelee, ajattelewi,

Mitä tuohon tuotonehe
Oluelle hoppomeksi,
265. Kaljalle fohottimefp.
Hyro' on tyttö Pohjan neiti,
Aino kengältä fepia,
giiffu sillan liitoksella,
gooho feSttlattialla,
270. Yhtä toista toimitteli,

Kohen lottilon fefellå,
Näfi lehen lottiollo,
Otti lehen lattialta.

Kotfelerai, kääntelewi:
275. "Mitä tuostakin tulisi
Kowon kounihin käsissä,

Hymän immen hyppysissä?"
Jo kanto faroon kätehen,
Hymän immen hyppysihin.

280. Kopo koksin kämmeninsä,
,
Kalcwala.

11
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Hykersi motempimnfä,
Molempihin reisihinsä;
Snnnyttämi mehiläisen.
Niin muo lintuansa,
285 Mehiläistänsä opoSti:

se

"Mehiläinen

lintuseni,

Orpolapsen! omani!
Lennä tuonne, kunne käsken,
Kunne fäSfen jo tehoton,
290 Ylitse meren ybefsän, ,
Meri puolen kymmenettä.
Suo fttnoa sumissasi,
Äonno

mettä koopuSsosi,

HelemäSto heinän

päästä,

295 Kukon kultasen nenästä;
Ne konna foroon kätehen,
Suo ololle OSmottoren."

Mehiläinen meiän lintu

Jopa lenti, jotta joutu,
300 Pian lenti motton pitfän,
Wälchen roolit lyhyet,
Meren poiffi, toisen pitfin,
Kolmannen wähän «itohan,
Ylitse meren yhefsän,
305 Meri puolen fymmemttä,
.Suurin uutehen tupahan,

Patroofen loettomahon.

©iell' on netti nuffununna,

W»)öwoSki roalahtununno,
310 Kupehill' on kultaheinä,
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Wyöllahan hopia heinä,

Siwulla simanen heinä,

Mesiheinä helmassansa.

Kasti siipensä simahan.
315.

Toisen siipensä metehen,

Helewähän heinän

päähän,

Kukan kultasen nenähän.
Toi simoa siiwessänsä,
Kanto mettä kaapussansa,
320. Sen kanto kawon katehen,
Hywän immen hyppysihin.
Osmotar oluehensa,
Kapo pisti kaljahansa.
Jo otti olut hapata,
325. Jopa nousi nuori juoma,
Puisen uuen uurtehessa,
Koiwon koiwusen sisässä.
Kuohu korwien tasalle,
Ärjy päälle aprahien',
330. Tahto maahan tyyraella,

Lattialle lainehilla.

Pantihin olut punanen,
Kalja kaunis käytettihin.

Nassakkahan tammisehen,
335. Tynnyrihin pienosehen,
Tapin waskisen warahan,

Kiwisehen kellarihin.
Olut tykki tynnyrissä,
Kolja feiffu fellorisso:
340.

"Kun npt

juojani tulip,
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goffioni laittelcisi,

Kunnollinen

ujoni,

gaoullinen laulajani!"

Etsittihin loulojoo,
345. gooulliSto loulojoo,
Kunnollista kukfujoo,
Kaunista korehtioo.
gohi on tuotu laulajaksi,
Houki kunnon fuffujofft;

350 Ei lohcSso laulajoa,
KuonasuuSso futtujoa,
gohcn on leuat lonfallohon,
Hauin hampahat hajalla.
Etsitähän loulojoo,
355 gaaulliSto laulajoa,
Kunnollista fuffujoo,

360,

Kaunista forehtioa.
gops' on tuotu taulojofsi',
Poifa kunnon fuffujoffi;
Ei lapsessa laulajoa,

kukkujoo,
lapsen
lamjennumta,
Ääni on
Pufjct suuhun puuttununno.
olut punonen,
Niin
365 Noitueli nuori juoma,

.Kuolasuussa

sano

Nossokosso tammisessa,
Sopin »vaskisen tolana:
"Kun ei tuoa lauloioa,
gooulliSto loulojoo,
ujoa,
370 Kunnollista
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Kaunista forehtioa,

Potkin poikki rcanteheni,
Ulos pohjani porotan."

©illon Pohjolan emäntä
375

Pani kutsut kulkemohon,
Itse tuon sanoiksi wirtti:

"Ohoh piifo piffarainett,
Orjoni alinomanen!

880,

Kutsu rohroasto fofohon,

Miesten joukko juominkihin;
Kutsu köyhät, kutsu futjot,
rujot, kutsu tammat,
Rujot rein reutuellos,
Rammat rotsohin ajcllos,

.Kutsu

385 Sofiat menehin

sono.

Kutsu wanha Wäinämöinen

goillifeffi touloiofft,

Elä futfu Äaufomtetta,
Elä lieto gemminfaistä,
390. Se on lieto gemminfäinen
Ahti oinofi torofa."
Orja tuon sonoifp mirtti,
Kpsytteli, lausutteli:
"Mistä tunnen Kaukomielen,
395 Kusta lieto gemminkäisen?
En tieä 2lhitt kotia,
Äaufomielen kortonoo."
©ono Pohjolan emäntä:
"Hyroin tunnet Kaukomielen;
400 Ahti saarella asumi,
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Veitikka mesien luona,
Loojimmon lohen koholla
.Kaufoniemen lainalosfo.

Koukomielen silmä katsos,
405 geufo pitkä gemminkäisen,

Ahin suu tväliiten määrä,
Nenä «veitikan nykerä."
Suopo piika pikkarainen,
Raatoja

rahan alonett,
410 .Kutsu rohwohon fofohon,

Miesten joukon juominfihin;
Kutsu furjot, kutsu köyhät,
Kutsu rujot, kutsu ronnnot,
Rujot

rein reutueli,

416 3?ammat rotfohin ajeli,
Sofiat menehin souti.
.Kutsu roanhan Väinämöisen,
gaulajan iänikuisen;
Se on faunis Kaukomieli,
420 ©enp' on heitti kutsumotto.
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Neljästoista
Runo.
Äofoufuu rahwaS Pohjolan häihin, wäwy rohwoon fcsfillä. Wäwyn hewofeSto huoli piettyä,
käytetään itfetti tunjoSfa, jofo founiisf! siiwottuno näyttää ouolto, ettei efinnä helposti tutaffana.
Supoon tullutta katselee waSto tarkemmin kynttilän wolfiollo wäwpä anoppi jo kiittää fauniin
tnuotofcfsi. Suoaan olutta, jofo nyt Väinämöisessä tapaa laillisen laulajansa. Vaatii Ilmaristo Väinämöinen ferollifefft. Ilmarinen ci sano
fyläSfä fehtoaroanfo, kehottaen Väinämöistä woon
yksin laulamaan. Niin laulelee Väinämöinen ja
toiroottao »vastaista onnea toisteli PohlolaSso yhtä iloseSti elettäväksi- Oluen juotua jo laulettua
syöttää kaiken rahwaan Pohjolan emäntä yltäfyl-

läjillä ruuilla.

Pohjolan emäntä
Oli ulkona olio,
Veräjillä miepoajo.
Äuuleroi kumun fujotta,
5. Raunolta reen rafftnan.

Loi silmänsä luotehelle,
Äaänti päätä päiivän alle.
Jo näfi mäen tuleroon,
SBäropnfä mäen tuleroan.
10. ©anon »»irffo, noin nimesi:
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"Luulin tuulen tuulemofsi,

Pinon

pyStyn wietewäfft,

Meren rarman raufewaffi,
Someren fatehtiroafst.
15. Eipä tuuli tuulettana,
Pino pysty roictcttänä,
Meren ranta rauettana,
Someret larehillana;
Wäwyni »väli tuleroi,
20. Saoin faksin kääntelen»'.
Ei ole wä«m eillimmäiSso,

ditå roärop jättimmäisfo.
Wäwy on leskellä mäkeä,
Hywän

rahwohon raossa.

25. MiStämä wäwyni tunnen?
Suostoma wäwyni tunnen:
Wäwy on mustolla otolla,
Niinfun syömällä fuello,
KintawaUa foarnehclto,
30. gentämällä licwchetto.
KuuS' on fullaiSta läleä
Vempelellä ttlttumoåfa,

Seitsemän siniotusta
Rohlehello laulamassa."
35. Jo tttmu lujasta kuulu,
Aisan kalke faiwotieltä,
On wäwy pihalle saawa,
Wäwyn fanfa kartanolle,
gaps' oli pieni lattialla,
40. Poifa pirtin permannolla;
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gaulo lopp lattialta,

Poika pieni

permannolta:
pojat,
uloS urohot,
"Pois
Pihalle pisimmät miehet,

45

Rinnuksia riisumahan,
Rohkehio raastamahan."

Jo ulos urohot saiwat

pihalle miehet.
Siell' on Pohjolan emäntä;
60 Sanan wirkko, noin nimesi:
"Kylän pojat kyyhkyläiset!
Dttootes wawyn öronen
Maskisista waljahista,
JRahfehtSta rautopsta,
66 Wesofista »vempelistä,
©ulffupéta futtfulotåta

Pistihen

,

Piehtoroio pchmiällä,

Safafella

tanhuolla,

Nurmella mcpnufoHa,
60 Maalla maf fanforwofella
Jottet korwo kotkioip,

,

Puolikona pois tulisi

Kylän pojat kyyhkyläiset!
luottootes wäwyn öronen

65

Kultasesta faiwosesta,

Herafesta hettehestä,

Sulewasta, täytymästä,

gähtehestä läikkymästä.
Älta kuusen fuffatattvan,
70 Älta penpän petäjän.
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Apottootcs roäropn öronen
Pestyin ofrin, IcStmn leirotn,

fesäsin wehnin,
©urrootutit fuwirutthin.

Keitetyin
76,

Kylan pojat fyyhfyläifet!
Wiefööte wäwyn öronen

SofimmoUc

tonpuolle,

Soimelle ylimmäiselle,
Vakkaselle roaSttfelle,
80, Äoropalle

,

kullitulle.

SitooteS roäropn öronen
Äuttasthin koltsasihin,
Routosehen renfosehen,

Sontmifchen potfahafen.
85
Mahtuuko roärop tupahan
Kamanan korottamatta ,
Kpnnpkfen alentamatta,

Owiseinän ottamatta,
Siwufeinan siirtämättä ,
90. Periseinän päästämättä?
Ei mahti wäwy tupahan
.Kamanan korottamatta,
Kynnyksen alentamatta ,

■Ciroifeinän ottamitta,
96 ©iwufeinän siirtämättä,
Periseinän päästämättä;
SBärop on päätänsä pitempi,
KorwolliSto forfiampi.
Kamanat ylentpöhöt,
100 gofin päästä loSttmatta,
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Kypärin kohottomatta '.
Kynnyfset olentuohot,
Ettei fengätlän kuluisi,
gerofäifi hienot heimot!
105 £>roet ilman owoutohot,
Ilmon käsin fosfemotto,

Peulolon pitelemättä!"
Jo roorop sisälle soopi,
110,

Alle fottojen ajaffen;
"Jolo tääll' on penkit pesty,
Joko lattiat lafajitu,
Joko on sillat stiroottuna,
gufittoifet

lautasella?

Jopa tääll' on penkit pesty,
Jopa
116
lattiat tokaistu,
Jo on siilot stiroottuna,
gusiffoiset loutafello.

120,

En tunne tätä tupoa,
MiStä pttist' on pirtti tehty,
MiSta suoja tänne faatu ;
©iroutt' on satoa sylta,

Päältä poifitfe tuhatto.

©iroufeinä on siilin luista,
Periseinä petran luista,
125

©roiseina

oSmon luista,'

Kantona karitsan luista.
Orret on omenapuusta,
PotsoS puisto päähfehiSta,
guoSlouto lumpchiSto,
130, gofi lohnon

suomuloista.
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gottia on

roesin

wanuttu,

Pöytä fullin tttjaeltit,
Rahi rauaSto rokettu,

Penkit pienistä rohoiSto.
135.

Uuni uusista kiroista,

Ponko saksan poosiloisto,
Kiukoo meren liroista,
Korsina Kaleroon puisto."

©iita seppo Ilmarinen
140. Itse tungefscn tupohon:
"Serwe tännetti jumala!

Huonehesen honkasehen ,

pctäjäisehcn,
Alle kuulun kurkihirren."
145. ©ono Pohjolon emäntä:

Pirttihitt

"Serme tänne tultuasi,
Sänne pieneheit pesähän,

MotoJaifehen mojohon.

Kylän pojot kyyhkyläiset!
150. IStttttoote meiän märopa
©elin feined sinistä,
Päin pöyteä punaista,

Köhin fulloisto ftoloa,

155.

Rinnoin riStirahroahaiSta,
Kylän naiset kyyhkyläiset!
Suittaa tulta tuohisella'
Sempoote tcrmoksello,

Näkisin wäwyni filmat,
©inisetkö, moi punaifet,
160. Woiko roaateroalfeuifet."
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Suotu on tulta tuohisella,
Semmottuno termofsello;
Suli on tuohinen rämättä,
Samu muSto termofsinen.
165,
Kylän naiset kyyhkyläiset!
Suokoo tulto tuohuf

,

Vohosello molkioto,

Millä nään wäwyni silmät
©inisetkö, moi punoiset,

170. Woiko waotcwolfeuifet.
Jo nyt nään wäwyni filmat;
Ei siniset, ei punoset,

ditå roooteivolkeuiset,
Meren on rooohen rootteuiset
175. Meren ruomon ruSfcuifet,
Meren kaislan Uauncuifet.
©opipo pikonen siivulle,
Konomorjo kainaloihin.
Ohoh piilo pittorotnen,
180. Kylän paraS palkkalainen!
Suo olutto fuoppifella,
Konna fafpforwafella,
Noille futfuwteraljtlte,

Kutsuloille funnioifsi.

185. Anno tuopin totta tehä,
Söiisi wonteheti »t)ifoo,
JuoSta olwen orren päästä,
Simon rooornojen sisästä,
Noille kutsuroierohille,
190. Kutsuloille kunnioiksi.
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Jo on wiikon juomat pontu,

Soatu olroset oluet,
Noille futfuwierahille,

Kutsuloille lunniottft.
195

Suop' on piilo pittarainen,

Raatoja rahonoloncn,

Soi olutta tuoppifella*
Konto foksikorwosello,

Noille futfuwierahille,
200.

Kutsuloille kunnioiksi.

Anto tuopin totta tehä,

Wiisiwontehen wikoo,
Juosta olwen orren paosta,

Simon waarnojen sisästä,
205 Noille futfuwierahille,

Kutsuoloille funnioifsi.
Siinä soi olut punonen
gaffiansa, loulojanso,
Kunnolliset fuffujonso,
210,

Kounihit farchtianfe.

Olipa wanho Wäinämöinen,'
Wirren ponsi polmuhtnen,

Porohino

,

laulajina

Sictäroimpinä runoina.
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Ensin ottowi

olutto,

Siitä laululle rupesi,,
Soille wirtten työnteliHen.
©ono wonha Väinämöinen

"Isannät imehtelewät,

220 Emännät ojottelewot:

175

Joto eitin juoman fehnon,
Pahonfo panin oluen;

.Kun ei loulo laulajamme,
Hprefsi hymät runomme,
225, Kufu fultaroierahamtne,

Ilotfe ilofäfemme.
Kufapä tässä fuffunewi,
Kcnfä kielin laulamwi,
Näissä Pohjolan pioiSso,
230 ©atiolan iuomingiSfo ;
Ei täSfä lottiot tavla,
Kun ci laulo lattillifct;
Eikä ikkunoi itotfe,
Kun ei ikkunan isännät;
235 Eikä täSfä pöyfä pöpät,
Kun ei pöyfä popällifet.
JoS ei muut liharoot laula,

SBereroämmät roierettcle,
Niin mä laulan laiho poika,
240, MieS roeieton roieretteten;
goulon laihoilta lihoilta,

Kupehilto kuuttomilta,

Saman iltomme iloksi,
Päimän kuulun kunniaksi.
245
Onko tässä nuotifesfa,
NuoriseSso kounoseSso,
SäSsä fuuresfa fu'uSfa,

Ilossa ison alassa,

Ku ponis käen kätehen,
250 Hoott toifehen ahon,
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Loulooksemme hywiä,
Porohio ponnokfemme?
Sina seppo Ilmarinen,
gonkoni, emoni lapsi!

255

260,

Itse lähc loulomohon,
©oo kero sonelemohon.
Suu sinulla, fuu minulta,
Kieli kemppi funtmallafi,
Suu hymän pofaeleroi,
©itä forroot fuunttleroi ;

Kieli fummoo fanoroi,
©itä mieli muistelet»)!';
Mies poho pahoin teferoi,
Porempi porontelemi."

265

©illon seppo Ilmarinen

©onon roirtto, noin nimesi:
"Me yhen ernofen löpset
§)hen fantomat fopofen,
Vhen peipposen pefcmat,
§)hen
270
sotfon suorittamat,
Harmoin yhtchen yhymmä,
©ooummo fanclemahan,
Näissä Pohjolon pioiSfa,
275

280,

Soriolon juomingissa.!
goulaisinpo, toitoisinpa
gouloisin minä fotona,
Woon en f ehtoo kylässä,

,

Kylan naiset nauraneroat;
Piiat piilon piStaneroät,

Miehet mieron herjanneroat
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Sinä loulo jo ikuinen,
Vitren ponsi polrouhinen'
Itse lauluja laellog, 4
Itse roirfiå roecllos,
285. Sott* on lumina fuultonft,
Ime ilman olionti,
Sinä synnyit yötä ennen,
Minä päimeä jälestä."
©ano roonho Väinämöinen:
290. "Kun ci toisto tullittona
Kerolloni laulomahon,
Ilse lautan itsekseni
Kuulla noien kultosien,
Sietä mielttehtofien ,
295. Nousemosso nuorisossa,
"Kansassa ylenemässä:
Anna roostatt jumala,
SoiSteki totinen luoja,
Näin näissä elettäroätsi,
300, SoiSte puuhaeltoroottt,
Näissä Porotan pioisso,
Sariolan juomingisso.
Anna toisteli jumala,
WoStoki roofainen luoja,
305, Olosct jokena juosta,
Meet »virtana roilota ,
Käissä Pohjolon turoissa

,

©Orioton solwoksiSso,
Allo kuulun kurkihirren,
310. Alla kounihin kalotten,
Kalcwala.

12
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lällä tämän isännän,

Elinajalla emännän.
guojo koston fostaohon,
Ponkohon jumala palkan,
315 Emännän' cteifetjen,

Isännälle pöyän päähän,
Pojalle

320,

rahin nenähän,

.Kettäpuuhun tyttärelle,
Jottei roaStafan katuisi,
Yön perästä peljästyisi
Näitä häitä juotaroia,
Pitoja piettätviä.
En mina mitatta rooita,
Enkä tarfon taiottano;

325 Herännenkö, heittänenkö,
guonenko, lopettanenko.
Soinen loulon, laulun laiton,
Otsot korsin, tien ofafin
Kerin »virteni kerälle,
330. Sowittelen fommeloUe,
Potien oiton parroett päähän,
guisten lukkojen sisälle,
lost' ci pääse päiroinähän,
Selwiä pnä ikänä,
335 Ilmon luien lonfumatta,
geukojen leroeämatto,
Hammasten hajoomotta,

,

Kielen keittelehtämättä."
Siinä roonho Väinämöinen,
goulo
päiw»!. loulo toisen,
340.

,
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Loulo fohto lolmonnenfi;
Päiroanäpä kolmantena
Rillohen reki runolta,
lolos taittu laulajalta,
345 Noissa Pohjolan pioisso,
Sariolan juomingissa.
Siilon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi rontti:
"Onlo tässä nuorisossa,
250, Nuorisossa faunofeSfa,
Käwiä Suonelta oroa,
Manalatta wääntieä,
Reki uusi laottani,

Ratsu on rolentooni?"
355
Sefä nuoremmat sanoroi,
Jotta wanhemmot fanoroi:
'Eule tässä nuorifoSfo,

Sässä

juuressa fu'uSfa,

.Käroiä Suonelta

oroa,

360 Manalalta maäntiea,

Riki uusi loatiop,

Ratsu on rafentoap."

Sillon wonha Väinämöinen,

goulo ja

iän

uinen,

365 gäksi Suonelta oroa,

Manalalta määntieä.
Itse Pohjolan emäntä

Syötti suin sulossa »voissa,
Koprin fuorcfottoroisfa,
370 Noita futjuwierafjia,
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Kutsuloille lunnioif si.
Syötti lohta tuuloselta,
guutoselta, luotaselta,

©iroulta sian lihoa,
375. Murotellen woi -muruja,
Sirotellen -sian päitä.
Olipa olut oStarnaton,

Mesi markoin maksamaton,
Noisfo Pohjolan pioisfa,

380. Hyroän joufon juomingissa.
Olut juofsi orren päästä,
Simo moornojen sisästä,
Noille futsumierohille,

Kutsuloille kunnioiksi.
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WiiestoistaRuno.
©oohoon roiimntcnfänä roaltnihifft morsian ja
työnnetään Ilmariselle. Muistuttelee roielä emo
jo iäksi lähteroänfi koista. Sästä Joroin huolestunut morsian kaikki sanoo entiset loimotuksensa
olleen miehelle päästä, nyt päästyä toisin ajatteleman. Emo tohutelten kieltää millana olemasta
monentt keinollisen, hyroin eläjän miehen saatua.

Siitä opastelee tyttöänsä miten unella paikalla
käyttääte ia »varottaa sulhoa ci pahoille roieå, eikä
pahoin piatellä. Jo erioroå morsian kotosta kiittää
ja jättetee hyroästi. Hyroästi jätteleroän koppaa

refehensä Ilmarinen ja lähtee Pohjolasta. Morsion
phä ifämissä jo tiellä toiroottelee misfafi oleroan*

fo ennen fun sulhon reessä, gohutellen Ilmarinen
kieltää huolimasta hproat pairoot tuleroasfa foiSfij

saaroan.

oli »viikon

häitä

juotu,

Kovon pietty pitoja,
Juotu häitä Pohjolassa,
Pitoja PimentolaSfo.
5. ©ano Pohjolan emäntä
Ilmariselle sepolle:
"Mit istut isoni poika,
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roonhin roolrooStettt?
Istutfo ifon hyroyyttä,
10 Wai emännän armautta,
Noimofonson founeutto.
Pirtin pienen molfeutto?
Weljes

Et istu ison hywynttä,

16

emännän

armautta,
Naimafansan founeutta,

Et

pienen malfcutta;
impyen
hyroyyttä,
IStut

Pirtin

Neitosesi armautta,
Valmattisi roalfeutta,
20 Kanaroarren faumutta.
©ulho roiljon roeljycni!

SBuotit wiikon, »vuota »vielä,

Ei oo »valmis walroattifi,
Suorinut ifisopusi;
25 Puol' on päätä potmifoittu,

Puoli polmifoittawono.

30

Sulho miljon melipeni!
Vuotit iviifon, wuoto wielä,
Ei oo rootrniS roolroattisi,
Suorinut ikisopusi;
WaSt' ou hierna hternotcttu,
Soinen hicmoteltaroana.
Sulho wiljon roeljycni!

Viikon muotit, wuoto wielä,
35 Ei oo malmis wolwottisi,
Suorinut ifisopusi;
WaSt' on jalko kengitetty,
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Soinen fcngiteltämänä.
Sulho wiljon weljyeni!
40 Vuotit wiikon, wuoto wielä,
Ci oo »valmis roolrootlisi,
Suorinut ififopufi;
SBast' on fafi finnostettu,
Soinen finnasteltawana.
46,
Sulho roiljon roeljycni!
Jo nyt on wolmiS wolwottisi,
Suorinut ifisopusi.
Mene nyt myötä myöty neiti,
60,

ÄanSsa faupattu fananen,
Kun olit rofos rahalle,
Käpäs Utta antamahan,

Kiewäs kihlan otontohon.
Etpä aion nuori neiti
Vii pääsi ymmärrellyt,
55 Äahcn puoliisi katsellut,
Jos looit koutun foupon,
Ikä on koitti itkeminen,
Wuosi wotterret;taminen;
Kun läksit isan koista,
60. Siirryit syntymäsiolto,

Emosi

clontomailta,

.Kantajasi fartanolta.

Jo mikä sullo mielen otti,
Muta hoikion hajotti,
65. Mofomolto mielemältä
Kylän foifen miisaholto.
Kun läfsit

isosi luota,
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emosi elolta?
tytär
Niin
ison fotona
70. Kun kuningas linnassansa.
Niin miniä mieholossa
Kun monli SBcnäehella.
guultt yöksi lahtcroäp,
Käyä päiiväksi fäkesit,
Oman

75. Soiwoit kuuksi futfewaft,

Puoleksi poikeltoroasi.

Etpä yöksi lähfcnynnä,
Etfä päiwäfsi Umnpt,
Etkä kuuksi futtenunno,
80.

poikettanunna.
Jopa jouwuit wiifommofft,
Polroemmolsi potteöttse,

Puoleksi

Jälsi ison

oista,

Elinajolsi emosi.

85.

Morsion sisorueni,

Kapulehti laflueni!
Itfe koprin kyynelesi,
Äamaloin haluwetefi,
Ison pestyille pihoille;
90. Pifaret ison pihoille,
gommit taaton lattialle.

Aslclfon piha pitempi,
Vaja

roooksoo

Kynnys

95. Kerron

hirttä

isompi,
forfiampi,

toisen kertoessa."

Neito parko huofaeli,
Huokaeli, henkäeli,
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Suru syommellen panihen,

Vesi silmillcn wetihett.

100. Itfi koprin kyyneleitä,
Äamoloin

haluwesfä,

Ison pestyille pihoille;
Piforet ifon pihoille,
gommit taaton

lattialle.

105. Itfe tuon folioiksi footti:

"Noinpa tiesin, noinpa luulin,
Noinpa armelin ikäni,
©anon faifen fasminajan:
El fa neito olleffona

110. Oman »vanhemman morassa,
Kantojasi foinolosso;
Äskenpä olisit netto

Mieholohon mennessäsi,

Jotta toinen kynnyksellä,
115. Soinen orjassa fostan;
Oisit päätäsi pitempi,

forfiampi.
Suota toiwoin tuon ikoni,
Katsoin faifett faswinajan.
120. Vuotin kun hywcä touotta,
Katson kun kaunista kcscä.
Nyt on lähtöni lähemmä,
Sotmont toefp saanut.
Saanut jotta kynnykselle,
125. Soinen lotjahan kosian.
Äor»allt§ta

En låbtttånå ilolla,
Enkä riemulla eriä,
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SäStä kullasta foista,
län nuoren istumasta,
130 Lähen hoikko huolissani,
IfäroiSfäni eriän,

Spfpfinfen yön fylihin,
Äcroäifen kieron päälle,
Iftt' ei jollo jäällä tunnu,
135 Jalon isku iljonfolla,

Hangella hamosen toimi;
Jottei äiti' ääntä fuule,
Eikä iso itkuani.
Mi tiettänä mieli muien,
140. Mieli muien morsianten?
Niin on mieli miekkosien
Kun keroäinen päitvän nousu,
Minun on mieleni polosen
Kuni myötäwän heroofen,
145. Sohi tamman foupittowon,

Elikk'

ostetun

orihin.

Niin on mieleni polosen
Kun syfsyncn yö pimiä,
Salminen on päiwä muSto."
150. Niin fono. emo tvtölle,
gouCu roonhin lapsellensa:
"El' oo netti milläfänä,
Emon tuoma tuollakana,
"Si sinua suolle roietp,
155. tzitt ojalle otettu;
Sait miehen mitä pataimman,
Uroita uhkeimman,
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Soit scpänfi fett mokoman,

Itse tarfimmatt takojan,
160. Seppä spöpi felmän leiroän,
Selwemmän sepän emäntä.
Soit miehen mellon färoiän,
Uron formen kolkuttajan,

Ei fen koirat foiSso
165 Pennut pchfusso

maata,

leroatä.

Kolmasti tänä feroäinä
NoSfut on nuotiotulilta,

Horoannut harousialta;

Kolmasti tänä fcwäinä,
170 Harou pään on harjaillut,
Varpa

wortolon sukinut.

Cl' oo neiti milläfänä,
Emon tuomo tuollakana;
Ompo mciän fulhofello
175 ©ota sormen kontojoo,

Suhot tuojoa utarcn,
Suhot roillan antajoa.
El' oo neiti milläkänä,

Emon tuoma tuollakana;
180 Ei ole tällä fulhofello

Oioroiertä

otratonto,

KongoSmiertä fakrotonto,

SBcsiroiertä wehnätöniä.
tällä fulhofello
185 Purnoncn joka purolla,
Ompo

'2lumanen jofa aholla,
gepiffoifet leipämaina ,

188

SBcfaffoiCet rochnämoino,
Koitti rauniot rohono,
190. Kiroet pienet penninkinä.
El' oo neiti milläfänä,
Emon tuomo tucöofano;
Ompo tällä sulhoscllo
Pyyhyet pyräjämäSsä,
195. Vempelellä »vieremässä,

Kuusi fulloisto fäfeä

gongilla IcfuttomoSsa,
RaStahat iloitsemassa,

Rohfehillo laulantana.
200.

Vielä neuon neitooni,
OrpolaStoni opetan:

Morsian sisorucni,
Kapulehti loflueni!
ÄuuleStamma fun fonden,

205. Vaimo roanha lousuelcn.
Sulet toisehen talohon,
Soisehen emän olohon,
Perchefen roierohafen;
Soisin toiscSso toloSso,
210. Toisessa emän alassa,
Perehessa wieiahassa,

Ei niinkun omon koissa,
Oman wanhemman warassa.

Ellos sie sinä ifänä,
215. Kuuna f ullan molfiono,

Sowoton tolohon mennö,

Michueton micholohon.
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Solo topojo kysyro»,
Sopojo talo pahafi;
220. MieS on mieltä koittelen»,
MieS mieltä cpäpätöki.
Noita pc koroin »varoa
Ukon luisto leukaluuta,
Anopin liroista kieltä,
225. Kyyn kylmiä sonojo,
Noon niSfon naffeloito,

Jos ukko susi supussa,
Affa lorhu farpnaSja,
Kyty kyinä kynnyksellä,
230. Nato nauloina omcllo;
©oma anno antaminen,
Alemma fumortaminen,
Kun ennen emon foisfo,
Omon roanhetnman moroSso,
235. Saattoa fumortominen,

tvaroamincn.
Kuule neiti kun fonelen,
Vaimo wonho laufuelen;
Pia torfat hiiren format,
240. Seromät jalat jäniksen,
SBeljeä

Nisät nuoret notkuttele,
Kaula peSty kaarruttele,
Niinkuu tuore tuomen lolma,
SBoSta foSmomo fotoja.
245.

Elä suihko futfunotta,
Eläkä räämi rätsinättä,
Elä kengättä fehojo.

190

Kuule Wielä fun sanelen,
Vaimo wonha lausuelen;

250, gaoi

willafet hornuet

Vhen Millan fplftfeStd,
Keitä ottofet oluet,

Mafujuomat maltohifet,

Vhen otrosen jymästä,

255. Kolmen puisen pottoffetta.
Pese penkit tiloin, aamuin,
Pöyät ttsfipäiroällätt,
gottio wesin roolellos
260,

Wiifon päästä wiimmestäfi.
Kuule wielä fun sanelen,
Vaimo wanha lausuelen;
di jotta talonett roaimo

Aino pirtissä ofua.
Maoa on fujot fuurullonsa,
265 gääroät länkämöisinänsä,
Sieltä toimeta tupahan,

©iell'on lapsi itkemässä,
Pieni peitellen sisässä,
Eikä laufu lapsi rutto,
270, (Soolo kieletön sonoo,
Onko wilti toitto nälkä,
Ennen kun tulewi tuttu,
Elitt' äitin ääni soopi.
Kuule wielä kun sanelen,
275 Vaimo roanha laufuelen;

Pia lusikat lu'u§fa,
AStiosi atmelusfa,

191
Sott' ci fosit fanneltaisi,
gintiut liiat peitettäisi;
280. Pyhät on pihlajat pihalla,
Pyhät ofsat pihlajassa,
Marjaset sitäi pyhemmät.
Sulho roiljon roeljpeni!
Ellos sie meiän fanoa
285. SBiefö roehma huhmatelle,

Ponfo porfin surroontohan,
Olfileimän teitvontahan,
Petäjäisen piefsäntähän.
Wieös sic meiän fonoo,
290. Vicös roiljamättäljätle,
Otropurnon purfojafsi,
Viljo »viploin roiitiäfft.

Ponnos sic meiän fanoo

geiroän paksun poistajaksi,

296. SBehnäteiroän leipojaffi,
Soifinon taputtajafft.
Sulho miljon weljyeni!
Ellos sie meiän konoo
SpaStello orjan ruoskin,

300.

Nohforuosfin noufuttoo,
SBitfoin roiiftn roinguttao,
Waljon

Siesi

päällä wonguttoo.

neittä, tiesi nuotio,

Siesi neien nuorto mieltä;
305. Netto neittä rouoteheKo,
Opeto omen tofona,

SBuosifouft

fummossafi;
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S) fp »vuosi suusanalla,

Soinen silmän
310.

Kolmonsi

emällä,

jalan polulla.

"Kun ci sitte siitä huoli,
SuoStofono ei totelle,
Oto ruoko ruoivoStoSto,
Saraheinä fankohalta;
315 ©aron syrjällä syfeo,
forttchcUo,
RuoSfafclla ruokofello,
Äoroputa

SBttfafetta willafella.
Kun ti wielo siitä huoli,
320 SuoStafana ei totelle,
Oto roitfo wiiafoSta,
Ofso foiwun onfelmoSto,
Suoppa turfin heimon allo,
Solon toisen tietämättä;
325 ©illa houo hartioita,

Pehmitä perälihoja,
ElloS filmiä siwello,

Elä forana f ofeta ;
Suostapa kyty fysyisi,
330 SuoSta oppi orroeleisi:
repimä,
Onfo
Voi on forhttn foiroelema?"
Neiti porfo huofafeffe,

se sven

Huofosefse, henfäfctte,
335 Suru Cpämclle ponihen,
Vesi silmille wetthcn,
Itse itkulle bpxåptxy,
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©anon voittto, noin nimesi:
"En mtnafdn ennen ollut
340. Mustin muita neitosia,
Äatpcampt roeen kaloja;

Sulin muita mustemmaksi,
Kalpcammoksi kaloja.
Millä mattan mommon maion,
345. Millä isoni hywyyen?

Kiitän mä iso sinua

Entisistäni eloista,
Parahimmista poloista,
Murkfinoisto muinopta.

350.

Kiitän ma emo sinua
Nuorro tuuroiteltuoft,

Pienosno piettyäsi,
Moion ruokitettuasi'. <
Kiitän mä fofo perehen.
355. Kaiffi foSroinkumppolini,
Joien joukossa elelin,
Äosroon kanssa fasroinajon.
gähcn nyt tästä kun lähenfi,

Säåtä kullosto koista,
360. Ison saamasta solista,

Hitin feStifellartSta.

Jää nyt pirtti lerwehefp,
Pirtti lautafattoinest;
Hyroo on toiste tullakseni,
365. Kaunis faaputellokfeni.

Jää

Sintsi

Kalcwala.

sintsi tcrrochefsi,
lautasiltoinesi;

nyt

13
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Jääppä piho terwehefft,
870

Piho pihlajaisinesi'.
Jätän faiffi terwehefp
Maat jo metsät marjoinensa,
Jarroet sootti soarinenfa,
Äanfohot fanerwtnenfo."
©tilon seppo Ilmarinen

375 Koppo neien forjahansa,
Itse tuon s noifsi wirffi:
"Jää nyt Pohjola hywästi,

lääfät faiffi terwehefft,
Kaiffi mäntyset mäellä,

,

380. Puut pitfät petäifössä
itatajatfi fanfatjilla,

Koiffi mooSso marjon worret,
SBefatfi roeen sisässä,

gepän lehmät, foiroun fuoret,
385 Kuusenjuuret, terwas kannot."
Ajoa kahattelcwi
Noita Pohjan rannifoita,

©imosolmien siwutse,
Hietaharjun hartiotfe;
390. Kosi oljasfo orofen,

Soinen nettofen nisissä,

lilf' on loiollo refosen,
Soinen neion rcitofttla.
Neito porfo huofafefse,
Huofofeffe,
395
henfäsefse:
"Vilu on olla wtttin alla,
Koitto forjaSfa eleä."

195

Ajo

mottoa wahäfen,

Pitturnisen pulahteli;

400 Neiti päätänsä kohotti,
Knsytteli, lausutteli:
"Mi on tästä poitti juoSsut,
Ku on kurja kulkenuttno?"

Itse seppo Ilmarinen

405 ©anan wirtto, noin nimesi:
"Jänö on tästä poikki juossut,
Jänön poika pottutcllut."

Neiti

tuon

fonoifsi rontti:

"Parempi olisi olla,

410 Parempi olettelisi,
Jänön juokseman jätillä,
Kouttupolmen polkumillo,
Muni korjosfo koston."

©illon seppo Ilmarinen
415 Murti suuta, wäänti pääto,
Murti mustoa homenta.
Ajoa fohattelemt;
Ajo mattoa wahäfen,
420,

Pikkuruisen

piirohteit.

Neiti päätänsä kohotti,
©onon ivirklo, noin nimesi:

"Mi

on tästä poikki juossut,
Ku on kuria kulkenunno?"

©c on seppo Ilmorinen
425 Itse woStoten sonowi:
"Repo on tästä poikki juossut,
Kettu käyä kelkytcllyt."
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Neiti tuon sanoiksi witffi:
"Parempi olisi olla,
430 Parempi olettelisi,
Sietoon juof feman reeSfä,
Ketun käyän fetffofcSfo,
Muni korjoSfo tosion."
©illon seppo Ilmarinen
435 Murti suuta, määnti päätä,
Murti mustoo harocnto;
Ajoa

fahatteleroi.
mottoa roähäsen,
PtHuruifen piirohteli.
440.
Neiti päätänfe fohotti,
pysytteli, lausutteli:
"Mi on tästä poitti juoSfut ,
Ku on furjo fulfenunna?"
Itse seppo Ilmarinen
445 ©anon mirffo, noin nimesi:'
"Karhu on tästä poikki juossut,
Ohto juosta jolkutellut."
Neiti tuon fonoiksi wirtti
"Parempi olisi olla,
Ajo

olettelisi,
Kontion kiwikolosso,
Karhun louhikammariSfa,
Kun tämän kosion reessä."

450, Parempi

Itse seppo Ilmarinen

455 Murti suuto, määnti päätä,
Murti muStoo harocnta ,
©anon mirffo, nom nimesi:
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"Elä huoli netti potta,
Kun saat fofian fotihin,
460. Syöt sä roettfcttä lihoa ,
Juot olutta lauhoitta."
Ajowi kohottelewi
Noita Väinölän ohoja,

Kolewalon konkohio;
465 Virkku juoksi, motto joutu,
Reki wieri, tie lyheni,
Jalas paoftnen potsosi,
Aiso foirounen kolosi,
Kopio tuominen kolahti,
470,

Jo kohto koti näfprot,
Ornat tumat tupruoroi.
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Kuuestoista Runo.
Ilmorinen morsiomnso soopi kotia. Aili rooS?
tosso ilottelelsen, jo pojilta fpselee, miten mol*fanfa on termcena jo onncllisno kulkenut. Käsfee
rnorfionta sisään jo fouan uotetuffifi fanocn. Kot,
felee, liittää kauniiksi rnorfianro; fyottää, juottoa
rahrooon yltäkylläsesti. Päätteeksi roanha Vai-;
nämöinen laululle rupiomo ylistää sulhoo jo morponto, kiittää emännän, isärmän, patroogfon,
jan naisen jo faifen futsutohwoon.

kumu fujalto kuulu,
Kuulu luoto ruoSfan roiske,
Rannalta reen rotsina,
5.

Aison folle fatrootieltä.
Itse äiti Ilmorisen
Sanon roirkko, noin nimesi:
"Se on poifani rekoncn;
Jo tulemi Pohjolosto,
Käfyel fufohtelewi

10. Korjon firjoroon fofollo,

Orowot somoelemi
Alfoilla waohtcrisillo,
Selryet fufertelemi
Päällä luotin fyynäppäifen.
15. Kylä «otti uutto fuuto,

s«o,

199

Miero päiwän noufentoa,
gopfet maata monfiffoisto ,
Selot tcrrooista roenetto,
Mie on uotin poifooni,
20. poifooni minnoani.
gähes nyt fohti näitä maita,
Kohti näitä fartanoita,
Ifon foomille turoille,
SBonhemman morustomille."
25
©e on seppo Ilmarinen
Jo fohti folio lafft,

Ison foomille pihoille,
Vanhemman »varustamille;
gaialla pnifcränen,

30 Soisella punoferänen.
Keskellä lesäreponen.
©ano äiti Ijmarisen:
"Sulho roiljon roetjpeni!
Ääroitfo tiesi tenvehenä,
35 Mallasi imantehena,
Saitko neien, rooitfo linnan,

Sorritfo sottweräjän,
Haukutitko linnan hallit,
Itketitkö linnan immet,
40 Nauratitko linnan naisen,
geroititfo neien lemmen,
Anopissa fäyeSsäp,
Apen luono ollessasi?
Jo tuon naan kyselemättä,

45. Atrooan anelematta;
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Jo on fotfo suojassasi,
Mana fainaloifcSfaft.
Kenpä toi tämän ivolehen,
Sulhon tyhjin tullehefft,
50. Ratsun jouten juossehelsi?
Eipä sulho tyhjin tullut,
ditå ratsu jouten juossut;
On mitä oron weteä,
giinohorjon liifuteDa.
55
Nouse nyt lorjosto loria,
Hywä lahja loitiosto.

Nouse ilman nostamatta,

S)lene ylentämättä;
Jos on nuori nostojasi,
60 Vlpiä ylentäjäsi.
Pote jotta jolofsello,
Soinen poiffipuolifello;
AStu tietä temminfäiStä,
Moato mafson farroalliSto,
65 ©ifosen fitittamäistä,
Potfahoifen polfomaiSto,
gompohon lotsottamoiSto,
Heroon harjan hieromaiSto
Astu hanhen oSfclillo,
70 Saputa lomin jaloilla,
Noilla peStyillä pihoilla,

Kounihillo kartanoilla,
Apen faamillo pihoilla,
Anopin afeftamillo ,

7ö Kyyn fyllo

emillä,
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Näön oino oStumillo.

AStu sintsiä sileätä,
Sorsanluista sottuttclc;
Jo täällä tänä kesänä,
80. Sana suurena fttrocnei,
Oroet oino oufieli
iäistä;
Oroellisto
Äafafet fäsertelihen
Sormuskättä sulfioiSto;

85. Kynnykset kykertelihen

Hienohelmon hcmpujotéto
Jo täällä tänä kesänä,
Sana suurena suroeno,
Siivuin sintsi sttrtelihen
90.

Sintsillistä piroojaista;

Perm pirtti pyörähteli
Pirtillistä ppyhfioista.
Jo täällä tänä kesänä,
Sano

suurena

95. Silta soitti

furoena,

sorsanluinen

Sillallista seisojoisto;
gofi kultanen kulip
goen alta ostuJoista;
100.

Iffunot itottclihen
Ittunotfm istujoisto.
Jo täällä tänä kesänä,
Sana

suureno suroeno,

Aittoset olentelihen

Aitallista oukojoisto;
105. gääroäfet lähentclihen
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gääivällistä läänioiåtä;

Sonhuoifet toontelihen
SanhuaHista tawia.
Jo täällä tänä kesänä,
110. Sana suuteno fuwena,
Aion ammo aifolehma
Aikawihkon antajaiSta ;
Mäkähti fcroätforitfa
Palasen parantajaiSta;
115 Kesäuuhi ullotteli
Heinän hienon heittäjäistä.
Serwe nyt piha täysinesi,
Piho ivictahaisiuesi,
Ulkonen urohinesi!
120
Serroe roajo täysinesi,
Vojo iDierahaisinesi,
Suot)ifotto kansoinesi!
Setroe pirtti täysinesi,
Pirtti wietahoipneft,
125 goutokotto lapsinesi!

Serwe kuu, terwe kuningoS,
Serroe nuori naimakansa!
Eipä täSs' oo ennen ollut,

Eikä ennen, eikä etten,
130 Saman joukon juoleutto,
Saman fonson kouneutto.
Sulho wiljon weljyeni!
OsottcleS ostettusi,
©ooin matfoin moksettusi,
135 Suhanstn lunastettusi'.
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Soitto sen, jonfo fofesit?
Käfesit fäföscn tuoa,
Maalta roalftan maitta,
Kuletello futtuloisen.
140. Jo tuon nään kyselemättä,
Armoon anelematta,
Soit käkösen tullessasi,
Maalta mattian walitsit,

tulettelit kukkulaisen.
145 Hywä mutso, kaunis mutfo,
Mutfo wolkion werewä!

oissa kuuluit,
Syttönä ison koiSso,
Hywin kuulu kuun ikäsi
H-ywinpä

150. Miniänä mieholoSso."
Siitä äiti Ilmorisen
Syötti, juotti wierohio,

©»otti svin sulako woiSfa,
Koprin fuorefoffaroissa,

165. Noita futfuwierahia,

Kutsuloille funnioiffi.
Jo oli wiifon juomat pantu,
©aotu ottafet oluet.
Noille futfuwietohille,
160. Kutsuloille funnioifsi.
Oipo fupit kuttusillo,
Voit ivarpaloitehillo,

Oli kySta fyllin syöä,
Kyllin f»)6a, fyllin juoo,
165 Noilla futfuroicratjillo,
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Kutsuloille kunnioiksi.
Jo huuhto humala parran,
Waohti parran roalfoatt,

Olut juoffi orren päästä,
170. Sima »vaarnojen sisästä,
Koille futsuroierahillc,

Kutsuloille funnioifsi.
Mutapa tuossa fuffuiaffi,
175,

Lailliseksi laulajafsi?
2öafa roanha Väinämöinen,
goulojo iän ikuinen,

Itse lauluille rupesi,
Soille wirtten tpontelihen.
©anowi sanalla tuollo,
180 goufu tuollo lausehella:
"Eipä täSs' oo ennen ollut,
ditå morfin roosto liene,
Sämän sulhon tenhoutto,
Saman morsion fontuutto,
185. Sämän tufun tittpeutto,

190,

Nuorison imortmtto.
Ketäpä mä tässä fiitän?
Emännän mä ensin fiiton.
Kenpä täss' eho emäntä?
Ilmotin eho emäntä.
Pannut on otroset oluet,

Mofuiuomot moltohiset,
Imelät hänen itunsa,

Mafiat on moltoscnfa,
195 di oo iskulla itunsa,
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ditå maalla maltafenfa.
Ei hän furrunna susia,
Pelännyt

metsän petoja,

MatlaSteitä matkatessa,
200 Saunahon somoteSsonso.

hän

foufullo kohinut,
Aino foprillo kohenti,
Kämmenellä käännätteli,
Ei

©omittcli sormillansa.
205
Ilse leipo leiroät suuret,
Isot talkkunat taputti,
Hproän joukon juominfihin,
Hproän ral;roahoti remuhittt;

Syötti mierohot roälchen,
210 NoSti leiroät leppiaSti.
Emännän mä ensin kiitin,
Kiitän itsensä isännän.
Kenpä täSs' on pää pätcroä,
Päiroän päällinen omena?
215 Ilmarin iso isäntä,
Se täsf ompi pää pätcmä,

päällinen omeno.
©e on suolto suojat soonut,
Suojat faanut, hirret tuonut,

Päiwän

solwanut fotolta,
Hirret hirmulta mäettä,

220. Seinät

Matot marjakonkahilto,
Suohet tuoiniroaaran päältä,

Ruotehet romeikolto ,
225. Sammalet sulilto soitto.
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Pannut oi» penkin pensaista,
Pannut paifalle hymälle,
Asettonut anfarallc.

Jo itse isännän fiititt,
230 Vuoto kiitän patroaSfant.
Ken on pantu patroaSfafft,
Ken otettu oppahaksi?
Kylan paroS patroaSfona,
Kylan onni oppohino.
Ompo meiän patmoskolla
235
Paita päällä palttinainen.
Pääll' on haljotto sininen,
Päällä poion palttinaisen;

Heimot hietoo »vetämät,

240 Maata maksan forroollista.
Pääll' on uSfoffo utunen,
Päällä haljakan sinisen;
Se on Kuuttorcn kutomo,
Päiroättärcn keträämä,
245 Kesäuuhen unturoiSto ,
Solroidimpahon takuista,
Ajalla tulettomalla,
Sulen tietämättömällä.
Ompo meiän potroaSfolla
250. Parta fullan palmifoisso,
Kutrit kullan fuorfuroiSfa,
Ompo meiän patroaSfalla
PääSfä kultonen kypäri,
Päällä kutrin fultolotwait ,
255 Puhfi tairoofen puhuja,
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gäpi metsän läässöttäjä.
Jopa kiitin patroaéfant,
Wuoto kiitän foajan naisen.
MiSt' on faotu faojan nainen,
260. KuSt' otettu ollollinen?
Suoli' on sootu saajan noitten,
Suoli' otettu ollollinen,
Sokoo Sa an linnan,
Uuen linnan ulkopuolto.
Eipä roietä sicltofona,
265
Ei perän pereäkänä;
Mist' on sootu saajan nainen,
KuSt' otettu ottatlinett?
Suoli' on saatu fooian nainen,
270 Suolt' Otettu ollollinen,

Vienon päälliltä mesiltä,
Mopoilta aukeilta.
Eipä roielä fieltäjono,
Et petän peteäfänä;
275
Miat'on footu soojon nainen,
KuSt' otettu ollollinen?

Kaßroo mansitta mäellä,

Puoluffaincn fanfahoDo,
Pellolla Heliä heinä,

280. .Rutto fultanen aholla;
©iit' on saatu saojon nainen,
Siit' otettu ollollinen.
(Soojon naisen fuu fontänen,
Muni Suomen sukkuloinen,
285 Soojan noisen sirkut silmät,

208
Muni tahct tairoahalla,
Saajan naisen soopfo suuri,
Muni pysty pilxvtn kokko,
Saajan naisen faappohoifet,
290 Kuni hanhuct haroullo.
Ompo metan saojon naisen
.RaulaSfa heltat helmet,
Käet on fullon fäärilöiSsä,
Sormet fullan sormuksissa,
295 .Rorroot fullon foltuSfoiSfa,
©ilmäripfet simfufoisfa.
Jo npt kiitin foajan naifen,
Vuoto kiitän fatfen fanfan.
Eipä täSs' oo ennen' ollut,
300. ditå ennen, eifä eilen,
Sämän fanfan kauneutta,

Sämän nuorison somuutta.
Niin on roäfi haljakassa,
Muni metsä huutehesfo
305 Älta on kun aamurusko,
Päältä on kun päiroän fotte

,

Olipa

huollat hopiat,
Rahataskut tanterilla,

Meiän futfuroierohilta,
810,

Kutsuloille kunnioiksi.

Sengoin teillä, morfoin meillä,
Polttinoin fylän pojilla,
Alttiitoin fplän akoilla ,
Neljin tiunoin neitosilla.

