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KymmenesRuno.
Väinämöinen phä sonojo wojollo jo' arwelee

niitä Antero Vipuselto saomanfa. Woon mottot
sinne oliwat erinomattain pahoja, muuan juoni
neulojen neniä, muuan miekan tuttamio, - muuan
kirween teriä käytäwä. Woon pitää kuitenki läh-
teä. 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 pai-
folio koSmo mohmo metsä usiompiloisio puita. Väi-
nämöinen roimaa metsän, syöksee korennoy Vipu-
sen fuuhtm. Mitä korennoSso päällä meltoa oli,
sen Vipunen helposti puri, »voon eipä woinutfa-
no terästä syämeSsd purro. ©iitä Väinämöinen
Vipusen muutamosti suunsa koroin suureksi omet-
tua meni suuhun ja suuSta »vatsaan. So siellä
alfaa tokoo, joSto komo tuSko jo »otfontvädnne
Wipufellc. Ei tieten eikä artnaten, mi liznee foh-
touS, loihtimalla yrittää wopooksi päästä. SBäinä-
moinen kuitenfona ci liiku eikä fono lähtewänsd,
ennen kun soisi sonojo kuulla. Niin alfaa Wipu-
nen laulella, joSto Wäinämöinen fonojo kyllin
fuultuonso lähtee jätelle »veneensä luofft.
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"-wafo wonho Väinämöinen,
Kun ci 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'10.
Tuhot wirren tuttelmuSta,
©uuSsa Antero Vipusen,
WotsoSso wanhan Kolemon.
©inne on matta mentowätä,
Polku poimeteltowoto,15.
Sefi motfoo pahinta;
SKS on juoni juostakseni
Naisten neulojen neniä;
Suoni toinen juostakseni
Miehen miekan tutfantia;
Kolmos juoni juostakseni
Uron tapparan teriä."

20.

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,
Äolcroa faonnut kauan,
Vipunsa »virittämästä,
Ahtamasta ansatiensä;
Et sieltä sanoa saane,
Ct sanoo puoltafona."

45.

Woko roonho Väinämöinen
Sofi läffi, et totellut,
AStu pätroän helkytteli
sRaiSten neulojen neniä,
AStu toisen torkutteli
MieSten miekon tutfomio,
Kolmomnki keikutteli

60.

65. Uron topporon teriä.
Stfe roirsifdS Vipunen

Jo oli wiikon moosso maontiut,
Kauan lentoSso lerodnnpt;
Hoopo foSroo hartioilta,
Äotrou kulmilla yleni,60.
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Kalewala. z

Leppä leukoluun nenästä,
Pojupehfo parran alta,
StfaSta orowifuuft,
Howuhonfo hampohttta,

65. Jaloilta jalo petäjä.
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
Ikenihin iriuwihin,75.
Leukohin lotisemihin.

SuoSta mirsikäs SBipunen
Heti herkesi uneSto,

Sunsi foSfeman komoSti,
jttpiästt fiufasewan.80.
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;
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SBitton kielellä roiruroi,
Äeruttiéfa fellehtiwi,
©iitä matsahon mölähti.

Poni paitansa pajattt,
Hiot potan potteheffi,
Turkkinsa tuhotttmefsi,
Housut hormiksi tafentt,
Sukat hormin suulliseksi,
Polroensa alasimeksi,
Wasaraffi kyyndspädnsd,
Pikkusormensa pihiksi;
Takoa toputtelemi,

95

100

Lyöä lynnähyttclewi,
SBatfasfo roararodttroän,
Mahtipontisen poroeSfa.105.

Sillon witftfäS Wipunen
Itse tuon sanoiksi »trtti:
"Mi fie lienet miehiäsi,
Ia kuka tuohiasi;
Jo olen syönyt so'on mieStä,
Tuhonnut tuhon urosta,
En ole wielä mointa syönyt;
©yet suuhuni tuleroat,

110

.Kefälehet kielelleni,
115 Ravan kuonot ttttttuhuni.

Mist' olet Hiisi hingannunna,
Kusta juutas juttenunna,
Perkele perehtpnpnnd?
Kun olet tullut tunnotonno,
Samotonna taputellut,120,
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Puremahan, jäytämähän,
Syömähän,kaluamahan.
Oletko tauti tuojan luomo,

Surma fäätämä jumalan?
SBai olet pantu polkan eeStd,
Rafettu rahan nenästä?

125

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

JoS olet pontu palkan eeStd,
Rokettu rahan nenästä,
Niin mä ponnen palkatonta,
Rahatonta juotteinahan,

135

Ruoatonta fulfemohon.
Tietähän sinun fufuft,

Maan kamala fasmantoft;
Oletko kalmo kalmistosta,
Perkele pyhästä maasto,
Mullista muhojomiSto,
Moista liikuteltomiSto?
Woi olet mieno meeStä noSfut,
Ween moaheSto molunut;
Woi olet tuulen tuumittomo,
Meren tyrskyn työnnättämä?

140,

145

MiSt' olet pulma puuttununno,
Saifio tapahtununna?

150, ÄiwiStäfo, kannoistako,
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Woifo wonhoisto sioista,
Waifo watturaunioista,
Sietomiesten tienohilta,

kipaten toinehilta,
Noitien noroneniétä,
Mdkipdistd möyrymiesten,
gummettotrain koista,
Karhun kiljun kartanosta,
Rewon rääyntäsiolto,

'165

160, Jäniksen jäwintämoilto?
gähe nyt fummo fulfemohan,

Maon poho pakenemahan,
Ennen kun sanon emolle,
SBttfan mierin wanhcmmollc

165 Kun minä etsin emosi,
Haen roaltoroonhempost,
Wielä turmut tustthisi,
Holuift polttelet;
Holfiot poho fohefsi,
Konna folmefsi muruksi.170.

Ei ennen minun isoni,
Eikä waltawanhempani,
Nouotellut nolon mieltä,
Lohiotellut Loppuloisto;
©ai fe liiat liittumohon,
©ai pahat pakenemahan.

176.

Jos ci minussa miestä liene,
Ukon pojassa urosta,
Ompo tuossa »veikossani,
Joko piimiä pitämi,180.
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Hattaroita hollitsewi.
Suolta ma anon opuo,
Tuotto himon hoiwouton,
Vldhdltd toimoseSta,

185. Aloholto maaemästä;
Huutelen hätäsen huuon,
Ponen äänen pottoisen,
Läpi maan, läpi ntonuen,
Läpi fuuen onnen,

190. gäpi toimohon yheffän.
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.

Kun et tuosta fyllä liene,
Mistä ma onon apua?

215 Onfo roonhoa roäfeä,
län foifen istunutta;
Nouse mooSto mannun euffo,
Pellosta periifäntä,
Koitti moosto miekkamiehet,
Hiekasta herooisurohot,
Sämän pulmun purkajaksi,
Saman jakson jaksajaksi.

220.

Kawy eukko luonnon tytti,
Matot kultanen korea!

225 Joka ennen päästöt päästit,
Joka ennen jaksot jaksoit,
Käy nyt päästö päästämähän,
Sdmd jakso jaksamahan.

Kun ei roielä tuosta liene,
©aafohon jofu jumala,230
Suhotfunto petkeleitä,
Kaiffi päästöt päästämähän,
Kaiffi jaksot jaksamahan,
.Koitti pulmut purkamahan.

235 Lähe nyt kohuSta konna,
Maan famftlo maksoistani,
Ei siellä sinun stoa
©ianfona tarpchello;
Muunne muutooS majasi,
Etemmä elofiosi.240,
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Minne nyt sinun mattoon,

Kunne fäsfen ja kehotan?
Kun sa lienet noSto loisen,
Toisen noSto, toisen nuoli,
Toki foitelloS fotiifi,245
Sefiäsi tienohille,
Poniasi parmohille.
Liifu fun lipiä foira,
Sutta fun tulifipuna;
Lennä fuffono fujoan,
Kanan taSfa kartanolle;
Sorra soimelta hewonen,
sRa»»etaSto farminouta,
Päähyt fouttuhun komerro,
Sormet sontahan soreita,
Häntä laske lattialle.

260

255

Sitte tullessa tupahan
Mene kynsin kynnyksessä,
Poimin potStuon omissa,
©oahen syrjin syyttömistä,
SBieritfe »viottoiniSto,
ÄäyoS päälle läskiäsi,
Nouse päälle nostajasi,
Sto kiinni kinterestä,
Sattmmoisisto jaloista,
KoijimmiSto kontopäistä,
Vasemmisto roaipahiSta;
Tunge perfelet tulehen,

260,

265

Isännät perisopesta,
Emännät omisopeSta,270.
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Lapset keskilattialta;
©vin tulehen, päin tulehen,
Takaraimoin tanterehen;
Siimat käännä fellclleheti,
Nisfot ruttoin rutafe,275.
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.

Wolittowi tvanhempoft,
Weljesi wesin »voluroi,
Muorisi murel>teleroi.

290.

Oto Hileitä fypärä,
Loffi laajan pcrkclehcn,

295.

300.

Isäntäsi iltaselle,
Emäntäsi etmhelle,
Muorisi muna poloille,
Muun perehen murttinallc;
©teliä itkemi isosi,

Yli meret mennäksesi,
Lammit luttutellaffesi;
Sooos Hiien hiihtoneuot,
Lemmon leppäfet siroafot,
Pahan miehen pokfu fouo, .
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,
H»roäUe hypittäjälle,
Ajajalle ankaralle,

310. Jonka tukka tulta tuiski,
Nenä »varsin roottiata;
loll' on rautaset kopiot,
Teräksiset temmottimet;
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,
Veen mooheSto molunut;
Niin tuonne sinun monoon,
Tuonne käsken ja tehoton,
Suurelle meren selälle,

335

Mopolle oufiälle,
340 Pohjan pitkähän perähän;

©teliä tuulen tuumitella,
Veen roienon roittufetla,
Veen synkän sylkytellä.

Ollet tuulen tuurnittama,
Ilman tyrskyn tyyräelmä,
MennöS tuulen tietä myöten,
Ahomon rotoo myöten;

345

Liiku kun lipid foira,
©iirp kun sininen nuoli,
Tuiko fun tulikipuna.350.

Jo tuonne mo sinun monoon
Hirroen hiihtokonkohille,
Jäniksen jäpimämaiHe,
Neroon rääfymäsioille,
Kontion ttroifolot)on,
Karhun louhikomorihin,
Notkoille noroperille,
Soille rayfynettomille,
Herehisin hettehisin,
gailpwihin Idhtehifitt,

355.

360.
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365

370

375.

380

385,

390.

JoSt' et kuulu kuuna pdnä,
©ehvid pnä ikänä.

Jo tuonne mo sinun monoon
Suonne fuolletten fotthin,
Stttncnnetten majahan,
Woipunettcn "maattehiHe.

Pohjon pitkähän perähän,
Lapin laajahan falohon,
Rutjan foSfehen fomahan,
Palamahan pyortehefen,
Johon puut päin putoomot,
Perin wtetfwdt petäjät,
Hongat lotmoin lanfiamot;
Kolonansa foffahongat,
St)»in syösten suuret Hongot,
Lotmoin loiffopäät petäjät.

JoS et tuoStalan totelle,
Otan hyiset ttntohoni,
Maan matoset roanttuhunf,
Wielä saan kololta koprat,
Weten juojalta »vekarat,
Linnulta lihan pitimet,
Hamukalta haorottimet,
Joilla korman loptiStelen,
Ilkian iki asetan.

Jo nyt on liitto liittuosi,
Saanut hetki heitteäsi,
Lähtöoiko lähteäsi.
Tehtyä tcloomoSto,
Hengellistä hieromasta;
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Lähe nyt liifo liittumohon,
MieS paha pakenemahan,
Ennen päiroän nousemista,
Koi jumalan koittamista,
Auringon ylenemistä;395
Ennen fun fanoni soopi,
Sohi mieli juohtunctvi.

Sulfohon jumolon tunti,
Apu herran ouetfohon!
©illon »vuoret rooma »vuoti,
Kalliot sian lihana,

400

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
Itse tuon fanoiffi roirffi:
"Hymä tääU' on ollaffeni,
ArmaS oifoelloffeni;

415.

Maff>:t maiStami l)ywdttä,
Keubkot käypi keitokfeksi,
Rosmot runoksi pätömi.420.
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Enkä lähe luonnenfono,
Eriä sinä ifäna,
Kun en soo sanoja kuulla,
guoo lempiluottehio,
.Kuutio fyllältä sanoja,
Suhonsio tuttelmoito."

425.

©illon wirfttäs Vipunen,
lonk' oli suussa suuri tieto,
Mahti ponneton poweSfa,
Vatsassa maxat wäkewät,
2lufasi sanasen orfun,

430

Virjtlipponso wiritti,
gauloafsenfo hymiä,
Porohio pannaksensa.

435 Ei sanat sanoihin puutu,
Virret »veisaten »vähene,
Ennen falliot fiwiä,
Virrat »vienoja mesiä,
Umpilommit ahwenia,
Aaltoja Aluen järwi.440

gaulo päiwdt pääksytysten,
Vätysten yöt saneli
Ennen sootujo fanoja,
Opitutta ongelmoita,
Vipunso wirittämiUä,
Ahtamilla ansotiensd.

445

goulo synnyt syitä myöten,
guottehet lomia myöten;
Pääty päiwä kuulemohon,
Pääty fuu tähyämähän,450.
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Starooinen oppimahan,
Aallot seisottu selällä,
goinehet lohen perillä,
Puuttu roirrat »vieremästä,
Rutjon koSki fuohumaSto,
SBuototnoSta Wuoksen koSki,

Joki Suortonon pysähty.

455

SBafa wonho Wäinämöinen
©iita soi sonojo fuuUa,

460, guoo lempi luottehio;
©oi saoin sonojo kuulla,
ffiuhonfia tuttelmoito,
©uuSta Antero Vipusen,
Mahtipontisen poroeSta,
SBatfasta worawäkewän.465

©iitä wirsifäs Vipunen
©plfea tomohtelem!
Ulos wonhon Väinämöisen,
Itse monho Väinämöinen
gäfft suusto suuritieon,
Mahtipontifen pomesto,
Wotfosto rooraroäferoan,
Suli sepponsa pojohon.

470

©ano seppo Ilmarinen:
"Jofo sait sanoja fuuUa,
guoo lempi luottehio,
Miten laita loSfetohon,
Perilaita liitetähän,

475

Kokkapuut kohennetahan?"
Sano wanha Wäinamöinen:480,
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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 teloille,
Uuen loiivon lostuillenfa.
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5.

Yhestoista Runo.
SBäinämoinen lähtee neittä PohjoloSto. gas-

kee merta, tulee niemen koholle, joSfa Ilmorisen
sisar, Annitta neito, oli roaottehio pesemässä. Tä-
mä esinnä arwelee, fu lienee, jo lähemmä tulleen
tuntee Väinämöiseksi. Suosta kyselemään, minne
oli mattoaroa. louroittelee Väinämöinen jo min-
netti menerodnfd. Kun neiti ci uSko joutoroio ja
uhkaa »veneen kaataa, niin roiimmen Väinämöinen
sonoo toentt, Pohjan neittä kosiin lähteneensä. ©ii-
tä fcrfiämiseen neiti kotiin, »veljellensä torinoitsee,
miten Pohjan neiti oli roaaraSfa muille faafja. Täs-
täkö sepolle fiiret. Peseksen, suitsen, fuoriffcn, orit
roaljaisin, lähtee Pohjolaan. Niin tullaan, Väi-
nämöinen Hotti selän purjcheSso, Ilmarinen ron-
too myöten heroofello. Jo koira Pohjolassa hau?-
kumoon. Käyään katsomaan, tutaan tosioiksi wie-
root. Pohjolan emäntä tytärtänsä ncuoo Väinä-
moiselle menemään, ivaan tytär itse oli Ilmorifen
mielestänsä poremmoksi kotsonut.

■«^afo roonho SBäinämoinen
gäfft neittä omahan,
Päätä kosso kotsomohon,
Pimiästo Pohjolasta,
Miesten syöjästä kylästä,
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K»!ewala. 9

Urohon upottajasta.
Syönti »venosen mesille,

Uuen lotwon loinehille,
Kuorikiskoilta teloilta,
Mäntysiltä otoilta;10.
NoSti päälle purjehpuuto,
Kun! mäntyjä mäellä;
NoSti puuhun purjehio.
Kuni kummun kuusikoita.
Itse lamahan losefsen,15.
Alosehen ostelefsen,
gäksi merta emohan,
©inistä sirottamahan,
Venehellä molmihillo,
PunafeHo purrellansa.20,

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,
SBoottehet roirutfamaSfa ,30.
gaaiPun laiturin nenässä,
Päässä portohan punosen.

Kotselewi, fääntelewi
ämpäri iholot ilmot,

35. Luopi silmänsä selälle,
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Käänsi päätä päiroän alle,
Kefsi muStosen merellä,
Simrmötten lainehilla.

Sanan wirkko, noin nimesi:
"Mi ollet merellä musta.40,

45

Kun ollet Jalonen korjo,
Elikkä lohinen luoto,
Eli muu sinerma siilo,
Niin sä uimahan Upotos,
WetäitöS ween olotfe.

60

Kun ollet kiwinen luoto,
Elikkä rocjtttroonet»,
Tohi muu wesihokonen,
SBeft päällesi roeeöoå,
AoltO päällesi ojellos.

55

60,

65

Ku ftnerroä lainehilla;
Kun so ollet hanhikarja,
©litt' armaS aQiporoi,
s£ahi muu liharoo lintu,
Niin fä lentohon lemetös,
Vlähäksi toimohalle.

Kun ollet kotonen pursi,
Weion weStämd wenomn,
Niin köhin kotia fäännyS,
WaStoin näitä motfamoifa,
Perin muille «ottamoille.
Kun ollet kylänen pursi,
Ulommaksi uiksenmllos,
Nostoin muita roalfatnoita,
Perin näille roolfameille.
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Lienet pursi Väinämöisen,
Vene laulajan ikuisen,
Niin sä luokseni lähene,
Pakinoille painetete,
Sona wieä, toinen tuoa,
Äolmansi komin puhua."

70.

Oli pursi Väinämöisen,
Vene laulajan ikuisen,
Jo luoksi lähentclihen,
Pakinoille painatteli,
©anon roieä, toisen tuoa,

Kolmannen koroin puhua.

75.

Annif oli saaren impi,
Sisar seppo Ilmarisen,

80.

85.

Lausutteli matkamiestä,
Kysytteli tienfäroiä:
"Kunne läksit Väinämöinen,
Olfejtt furoannon sulho,
Maon »valio rooatetitfe?"

Sano wanha Wäinamöinen:
"Läksin lohta 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,

95. Muinon roaltarcanhempani,
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Läfsi lohta pyytämähän,
Taimenta toivottamahan,
Verttojo roenehcn täysi,
LoSkuksio loimo faiffi,
Teljot täynnä tarpomia,
Allo fooren atroatmt,
Kultofäpyjä fokalla;

100.

Kunne läksit Väinämöinen,
Uttosit utoantoloinen?"

105 Sano wanha Wäinamöinen:
''Läksin hanhien hakuhun,
Kirjasiipien ttjohan,
Kuolosuien korjelohon,
©of fan falmitta symiltd,
Ulapoilta aukeilta."110

Aino Anniffi fanoroi,
Tinarinta riiteleroi:
"TuoSta tunnen fielostojon,
Sojuon roolthtclion;

116 Toisin ennen mun isoni,
Muinon roattaroonhempani,
Läksi hanhien hokuhun,
Kirjasiipien kisohon,
Kuolosuien korjelohon;
Vetehessd kaari kaunis,

Jousi suuri jdntcheSsd,
Haukku Harmoja wenoSfo,
Koira muSta kohtthiSfo,
Rokki juoksi rarman teitä,
Pentu ttiellen firoid;

120,

125
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130.

135.

140.

145.

150,

155.

Kunne läfsit Väinämöinen,
©uorihet suvantolainen?""

©ano roonho Väinämöinen:
"Tule tytti purteheni,
Neitonen rocnofcheni,
Niin sonon toet totiset,
SBalehcttomat wofoifet."

Aino Annikki sanoroi,
Sinarinto riitele»!:
"Suuli tulko purtehesi,
Ahoroa roenosehesi,
Käännän purtesi fumohon,
Wenosi roefto jolle,
JoS en soo tosio fuullo,
Kunne läfsit Väinämöinen;
©ono torffojo tosio,

Volehto roiimmeftä."
©ano wanho Väinämöinen:

"Soft mo fanon toetti,
JoS roähän roalehtetinfi;
Läksin neittä kosjomohon,
Päätä kosso katsomohan,
PimiäStä PohjoloSto,
Summosto Sariolasta,

Miehen syöjästä kylästä,
Urohon upottajasta."

Annitt' oli saaren neiti,
Sisar seppo Ilmarisen,
Kun tunsi toet totiset,
SBalehettomat wafaiset,
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160

165,

170

475

180

185

Heitti sotfut sotkematta,
Woottehet roiruttamotto,
Käsin fääri moottehenso,
Koprin I)clmanso fofoft,
Meni juoksulla fotihin,
©amolla pihalle saapi.
Meni pirttihin pihalta,
©anan mirffo, nom nimesi:
"Veli seppo Ilmarinen,

ufoni emoni lapsi!
Taos mulle fuffulainen,
Tao formuffet foriat,
Kahet, kolmet formokoltut,
SGBtict, kuuet royöfliSmitjot,
Niin sanon toet totiset,
Volehettomot matoiset:

"Kesän kengität herooista,
Salmen rautoja rakennat,
Kulkioksesi kosihin,
Mennäksesi Pohjolahan;
Jo nyt wiewät wiettahammat,
Etewämmät ennättäwät,
Saoin markoin maksettusi,
Tuhonsin lunastettusi,
Salmin koksin kaupittusi,
Kesin kolmin koSjottusi;
Jo menewi Väinämöinen
Selässä meren sinisen,
Kokan kultasen kumussa,
Melon koukkupään nojassa,
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Pimeähän Pohjolahan ,
Summahan Sariolahan,"

Se on seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,
Wasara walahti kaästä,
Pihet sormista pirahti,
Sanan wirfko, noin nimesi:
"Annikki sisarueni!

190,

Saon fulle suttuloisen,
Soot» sormukset soriot,
Kohet, kolmet forwasfullot,
SBiict, kuuet myöllismitjot;
Lämmitä soloo sauno,

195

Pion pirtti riuwuttele,
gooi pikkusen poroa,
Lipiäistä liuottele,
Millä peiponen pefeffen,
Pulmonen puhaSteleksen,
©pf ylisistä sysiStä,

200.

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,
Lempiwastafen tehosta,216
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220.

225

230

235

240,

245

Laati piimästä poroa,
Vtelmästä soipuoto,
©oipuata fäittyroätStä,
Miehen pään roolottojoo.

Itse seppo Ilmarinen,
Pian piStihen pajahan,
Solo neien tarpeitta,
SByölltSfouttujo kohenti,
Vhen Jylyn joutuessa,
Vhen saunon soopueSso.
Siitä kylpi kylläseksi,
Wolelekse roalttafft,
SykysyisiStd sysistä,
SoonnoiSto tolroiftSto.
Itse noin sanoiksi saatti:
"Annikki sisorueni!
Suoppo poito polttinoinen
Hipiälle hiettömälle,
Iholle alastomalle;
Suoppo faatiot fapofet
Uitimille uittomille,
Säärille sosuttomille;
Suoppo hotjatto sininen
Päälle poion polttinoifen;
©aoppa farfakauhtanoinen
paalit haljakan sinisen;
Suoppo uSfotto utunen
Päälle sorkokouhtanoisen;
©aappo soopko sahmottatnen,
Puhki pilroien puhuja,
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Läpi metsän läässöttäjä,
HiivutTille hiettömille."

Siitä seppo Ilmarinen,
Sokojo iän ikuinen,

250, 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.

255

260, 2ljoroi farttteleroi
Meren htetaharjuloita,
©tmofalmien simutse,
Leppäharjuin hartioitse.

Jopa hauttu baUiioita,
Linnan luppa luskutteli.265

©ano Pohjolan isäntä:
"KäyöS tyttö fatfomahan,
Mitä halli hauffune»!,
Linnan luppo lusfuttatvi."

270 Sytti »uarti »astooroi:
"Empä ennätä isoni,
Mimi on suuri joul>etta»»a,
Kiwi suuri, jouhot hienot,
louhoja -mähäroättnen."

275 Sano Pohjolan isäntä:
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"KäyöS otto fotsomohon,
Mitä halli haukkunen,!,
Linnan luppo luStutomi."

Åtta mar i woStoawi:
280.

©ano Pohjolan isäntä:
"Ainop' on otoillo fiiret,
Aino työtä tattarilla,
Wuotehellafi menyissä;
Mene ppifa katsomohan."

285,

Poika tuon sanoiksi wirkki:
'Mene itse katsomahan,290,

"Empä torkon ennättäisi,
geipä on paksu leimottomo,
Leipä pofsu, jauhot pienet,
gcipoja ivahävoäfinen.

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.
Käänsi päätä päiroän olle,
Jo näfi toen totisen,810.
Mitä houffu hallifoiro,
Moot, «olio waifutteli,
MuStohäntä häilpttett:
Ajetohon firjoforjin
Moopuolin Simosoloo,
gosfetohon lajwoin suurin
Selän puolin gemmen lohta,

315

Itse Pohjolan isäntä
Pion pirttihin menewi,
Alle fottojen ajaffen,320,
©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,
Se tulewi naimakansa;
Kellen menet tyttäreni?

325.

330.

Ku se Sorjalla ojomi,
Kirjomalla fiidttdroi,
Moopuolin ©imosoloo,
©e on seppo Ilmarinen,335
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Sofojo iän ikuinen;
Suopi kultia kypärin,
Hopehio huomon taotit.
.Ku (osfewi loiwoin suurin,
Punalaiwoin purjehtiwi,
©elan puolin Lemmen tahto,
©c on wanha Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen;

340

Suopi laiwalla rahoja,
Aluksella oartehio.345,

Sille mennöS tyttäreni,
.Ku tuo loiivolla rahoja,
Aluksella oartehio;
Vanhasfo mora porempi,
Jos on nuori nopfahampt."

Niin neiti fanonfo mirfki
"Oi on maammo kantajani,
Oi emo ylentämäni!

350

Eipä meitä ennenfdnd
Ei ole mpotynä rahoin,
Äin' on ilman annettuna
Urohille pyytämille,

355

Miehille anowaiplle;
Sille saanen maommosen!,
Ku on fompuctt takonut,
.Kirjokannen kalkutellut."

360

Siilon wanha Väinämöinen
Oli eelld ennättäjä,
Heti tungcksen tupahan,
Alle kattojen ajaffen,365
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370.

375

380.

386

390.

Itse tuon fonoikfi roirttt,
Owen fuuSfo, alta orren,
Kattilan kotosioilla,
Sakin pääStä loSkcmillo,
Kintohon firroottimiHo;
Sonomi sanalla tuolla,
gaufu tuollo lausehella:
"£>istto minulle ncittd
Ifusefsi puolisofsi.
Äatnatoifefsi lanaisi,
©ioni teroittdjäksi,
Pomoksi päänoloscn?"

Suopo kaunis Pohjan tytti,
Maan kuulu, lueen »valio,

Itfe ennätti fanoo:
"En kiitä meristä mieStä,
Enkä roonhoo uroSta,
Tuuli roie merillä mielen,
Aimot fdrfcroi abatoa,
Vaimo »anhaSta tuleroi,
Ifäroä iällisestä.
Ei ole sinulle neittä
Ikuscksi puolisoksi,
Kainaloiseksi faniflft,'
©ioft lerotttdjdfft,
Poniafsi pdänalafen."
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Kahestoista Runo.
Ilmarinen tullut Pohjolan tupaan fpsyp neit-

tä puolisoksensa. Pannaan funi ennen gemmin-
käinen 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 uuel-
Icen 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 fenenfänäIl-
marisen fera fitrooin neittä foSjomaSta.

>^iitä seppo Ilmarinen
Itse tungefscn tupahan,
Kaiwolsen lotofsen olle,
©anan roirffo, noin n'mesi:
"lof on roalmiS wolmottini,6.
WolmiS wolwoteltowoni?"

Sano Pohjolan emäntä:
"Smpo wolmiS tvaltvattisi,
WolmiS roalmatcltawafi,
Kun so fpnnät kyisen pellon,10.
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■Käärmehisen käännättelet,
©enpä Hiisi ennen kynsi,
gempo marsinki mafotti,
Woornohillo roaSfifitla,
Airalla tuliterällä,15.
Yhä poifani polonen
ÄeSfcn heitti kynnöksensä."

©illon seppo Ilmarinen
Ei färfi fäsin ruroeta,
©oroi sormin fuorroStella,
Ilmon rautaruffafttta,

20.

■Kirvisittä fintahiito.
Otti routoruffafensa,
Nouti ttntahot kiroiset,
Sako rautofet toluksct,
Seräfpfet säärystimet,
Routopoitohin ponihen,
SeräStDÖihen wyöttelihcn.
©iitä kynti kyisen pellon,
Wakoeli maan matosen;
NoSti kyitä kynnökselle',
Ääärmchiä käännökselle,
©ano tuolta tultuansat
"Jo mo kynnin kyisen pellon,
Wafoelin maan matosen,
Käärmehisen käännättelin;
Onko malmis wolwottini,
Valmis njatwateltaroani?"

25.

30

35

Sono Pohjolan emäntä:
"Ompa roalmtö wolwattisi,4u
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Valmis »volwateltowop,
Kun suistat fuet saloista,
Paistat forhut konkohilto,
Aino lehmäni leivitti,
Soppo tammoja polofen."45,

©illon seppo Ilmorinen,
Saloja iän ikuinen,
Seki suitset teräksiset,
Päitset routoset rokeiti.
Niillä suiStaroi futosct,
PdiSti karhut fanfahitta,
Poni suet suitset suuhun,
Päitset 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?"

50,

65

60

©ano Pohjolan emäntä:
"Jo on -malmis wolwottip,
Valmis roolwateltawop,
Kun soot suuren suomuhauin,
giiffuroan folon lihoman,
Suolta Suonelon joesta,

65

Manalan olontchesto,
Verfotonno, nuototonno,
Ilmon muutto pyyroyfsettä;70.
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Jo on syönyt soonk! mieSto,
Suhonnut tuhon urosta."

Jopa tuskiksi tuleroi,
gäylemmäksi lonkiomi;

75. SafoiDt kokon tulisen,
Wookolinnun »alfiatfen,
.Koprat ,rouoSto o»»i ,
SeräkseStd temmottimct;
©iiroitlen siottelekscn,

80, Kokon kynkkdluun nenille,
gented lekuttelewi,
genti Suonelon joelle,
Yfsi siipi reettä »viili, M
Soinen tairooja tosoili,
Nokka luotoja lotosi,
Koprat merta fuoproeti;
genti hauin pyydntdhdn,
Hirmuhampahon hokuhun.

85.

Suli hauf! hangoteöen,
Veen koira roengotellen,
dit' oo houki pienen pien!,
Eikä hauki suuren suuri:
Kieli kohto kirweswortto,
Hompohot haroman roarrcn,

90.

95. Kita kolmen kosfen merta,
©ettäronko seitsemisen.

genti fotto liitätellen,
Isketellen ilmon lintu,
dii' oo kokko pienen pieni,

100. Eikä kokko suuren suuri:
Kalewala. . I<l
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105
Toinen roetta roiepratti.

giiteleffcn, lootelefsen,
Katteletten, fädnfeleffcn;
Kefsi svuren suomuhauin,
LiiffuiDon f.ilon lihoman,
Iskewi foloa tuota,

110

Kocrin selkähän fowohti.
©illon suuri suomuhauki,

Stiffujo folo lihowo,
Painovoi foton kynimen,115

©en on suu fatoa sylta,
.Kita fuufi koSkellisla,
Keli »viittä kirweSwortto,
Knnnct »iittä miifatetta,

Siipi tatrooa tapasi,

Alle selwien wesien.
Niin kokko kol)otteleksen,
Ilmahan ylenteteksen.
Nosti mustia muria,
Päälle sclroicn wesien.120

giiteleffen, looteleffen,
Sofi toifeSti foferoi,
Yhen iéfi kynsiänsä
Hauin hirmun hartioihin,
Veen koiron koukkuluihin,
Soisen iski kynsiänsä

125.

Rautaselle kalliolle,
Vuorelle teräksiselle.
Kilpisty firocStä fynsi,
Kolpistihen fallioSto;\SO.
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Jo hauli sukeltelcksen,
Ween wenfate roeoffen,
Kynsistä kokon kymmen,
Vaakalinnun roatpahiSta.

Siitä kotto rautafopro135
Kohta kolmasti kokewi,

Varsin iSfeä tapasi,
ISfi fiinnt fpnsiänsä,
Saipa hauin Eynfthinfä,
Veen koiron foprihinfo,140,

NoSti suuren suomuhauin,
Ween tvenfalen wetäwi,
Aito aaltojen sywicn,
Päälle fetwien wesien.

NoSti siitäfi ylemmä,145
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,

Katkesi ukolta kaari,
Kuulta sarwipaä sakara.

Sillä seppo Ilmarinen
Sai on suuren suomuhauin,
Liikkuman kalan lihawan,
Tuosta Tuonelan joesta,

16Z.

160.
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165

170

175

180

185.

190.

Manalan olenteheSto.
Ei mesi weellen tullut
Kalahauin suomuloista,
Ilmo ttmoUen hajosnut,
.Kokkolinnun höyheniltä.

Siitä seppo Ilmarinen
Otti weitsen huotrastansa,
Päätä poiffi pohfomahan,
Vatsa Hotti »viiltämähän;
Itse maisteli mofua,
Itse riipo rintopäitä.

Pään on marsin poikki pahko,
Vicpi Pohjolan tupahan
Anopille oiitehifsi,
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Tuoss' olis ikuinen tuoli
Hywän Pohjolan tupahan."

Siitä seppo Ilmarinen
Sanan wilkko, noin nimesi:
"Jo nyt kynnin kyiset pellot.
"Käärmehiset käännättelin;
Jo suistin suet saloista,
Paistin karhut konkohilto;
Sointi suuret fuomuhauit,
giiffumot kolot l!ha»at,
Suosta Suonelon joesta,
Manalan alontehesta;
Jofo on roatmis roalroattini,
Valmis rootroateltaroani?"

©ono Pohjolan emäntä:
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"Pahoinpa sinat loait,
Kun sd päätä poiffi pahfoit,
SBotson morfin Hotti laSfit,
Vielä riirooit rintapäätä,

195. .Kanssa maistelit mafua."
Sillon seppo Ilmarinen

Itse tuon sonoifsi mirffi:
"Ei sooliS roiotto sooho
Poikoilto paremmiltotto,
Sooti Suonelon joesto,
Monolon olontehesto;
lof on wolmis wolwottini,
Wolmis roalrooteltorooni?"

200.

Sono Pohjolan emäntä:
205. "Jo nyt on wolmiS »volroottisi,

Valmis roolroatcttaroasi,
Jo nyt on neito koSjottuno,
jäähyt foSfo kaupittuna,
Ilmariselle fepollc,

210, Äoinoloifeffi fonofsi,
Ifufeffi puolifoffi."

Anto omon tpttärenfd,
Sonon wirffo, nom nimesi:
"MiStä tiesit teltomoinen,
Kuulit fultani omena,215.
Sdmdn neien fpntyrodffi,
Impyen ylenerodfsi,
Kun on nuoti neitpemme,
Wosto fosmaroa kanamme?"
goulo lapfi lattialta,220.
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Poika pieni pankon päästä:
"Siitä tiesi teltamoinen,
Kuuli kultasi omena,
Isopa hywälta kuulu,
Kuulu kullalta mereltä.
Juoksi purret puittomia,
Wenot wäljia wcsia,
Tuoen täytensä eloa,

225.

Aluksensa aarteita.
230. Ia siitä tiesi teltomoinen

Kuuli fultasi omena;
Emopa hymältä fuulu,
Kuulu fullaSto toisto;
Nosti leimat leppeheSti,
Syöttiroierahot roälchen.235.

Käwi kujat kuurullahan,
Saamat länkämäisillähän;
Airoon ommo attafuopa,
Aimon oiko huomenessa,
Mäfähti fcwättoritso,240.
Kewätuuhi uHotteli,
Heinän hienon fjeittäjätä,
Palosen porantojoto.

Jo siitä tiesi antoinen,
Kuuli kultasi omeno:
Aiwon aika HuomeneSso

245.

Noki nousi nuorafeSta,
©arou paffuSta pokeni,
Kuulun neitosen foiSta.
Sukkuloinen suikohteli250.



151

Kärppänä fiwen raossa,
Piufahteti pirran piikit
Sittana puun kupeessa,
Ääärilouto käännähteli
jDroroana oksapuussa."255.

©iitä Pohjolan emäntä
Itse tuon sanoiksi »hirtti:
"Kaiken sykysyn sanotntt,
ÄeSfutin tämän ttroään:
Salrooome piilopirtti,
Piilopirtti pifforoinen,
Neien fongoSto futoa,

Saoin sorfoo kutoo.

260.

goatiomepien! pirtti,
Pienet piiloiffunaiset,
Missä neittä piiletello.
Päätä fosso faSroatella;
Pah' on neitonen folata,

HirouS pitfa piiletcllä,
Hywä on hepo salato,
guorajouhi suojoello.

265.

270.

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,
Kilroon neittä foSjomohan
Sepon Ilmarin kerolla."

280
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Kolmastoista Runo.
-Voimistetaan 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 mehi-
läiseltä saapi yheffän meren takoo tuotua mettä,
jolla olut käytetään. Nousee olut, fohooo ylen
iDoimallifefft, uhfoo roontect astiastaan katkoista,
jos laulajoa, ci heti tuotane. Etsitään hätätilas-
sa laulajoita, ci sooho kunnollista. Aina uhkaa
olut. Niin wiimmen pannaan kutsut liikkeelle roa*
rottamallo faiffi futfua roonha SBäinämoincntt
Pohjolan pitohin, gemminfäincn roaan yksin kut-
sumatta heittää, gähtee orjo matkalle ja futfuu
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,
Joukon suuren syötdwälsi?10.
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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,
lolf on yfsi Aunuffeäfa,

20. Soinen Surjon tunturilla,
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 yönpitdwi,
Härän hännällä lepäsi.

Etsitdhdn iskidtd,
30.

.Katsotahan footojoto,
Vienosta Venäjän maatta,
.Kauniaista Karjalasta,

35. Suomen suuritta tiloilta,
Ruotsin maasta rohlioSto,
Saman riitin nitamaaSta,
Sämän mallan wotnojosta.

gäfft ullo iskemähän,
Polmonen pitelemähän,40.
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Wirokinnas wiilcmähän;
Härkä päänsä häilahytti,
Mustat silmänsä mulisti,
Ukko kuusehen kawahti,

46.

60.

Palwonen pajun nenähän,
Wirokannas kannon päähän.

Ukko kuusesta toruwi,
Palwonen pajun nenästä
Wirokannas kannon päästä:
'Kun ma tullen toisen kerran,
Toki saanen saalihiksi
Sata saawia lihoa,
Werta seitsemän wenettä,
Kuuta kuusi tynnyriä."

55. Eipä toiste tullukkana,
Eikä sen erän perästä.

Etsitähan iskiätä,
Katsotahan kaatajata;
Etsitähan Tuonelasta,
Manalasta maanki alta,
Etsitähan, eipä löytty,
Haettiyin, ei hawattu.

Mies pieni merestä nousi,
Uros aallosta yleni,

60.

66. Eikä uros pienen pieni,
Eikä uros suuren suuri;
Pystyn peukalon pituinen,
Kolmen sormen korkeuinen:
Alla maljan maata mahtu,
Seulan alla seisomahan.70.
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Port' on poltoilla eesfä,
Hiivus kannoilla tafono,

Päässä poasincn fypäri,
Jaloissa firoifet kengät,
Veitsi fultanen fäeSfä,
Hopioinen huotra tupolla.

75

Jo tapasi töppäiänsä,
Sonni suuri fortojonfa.

Heti fun näfi eränsä,
Ruhto nisfohon rutosti,
Sorti sonnin polmillehen,
Kylin moohon fyyfdhytti.

80

Soifo paljon soolihifsi?
Vähän soopi soolihifsi:
Soto fooroia lihoo,85
Sota syttä mokkoroo,
Verta seitsemän »enettä,
.Kuuta kuusi tynnyriä,
Hproän Pohjolan pitohin,
©oriolon juotnintthin.90

Siitä Pohjolon emäntä
Itse tuon sanoiksi rontti:
"Mistäpä olutta saanutta,
Sohi taaria poncmmo,
Näille häille hanttimille,
Pioille piettäroille?

95

En tieä tcfoo taotin,
Enfä syntyä oloscn."

Huubuivi humala puusta,

Vesi roinasta xvil)tl\i,100.
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Otro pellon pientaresta:
"Konsa me koolle foammo,
Konsa koolle ja koholle!"

Osmotor oluen seppä,
Kopo kaljojen telia,
Arwelee, ajotteleroi:
"Mitä tuostoki tulisi,
Jos panen pa'on tulelle,
gaiton keiton kiehumohon."
Otti otrosen jproiä,

105,

110.
Kuusi otrosen jyroed,
Seitsemän humalan päätä,
Vettä kauhoo kohekson;
Niin poni paon tulelle,
Soitto hiton kiehumohon.115.

Kuu ttmiä fuumettihin,
Kesä wettä keitettiin,
Solo puito poltettihin,
Solo puita, saari maito.
Konso foiffi fotsohtowi,
Katfal)taroi, kairoahtaroi:
"MiStäpä sowunen saapi,
Auer ilmahan ajoksen.

120.

Suottapa farounen soopi,
Auer ilmahon ojofsen;
©aroti soorello paloroi,
Suli niemen tutfomeSso,
Pienikö foan tutefsi,

125.

Suuri paimofen polofsi.
Osmotor oluen seppä,130.



157
Kopo faijojen tefiä,
Kesän feittärot olutto,

Salmen taatto rofcnti;
Pani otraista olutta
Puisen uuen uurtehefett.135

Sai oluen panncheksi,
Ei saanut hapanneheksi.
Arwelee, ajattelewi,
Sanan wilkko, noin nimesi:
"Mitä tuohon tuotanthe,
Iakuta kutsuttanehe,

140.

Oluelle hoppomefsi,
Kaljalle kohottimeksi."

Hpro' on tyttö Pohjan neiti,
©e on soma sormiltansa,145
Aina liukas liikunnolta,
Aino kengältä kcpiä.
giiffu siilon liitoksella,
gooho keskilattialla,

Yhtä toisto toimitteli
Kohen kottilon fefellå.
Näki puikon lattialla,
Otti puikon lattioita,

150

Kotfeleroi, fääntelewi:
"Mitä tuoStoki tutisi
toivon faunihin käsissä,
Hywän immen hyppysissä?"
Jo konto latoon kätchen,
Hymän immen hyppysihin.

155

160. Kopo koksin kämmeninsä,
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Hykersi molempinenso,
Molempain reisihinsä ;
Synty mottia oromo.

Niin se neuo poifoanfa,
erämaistansa opasti:165
"■Draroant lintuseni,
Orpolapsen! omani!
Juotte tuonne, kunne fäSfcn,
Kunne fäsfen jo fehotan,
Mielusohon Metsolahan,170
Sorttohon Sopiolohon;
Nouse puuhun pienofehen,
Soilen torholotmosehen,
Jottei fotto fopraf-ip,
Eifä iSIiS ilman lintu.
Käpy pure fäpeSfäp,

175

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,
Kolmannen roähän toitaban,
Mietufahon metfolohon,
Sorttohon Soptolahatt.
©teli' on kolme forpifuusto,
Neljä pienoista petäätä,
Nousi puuhun pienofehen,

185.

190.
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Saitett torholotwofehen,
Eifä loffo foproiSfunno,
ISfenynnä ilman lintu.
Katkasi fäpyä fofsi,

195, Päitä lehmän leittoeli,
Kämyt kätki fpnithinfd,
.Kääräjt fäpätchensä,
Niin konto kowon kätehen,
Hp»ätt immen hyppysihin.
OSmotor oluehenso,
Aapo pisti foljahanso,
di oto olut hopoto,
ditå nouse nuori juoma.

200.

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,
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225.

230

235

240,

245

260,

Hywdn immen hpppyfthitt.
Kopo koksin fdmmeninsd,

Hykersi molempinenso,
Molempthin reisihinfd;
Synty näätä kultorinto.

Niin fe neuo nddtednsä,
Orpolastansa opoSti:
"Näätäseni lintuseni,
Orpolopseni omani!
Mene tuonne, kunne fäsfen,
Kunne käsken jo tehoton,
Kontion timitololle,
Metsän korhun kortonolle.
Siellä karhut toppeteroat,
Kontiot kowin eläwät;
Koprin kuonoo kokoa,
Käsin woohteo »valuta,
©e forma faraon kätehen,
Suo ololle OSmottoren."

Jopa toisi näätä juoSto,
Kultalintu liihätello,
Pian juofft mattan pitfän,
Välehen »alit lyhyet,
Joen poitti, toisen pittin,
Kolmannen roähän roitahan,
Kontioniiroifololle,
Karhun louhifartanoOe.
Siellä forhut toppelewot,
Kontiot foroin eläroät,
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.

285

Orpolapsen! omani!
Lennä tuonne, kunne käsken,
Kunne fäSfen jo tehoton,
Ylitse meren ybefsän,,290

Niin se muo lintuansa,
Mehiläistänsä opoSti:
"Mehiläinen lintuseni,

Meri puolen kymmenettä.
Suo fttnoa sumissasi,
Äonno mettä koopuSsosi,
HelemäSto heinän päästä,
Kukon kultasen nenästä;
Ne konna foroon kätehen,
Suo ololle OSmottoren."

295

Mehiläinen meiän lintu
Jopa lenti, jotta joutu,
Pian lenti motton pitfän,
Wälchen roolit lyhyet,
Meren poiffi, toisen pitfin,
Kolmannen wähän «itohan,
Ylitse meren yhefsän,

300

305 Meri puolen fymmemttä,
.Suurin uutehen tupahan,
Patroofen loettomahon.
©iell' on netti nuffununna,
W»)öwoSki roalahtununno,
Kupehill' on kultaheinä,310
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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',
Tahto maahan tyyraella,
Lattialle lainehilla.

Pantihin olut punanen,
Kalja kaunis käytettihin.
Nassakkahan tammisehen,

330.

335. Tynnyrihin pienosehen,
Tapin waskisen warahan,
Kiwisehen kellarihin.

Olut tykki tynnyrissä,
Kolja feiffu fellorisso:
"Kun npt juojani tulip,340.
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345.

350

355

360,

365

370

goffioni laittelcisi,
Kunnollinen ujoni,
gaoullinen laulajani!"

Etsittihin loulojoo,
gooulliSto loulojoo,
Kunnollista kukfujoo,
Kaunista korehtioo.

gohi on tuotu laulajaksi,
Houki kunnon fuffujofft;
Ei lohcSso laulajoa,
KuonasuuSso futtujoa,
gohcn on leuat lonfallohon,
Hauin hampahat hajalla.

Etsitähän loulojoo,
gaaulliSto laulajoa,
Kunnollista fuffujoo,
Kaunista forehtioa.
gops' on tuotu taulojofsi',
Poifa kunnon fuffujoffi;
Ei lapsessa laulajoa,
.Kuolasuussa kukkujoo,
Ääni on lapsen lamjennumta,
Pufjct suuhun puuttununno.

Niin sano olut punonen,
Noitueli nuori juoma,
Nossokosso tammisessa,
Sopin »vaskisen tolana:
"Kun ei tuoa lauloioa,
gooulliSto loulojoo,
Kunnollista ujoa,



165

375

880,

385

390.

395

400

Kaunista forehtioa,
Potkin poikki rcanteheni,
Ulos pohjani porotan."

©illon Pohjolan emäntä
Pani kutsut kulkemohon,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Ohoh piifo piffarainett,
Orjoni alinomanen!
Kutsu rohroasto fofohon,
Miesten joukko juominkihin;
Kutsu köyhät, kutsu futjot,
.Kutsu rujot, kutsu tammat,
Rujot rein reutuellos,
Rammat rotsohin ajcllos,
Sofiat menehin sono.

Kutsu wanha Wäinämöinen
goillifeffi touloiofft,
Elä futfu Äaufomtetta,
Elä lieto gemminfaistä,
Se on lieto gemminfäinen
Ahti oinofi torofa."

Orja tuon sonoifp mirtti,
Kpsytteli, lausutteli:
"Mistä tunnen Kaukomielen,
Kusta lieto gemminkäisen?
En tieä 2lhitt kotia,
Äaufomielen kortonoo."

©ono Pohjolan emäntä:
"Hyroin tunnet Kaukomielen;
Ahti saarella asumi,
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Veitikka mesien luona,
Loojimmon lohen koholla
.Kaufoniemen lainalosfo.
Koukomielen silmä katsos,
geufo pitkä gemminkäisen,
Ahin suu tväliiten määrä,
Nenä «veitikan nykerä."

405

Suopo piika pikkarainen,
Raatoja rahan alonett,
.Kutsu rohwohon fofohon,
Miesten joukon juominfihin;
Kutsu furjot, kutsu köyhät,
Kutsu rujot, kutsu ronnnot,
Rujot rein reutueli,

410

416 3?ammat rotfohin ajeli,
Sofiat menehin souti.

.Kutsu roanhan Väinämöisen,
gaulajan iänikuisen;
Se on faunis Kaukomieli,
©enp' on heitti kutsumotto.420
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NeljästoistaRuno.
Äofoufuu rahwaS Pohjolanhäihin, wäwy roh-

woon fcsfillä. Wäwyn hewofeSto huoli piettyä,
käytetään itfetti tunjoSfa, jofo founiisf! siiwottu-
no näyttää ouolto, ettei efinnä helposti tutaffana.
Supoon tullutta katselee waSto tarkemmin kyntti-
län wolfiollo wäwpä anoppi jo kiittää fauniin
tnuotofcfsi. Suoaan olutta, jofo nyt Väinämöi-
sessä tapaa laillisen laulajansa. Vaatii Ilmaris-
to Väinämöinen ferollifefft. Ilmarinen ci sano
fyläSfä fehtoaroanfo, kehottaen Väinämöistä woon
yksin laulamaan. Niin laulelee Väinämöinen ja
toiroottao »vastaista onnea toisteli PohlolaSso yh-
tä iloseSti elettäväksi- Oluen juotua jo laulettua
syöttää kaiken rahwaan Pohjolan emäntä yltäfyl-
läjillä ruuilla.

Pohjolan emäntä
Oli ulkona olio,
Veräjillä miepoajo.
Äuuleroi kumun fujotta,
Raunolta reen rafftnan.5.
Loi silmänsä luotehelle,
Äaänti päätä päiivän alle.
Jo näfi mäen tuleroon,
SBäropnfä mäen tuleroan.
©anon »»irffo, noin nimesi:10.
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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,
gentämällä licwchetto.
KuuS' on fullaiSta läleä
Vempelellä ttlttumoåfa,
Seitsemän siniotusta
Rohlehello laulamassa."

30.

Jo tttmu lujasta kuulu,
Aisan kalke faiwotieltä,
On wäwy pihalle saawa,
Wäwyn fanfa kartanolle,
gaps' oli pieni lattialla,

35.

40. Poifa pirtin permannolla;
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gaulo lopp lattialta,
Poika pieni permannolta:
"Pois pojat, uloS urohot,
Pihalle pisimmät miehet,
Rinnuksia riisumahan,
Rohkehio raastamahan."

45

Jo ulos urohot saiwat
Pistihen pihalle miehet.
Siell' on Pohjolan emäntä;
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Kylän pojat kyyhkyläiset!
Dttootes wawyn öronen
Maskisista waljahista,

60

JRahfehtSta rautopsta,
Wesofista »vempelistä,
©ulffupéta futtfulotåta,
Piehtoroio pchmiällä,
Safafella tanhuolla,
Nurmella mcpnufoHa,
Maalla maf fanforwofella,
Jottet korwo kotkioip,
Puolikona pois tulisi

66

60

Kylän pojat kyyhkyläiset!
luottootes wäwyn öronen
Kultasesta faiwosesta,65
Herafesta hettehestä,
Sulewasta, täytymästä,
gähtehestä läikkymästä.
Älta kuusen fuffatattvan,
Älta penpän petäjän.70
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Apottootcs roäropn öronen
Pestyin ofrin, IcStmn leirotn,
Keitetyin fesäsin wehnin,
©urrootutit fuwirutthin.

Kylan pojat fyyhfyläifet!76,

Wiefööte wäwyn öronen
SofimmoUc tonpuolle,
Soimelle ylimmäiselle, ,

Vakkaselle roaSttfelle,
Äoropalle kullitulle.
SitooteS roäropn öronen
Äuttasthin koltsasihin,
Routosehen renfosehen,
Sontmifchen potfahafen.

80,

Mahtuuko roärop tupahan
Kamanan korottamatta,
Kpnnpkfen alentamatta,

85

Owiseinän ottamatta,
Siwufeinan siirtämättä ,
Periseinän päästämättä?90.

Ei mahti wäwy tupahan
.Kamanan korottamatta,
Kynnyksen alentamatta,
■Ciroifeinän ottamitta,

©iwufeinän siirtämättä,
Periseinän päästämättä;
SBärop on päätänsä pitempi,
KorwolliSto forfiampi.

96

Kamanat ylentpöhöt,
gofin päästä loSttmatta,100
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Kypärin kohottomatta '.
Kynnyfset olentuohot,
Ettei fengätlän kuluisi,
gerofäifi hienot heimot!
£>roet ilman owoutohot,
Ilmon käsin fosfemotto,
Peulolon pitelemättä!"

105

Jo roorop sisälle soopi,
Alle fottojen ajaffen;
"Jolo tääll' on penkit pesty,
Joko lattiat lafajitu,

110,

Joko on sillat stiroottuna,
gufittoifet lautasella?

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

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

120,

Päältä poifitfe tuhatto.
©iroufeinä on siilin luista,

Periseinä petran luista,
©roiseina oSmon luista,'
Kantona karitsan luista.

125

Orret on omenapuusta,
PotsoS puisto päähfehiSta,
guoSlouto lumpchiSto,
gofi lohnon suomuloista.130,
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gottia on roesin wanuttu,

Pöytä fullin tttjaeltit,
Rahi rauaSto rokettu,
Penkit pienistä rohoiSto.

Uuni uusista kiroista,135.
Ponko saksan poosiloisto,
Kiukoo meren liroista,

Korsina Kaleroon puisto."
©iita seppo Ilmarinen

140. Itse tungefscn tupohon:
"Serwe tännetti jumala!
Huonehesen honkasehen,
Pirttihitt pctäjäisehcn,
Alle kuulun kurkihirren."

145. ©ono Pohjolon emäntä:
"Serme tänne tultuasi,
Sänne pieneheit pesähän,
MotoJaifehen mojohon.

Kylän pojot kyyhkyläiset!
IStttttoote meiän märopa150.
©elin feined sinistä,
Päin pöyteäpunaista,
Köhin fulloisto ftoloa,
Rinnoin riStirahroahaiSta,

155. 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
Meren ruomon ruSfcuifet,175.
Meren kaislan Uauncuifet.
©opipo pikonen siivulle,
Konomorjo kainaloihin.

Ohoh piilo pittorotnen,
180. Kylän paraS palkkalainen!

Suo olutto fuoppifella,
Konna fafpforwafella,
Noille futfuwteraljtlte,
Kutsuloille funnioifsi.
Anno tuopin totta tehä,
Söiisi wonteheti »t)ifoo,
JuoSta olwen orren päästä,
Simon rooornojen sisästä,
Noille kutsuroierohille,

185.

Kutsuloille kunnioiksi.190.
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Jo on wiikon juomat pontu,
Soatu olroset oluet,
Noille futfuwierahille,
Kutsuloille lunniottft.

195 Suop' on piilo pittarainen,
Raatoja rahonoloncn,

200.

205
Kutsuoloille funnioifsi.

Siinä soi olut punonen
gaffiansa, loulojanso,
Kunnolliset fuffujonso,
Kounihit farchtianfe.210,

Soi olutta tuoppifella*
Konto foksikorwosello,
Noille futfuwierahille,
Kutsuloille kunnioiksi.
Anto tuopin totta tehä,
Wiisiwontehen wikoo,

Juosta olwen orren paosta,
Simon waarnojen sisästä,
Noille futfuwierahille,

Olipa wanho Wäinämöinen,'
Wirren ponsi polmuhtnen,
Porohino laulajina,
Sictäroimpinä runoina.

Ensin ottowi olutto,215
Siitä laululle rupesi,,
Soille wirtten työnteliHen.

©ono wonha Väinämöinen
"Isannät imehtelewät,

220 Emännät ojottelewot:
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225,

230

235

240,

245

250

Joto eitin juoman fehnon,
Pahonfo panin oluen;
.Kun ei loulo laulajamme,
Hprefsi hymät runomme,
Kufu fultaroierahamtne,
Ilotfe ilofäfemme.

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

JoS ei muut liharoot laula,
SBereroämmät roierettcle,
Niin mä laulan laiho poika,
MieS roeieton roieretteten;
goulon laihoilta lihoilta,
Kupehilto kuuttomilta,
Saman iltomme iloksi,
Päimän kuulun kunniaksi.

Onko tässä nuotifesfa,
NuoriseSso kounoseSso,
SäSsä fuuresfa fu'uSfa,
Ilossa ison alassa,
Ku ponis käen kätehen,
Hoott toifehen ahon,
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Loulooksemme hywiä,
Porohio ponnokfemme?

Sina seppo Ilmarinen,
gonkoni, emoni lapsi!
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."

255

260,

265 ©illon seppo Ilmarinen
©onon roirtto, noin nimesi:
"Me yhen ernofen löpset
§)hen fantomat fopofen,
Vhen peipposen pefcmat,
§)hen sotfon suorittamat,
Harmoin yhtchen yhymmä,
©ooummo fanclemahan,
Näissä Pohjolon pioiSfa,
Soriolon juomingissa.!

270

275 goulaisinpo, toitoisinpa,
gouloisin minä fotona,
Woon en fehtoo kylässä,
Kylan naiset nauraneroat;
Piiat piilon piStaneroät,
Miehet mieron herjanneroat280,
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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:
"Kun ci toisto tullittona290.
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,
Olosct jokena juosta,
Meet »virtana roilota,
Käissä Pohjolon turoissa,
©Orioton solwoksiSso,
Allo kuulun kurkihirren,

305,

310. Alla kounihin kalotten,
Kalcwala. 12
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lällä tämän isännän,
Elinajalla emännän.

guojo koston fostaohon,
Ponkohon jumala palkan,
Emännän' cteifetjen,
Isännälle pöyän päähän,
Pojalle rahin nenähän,
.Kettäpuuhun tyttärelle,
Jottei roaStafan katuisi,
Yönperästä peljästyisi
Näitä häitä juotaroia,

315

320,

Pitoja piettätviä.
En mina mitatta rooita,

Enkä tarfon taiottano;
Herännenkö, heittänenkö,
guonenko, lopettanenko.
Soinen loulon, laulun laiton,
Otsot korsin, tien ofafin,

325

Kerin »virteni kerälle,
Sowittelen fommeloUe,330.
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,
Noissa Pohjolan pioisso,
Sariolan juomingissa.

345

Siilon wanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi rontti:
"Onlo tässä nuorisossa,
Nuorisossa faunofeSfa,
Käwiä Suonelta oroa,
Manalatta wääntieä,
Reki uusi laottani,

250,

Ratsu on rolentooni?"
Sefä nuoremmat sanoroi,355

Jotta wanhemmot fanoroi:
'Eule tässä nuorifoSfo,
Sässä juuressa fu'uSfa,
.Käroiä Suonelta oroa,
Manalalta maäntiea,
Riki uusi loatiop,
Ratsu on rafentoap."

360

Sillon wonha Väinämöinen,
goulo ja iän uinen,

365 gäksi Suonelta oroa,
Manalalta määntieä.
Itse Pohjolan emäntä
Syötti suin sulossa »voissa,
Koprin fuorcfottoroisfa,
Noita futjuwierafjia,370
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Kutsuloille lunnioifsi.
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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5.

WiiestoistaRuno.
©oohoon roiimntcnfänä roaltnihifft morsian ja

työnnetään Ilmariselle. Muistuttelee roielä emo
jo iäksi lähteroänfi koista. Sästä Joroin huoles-
tunut morsian kaikki sanoo entiset loimotuksensa
olleen miehelle päästä, nyt päästyä toisin ajattele-
man. 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.
©ano Pohjolan emäntä
Ilmariselle sepolle:
"Mit istut isoni poika,
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Weljes roonhin roolrooStettt?
Istutfo ifon hyroyyttä,
Wai emännän armautta,

Noimofonson founeutto.
10

Pirtin pienen molfeutto?
Et istu ison hywynttä,

Et emännän armautta,

Naimafansan founeutta,

Pirtin pienen malfcutta;
IStut impyen hyroyyttä,

16

Neitosesi armautta,

Valmattisi roalfeutta,
20 Kanaroarren faumutta.

©ulho roiljon roeljycni!
SBuotit wiikon, »vuota »vielä,

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

Sulho miljon melipeni!
Vuotit iviifon, wuoto wielä,
Ei oo rootrniS roolroattisi,
Suorinut ikisopusi;30
WaSt' ou hierna hternotcttu,
Soinen hicmoteltaroana.

Sulho wiljon roeljycni!
Viikon muotit, wuoto wielä,
Ei oo malmis wolwottisi,35
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,
ÄanSsa faupattu fananen,

60, Kun olit rofos rahalle,
Käpäs Utta antamahan,
Kiewäs kihlan otontohon.
Etpä aion nuori neiti
Vii pääsi ymmärrellyt,
Äahcn puoliisi katsellut,
Jos looit koutun foupon,
Ikä on koitti itkeminen,
Wuosi wotterret;taminen;
Kun läksit isan koista,
Siirryit syntymäsiolto,
Emosi clontomailta,

55

60.

.Kantajasi fartanolta.
Jo mikä sullo mielen otti,

Muta hoikion hajotti,
65. Mofomolto mielemältä

Kylän foifen miisaholto.
Kun läfsit isosi luota,
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Oman emosi elolta?
Niin tytär ison fotona
Kun kuningas linnassansa.
Niin miniä mieholossa
Kun monli SBcnäehella.

70.

guultt yöksi lahtcroäp,
Käyä päiiväksi fäkesit,

75. Soiwoit kuuksi futfewaft,
Puoleksi poikeltoroasi.
Etpä yöksi lähfcnynnä,
Etfä päiwäfsi Umnpt,
Etkä kuuksi futtenunno,

80. Puoleksi poikettanunna.
Jopa jouwuit wiifommofft,
Polroemmolsi potteöttse,
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 isompi,
Kynnys hirttä forfiampi,
Kerron toisen kertoessa."95.

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,
Äor»allt§ta 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.
En låbtttånå ilolla,
Enkä riemulla eriä,
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SäStä kullasta foista,
län nuoren istumasta,

Lähen hoikko huolissani,
IfäroiSfäni eriän,

130

135
Hangella hamosen toimi;
Jottei äiti' ääntä fuule,
Eikä iso itkuani.

Mi tiettänä mieli muien,
Mieli muien morsianten?
Niin on mieli miekkosien
Kun keroäinen päitvän nousu,
Minun on mieleni polosen
Kuni myötäwän heroofen,
Sohi tamman foupittowon,
Elikk' ostetun orihin.

140.

145.

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

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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160.

165

170

175

180

185

Soit scpänfi fett mokoman,

Itse tarfimmatt takojan,
Seppä spöpi felmän leiroän,
Selwemmän sepän emäntä.

Soit miehen mellon färoiän,
Uron formen kolkuttajan,
Ei fen koirat foiSso maata,

Pennut pchfusso leroatä.
Kolmasti tänä feroäinä
NoSfut on nuotiotulilta,

Horoannut harousialta;
Kolmasti tänä fcwäinä,
Harou pään on harjaillut,
Varpa wortolon sukinut.

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

Suhot roillan antajoa.

El' oo neiti milläkänä,
Emon tuoma tuollakana;
Ei ole tällä fulhofello
Oioroiertä otratonto,
KongoSmiertä fakrotonto,
SBcsiroiertä wehnätöniä.
Ompo tällä fulhofello
Purnoncn joka purolla,
'2lumanen jofa aholla,
gepiffoifet leipämaina ,
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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,
Toisessa emän alassa,
Perehessa wieiahassa,
Ei niinkun omon koissa,
Oman wanhemman warassa.

210.

Ellos sie sinä ifänä,
215. Kuuna fullan molfiono,

Sowoton tolohon mennö,
Michueton micholohon.
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Solo topojo kysyro»,
Sopojo talo pahafi;
MieS on mieltä koittelen»,
MieS mieltä cpäpätöki.

220.

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,
SBeljeä tvaroamincn.

Kuule neiti kun fonelen,
Vaimo wonho laufuelen;
Pia torfat hiiren format,

240. Seromät jalat jäniksen,
Nisät nuoret notkuttele,
Kaula peSty kaarruttele,
Niinkuu tuore tuomen lolma,
SBoSta foSmomo fotoja.

245. Elä suihko futfunotta,
Eläkä räämi rätsinättä,
Elä kengättä fehojo.
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250,

255.

260,

265

270,

275

Kuule Wielä fun sanelen,
Vaimo wonha lausuelen;
gaoi willafet hornuet
Vhen Millan fplftfeStd,
Keitä ottofet oluet,
Mafujuomat maltohifet,
Vhen otrosen jymästä,
Kolmen puisen pottoffetta.

Pese penkit tiloin, aamuin,
Pöyät ttsfipäiroällätt,
gottio wesin roolellos
Wiifon päästä wiimmestäfi.

Kuule wielä fun sanelen,
Vaimo wanha lausuelen;
di jotta talonett roaimo
Aino pirtissä ofua.
Maoa on fujot fuurullonsa,
gääroät länkämöisinänsä,
Sieltä toimeta tupahan,
©iell'on lapsi itkemässä,
Pieni peitellen sisässä,
Eikä laufu lapsi rutto,
(Soolo kieletön sonoo,
Onko wilti toitto nälkä,
Ennen kun tulewi tuttu,
Elitt' äitin ääni soopi.

Kuule wielä kun sanelen,
Vaimo roanha laufuelen;
Pia lusikat lu'u§fa,
AStiosi atmelusfa,
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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 päällä wonguttoo.
Siesi 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 emällä,
Kolmonsi jalan polulla.310.

"Kun ci sitte siitä huoli,
SuoStofono ei totelle,
Oto ruoko ruoivoStoSto,
Saraheinä fankohalta;

315 ©aron syrjällä syfeo,
Äoroputa forttchcUo,
RuoSfafclla ruokofello,
SBttfafetta willafella.

Kun ti wielo siitä huoli,
SuoStafana ei totelle,320
Oto roitfo wiiafoSta,

Ofso foiwun onfelmoSto,
Suoppa turfin heimon allo,
Solon toisen tietämättä;
©illa houo hartioita,325

Pehmitä perälihoja,
ElloS filmiä siwello,
Elä forana fofeta;
Suostapa kyty fysyisi,
SuoSta oppi orroeleisi:
Onfo se sven repimä,

330

Voi on forhttn foiroelema?"
Neiti porfo huofafeffe,

Huofosefse, henfäfctte,
Suru Cpämclle ponihen,
Vesi silmille wetthcn,
Itse itkulle bpxåptxy,

335
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©anon voittto, noin nimesi:
"En mtnafdn ennen ollut
Mustin muita neitosia,340.
Äatpcampt roeen kaloja;
Sulin muita mustemmaksi,
Kalpcammoksi kaloja.

Millä mattan mommon maion,
Millä isoni hywyyen?345.
Kiitän mä iso sinua
Entisistäni eloista,
Parahimmista poloista,
Murkfinoisto muinopta.

Kiitän ma emo sinua
Nuorro tuuroiteltuoft,
Pienosno piettyäsi,
Moion ruokitettuasi'. <

350.

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 nyt sintsi tcrrochefsi,
Sintsi lautasiltoinesi;

Kalcwala. 13
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870

375

380.

385

390.

395

Jääppä piho terwehefft,
Piho pihlajaisinesi'.

Jätän faiffi terwehefp
Maat jo metsät marjoinensa,
Jarroet sootti soarinenfa,
Äanfohot fanerwtnenfo."

©tilon seppo Ilmarinen
Koppo neien forjahansa,
Itse tuon s noifsi wirffi:
"Jää nyt Pohjola hywästi,
lääfät faiffi terwehefft,
Kaiffi mäntyset mäellä,
Puut pitfät petäifössä,
itatajatfi fanfatjilla,
Koiffi mooSso marjon worret,

SBefatfi roeen sisässä,
gepän lehmät, foiroun fuoret,
Kuusenjuuret, terwas kannot."

Ajoa kahattelcwi
Noita Pohjan rannifoita,
©imosolmien siwutse,
Hietaharjun hartiotfe;
Kosi oljasfo orofen,
Soinen nettofen nisissä,
lilf' on loiollo refosen,
Soinen neion rcitofttla.

Neito porfo huofafefse,
Huofofeffe, henfäsefse:
"Vilu on olla wtttin alla,
Koitto forjaSfa eleä."
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Ajo mottoa wahäfen,
Pitturnisen pulahteli;
Neiti päätänsä kohotti,400
Knsytteli, lausutteli:
"Mi on tästä poitti juoSsut,
Ku on kurja kulkenuttno?"

Itse seppo Ilmarinen
©anan wirtto, noin nimesi:405
"Jänö on tästä poikki juossut,
Jänön poika pottutcllut."

Neiti tuon fonoifsi rontti:
"Parempi olisi olla,
Parempi olettelisi,410
Jänön juokseman jätillä,
Kouttupolmen polkumillo,
Muni korjosfo koston."

©illon seppo Ilmarinen
415 Murti suuta, wäänti pääto,

Murti mustoa homenta.
Ajoa fohattelemt;
Ajo mattoa wahäfen,
Pikkuruisen piirohteit.

Neiti päätänsä kohotti,420,

©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 juoffeman reeSfä,
Ketun käyän fetffofcSfo,
Muni korjoSfo tosion."

©illon seppo Ilmarinen
Murti suuta, määnti päätä,
Murti mustoo harocnto;

435

Ajoa fahatteleroi.
Ajo 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,

450, Parempi olettelisi,
Kontion kiwikolosso,
Karhun louhikammariSfa,
Kun tämän kosion reessä."

Itse seppo Ilmarinen
455 Murti suuto, määnti päätä,

Murti muStoo harocnta,
©anon mirffo, nom nimesi:
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460.

465

470,

"Elä huoli netti potta,
Kun saat fofian fotihin,
Syöt sä roettfcttä lihoa ,
Juot olutta lauhoitta."

Ajowi kohottelewi
Noita Väinölän ohoja,
Kolewalon konkohio;
Virkku juoksi, motto joutu,
Reki wieri, tie lyheni,
Jalas paoftnen potsosi,
Aiso foirounen kolosi,
Kopio tuominen kolahti,
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 mor-
ponto, kiittää emännän, isärmän, patroogfon, s«o,
jan naisen jo faifen futsutohwoon.

kumu fujalto kuulu,
Kuulu luoto ruoSfan roiske,
Rannalta reen rotsina,
Aison folle fatrootieltä.

Itse äiti Ilmorisen5.
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,
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Miero päiwän noufentoa,
gopfet maata monfiffoisto,
Selot tcrrooista roenetto,
Mie on uotin poifooni,
poifooni minnoani.20.

gähes nyt fohti näitä maita,
Kohti näitä fartanoita,
Ifon foomille turoille,
SBonhemman morustomille."

©e on seppo Ilmarinen25
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,
Mallasi imantehena,
Saitko neien, rooitfo linnan,
Sorritfo sottweräjän,

35

Haukutitko linnan hallit,
Itketitkö linnan immet,
Nauratitko linnan naisen,
geroititfo neien lemmen,
Anopissa fäyeSsäp,

40

Apen luono ollessasi?
Jo tuon naan kyselemättä,

Atrooan anelematta;45.
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Jo on fotfo suojassasi,
Mana fainaloifcSfaft.

Kenpä toi tämän ivolehen,
Sulhon tyhjin tullehefft,
Ratsun jouten juossehelsi?
Eipä sulho tyhjin tullut,
ditå ratsu jouten juossut;
On mitä oron weteä,

50.

giinohorjon liifuteDa.
Nouse nyt lorjosto loria,55

Hywä lahja loitiosto.
Nouse ilman nostamatta,
S)lene ylentämättä;
Jos on nuori nostojasi,
Vlpiä ylentäjäsi.60
Pote jotta jolofsello,
Soinen poiffipuolifello;
AStu tietä temminfäiStä,
Moato mafson farroalliSto,
©ifosen fitittamäistä,65
Potfahoifen polfomaiSto,
gompohon lotsottamoiSto,
Heroon harjan hieromaiSto

Astu hanhen oSfclillo,
Saputa lomin jaloilla,
Noilla peStyillä pihoilla,
Kounihillo kartanoilla,
Apen faamillo pihoilla,
Anopin afeftamillo,
Kyyn fyllo emillä,

70

7ö
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Näönoino oStumillo.
AStu sintsiä sileätä,

Sorsanluista sottuttclc;
Jo täällä tänä kesänä,

80. Sana suurena fttrocnei,
Oroet oino oufieli
Oroellisto iäistä;
Äafafet fäsertelihen
Sormuskättä sulfioiSto;

85. Kynnykset kykertelihen
Hienohelmon hcmpujotéto

Jo täällä tänä kesänä,
Sana suurena suroeno,
Siivuin sintsi sttrtelihen
Sintsillistä piroojaista;
Perm pirtti pyörähteli
Pirtillistä ppyhfioista.

90.

Jo täällä tänä kesänä,
Sano suurena furoena,

95. Silta soitti sorsanluinen
Sillallista seisojoisto;
gofi kultanen kulip
goen alta ostuJoista;
Iffunot itottclihen
Ittunotfm istujoisto.100.

Jo täällä tänä kesänä,
Sana suureno suroeno,
Aittoset olentelihen
Aitallista oukojoisto;
gääroäfet lähentclihen105.
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gääivällistä läänioiåtä;
Sonhuoifet toontelihen
SanhuaHista tawia.

Jo täällä tänä kesänä,
Sana suuteno fuwena,
Aion ammo aifolehma
Aikawihkon antajaiSta;
Mäkähti fcroätforitfa
Palasen parantajaiSta;
Kesäuuhi ullotteli

110.

115
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,
goutokotto lapsinesi!125

Serwe kuu, terwe kuningoS,
Serroe nuori naimakansa!
Eipä täSs' oo ennen ollut,
Eikä ennen, eikä etten,
Saman joukon juoleutto,
Saman fonson kouneutto.

130

Sulho wiljon weljyeni!
OsottcleS ostettusi,
©ooin matfoin moksettusi,
Suhanstn lunastettusi'.135
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140.

145

150.

165.

160.

165

Soitto sen, jonfo fofesit?
Käfesit fäföscn tuoa,

Maalta roalftan maitta,

Kuletello futtuloisen.
Jo tuon nään kyselemättä,
Armoon anelematta,
Soit käkösen tullessasi,
Maalta mattian walitsit,
tulettelit kukkulaisen.

Hywä mutso, kaunis mutfo,
Mutfo wolkion werewä!
H-ywinpä oissa kuuluit,
Syttönä ison koiSso,
Hywin kuulu kuun ikäsi
Miniänä mieholoSso."

Siitä äiti Ilmorisen
Syötti, juotti wierohio,
©»otti svin sulako woiSfa,
Koprin fuorefoffaroissa,
Noita futfuwierahia,
Kutsuloille funnioiffi.

Jo oli wiifon juomat pantu,
©aotu ottafet oluet.
Noille futfuwietohille,
Kutsuloille funnioifsi.

Oipo fupit kuttusillo,
Voit ivarpaloitehillo,
Oli kySta fyllin syöä,
Kyllin f»)6a, fyllin juoo,
Noilla futfuroicratjillo,
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Kutsuloille kunnioiksi.

Jo huuhto humala parran,
Waohti parran roalfoatt,
Olut juoffi orren päästä,
Sima »vaarnojen sisästä,170.
Koille futsuroierahillc,
Kutsuloille funnioifsi.

Mutapa tuossa fuffuiaffi,
Lailliseksi laulajafsi?

175, 2öafa roanha Väinämöinen,
goulojo iän ikuinen,
Itse lauluille rupesi,
Soille wirtten tpontelihen.
©anowi sanalla tuollo,
goufu tuollo lausehella:
"Eipä täSs' oo ennen ollut,

ditå morfin roosto liene,
Sämän sulhon tenhoutto,
Saman morsion fontuutto,
Sämän tufun tittpeutto,
Nuorison imortmtto.

180

185.

Ketäpä mä tässä fiitän?
Emännän mä ensin fiiton.
Kenpä täss' eho emäntä?
Ilmotin eho emäntä.190,

Pannut on otroset oluet,
Mofuiuomot moltohiset,
Imelät hänen itunsa,
Mafiat on moltoscnfa,
di oo iskulla itunsa,195
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ditå maalla maltafenfa.

Ei hän furrunna susia,
Pelännyt metsän petoja,
MatlaSteitä matkatessa,
Saunahon somoteSsonso.
Ei hän foufullo kohinut,
Aino foprillo kohenti,
Kämmenellä käännätteli,
©omittcli sormillansa.

200

205 Ilse leipo leiroät suuret,
Isot talkkunat taputti,
Hproän joukon juominfihin,
Hproän ral;roahoti remuhittt;
Syötti mierohot roälchen,
NoSti leiroät leppiaSti.210

Emännän mä ensin kiitin,
Kiitän itsensä isännän.
Kenpä täSs' on pää pätcroä,
Päiroän päällinen omena?
Ilmarin iso isäntä,215
Se täsf ompi pää pätcmä,
Päiwän päällinen omeno.

©e on suolto suojat soonut,
Suojat faanut, hirret tuonut,
Seinät solwanut fotolta,220.
Hirret hirmulta mäettä,
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,
Vuoto kiitän patroaSfant.
Ken on pantu patroaSfafft,
Ken otettu oppahaksi?
Kylan paroS patroaSfona,
Kylan onni oppohino.

230

235 Ompo meiän patmoskolla
Paita päällä palttinainen.
Pääll' on haljotto sininen,
Päällä poion palttinaisen;
Heimot hietoo »vetämät,
Maata maksan forroollista.240

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
Parta fullan palmifoisso,
Kutrit kullan fuorfuroiSfa,
Ompo meiän patroaSfalla
PääSfä kultonen kypäri,
Päällä kutrin fultolotwait,
Puhfi tairoofen puhuja,

250.

255
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gäpi metsän läässöttäjä.
Jopa kiitin patroaéfant,

Wuoto kiitän foajan naisen.
MiSt' on faotu faojan nainen,
KuSt' otettu ollollinen?260.

Suoli'on sootu saajan noitten,
Suoli' otettu ollollinen,
Sokoo Sa an linnan,
Uuen linnan ulkopuolto.

Eipä roietä sicltofona,
Ei perän pereäkänä;

265

Mist'on sootu saajan nainen,
KuSt' otettu ottatlinett?

Suoli'on saatu fooiannainen,
Suolt' Otettu ollollinen,270
Vienon päälliltä mesiltä,
Mopoilta aukeilta.

Eipä roielä fieltäjono,
Et petän peteäfänä;

275 Miat'on footusoojon 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,
Soojan noisen sirkut silmät,285
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Muni tahct tairoahalla,
Saajan naisen soopfo suuri,
Muni pysty pilxvtn kokko,
Saajan naisen faappohoifet,
Kuni hanhuct haroullo.290

Ompo metan saojon naisen
.RaulaSfa heltat helmet,
Käet on fullon fäärilöiSsä,
Sormet fullan sormuksissa,
.Rorroot fullon foltuSfoiSfa,
©ilmäripfet simfufoisfa.

295

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,
Älta on kun aamurusko,
Päältä on kun päiroän fotte

305

Olipa huollat hopiat,
Rahataskut tanterilla,
Meiän futfuroierohilta,
Kutsuloille kunnioiksi.810,
Sengoin teillä, morfoin meillä,
Polttinoin fylän pojilla,
Alttiitoin fplän akoilla,
Neljin tiunoin neitosilla.
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