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Seitsemästoista Runo.

Lemminkäinen kuulee wäen Pohjolan pitohin jou-
tuman. Pani kotvin pahaksi, kun itse kutsumatta
oli. Lähtee kotia ja alkaa kuitenH walmistellate.
Kieltää lähtemästä äiti,monta surmaa matkalla,
monta petillä pojallensa pelkäämä. Ensiksi häntä
tulisen kokon wahtoawan, jos siitä selmittäisihen,
tuliseen hautaan saaman. ©iitäfi päässeen käär-
mejoukolta Pohjolan kujilla elikkä susilta ja kar-
huilta pihalla surmattaman, pääkallon seipähän
nenään pantawan. Wähan näistä huolima lähtee
aiottuansa Lemminkäinen monta neuoa ja »varotus-
ta, miten oletellate, emolta saanut. Waeltaa,
pääsee surmista, tulee Pohjolaan. Sano Pohjo-
lan emäntä pahoin sattuneen, kun jälempata et
tullut, juomien wielä panematta, ruokien keit-
tämättä oleman. Kysyy Lemminkäinen niintäpä
häntä ei häihin kutsuttu ja »vaatii ruokaa ja juo-
maa. Tuoaan manhaa pilautunutta juomaa, jon-
ka Lemminkäinen tikoista ja elämistä puhistanut
juopi. Pyytää parempata. Pohjolan isäntä ei e-
nämmin suatscma Lemminkäisen ylpeyttä alkaa
häntä laulamalla surmata. Kun mitättä ei sillä
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5.

10.

15.

20.

wotttanut, niin »vaati häntä miekoille. Aapaan
ulos, aletaan mieMain miteltyä tapella, jossa Lem-
minkäinen cnsifaroahuffella laskee pään toiselta.
Laulaa siitä koko Pohjan pereen hajalle, paitsi e-
tttännän, joka häntäki yleroampt laulouutta kansaa
Lemminkäisen fostofft.

Ahti saarella asutut,
Kaufo niemen fainalossa;
Dli pellon fyntämässä,
Mainion roafoamasfa,
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen;
Dli foraalta foria,
Komin tarffa fuulennalta.

Kuuli futsut fulferoafft,
Ratsut joufon juofsemafsi;
luohtu juoni mielehensä.
Toinen aimohon osasi:
Nyt on Pohjola pioissa,
Salajouffo juomingissa.

Murti suuta, roääntt päätä,
Murti mustoa haroenta,
Heti heitti kynnöksensä,
Maon fesfitvainiolle;
Nousi maasta tatfahtlle,
Kohta lahtemi kotia,
Luofsi atnofeit emonsa,
Tykö roaltatvanhempanfa.
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Sano tuonne saatuansa,

Sano emolle efinna:
"Oi emoni »vaimo wanha!
Pane ruoka ruttosesti
Syöa miehen nälkäisen,
Haufata halunalasen.

26

Lämmitä saloa fauna/
Pian pirtti riumuttele,
Josfa mies puhasteleffen,
©ueffen urosten sulho."

30.

Suop' on äiti Lemminkäisen
Pani ruoan ruttosesti

3a Syöä miehen nälfäisen,
Haufata halunalasen,
Vhen pirtin lämmitessä,
Vben saunan saapuessa.
. Siitä lieto Lemminkäinen
Otti ruofoa rutosti,40,

Meni saunahan saloa,
Sami kylpihuonehescn;
Siellä mies puhasteleksen,
Sueksen urosten sulho.
Sano tuolta tultuansa:
"Oi emoni roaimo roanha!
Tuo tänne sotisopani,
Kanna roainomaatteheni,
loill' ennen kdmin soissa,
Hdtdhäissd häilähtelin."

45

50
Emo ennätti kysyä:

"Kunne lähet poikueni?
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MetsdUenko wai merelle,
Wai on hirwen hiihantohon,
Waiko suurehen sotahan,
Tasapäähän tappelohon?"

55

Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!
En metsälle, en merelle,
Enkä hirwen hiihantohon,
Enkä suulehen sotahan,
Tasapäähän tappelohon;
Lähen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominkihin.

60,

Tuo mulle sotisopani,
Manhat roaittoroaatte ven«,
Häissä hailpteltatvnni,
Pioiéfa pieltämäni."

65.

Emo kielti poikoanfa,
Nainen miestänsä epäsi,
Epäsi faroetta kaksi,
Kielti kolme Luonnotarta,
Lähtemästä Lemminkäistä,
Hymäit Pohjolan pitohin:
"(Si sua kutsuttu finne,
Ei tarkon tahotakana."

70.

75.

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Koira kutsuen menewi,
Hywä ilman lvkkelclse;
Tuoss' on kutsut kuunikuiset
Terässä tulisen miekan,

80.

Myölla kalpani käressä.
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Suo tänne sotisopani,
Marsin roaino»t>aattchem."

85 Tuop' on äiti Lemminkäisen
Yhä kielteä faferot:
"Ellos lahkö poikueni
Pimiähan Pohjolahan,
Monet on kummat matkallasi,
Isot tielläsi tmehet;90.
Kolm' on furmoa fominta,
Kolme miehen kuolemata."

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

95 Sano surma ensimmäinen,
Ensimmäinen roiimmenenft."

Sano äiti Lemminkäisen:
"Se on surma ensimmäinen:
Menet matkoa wahäsen,
Pääset tietä päiwäyksen,
Tulewi tulinen koski,

100.

Koskessa tulinen luoto,

Luowosfa tulinen koituu,
Koiwusfa tulinen kokko,
Kokolla tulifet kynnet;
Sillä suu tulin palami,
Sitä kiiran lämpidrot,
Höyhenet tulin rooluroi;
S)6t se hammasta hioroi,
päiroät kynttä fttfuttaroi,
Sultalle roterahalle,

105

110.

Saamalle käkeäroälle.
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©ano lieto Lemminkäinen:

"Kyllämä sihen keinon keksin,
Mutkan muistan* tien osoan,
Laulan leppäsen heroofen,

116

Laulan leppäsen urohon,
©iroutseni siirtymähän,
SBieretfi »vaeltamahan;
Itse sorsana sukellan,
Elikf allina alennan,
Koprista kokon fynimen,
Maafalinnun roarpafjista.
©ano surma keskimmäinen."

120,

125 Sano äiti Lemminkäisen:
''Se on surma toinen surma:
Menet matkoa wahäsen,
Toki tietä pdirodpkfen,
Tuleroi tulinen järroi,
lärroesfä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna,
Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia kiiviä,
Palamoita Paateroja.

130

135 Sinne on saanut fa'an miestä,
Hukkunut tuhat heroosta."

©c on lieto Lemminkäinen
©anan »virffo, noin nimesi:
"Kyllamä fihcit keinon keksin,
Mutkan muistan, tien ofoatt,
Teen minä lepästä miehen,
Utön hongasta hotafen,

140
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145

150,

155

160.

165,

170.

Kylpiäksi kuuman saunan,
Kuuman faunan rautalanan,

Mastan rautafen keralla.
Itse lienen löylyn lyöjä,
Alla lautojen asunen;
©ano surma jälkimmäinen."

©ano äiti Lemminkäisen :
"©e on surma kolmas surma:
Menet roteldfi »vähäsen,
Pääset siitä päiroäpffett,
Näkymille Pohjan portin,
hautausten ulmomille;
Aita on lautanen rakettu,
Teräksinen tarha tehty,
Maasta asti taimosehen^
Tairoofesta maahan asti,
Keihäillä feirodstetty,
SSitfaotettu maan maoilla,
Kddtty tirjofdärmehiflä,
Sisiliskoilla sielty,
Hcitt^ hännät häilymähän,
Pääkehät kähdjdrndhdn,
Päät ulos, sisähän hännät.

Maass' on toisia matoja,
Pino pitkiä matoja,
Ylöskielin kiehumassa,
Alas hännin häilymässä.
Yksi on matonen maassa,
Eessa portin poikkipuolin,
Pitempi pisintä hirttä,
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Paksumpi patsasta pirtin,
Ylöskielin ftchahtaroi
Pään »varalle Lemminkäisen."175

©ano lieto Lemminkäinen:
"Mosta kynnin kyisen pellon,
Makoelin maan matosen,
Käärmehisen käännättelin,
Airoan paljahitt katosin;180.
Ei ole siinä miehen furma,
Eikä kuolema urohon.

Otan kyiset kintahani,
Maan matoset roanttufent,
Soilla konnat fopristelen,'

Ilkiät iki puserran;
185

Kytken kyitä kymmenkunnan,
Maljasta» fa'an matoja,
Suo tänne sotisopani
Kanna mainomaatteheni;
Lähen Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominHhtn."

190

Se on äiti Lemminkäisen
Aina fielteä fafemt:
"Ellös mainen poikueni
Lahko Pohjolan pitohin,
Mont' ott surmoa matkalla ,
Isot tielläsi imehet,

195

Monta matkasi perillä,
200. Paikalla pahimmat surmat,

Kolme furmoa kominta,
Kaksi kaikkein kauheinta:
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Kulet Pohjolan fujjatfe,
Astut tietä tanhuatfe,
©ust on fuitjtrenfahissa,
Karhu rautakahlchissa,
©uulla Pohjolan »veräjän,
Ahin aian kddntimesfa.
Suft päälle fuimastaffcn,
Karhu päälle faimistaffen,
Syönyt on sa'anki miestä,
Tuhonut tuhan urosta,

©aattaroi finunfi syöä,
Suuren furmata fukunt."

206

210,

215 ©ano lieto Lemminkäinen:
"Uuhi uunna fyotäohon,
Rieskana rerotttdohon,
Maan et mies pahempikana,
Uros utttelompifana.
Minua onroyöttymiesten «yöllä,
Pantu miesten palfimtöa,

220,

Solmittu uron solilla,
Jotten »varsin jouakfana
Suuhun Pohjolan fuften,
Kitahan fuofaroetten.
Suet panen fuitfet fuuhun,
Karhut rautakahlehiftn,
Sillä fen pahan »vaellan."

225.

Aina fieltarot emonsa:
"Ellos lahko poifueni;
Tulet Pohjolan tupahan,
Sariolan falrooffthin,

230.
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Siell' on miehet miekka »Duolla,
Urchot sotaaseissa,

235 Humalassa hullut kaikki,
Pahat paljo juotuansa.
Laulamat sinun polosen
Omallasi miekkahasi,
Tekemähdsi terähän,
Kantamahan kalpahasi.
Jo on laulettu hymdiki,
lalommatki jaksettuna,
Moituna roäfcroämmätfi,
Saati sie maraton roarpu,
Emon ttihjän tuuroittama,
Marattoman maapottama,
SBielä roinasta toipuma,
Koskesta kokoelema.

240.

245

©at' on sciroasta mäellä,
Tuhat pulmasta pihalla,
Joka feiroäS pddtd täynnä,
Yks on ilman pddtd jäänyt;
Sinä sihen pantanehct

250.

©enfi seipähän nenähän."
Sillon lieto Lemminkäinen255.

Otti miekkansa omansa,
Pam siltahan sysäsi,
Terin työnti lattiahan;
Itse kääntymi käessä
Kuni tuore tuomen latwa,
TaXi faSroaroa kataja.
©..no lieto Lemminkäinen:

260.
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"Ei ote mukan mitta joa,
Eikä kalman katsoloa,
Noissa Pohjolan turoissa,
Sariolan salroofsisfa."

265

Otti jousen jouahutti,
Kasin jousen fädnnällptti,
©anoroi sanalla tuolla,

Lausu tuolla lausehella:
"Sen mä mieheksi sanoisin,
Urohoksi araeleifin,

270

Joka jouseni roetdift,
Äiroerani kiinnittäisi,
Noilla Pohjolan turoilla,
Sariolan falroofftlla."

275

Siitä tieto Lemminkäisen
Luku lähteä tuteroi,
Kasi käski, toinen kielti,
Suonet sormifet pakotti.
Jo saapi sotisopansa,
Manhat roainomaatteheitsa.

280

Etno neito poikoansa,
Manhitt lastansa mafusti,
Owen suussa, orien alla,
Kattilan kalastoilla:

285.

'Poifueni nuorempani,
Lapseni mafamampani!
Jos sie jourout juominkihin,
Tapahut mihen tahansa,290.
Juo puoli pikatiasi,
Anna toisen loinen puoli,
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Pahemman pahempi puoli,
Niin sinusta mies tuleroi,
Uros felroä felftdrot,295
Miesten seurojen sekahan."

Mielä neuo poikoanfa,
Marsin lastansa »varotti,
Pellolla perimmäisellä,
SBerdjtllä wiimmesillä:
"Jos sie jourout juominkihin,
Äapahut mihin tahanfa,

300,

Istu puolella stoa,
Astu puolella aseita,

3u5. Anna toisen toinen puoli,

Pahemman pahempi puoli,
Niin sinusta mies tulewi,
Uros selwa selkiäwi,
Urohoisehen wakehen,

310. Miehisehen joukkiohon."
Siitä lieto Lemminkäinen

Kohta lähtewi koista.
Astu päiman ensimmäisen,
Tulewi tulinen koski,

315 Koskessa tulinen korko,
Korossa tulinen loimu,
Koiwusfa tulinen kokko,
Kokolla tuliset kynnet,
Sillä suu tulin palatvi,
Kita kierän lärnpiämt,
Yöt fe hammasta hiomi,

Päimät kynttä fitfutt«»t ,
320.
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Sultaße wierahalle,
Saamalle käkeäwälle.

325 Mitä huoli Lemminkäinen;
Tapasi on tasfuhunsa,
Löihen kuklaroisehensa,
Otti tetren sulfapa,
Hieroa hitustelewi

330 Kahen kämmenen fefesfä,
Sormen kymmenen forousfa,
©iita synty tetrikarja.
Pemahutti lentämähän,
Niin tetret teholle tenti,
Koppeloifet foiroufolle.335

Tempo tetrenfa tehosta,
Koppelonsa foiroufosta,
Sukasi kokolle suuhun,
Anto appajan kitahan,
Itse tuon fanoiffi roirfft:
"Koffoseni, lintuseni!
Käännä pääsi toisappäin, '

Silmät tuppahan lufitfe,
Päästä etUe matfamicstä,
Lemminfäistä litatenft."
Sillä fen »vaaran »vaelsi,
©tila pääsi päiwäyffen.

340

345.

Meni matfoa roähäfett,
Kulki tietä pikkaraisen
Matkall' ön tulinen järroi,
Idnvessä tulinen saari,
Saaressa tulinen sauna,

350.
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Saunassa tulinen hauta,
Täynnä kuumia firoid,
Patarooita paateroja,366
SultaHe wierahalle,
©aaroalle fd^eärodtle:

Mitä huoli Lcminfäinett,
Ukkoa tukoeteroi:
"Oi Ukko ylijumala,360
Tahi taatta tatroahinen!
Nosta pilroi luotehelta,
Toinen lännestä lähetä,
Kolmas iätä iästä,

365 Kohottele koilliselta;
Syrjin yhtehen sysed,
Lomatusten loufahuta,
©a'a lunta fauan »varsi,
Äiehtttele feihäsroatst,
Noille kuumille kiroille,
Palamoille paateroille."

370

Sato Ukko uutta lunta,
Herra hienoista witiä;
Sato lunta sauan warren,

375. Kiehitteli keihäswarren,
Noille kuumille kiwille,
Palawoille Paateroille.
Itse lieto Lemminkäinen
Laulo lautasen korennon,
Poikitse tulisen hanan,
Äprähästa aprahäsen.
Silla sen rowin waelti,

380.
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Sillä pääsi päiroäykfen.

Meni mattoa roähäfen,
Pdäsi tietä päiroäpffett;
Jo näkyivät PohjaN portit.
Paistamat pahat saranat.
Aita on rautatien rafettu,
Teräksinen tarha tehty,
Maasta asti taimosehen,
Vaimosesta maahan asti;
Keihäillä feirodstetty,

386.

390

SBitfastetttt maan maoilla,
Äåättn kitjofäärmehillä,
Sisiliskoilla stelt») ;395
Hännät heittp häilymähän,
Pääkehät kähäjdmahan,
Pddt ulos, sisähän hännät.

Maass" on toipa matoja,
Pino pitkiä matoja,400.
Alas hännin häilymässä,
Ylöskielin kiehumassa.
Yksi on matonen maassa,
Eessä portin poikkipuolin,
Pitempi pisintä hirttä,
Paksumpi patsasta pirtin,
Ylöskielin fiehahtaroi,
Pään »varalle Lemminkäiseni

406.

Mitä huoli Lemminkäinen,
Otti weitsen wierestänsa,
Tupestansa tuiman ravan,
Sillä aitoa siwalti,

410.
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Kädrmetarhoa tapasi.
Kahen puolen aita laatu,
SBitettä roitfasroäliltä,
©eitfemältå feipiähältä.

415

Niin fanorot Lemminkäinen,
Toru toisia matoja:
"Mato musta maan alanen,
Toukka Tuonen fnrroaUincn,
Kutkia kulon alanen,

420

Lehen lemmen juurehinen,
Puun juuren pujottelit»,
Lahofannon faitvelia.

425

430430.

435.

440.

Kuka fun kulosta nosti,
Heinän juuresta herätti,
Tiellä teukallehtantahan,
Maan päällä matelemahan?
Isosiko, »vai emosi,
Waiko »vanhin weljiasi,
Wai nuorin sisariasi,
Waiko muu sukusi suuri?
Turpehessa sun tupasi,
Alla kannon kartanosi,
Asuntosi alla aian,
Alla mattahan majasi.

Sule suusi, peitä paasi,
Kätke kielesi kapia;
Willa suusi, willa paasi,
Willa wiisi hammastasi,
Willa kielesi kapia,
Willanen otus itsekki.



17
Wedte roillaleppehenä,
Painun palkona kuleksi,
©ykerräte sykkyrähän,445.
Kdperrdte käppyrähän,
Tunge Padsi turpepefen,
Mata pddsi mattdhdfen.
Jospa tuotta pddsi nostat,
Ukko pääsi färfidrot450.
Pilroilld pisaroilla,
Rafehilla rautasilla."

©illa tieto Lemminkäinen
Pääsi, fenft päiroäykfen,

455. Meni mattoa »vähäsen ,
Suli Pohjolan pihalle,
©ufi on futtftrcnfahtsfa,
Karhu rautafahlchiéfa,
Suulla Pohjolan roeräjän.
Jo oli syönyt fa'an miestä,
Tuhonut tuhan urosta,
Tahto fyöä Lemminkäisen.

460.

Sillon lieto Lemminkäinen
Tamottel! tasfuhttnsa,

465. Loihen fuffaroischenfa,
Otti »villoja hitusen.
Hieroa utustelcroi
Staben fämmenen fefessa,
©ormen ftimmenen sorousfa,

470. Siitä läksi lammaskarja,
Synty lauma lampahia,
Kehä fieräroiHafta,

Kalcwala. Toinen Os». 3
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Suuhun Pohjolan susien,
Kitahan kitofawetten.

475. Siitä lieto Lemminkäinen
Itse tungefsen tupahan,
Alle kattojen ajaksen.
Owen suussa seisotaksett,
Oroen suussa orren alla,

480. Kattilan katasioilla,
Lakin pdästd laskemilla,
Kintahan kirroottimilla.
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Koria on kutsuttu roteras,
Kotiampi kutsumaton."

485.

©illon Pehjolan emäntä
Sanan »viikko, noin nimesi:
"Ohoh poika Lemminkäisen!

490. Mi sinusta roietahasta;
Tulet pääni polkemahan,
Airooni alentamahan;
Ohrina oluet roielä,
Makujuomat mallahina,
Leipomatta roehnäleiroät,
Lihakeitot keittämättä.
Oisit yötä ennen tullut,
dli päiroeä jälestä."

495.

Siinä tieto Lemminkäinen
500. Murti suuta, roäänti päätä,

Murti mustoa haroenta,
Itse tuon saneiksi roirffi:
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"Sop' on täällä fyömät fpbtp,
Syömät syöty, juotu juomat,
Oluet osin jaeltu,606
Kaljat kannuin mittaeltu,
Pikarit pinohin luotu,
Tuopit roukkohin roroittu.

Panit kutsut kulkemahan,
Sait ratsut samoamahan,
Kutsuit kansan kaikenlaisen,
Sokiatki, roairoasetft,

510.

Stammatft, refirujotfi,
Minun heitit futfumatta.

616 Mintävä tämä minulle
Omistani otristani,
Äolroämistani jyroistä?
Muut ne kanto kauhasilla,
Muut ne tuskina tiputti,
Minä määrin mdtkdelin,
Minä purnoin putkaelin
Omiani ohriani,

520

K:plroämiatu jproii».
Emma »vieras lienekfdnd,

Kun et tehä teoksia,525
ditå oinasta tfetä,
Tuoa härfeä tupahan,
Sarfasddrtä huonehesen;
Uuellen olutta panna
Syöä miehen fyomättomän,
luoa juosfehen urohon."

530

Sano Pohjolan emäntä:
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535

640.

545

650

555

560,

"Ohoh piika pikkarainen,
Orjani alinomanen!
Pane keittoa patahan,
Tuo olutta roierahalle."

Tyttö pieni, tyhjä lapsi,
Pahin astiain pesiä,
Lusikkain luutustaja,
Äapuåtain kaaroistaja,
Pani keittoa patahan,
Luut lihoista, päät kaloista,
Naatit »vanhat naurihiSta ,
Kuoret teiroiiti koroista.

Soi olutta tuoppifclla,
Kanto fafpfotroafella,
Hiiiva alla, roest päällä,
Spot kddrmehet fefellä,
Maot taialla mateli,

Sisiliskot liuahteti.
©ano tieto Lemminkäinen:

"Oh pnä olut punanctt!
Jo nyt jourouit joutaroihin,
Jourouit joutaroan jätille;
Ruofa suuhun fyotäöhon,
Ruhka maahan luotaohon,
SBafemella peukalolla,
Sormella nimettömällä."

Tapasi on tasf uhunsa,
Löihen fuffarotfehenfa;
Otti ongen kukkarosta,
Taskultansa taklarauan,
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Sen laski olwen sekahan.
Mato puuttu onkehensa,
Kyy wihanen rautahansa,
Sata nosti sammakoita,
Nuhat mustia matoja.

Jo juoa karahuttawi,
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Emma liene lempi wieras,
Kun ei tuotane olutta,

565

570.

Parempata juotaroata,
SSararoammatla käellä,
Suuremmalla astialla.
Kuule poika Pohjolaisen,
Itse Pohjolan isäntä!
Anna ostoa olutta,

575

Juontoa rahanalaista."
Siitä Pohjolan isäntä

580 Pian fuuttu ja »vihastu,
Laulo tammin lattialle
UroSta upottamahan.

Lemminkäinen lieto poifa
Laulo härän lattialle
2Be'en lammin lakkimahan.685.

Itfe Pohjolan ifäntä
©uen laulo lattialle
Senki härän pään »varalle.

Lemminkäinen lieto poika
ianlo »valkian jäniksen
©ett futofen fuun »varaksi.

590,

Itfe Pohjolan ifäntä
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695.

600

605

610

616

620

Laulo koiran koukkuleuan
©en jäniksen pään »varalle.

Lemminkäinen lieto poika
Laulo orrelle oraroatt,

Orren päätä juoksemahan,
Koiran tuota haukkumahan.

©itiön Pohjolan isäntä
Sanan roirkko, noin nimesi:
"Ei tälfä piot parane,
Jos ei roierahat »vähene;
Talo työlle,»vieras tielle,
Hyrotltofi juomingista."

Otti miekkansa omansa.
Tempasi tutitctäfen,
©anoroi sanalla tuolla:
".Kuule poika Lemminkäisen!
Mitelkäme miekkojamme,
Äatfettame kalpojamme."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Mitä minun on miekastani,
Kun on luissa lohkiellut,
PääfafutSfa fatfiellut.
Maan fuitenfi kaikitenki,
Jos tass ei piot parane,
Mitelkäme, katselkame,
Kumpafen pitempi miekka,
Kenen fatpa-fattljiampi ,
Sen eelld ftroaUaminen."

Miteltihin miekkojansa,
Äatfettihin kalpojansa,



23
Jo oli pikkuista pitempi
Miekka Pohjolan isännän,
Yhtä ohrafcn jprocä,625.
Yhtä kynnen mustuaista,

Sillon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Sinunpa pitempi miekka.
Sinun eeflä iskeminen."630

Siitä Pohjolan isäntä
Jo lyöä alotteleroi,
Kerran ortefeen osasi,
Kamanahan fapsafeutti.

635 Sano tieto Lemminkäinen:
'Tukela tora turoasfa,
Meren seikka salrooksessa,
SEuroan uuen turmelemma,
Lattiat likaelemma,
Pestyt penkit hierelemmä.
Ldhfdme ulos pihalle,
Pihalla meret paremmat,
Kartanolla kauniimmat,
öuontetvaifemmat lumella.

640

645, Mentihin ulos pihalle;
Lehmän talja löyettihin,
Pihalle leroitettihin,
Senpä päällä seisottihin.

Niin sanowi Lemminkäinen:
"Kuuleöta sa Pohjan poika!
Sinunpa pitempi miekka,
Sinun kalpa kauhiampi;

650
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655.

660.

665

670

675

680.

Soft taiat tarrottafft,
Ennen kun ero tulemi,
.Tahi pdirod pddtyneroi.
Lyöppd poika Pohjolaisen."

Iski päältä Pohjan poifa,
Isfi kerran, iski toifen,
Kohta kolmasti rapasi;
di lihoakan lipasnut,
Mienyt »neriiiirhametta,
Ottant orroaSfettuana.

Suli lyönti Lemminkäisen,
Muoro roettifän roercroän.
Löipä tieto Lemminkäinen,
Laski roeitiffä roereroä,
Isfi miestä miekallansa,
Kamahutti kalmallansa.
Loi on kerran leimahutti,
Pään on laski olkapäältä,
Kallon taialta paita,
Mci kun naatin naurihista,
Emän kaikesta taiatta.
Löiott toisen leimahutti,
©ilpo kun sian lihoa,
Miehen kolmeksi palaksi.

Mäki oli täynnä seipdhiä,
Piha täynnä pytrodhid,
Kaikki täynnä miehen päitä,
Yfsi feiroäs ilman päätä;
Pani pään pojan pdtöfen
©ettft seipähän nenähän.
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©ittä lieto Lemminkäinen

Laulo Pohjolan perehen
685 Äultihin fulajamihin,

Hopeihin helffämihtn.
Yhen heitti laulamatta,

Itse Pohjolan emännän,
Pirtin pienen ppphfiäfft,
Lattian tafasiaksi,690.
Olutkannun kantajaksi,
Stuofien rafentajaffi.

Louhi Pohjolan emäntä
Kotvin fuuttu ja »vihastu;
Laulo Louhi longotteli,
Pataruuhi paufuttett,
Laulo miestä mtefaöilta,
Urosta aseellista,

695

Pään Maralle Lemminkäisen,
Kaukomielen kaulan päälle.700.

Jo fumu kujalta kuulu,
Tomu toisesta talolta;
Jopa tulfiffi tuleroi,
gäytemmdffi lankiami,
Juoa häitä Pohjolassa,
Pitoja Pimentotasfa.

705



26

KaheksastoistaRuno.
Lemminkäinen Pohjolalta tulee kotia. Kysyy

äiti mitä oli huolellilna, oisiko sarkoinroaarrettu,
eli naisin naurettu eli heposinko her;attu. Käskee
äitinsä Lemminkäinen eroältä katsomaan, paanut
roaraUe miekkoja hiroottaroan. Miksi hiroottaroan,
kysdfi äiti. Maltaa miehen Pohjolalfa gemmir-
fäinen tapvaneenfa ja fyfyy neuoa, missä piiltä.
Nuhtelee poifoanfa emo, »varsin oleroanfi, joi mii-
fa, roaarallifen piiltä, kaikissa furman löytämän.
Äuitcnfi roiimmen »vannonutta, ei enää sotia fäyä,
neu poifoanfayheffän meren poiffi faarelle pate-
nemaan. Lähtee, purjehtii, Lemminkäinen, pääsee
perille, fysyy lupaa »venettänsä maalle »vetää. Bu=
roan saanut roetdafi, lähtee saaren fylthin ja elää
siellä htiroin rohfi.:sti tyttöjen fan?fa. Muutamena
huomenena taasenft tyttöjä fatselemaan lihteroä jo
näfi miehet aseita häntä furmataffenfa roatmiételc-
roan. Lähtisi poiel roaan »venerannalle tullut näkee
purtenfaki poltetuksi. Laatii uuen roeneen ja lähtee
saaretta, jota neiet kylldki murehtimat. Ulom-
maksi purjehtinut laskee luomelle roenehen joka
siinä ttfeä fihutteleroi, fun sotaan ei roictäneffä-
nä. Kieltää itkemästä Lemminkäinen lupaa suo-
rastaan sotaan tähteä. Saapi SSeurin toiseksensa
ja ldhteefi. Pohjan merelle tulleetta kylmää pak-
kanen Pohjan akan toimella rocneett Lcmminidisel-
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tå. Oli 'kylmää itfenfi roaan fuitenki hänen
Lemminkäinen lukemalla faapt poistetuksi ja läh-
tee, »veneensä heittämä, maalle. Muistelee siellä
ifäroisfään, miten olifi fauas fotoftsta erinnyt.

>2iitd tieto Lemminkäinen
Nousi maasta ratfahille,
Kohta lähtemi kotia,

Luofft entisen emonsa,
5. Alla pain, pahoilla mielin,

Kaiken kallella kypärin.
Emo ».iltahan tuleroi,

Emo ennätti kysyä:
Poikueni nuorempani,
Lapseni roafaroampani!
Mit olet pahoilla mietin
Pohjolasta tullessasi?
Onko sarkoin roaarrettuna;
Jos on sarkoin roaarrettuna,

10.

15. Mie annan paremman sarkan,
Saattosi soasta saaman,
■Taroottam.au tappelosta."

Sano tieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!

20. Ken mun sarkoin roaarteleift,
Itfe roaiirtaifin isännät;
Maattaisin sata urosta,
Tuhat miestä tunnustaisin."

©ano äiti Lemminkäisen:
Mit olet pahalla mietin26.
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Pohjolasta tullessasi?
Ootfo naisin naurettuna;
Jos oot naisin naurettuna,
©te nato! parempi nainen,
Mereroä Menäeheltä,30
Kaunis Karjalan kylistä."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Oi emoni kantajani!
Ken mun naisin nauraneroi,
Itfe nauraisin isännät;
Nauraisin fatai naista,
Tuhat muuta tunnustaisin."

«35

©ano äiti Lemminkäisen:
"Mif olet pahoilla mielin?
Ootko herjattu heposin;
Joi oot herjattu hepopn,
©ie osta ori parempi,

40.

Ison saamilla eloilla,
Manhemman roarultamilla."

©ano lieto Lemminkäinen:45.
"—i emoni kantajani!
Ken mun herjaisi heposin,
Itfe herjaisin isännät;
Herjaisin sata herooista,
Tuhat muuta tunnustaisin.60.

Oi emoni kantajani!
©äältä fäffihin eroältä,
Pane jauhot palttinahan,
Muote »voita »vaffafehcn.
Muole »voita »vuosi fpöä,55
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Toiseksi stan lihoa;
gdhen töitänipafohon,
Piilojani piilemähän,
Miehet miekkoja hioroat,

60. Käreltäroät keihäiä."
Emo ennätti kysyä,

Mainio roanha tutfaella:
"Mifsi mieffoja hiomat,
Kdrestdrodt feihäiä?"

65. Sano tieto Lemminkäinen:
"Suli työ, satu tapahtu,
Noissa Pohjolan pioilsa,
(Sariolan juomingissa.
Tapon miehen fun urohon,

70. Itse Pohjolan isännän,
Omallani miekallani.
Siksi miekkoja hioroat,
Kärestäroät keihäiä;
En tieä sitä stoa
Kussa piiltä pillomuffen,
Paeta pahan lapasen.
Oi emoni kantajani!
Kunne käsket piilemähän?"

76.

Emo tuon sanoiksi roirffi,
Lausu »vanhin lapsellensa:80.
"Jo sanoinfi poifueni,
Jo »varsin roarottelinki,
Yhä fielteä fdfesin,
Lähtemästä Pohjolahan.

85. Mahoit olla oifiassa,
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Elea emon turoilla,
Oman roanhemman »varassa,
Kantajasi fartattoilla.

Mene nyt tuonne piilemähän,
90 Mene männyksi mäellä,

Katajaksi kankahalla,
Tuho sielläki tuteroi;
Ufein mäkinen mänty
Pärepuiksi leikatahan,

96 Ufein katajakangas
©eipdhiksi karsitahan.'

Nouse loimuksi norolle,
Tuho sielldki tuleroi;
Usein noronen foirou
■Pinopuiksi pilkotahan,100
Hakatahan fyalfopuifp.

Menet marjaksi aholle,
Puolukaksi kankahalle,
Mansilafsi näille maille,
Mustikaksi muille maille,105
Tuho sielläki tuleroi;
Neiet nuoret poimttahan,
Tinarinnat riiroitähän.

Menet hauiksi merehen,
Maksahan merimatehen,
Lohen purstofft punasen,
Tuho sielläfi tuleroi;

110

Mies multa meren näfönen
Äin' on ongella olia,
Aina nuotalla asuja,115
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.Säestämässä färoiä.

Ia menet tuonne piilemähän
Kontion firoifoloille/
Karhun louhifartanoille,
Tuho sielläfi tuleroi;
Mies nuori noentolaincn
Äirroestänfä fittuttaroi,
Keihästä käresteleroi,
Kontio fohataffenfa,
Metsän karhu laataksensa."

120

125
©illon tieto Lemminkäinen

©anan roirffo, noin nimesi:
"Itse tieän itfeimmät,

Paikat arrooan pahimmat;
Oi emoni kantajani,130.
Entinen elättäjäni!
Kunne käsket piilemähän,
Kunne käsket ja kehotat,
Ettei pää pahoin menisi,
Hiivus hieno lanftatft,
Tukka turhiin tulisi,
Marsin kaula fatkiaisi.
Yks' on päiroä miehen päätä,
Tunti tuffoa urohon.

135

140. Miehet mieffoja hioroat,
Keihoja färcäteleroär."

Sano äiti gcmminfäisett:
"Sieän mä roähäsen maata,
Sieän paikfoa palasen,
©pomatontä, lyömätöntä,145
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Miekan miehen käymätöntä;
©ie »vanno »valat ifuiset
Eneä ei sotia fäyä
Kuuna kymmennd kesättä,
Hopianfana halulla,150.
Kullankana tarpehella."

Siinä lieto Lemminkäinen
Jo »vanno »valat ikuiset
Eneä ei sotia käyä

155 Kuuna kymmenttä kesänä,
Hopiankana hatulla,
Kullanfana tarpehella.

©ano äiti Lemminfäisen
"Mene nyt tuonne piilemähän
Yhefsän meren ylitse.160
Meri puolen kymmenettä
Niemelle nimettömälle,
©äärelle sanattomalle,
©teli' ennen isosi piili,
©eka piili, jotta säily,
©nurina sotakesinä,

165

Matnorouonna roaifiana.
©teli' oli meret metenä,
Juoffi olroena jofofet,
Muorct kaikki »voita »vuoti,
Kalliot sian tiboa;

170.

©iell' on hyroä ollaksesi.
Anna! aikaellaksesi."

Siitä lieto Lemminkäinen
Sekä talsi, jolta joutu,175
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Läksi töitänsä pafohon,
Piilojansa piilemähän,
gykfäsi »enon »esille,

180.
Teräksisiltä teloitta.
Nolti päälle purjehia,
Suni männifön mäellä,
Itfe ilturoi perähän,

185.

Niemelle nimettömälle,
Saarelle sanattomalle,
Ylitse meren yhefsän,
Meripuoten kymmenettä.

190.

195.
"Onfo saarella sioa,
Maata faaren manterella,
OStttå »ettetta maalle,
Purtta futroalle kurnota,

200.

Saaren impyet sanoroi,
Niemen netet roaltoaroi:
"Ompa saarella sioa,

205. Maata saaren manterella,

Syönti lairoan lainehille,
SBalfifttta roalfamoilta,

gaaittihen laskemahan,
Solan foiroufen nojaifa.
Melan »alfifen »varalfa.
Tuuli tuu»itti »enoilta,
Aalto tairooa ajeli,

Siinä tieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirfft:

Taaton saamille teloille,
Wanhempani roalfamotlle?"

Kalewala. Toinen Osa. g
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Jos »eät saan rocncttä,
Tuhat purtta puujaelet."

Siitä lieto gemminkäinen
SBetäroi »enofen maatie,
Purren uimalle kumosi,
Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Onko saarella sioa,
Onko maata saaren maalta,
Piittä miehen pillomuffen,

210.

Paeta mäbämäfifen?"215.
Saaren impyet fanoroi,

Niemen neiet roastoaroi:
"Ompa saarella sioa,
Maata faaren manterella,

220. Piittä miehen pillomuffen,
Paeta roähäroäftfen."

Siitä lieto gemminfätnen
©anan roirkko, noin nimesi:
"Onko saarella sioa,

225. Maata faaren manterella,
Yhtä felkänt sioa,
Maata karpion atoa,
Minun leikki lyöäkfeni,
Tanner tansfaellaffeni,
Saaren impien ilossa,
Kassapäien kauneuessa?"

230.

Saaren impyet fanoroi,
Niemen neiet roaltoaroi:
"gapset laihat saaren maalla,

235. giharoat heroofen roarfat,"
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Mitä huoli gemminfäinen;

Käroi fylitfe fylthin,
Saaren impien ilohon,
Äalsapäien fauneuhun.
di ollut sitä totta,
Kuls' ci fymmenen taloa;
di ollut sitä taloa,

240.

Kusf et kymmenen tytärtä;
Ei ollut fitä tytärtä,

245 Ei sitä emofen laita,

lonf on ei matoa maannut,

Käproartta roairouteltut.
Tuhat tunsi morsianta,

©a'an leskiä lepäsi,
©a'an naista miehellistä,
Yhtenä fefäisfä yönä,
©ykyfyisfä rotetinfinä.
Yksi löyty kymmenistä,
Kaksi kaiketi laoista,
Tuhannesta löyty kolme,
Jok' oli piikuen pitänyt,
Neien arroosfa asunut.

260

255

©tila lieto gemminkäinen
Lepptteli niemen neiet,

Ihastutti saaren immet;
Jäi yksi lepyttämättä.

260.

Ei kuullut kukotta nosta,
Kanan lapsetta faroata;
Niin päiroänä ntuutametta,
Iltana monikahana,265
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270

275

280

285

290

295,

Saati liiton nollaksensa
«Kuuuft, pätroänki keralla.

Nousi ennen liittoansa,
Ennen ehtoaifoanfa,
Sami kylitse kylihin,
©enfi impyen ilohon.

©illon lieto gemminkäinen
di nähnet sitä taloa,
Kulf ei kolmea fotoa;
Ei nähnyt sitä fotoa,

Kulf ei kolmea urosta;
Ei nähnyt sitä urosta,
Ku et miekkoa hionut,
Ätrroestänfä kitkuttanut.

©illon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Woi päiroyinen päiroyt nousi,
Armas aurinko kohosi,
Mun polosen pojan päälle,
Päälle'!,kaulani .katalan."

Jäi neiet fpliämattä,
©ylityt makoamatta,
Läksi tuoksi (atroofettfa,
guoksi purtensa polonen;
Jo oli poltettu poroksi,
Kypeniksi hpatettp.

Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpäiroän päälle saaman,
Saatirot »venettä uutta,

Uutta purtta puuhoatvi.
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SOO.

305.

310.

315

320.

325.

Puita puuttu purtten seppä,
Lautoja »enon teliä;
Saapi puuta pikkuruisen,
gautoa ani »vähäsen,
Manhan »värttinän muruista,
Manhan tainnan taittumilta.

©iitä »cistäroi »venettä,
Puista purtta puuhoarot,
©ittd laati laitapuuta,
Puuta kaari kapfutteli,
©iita teljoja tekeroi,
Kanssa airoja asetti.

©ett »venonen »atmihtfp,
Laatineeksi puinen pursi;
Lykkäsi »enon »esille,
Laski purren lainehille,
Mäntysiltä aloilta,
Kuorikiskoilta teloilta.

©Iita läksi Lemminkäinen,
Alla päin, pahoilla mielin,
Kun e.i saanut yötä olla,
Eikä päiroeä elea,
Saaren impien ilossa,
Kassapäien launeusfa.
Itse isturoi perähän,
©anan roirkko, noin nimesi:
"Kupliksi »eno mesille.
gumpehifjt lainehille!"

Suli tuuti, tuon puhalsi,
Suli aalto, tuon ajeli
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330,

335.

340.

345

350,

365.

©elätte meren sinisen,
Ulapoille aukioille.

©iinä itki saaren immet,
Niemen neiet »oikerrehti,
Kun ei purjepuu näkynnä,
Rautahanka haimentanna.
Ei he itke purjepuuta,
Rautahanfoa halaja.
Itkit purjepuun alaista,
Rautahangan haltioa.

Itfe itki Lemminkäinen,
Itfe »airoanen roafetti,
Kun ei saaren maat näkynnä,
©aroiharjut haimentanna.
di hän itke saaren maita,
©aroiharjuja halaja,
Itki faaren impyhiä.
Nenän niemen neitosia.

©iitä lieto Lemminkäinen
Lalkeroi sinillä merta;
Lalfi päiroän, lalfi toifen,
Päiroälläpä folmannella,
Luotti purren luotofelle,
Menehen rocjtfariHe.
©tina itki puinen pursi,
Hankarauta haihatteli:
"Mi minulta laatimalta,
Kurjalta kumoamalta ;
Ci Ahti sotia soua
Kuunna fpmmennä fefänä,
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Hopianfana halulla,
Kullankana tarpehella.

Pääty Ahti kuulemahan,
Kauko luota katsomahan;

360. ©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Eta huoli hongan pinta,
Mene roarpanen »valita,
Mielä saat sotia kärjä,

365. Tappeloita tallustella."
Ahti suorihen sotahan',

Maltoin roairoanett »valoa,
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Miltä saanen miehen toisen,

370. ©efä miehen, jotta miekan,
Ahille soan aroufsi?"

Ompa Tiera tieolfattfa,
Kuuro fuutcmotfilfanfa;
©iita saapi miehen toisen,

375. ©efä miehen, jotta miefan.
Sami fplitfe kylähän,

Teitse Sieran kartanohon,
Miehen toisen tarpehella
Ahille foan arouffi.

380. Isa pääty ikkunassa
Ktrroelroartta »vuolemassa,
Emo aitan kynnyksellä
Kirnua kolistamassa,
Meljcffet »veräjän suulla

385. Korjia fohentamalfa,
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390.

396.

400.

405

410

415.

©ifateffet sillan päässä
Waattehia sotkemassa.

Wirkko isa ikkunalta,
Emo aitan portahalta,
Meljekfet »veräjän suulta,
Sisarekset filtan päältä:
"Ei Tiera fotahan joua;

Walt on nainut nuoren naisen,
Ottanut oman emännän,
Miet' on nännit ndppimdtta,
Rinnat riuahuttamatta,
Kupehet kutkuttamatta."

Tiera pääty kiukahalla.
Jalan kenki kiukahalla,
Toisen kenki lattialla^,
Meräjillä ropotteleffen,
Ulkona folittetekfm.
Otti Tiera keihäänsä,
Ei ole feiho suuren suuri,
Eikä fetho pienen pieni,
Keiho fesftfettahittett;
Susi seiso fuoroerotta,
Warsa juoksi »vartta myöten,
Kasi nauku naulan tiessä.
Syönti Tiera keihäänsä
Ahin feihojen keselle.

Niin läksi Ahin »venonen
Käsiroarsin maalimatta,
Läksi luoen luotofelta !
Suotte Pohjolan merelle.
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420

425

430.

435.

440.

445.

Silloin Pohjolan emäntä
Pahan paffasen lähetti
Suotte Pohjolan merelle.
Itse neuo poikoansa,
.Kun fufin fufimojanfa,
Itfe ilmoin luomiansa:
"Pakko pienin potkiani,
Kaunis kasroateltujani!
Lähes tuonne, funne käsken,
Kunne kälken ja kehotan,
Meren rutjan partahalle,
Äärettömän äprdhälle.
Kylmä soita, kylmä maita,
Kylmä felroiä »efiä,
Kurimuksen kulfun suuta,
Kinahmia ilkiöitä;
Kylmä »veitikan »venonen,
Pursi lieto gemminkdifen,
Selmalle meren selälle,
Ulapalle aufiallc,
lott' ei pääse päiroinänfä,
©etrotä sinä ikänä,
Jon' en jourou päästämähän,
Käy itfe kehittämähän."

Pakko pienin poikiansa,
«Rauni! falroateltujanfa,
Sekä läksi, jotta joutu,
Suonne Pohjolan merelle;
Niin Ahin merellä kylmi,
Kylmi »eitifän »esillä.
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Jopa yona ensimmäisnä
Puuttu fyllin silitellä,
Puuttu fyllä päätä fpynäs,
Satta »iljalta »vihaista.

Niinpä kylmi täyen kylmän,
Wäki pakkasen paleli,
Yhtenä kesäissä yönä,
Syfysyilsä wietittfinä;
Kylmi jäätä fyyttäräifett,

450.

455. Sato lunta sauan »varren.
Aito kylmeä jumalan,

Itse «veitikan roereroän.
©illott lieto Lemmittfäinen,
Itse fauni! Kaukomieli,
Keritsi kirveitä »villat,
Sakut talroen maannehelta,
Suoritteli fufkaftfft,
jaarittelikintahiksi,
Kasin pakkasen piteli,

460.

Kotvan ilman koprilteti,
Tunki pakkasen tulehen,
Rautafehen rauniohon,
Sanoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla laufehella:

465.

470.

475.

"Pakkanen pajuilla synty,
Risuilla roähäripanen,
Iki turmalta isosta,
Emosta epattomasta.
Käärme pakkasen imetti,
Mato maiolla piteli,
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Nänniltä nifittömistä,
Utarilla uuttomilta.
Pantihin nimi pahalle,
Pantihinpa pakkafeksi.

480.

485. Äoiroun juuria kolotti.
Panihen pahat pahaksi,

Heittihen båmpttbmåtfvy
Kylmi kattilan tulella,
Hiilet uunin lietofeDa,

490. Käen naisen taikinahan,
Maisahan heroosen »varsan.

Kesät aloilla ajeli,
Salmet heilu hettehtlfä,
Kylmi soita, toimi maita,
Paleli »vesipajuja,
Pani haa»an paffutotta,

Läksi maita kylmdmdhän,
Aaltoja asettamahan;
Lahet kylmi, lammit f»Imi,
läip' on meri fylmämätlä,
läipäDpeipponen selällä,
Mästäräffi lainehilla,
©enfi kynnet fptmämättä,
Pää pieni palelematta.

495.

600. Joko nyt suureksi fufcftt,
Joko falwoit fauhiafsi?
Sahot kylmeä minua.
Kohotella fot»iant,
Alta jalfoja anella,

505. Päältä kynsiä kysellä. ]
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510,

$15,

S2O.

«125,

£30.

325

fånen Puhurin poika,
.Roman ilman höyhelöinen'.
Ellös nyt minua kylmä,
Ellos päätäni palele,
Ellos roaimo roatpahta,
Elä korotaiofeta;
Kyll' on fulla fytmärntlta,
Patjoki palelemista.
Mene tuonne, kunne käsken,
Pohjan pitkähän perähän,
©iell' on soita kytmdmättä,
Pajuja palelematta,
Kimiä ■firotstämättä,
Sannerta tasottomatta.

Jos ei tuosta kyllä liene,
Suonne ma sinun manoan
Htiett hiilien sekahan,
Lemmon liesikiukahille;
Siellä roairout roalkiahan,
Sunfeut tulen sekahan,
lost' et kuulu kuuna pänä,
©etrotä sinä ikänä.
Tulen tungen sukkahan!
Kekälehet kenkähän!,
Pakkasen palelematta,
Kotvan ilman koskematta."

Sillä tieto gemminkäinen
Pahan pakkasen lumorot,

Heitti latroanfa lähelle,
Uuen purren puutokfehen.
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640.

646

650

655.

660

566

Itse metsohan mctteroi,
Ylöskorpehen kohosi,
Matkoille majattomille,
Teille tietämättömille.

Siinä tieto geromittfätnen
Itse noin sanoiksi roirfft:
"Moi mitta potonen poika,
Jo minä johonki jourouin,
Kuuksi päirodffi kutulle,
läkseni ilman alle.
Itferot emo foissa,

SBalittoroi »vanhempani:
Suoli' on poikani polojen,
Suolla laiton (apjstteitt,
Suonen toukoja paneroi,
Kalman maito kyntelemi.
©aapi nyt minun polofen,
Mun polofen pojaltani,
©aapi pyyt pyhän piteä,
gintuset hyroin lihota,
Saapi kdrppdset farocllä,
SDraroatset jouten juosta.

Niin on niin minun emoni,
Niin on kaunis kantajani,
Äasroatit kanoja paljon,
Koko joukon jouhtenia;
Suli tuuli niin hajotti,
Suli lempo niin teroitti,
Sisaritta sillan taitto,
Meikeiltä »enon hdwitti.
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Oli meitä fun ollki,
Oli ennen oikoinonso,
Siforio suuri sttto,
Meikkojo »eno punonen,
Maan ei nyt nykysin aioin,
Ei felte fanan sanoo;

670

Joko mies fotaurolna,
Kaikki miehet miekka »polla.

Aino muilton mutnofetfi,
Armoon ojat paremmat;575
Aulin tuffana kylilfä,
Hetfutn heinän farroafena,
Moni katso muotohont,
Morteheni roalfottelt.

680. Nyt mä multuin mullikoilla,
Painuin marjoilla pöhöillä.

Sian tieän, fulfa synnyin,
Paikan foifen, fulfo fa!»oin,
En tieä sitä sioa,

685 Äulfo fttollo fohtane»?.
Olen fun jäniksen poika
Suolla soiferrehtamalfo,
Pololla popohtomolso,
Meren rannat juoksemassa,
Someret sirottamolfo,690.
Pohjat kengiltä fuluroi,
Poi! perotot pehmidroi,
Kengän «orret roanhaneroi."
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YheksästoistaRuno.
Synti) potka K:ateroalasfa, Kullerroo nimettä,

joko heti pienenä myöään Ilmariselle orjaksi. Pan-
naan jo!mille työlle, raataa kaikki erikummaselti ja
talon härotfsi. galta soutaroa tapatti lapsen ja
poltti fätfpettfi; kaskea leikfoaroa, loihti maan,
ettei ifänä unelleen metsiltyä eifä halmeen jyroää
saaho; aitaa panema rofenti aion, ettei pfpfonå
päässyt ylitse; soutamassa souti roeneen hajalle;
nuottaa tarpomolfo, tarpo nuotan jo falat pheffi
liiroafft. Panttaan roiimmen karjaa paimentamaan.
Panee emältä paimenelle emäntä, laskee ulos kar-
jansa ja tukee taroaltifet lurout karjan eistymiseksi,
maion karttumiseksi, ohtoa »vasten j. n. e. Ulom-
maksi tullut paimen ewältä katsomo näkee kehnoksi
kiroen leimassa oleroan. Arroelee sen pitkolla e-
männän tehneen ja ajattelee, millä kostaisi. Niin
teroittaa metsään lehmät ja ajaa tilalla kontioita
kotia. Soittoa torroea, lähenee kotia. Sappi at-.

mostansa lypsämään emäntä ja ensin loitompata
fatsellen ihastuu hymastiki karjansa kauneutta.
Saapi likemmä, niin fäyroät kasiksi karhut ja repi-
wdt haarootlle. Rukoilee ukkoa emäntä Kateroan
poikaa soassa menettämään, maan K^eroan poikaki
puolestansa rukoilee ukkoa, emäntä tavilla toppa-
maan. Niin eriäroi Ilmorisesto Kullerroo ja an-
noksen fotoon.
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«Aullerwo Kolemon poika,
Kun estnnä emältä synty,
Heti kohta kolmioilla
.Rotkosi kopoloroyönsä,
Pääsi päälle peittehensä.
Nähtihin hyroä tuteroatt,
Keksittihin kelpootvon;
Mietihitt Menäehelle,
Korjatohon kaupittiin,
Ilmariselle sepolle.

s

10.
Minpä seppo tuolta anto?

Niän feppo tuosta anto;
Koksi kattttatania,
Kolme po'on kuolioa,
Miisi »viikate kutua,

Kuusi kuokan ruopioa
15

©e fauni! Rateroan poika
Heti tuonne tuttuanfa,
Jo päiroänä enftmmätlnä,
Kysy työtä iltasella;20.
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi
"Kull' on työlle uusi orja,
Raoolle rahan alanen?"

25. Pantu on lapsen katsontohon,
Sormipienen souontahon.
Katso laita, fairoo silmät,
Syötti laota, söi itsekki,
gapsen tauillo tapatti,
Kätkyen tulello poltti.SO.
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Jo päimänä toisentena

Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännättä aamuseksi:

35. "Kull' on työlle uusi orja,
Raaolle rahan aknen?"

Pantu onkasken faahantahan,
©otfifoiwun forrantahan.
Sorti puuta kaksi folme,

40. Karoahutti fannon päähän,
Niin huhuta hutahttttt,
Mihellytti, »ierehytti:
"Sini kaski faatuohon,
Koiwu sotfi fottuohon,

4s. Kuni ääni kuuluohon,
Suni »iettche »iheltyl.
dltbbbn »efa »entjo, .
Kanto fa!»ao ifdnä,
Kasfelfa Kalewan pojan,

50. ©olen kullan fotronttolfa.
Hyroän ottaoon orahan,
Elköhön tereä tehkö."

Jo päimänä kolmantena
Kysy työtä iltafeUa,

55. Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
".Rulle työlle uusi orja,
Staaolle rahan olonen?"

Pantu on oion panentohan.
Jopa aitoa paneroi,60.

Kaltwala. Toinen Osa. 4
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Kohostansa kokkohongot
Aioksiks' afetteleroi,
Kokononso korpikuuset
©eipähifft pisteleroi,
Mitsosteli moon mooilla,
Myottt kyillä fäärmehillä,
©isiliskoillo pteti,

65

Itse tuon soitoiksi roirkki:
"Su ci lintuna kohonne,
Sabtn siiroen siuotelle,70.
Etköhän plitfe foako
Alosta Koleroon pojan."

Jo päiroänä neljäntenä
Kysy työtä iltoseHo,
Isännältä iltaseksi,75.
Emännältä aamufeffi:
"Työ orjan nimettäohon,
Nimi työlle pantaohon."

Pantuon nuotan souantahan.
80. ©e fauni! Koleroon poifa

Jo on nuoton soitannassa,
Itse tuon fonoiksi roirffi:
"©ouanfo »väen mukohon,
Moi souan osun mukohon?"

85. Perimies Pelosen poika
Se on warsin wastaeli,
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Jos souat waen mukahan,
Wcat miehuen nojassa/
Wäh' on orjalla mäkeä."90.
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Se fauni! Kalewan poika

Jo souti roäen mufahan,
Weti miehuen nojalfa;
Menon Haapasen hajotti,

96. Katajaiset faaret fcttfo,
kolojahan kaiken kaato.

Jo päiroänä roiientena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,

100. Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nlmettäöhön,
Nimi työlle pantaohon."

Pontuon nuotan tarmoittahan;
Jo ott nuotan tormonnolsa,

105. Sanan »irkko, noin nimesi:
"Tarmonko mäen mukahan,
Panen miehuen nojalsa,
Wai tarivon asun mukahan?"

äßetäjä Menarin poika
110. ©e on warsin »altaeti,

©anan »irkko, noin nimesi:
"Jo! tar»ot »äett mukahan,
Panet miehuen nojassa,
Mäh' on orjalla mäkeä."

115. ©e kaunis Kaleroan poifa
Koppasi mäettä männyn,
Kimen kirstoksi rokenti,
Pooen paino tarpomeffi,
Hongon »varreksi hotafi.

120. Äarporoi mäen mufohon,
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Poni miehuen nojosfa,
Tarpo nuotan tappuroiksi,
Meen »velliksi seotti,
Kolot tiimaksi litfotti.

125. Niin päiroänä tuuentena
Kysy työtä iltasella,
Isännältä iltaseksi,
Emännältä aamuseksi:
"Työ orjan nimettäöhön,

130. Nimi työlle pantaohon."
Pantu on karjan paimenehen,

Saatu lehmien ojohon.
Mit' on orjalle osaksi,

Emdhdksi paimenelle?
135. Seppo Ilmarin emäntä

Leiroän leiporot lerotan,
Alle kaurasen asetti,
Päätie »vehnäsen roenpttt,
Simtn kuorien keselle.

140. Pani orjalle osaksi,
Erodhdksi paimenelle,
Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Eliö! tätä ennen syökö,
Karjan mentyä metsolle."

145. Siitä Ilmarin emäntä
Loiki karjan laitumelle,
Sottomi sonollo tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Työnnän lehmäni teholle,
Hojosorwet hoawikolle;150.
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155.

160,

165.

170

175.

180

Suroetat roottroo roaimo,
Etelätdr luonnon euffo!
Kdy fä for jo fatfomolfa,
SBiitftmälf emännät» roilja.
Kun katsoit katoksen alla,
Niin katso fotottomolfa,
Suni hoijit huonehelfa,
Nmt Horn hottgtkolfa,
Jotta farja founiltutp,
Eiltyifi emännän »ilja,
Ennen fdpmilto emännän,
Katsomilta färjan piian,
Emännän epäpätofett,
Ylen kainun karjan piian.

©uroetar roaliroo »aimo,
Etetätär luonnon eukko!
Syöttelemetisin syömin,
Juottele metisin juomin;
Syötä fullailta kuloa,
Hoptflilta heinän päätä,
Nurmelta mestnufalta,
Metiseltä mättähältä.
„ta tottui tuolta maalta,
Suotta tuomikkopurolta,
Puhu tuohon tonoehep,
Äumahuta fuuluhup.
Puhu ummut kukkahakfi,
Ahoroieret armahaffi,
©uoroieret futafft meefjt,
Hetewieret roierteheksi.



54
Tuoppa tänne tuorehesi,
Kulettele kultiasi,
Kolkitta fohiferoilto,
Ksttnarroan kukattarilta,
Heinän helpehettäriltä,
Kairoahan naroattatitta.

185

Saitoo fultanen furooa
Kahen puolin karjan maita,
Jolta farja roettä joisi.

190 Simoa ptetteleip,
Utorihin uhfuroihin,
Nifthin pafottarothtn.

Poa nifät pakottamahan,
Utarehet untahan,
Puhuntahan moitoputfet,
Maitohutlttt huofomahan.

196

Paljo on niitä ja pahoja,
Kut matonManalle wiewät,
Lehmän tuoman Tuonelahan;
Mäh' on niitä ja hywiä,
Kut maion Manalta saamat,
Lehmän tuoman Tuonelasta.

200

En minä fyfy kylältä,
Taho toiselta talolta,
©aan minä Manatta maton,
Lehmän tuoman Tuonelalta.

205

©u»etat »ali»o »aimo,
Etetätär luonnon euffo!
Heruttele Hermiffiä,

210 Tuorultete Tuorikfia,
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215.

220

225

230.

235

240.

Herofelto hettehestä,
Metiseltä mättähältä;
Tuoa moitoset moruet,
Tuoo ufyfuroot utoret,
Tttrpefjilto tuorehilto,
Morehilto maemmilta,
Tänä suurena suroeno,
Luojan heltcnnä fefänä.

Mielikki metsän emäntä,
SEellerroo Tapion neiti!
Utu paita helma hieno,
Hirnu! kultanen koria;
©ie olet karjan faitfelia,
SBiitsia emännän »viljan,
Mtelofolfa metsololso,
Sarfolfa Tapiolassa.

Kaitse faunofin kätösin,
©omin sormin suorttetlol,
Tuoroos illatta kotihin,
Nisillä pokottoroilla,
Äunturoillo tummelilla,
Utarilla uhkuroilla,
Emännälle etftroälte,
Muorille murehtimalle.

Suippona metsän kuningas,
Metsän hippa holliporto!
©to piiako pihtojoinen,
Katajainen karjan ruoska,
Takoo Topioroooron,
Linnaroaoron ticpehittä,
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Aja farja kartanolle.
Saunan lämmitä panolle;
Kotihin kotonen farja,
Metsän karja Metsolahan.

245. Ohtonen metsän omena,
Metsän fäyjä fälleröinen!
Tehkäme sulat fomtnnot,
Kesärauhat tatfoome,
läksemme, ilmaksemme,

250. Potweksemme, päiwifsemme.
Emma kiellä furtämältä,

«Rarjoam fatsomalta,
Enkä käymästä epeä.
Kiellän kielin koskemasta,
Hammasten hajottamalta,855.
Lihon keski ttiffutnolto.

Metiseni, »eitoseni,
Mesikämmen faunoseni!
Elä sorra fontareittä,

260*Kaaha maion fantajoa.
Kun fa kuulet karjan kellon,
Helkkämän hellän ellon,
Ruoltcrauan roikkauroan;
Toki fotpehen fofeol,

265. ©aao! sommolhuonehescn.
Ääyo! kaiten karjan maita,
Piilten piimäfonfohio,
Kierien kellojen remua.
Karjan fäpelfa mäkeä,
Astu fie mäen alatse;2?0.
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275.

280.

285,

290.

295

300.

Karjan fayessa atatfe,
Mene pe makea myöten;
.Rule siikana siroutse,
Metelete roeen kalana,
lott' ei farja foipohtuisi,
Mikoisi emännän »itja,
Pieni »ilja pillastuisi.

Anna suot fopufin olla,
Solot koitti kouttihino;
Armo käyä käyräforwen,
©otttoreten forkutello,
Såpa soita, kdyä moita,
Kdyä kormen konfohio,
Ettet koske fonttottoita,
Liikuta lipeänättä.l

Jos sulle halu tulisi,
Hampahat haluttclip;
Halkoo tahoa puuta,
Murra muurahaiskekoa.
Metsolan metinen amme
Hopoto hihittelerot
Kultasella funnaholla/
Hopeaisella mäellä,
Alla kuusen fukkalatroan,'
Alla pehkoroan petäjän.
©iin' on syöä syötohanft,
Juoa miehen juolahonfi,
Eikä fyöen syömät puutu,
luoen juomiset »vähene.

Niin teemmä iki soroinnot.
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305

310

315

320

325.

330,

Iki rauhat rattoamme;
Yhet maat, eri ewähät,
©owun iuUati sioa.

SBoott jo! tahtonet tapella,
©otfitfe foan eleä,
Niin topeöos tolrotfouet,
Lumiojot tulkoellos.
Kesän tullen, fuon futaten,
Lätäköien lämmitessä,
Ello! tullo näille maille,
Näille korjon käytäroille.

Smp on maata tnuuoöatt,
Varhoa taempanaft,
Suolta miehen joutilahan.
Kun ma ohtono olisin,
Mefttämmenno fäwtfin,
Emma notlso noin olifi
Aina akkojen joloisfo;
Käpy on kangas fäyäffefi,
Sormin foriutcllaffefi.
Oto juoni juostaksesi,
Polku poimetellattefi,
Suonne Manalan metsälle,
Tahi Holman konkahoHe,
©iell' on Kirjos, sielläMarjoi,
SJoutaftlfo rohkehisso,
«Kymmenissä kytkyissä.
Siellä loihotki lihomat,
Lihomaksi tuutti faaroat.

Kiroiksi minun omani,
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335

340,

345.

350.

365.

360.

Kannon potfft founthtnt,
.Ruuftotfen kulkiessa,
Matkatessa Mauftatsen!

losp' on tullet noille maille,
Sattunet fotoille näille,
Tädit' ompi ofatoat »aimot,
Emännät alinomaset,
Jotka tiesi turmele»»'.
Matkasi pahoin pone»i,
Ettet koske konnonona,
Rupia rumanokono,
Alitse tahon jumalan,
Päitfe au»on autuahan.

Lepy nyt lehto, totta korpi,
Lempiä sato sininen,
Anna rauha raawahille,
Sontoreiplle fotvinto,
Sano suurena suwena,
Herran hellenna kesänä.
Kuippana metson kuningas,
Hongatar salon emäntä!
Korjaele foiriap,
Raimoele rokkiasi;
Kätke fotrofi fotohon,
Rakkisi ropoja kiinni,
Kultafihin kytkyihin,
Hihnohin hopeisihin.
Kätke kynnet korwohinfa,
Hampahot ifenihinso,
Spoffe kultanen korento
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Läpi luisten leufaluien,
Ettet liiku luiset levat,
Eikä hampohot hajoa.
Pane panta pihlajainen

365.

370.

Eikä hampahat hajoa."375.
©illa Ilmarin emäntä

Loski forjan laitumelle,
Hojosorwet haawikolle,
Pani paimenen perahan.

380.

385.

390.

Ympäri nenän nykerän;
Kun ci pihlaja pitäne,
Niin sd »vaskesta walaos;
Jos ci waski wahwa liene,
Sitte rauasta rakenna;
Maan jos rauan rotkossehe,
Wielä mennehe »loille,
Suuhunsa tulinen tulppa,
Lemmon lukko leuoillensa,
Ettet leukoluut lewiä,

Kullerroo Kolewon poika
Ajo lehmät suota myöten,
Itse kongosta koputti.
Istu mäelle mättähälte,
Pääty päiwän rintehesen.
©iinä lauto, noin saneli:
"Kule päiwä kuusikolle,
Wiere roehnäroiiofolle,
Korkoa kotojikolle,
Päästä poimento kotia."

Jo emäntä koista huuhu,
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Sanan ronkki, noin nimesi
"Aif on fyöd uuen orjan,
Rarotta rahan alafett."

©e founi! boleroon potka
Otti teipänfä poroelto,
Mettfen royottänfä »etdrot
Leipä tetffoellaffenfa.

395.

Weti »ettfenfä fiwehen,
Äciiohutti folliohon;
Murti fuuta, murti päätä,
Murti ntultoo howento,
Itfe tuon sanoiksi wirffi:
"Milla mofson naisen naurun,
Naisen naurun, piian pilkan,
Smmänndit pahan ptåttndn?
Millä jaksan, sillä mafson:
Lehmät metsähän tcmitätt,

400

405

Ajon suolle sontareiet,
Moion antajat oliolle,
Työnnänkontiot fotihttt,
©vet fytken kartanolle."

410,

Kulki päiroä kuusikolle,
Mieri roehnäroitafoUe,
Korkosi katajikolle;

415 Lehmät metsähän teroitti,
Ajo suolle sontoreiet,
Moion antajat aholle,
Stjontt kontiot kotihin,
Kirjokarjan kartanolle.
Niin hän neuo karhujansa,420
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Susiansa fuin puheli:
"Repafe emännän reisi,
Pure puoli pohkiota."

Teki luikun lehmän luilta,
Härän sormelta helinän,425.
Soiton sorkalta »ofifon.
Tuolla soitteli somasti,
Äalahuttt faunthtltt,
Äotmalti kotimäellä,

430. «Ruuelti kujon perällä.
Sano Ilmarin emäntä:

"Ote kiitetty Jumala!
Sorrot foipi, karja faapt,
Mist' on orja farroen saanut,

435. Rautio tasasen torroen?
Puhki korroani puhuroi.
Läpi pääni läptentäroi."

Se fauni! Äale»an poika
Itse tuon fanoiffi »irffi:

440. "@uott' on orja sormen soonut,
Torroen tuonut tuomifolto;
Mää emäntä lypsämähän,
Rooroohot roroitfemohott."

Siitä Ilmorin «monta
445. Käski muorin lypsämähän:

"Kdyppd muori lypsämähän,
Rooroohot roroitsemohon."

Muori tuon sanoiksi roirkki:
"Ainapa hproa emäntä

450. Itfe ennen lehmät lypsi,
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Itse raawahat rakenti."

Siitä Ilmorin emäntä
Sami lehmät lypfämähän,
SToaroohot rarottfemahan:

455. "Moipa lehmäni suloset,
Koiff on tlweffen iholla,
Äotroallo metsän fopehett,
Metsän uuhen untutoollo,
Utarilla uhfuroilla,
Nisillä pafottaroilla."460.

Lyhmiltihen lypsämähän,
«Rottiltthen f omahan;
Torttu korhu kantapäähän,
Susi fuin rewittelewi,

466. Reposi emännen teiett,
Katko kaikki fontafuonet.

Äitllerroo Kalewan poifa
Sillä folti piian pilkan,
Piian pilkan, naisen naurun,

470. Pahan tvotmon polkan moffo;
Pisti pillit fdffihinfä,
Läksi soitellen fotahatt,
Kiillotellen roatnotieUe.

Siitä Ilmarin emäntä
Ukkoa rufoeteroi:475.
"£>tU«o yli jumala!
Tapa sie Kuteman potka
Rokehillo tautafttla,

loilla teräsnenillä,
480. Suurilla fotokeoitlo,
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485,

490,

495

500.

505

510.

Vainoteillä waikehilla."
Suo founis Kolewon poifa

Itfe pääty kuulemahan,
Ukkoa rukoelewi:
"Oi Utto yli jumala!
Sapa Ilmarin emäntä
Rokehilla rautasilla,
Niefloilla teräsnenillä,
Kopehillo fottonoiHo,
Oman pirttinsä pihalla.'*

Läksi soitellen sotahan;
©oittt soilla mennessänsä,
Patafoitteli palolla,
Äullerrooittt fanfahalla.
©uo järähti, maa tärähti,
Kangas mattahan folohti.

©ana saatihin jälestä:
"Maammosi fotona kuori;
Kayppäs tuota fatfomahan,
Kuten kuollut houotohan."

©e kaunis Koleroon poika
Hänpä «orsin roastaeli:
"lolp' on fuoti moamtnofent,
Ompi hon fotona tamma,
Millä, maahan wietäöhö,
Houtohon hokottooho."

©oittt fuollo fäyesfanfa,
«Ralafmttt kotikaljalla;
©oatihitt fono jälestä:
"Kuoli toattofi kotona;
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Kayppä tuota katsomahan,
Miten maahan roietättehe."

515

Hautahan hokottooho."
620.

©aatthin fana jäleltä:
"Kuoli naisesi fotona;
Kayppä tuota katsomahan,
Miten maahan pantonehe."

625.

Millä maahan roiefäoho,
Kalmahan fatettaohöt*'630

Meni soitellen (otahan,
ÄuGotellen woinoloihin,

eittUin palolla,
Kullerrooiten kankahalla»

©e kaunis boleroon poika
Hänpä rooirftn »altoeti:
"losp' on kuoli taattofeni,
Ompi hon kotona ruuna,
Millä moohon roietäoho,

©Mli fuolla Mennessänsä,
Konkohollo käyessansa;

©e fauni! Kolewon poifa
Hänpä tuon sanoifsi wirtti:
"Jo! fuoli fotona näitten,
On orit fotona ollut.

Kaltwala. Toinen Osa» $»
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KaksikymmenesRuno.
Ilmarinen aikansa kuollutta naista surrut

roiimmen olottaa toista kullasto jo hopeasta ta-
koa. Työ ei tahtonut marsin menestyä, sillä nei-
en siasta tuli efinnä miekka ja toifen kerran otit
tulesta. Masto kolmannella yrittämällä fai neien,

fenfi suuta, silmiä jo muito tarpeita roa jolla. Ne
jälestä päin tehtyä, poni yöksi mierchettfä, roaait

tunsi pion kelpaamattomaksi. Niin työnsi sen Väi-
nämöiselle, joko yön »vieressä terodttpd »vilustunee-
no aamulla roarottaa fenenfänä fullailta eli ho-
piailta noilta huolittelemasta. Moon Ilmarinen
itse täksi nuorempota Pohjolan tytärtä, jota fui-
tenfano ei saanut. Mielipahoissa fotiin saaneelta
fysyy Wäinämöi.ten Pohjolan elämästä. Hyroin
jo tjuolefonno eläroän sanoo sammon moralta Poh-
jolan Ilmorinen.

sDittä feppo Ilmorinen
Noilta itfi illat kaiket,

Itki yöhyet enemmän,
Huomenifet huokoeli,

5. Kun oli founi! kootununno,
■Ronlfa Kalmahan katettu.
■Eipä kääntynyt fdessä
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Maskinen wasaran warsi,
Paiwän päästä ollenkana,
Eikä paiwän, eikä toisin.

Sano seppo Ilmarinen:
"En tieä potonen poika,
Miten olla, kuin elea;
Walwon yön eli makoan,

10.

15. Hia on yötä, tunti tuhma,
Waiwoja matala mahti."

Poimi kultia merestä/
Hopehia lainehilla,
Keräsi kekosen puita,
Kolmekymmentä rekeä.
Puut on poltti hiililöiksi,
Hiilet ahjohon ajeli.

Tunki kultia tulehen,
Hopehia hiilokschen,

20.

25. Sykysyisen uuhen werran/
Werran talwisen jäniksen,
Otti orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietso löyhytteli,
Poinaeti palkkalaiset,
Kintohottomin kätösin,
Hatuttoman hartioifen,
Soimisella tairoahaöa.
Itse seppo Ilmarinen
Nailta kullailta kyhäsi,
Hopioilto huolitteli.

30

35.

Ei orjat hyroälti lietso,
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Eikä paina palffataiset.
Itse löihen lietsomahan,
Lietso kerran löyhdytti,
Lietso toisen löyhdytti;
Niin kerralla kolmannella
Katso ohjonso otusta,
Ltetfimenfä liepehiä.

40,

45. Miekka tungeksen tuletta,
Terä kulta fuumoifseita;
On miekka hyroätt ttäfottett,
Maon miekka pohon tapatte»/
Joko päiroä miehen tappo,
Parahana koksi mieltä.6o<
©en orjot hiovin hymästy,
Muu jttteto pahoin poholtu.

Itse seppo Ilmarinen
Tunki miekkansa tutehen,
Setan kulta kuumoksehen,
Siitti kultia lisäksi;

55.

Kultia kypärin tåpen,
Hopehia huoman täyen.
Otti orjat lietsomahan,
Polttatoiset poinamohott.
Orjat lietso löyhytteli,
Poinoeli palkkalaiset,
Kintohottomin kätösin,
Hatuttomon hartioifen,
Salroifella tairoahaöa.
Itfe feppo Ilmarinen
Sako kulloilto kumoa,

60.

65.
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Hopioista morsianta.'

Ei orjat hymästi lietso,
Eikä pottia palffataifet.
Itse löihen lietsomohan,
Lietso kerran lophayttt,
Lietso toisen löyhdytti;
Niin kerralla kolmannella
Katso alle ahjoksensa,

70

7st
Lictftmenfa liepehelle.

Ori tungeksett tulesta,
Harja kulta kuumokfesto;
On oro hymdn ndkönen,
Maon sydtt pahan toponen.
Joko päiroä tamman tappo,
Porohono koksi tappo.

80.

©en orjot hproirt hyroästt),
Muu miero pahoin paljastu.

85 Se on seppo Ilmarinen
Jo oron tulehen tunki,
Harjan kulta kuumoffehen,
Liitti kultia lisäksi;
Kultia fypärin täven,
Hopehia huoman tdyen.90.

Otti orjat lietfomahan,
Polkkoloiset painantahan.
Orjat lietso löyhytteli,
Poinoeli polkkoloiset,
Rintohattomitt kätösin,
Hatuttoman hartioifen,
Satroifelta taimohollo.

95.
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Itse seppo Ilmarinen
Solo kultaista furooa,
Hopiaista morsianta.100

Orjat lietso löyhytteli,
Päiroät lietso, yöt lepäsi;
Ei faa fullaista furooa,
Hopiaista morsianta.

105 Siitä feppo Ilmarinen
Itfe loihen lietsomahan,
Lietfo päimät päättämättä,
Lietfo pot lepäämättä.
Päiroän lietfo, lietfo toifen;
Niin päiroänä kolmantena
Katfo ahjonsa alusta,

110,

Lietsimensd tiepehid.
Neiti tungefsen tulesta,

Koiso fulta fuumofsclto.
©en seppo hyroin hyroältp,
Muu miero pahoin pahaltu.

115

Ratfeleroi, kääntele»!;
Ei ollut fuuta, eikä muuta,
Eikä naisen tarpehia.
Sako suut, takoroi silität,
Muutfi tarpehet mofotnot,
Ei saanut sanalliseksi.

120.

On neiti hywan näkönen,
Gi tieä tapoja ncien;
Se on seppo Ilmarinen
Pani yöksi wicrchensa,
Kylmän kulta kuumottawi,

125.
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2Bilun huohtami- hopta,
Sano seppo Ilmarinen:
"Kelien kulta kelpoami?
Neiti manhan -Väinämöisen
Ikuseksi puolisoksi."

130

Sillon manista Wainämöinen,
Heti öizsä ensimmäisnä,

135 Jo tuosta Icpäelemi
Pätömillä pmaloilla,
Perinnöillä pehmeillä,
Nuoren neitosen keralla,
Ku oli fullasta kuivailtu,
Hopiasta siunaeltu.140

Siinä manha SEBäinämotnctt
Wacoakfea maippahansa,
Turmoaksen turffihtnfa.
Pani päälle peittelyä,
Kattet kolmet karhun taljat,
Wiiet kuuet williwaipat.

145

Se oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli masten maippoanfa,
Wasten maatetriepujansa;
Ku oli nuorta neitiä masten,
Se oli kylki kvlmämässä,

150.

Oli hyyksi hyytymässä,
Meren jääksi jäätymässä,
Kimeksi komoamassa.

155 ©illon manha Wainämöinen,
Von yhen lemättyänsä
Neien kultasen keralla,
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160,

166.

170.

175

480

185

Hopiatfen morsiamen,
©anomi sanalla tuolla,

Lausu tuolla lausehella:
"Ellos sie nyfynen nuori,
Elföötelapsen lapsi'.
Sinä ilmoissa ikänä,
Kuuna kullan malfiana,
Naista kullasta kumaitko,
Hoplasta huolitelko;
Kylmän kulta kuumottawi,'
Wilun huohtamt hopia.
©c oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli manhan maipan alla;
©e oli jääksi jähtymässä,
Ku oli nuorta neittä masten."

Itse seppo Ilmarinen
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella fypärin,
Läksi poies Pohjolahan,
Tytön toisen toimiosfa,
Neien innossa ihanan.

Tuli Pohjolan tupahan,
©anan toixlto, nom nimesit
"Anna akka tyttöäsi,
Mulle mointa morsianta,
Tyttöäsi nuorempata,
Lastasi makamimpata."

Louhi Pohjolan emäntä
©anan wirkfo, nom nimesi?
"Ei oo tyttö tuumiteltu,
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Kanamarsi fasmatetfu
Sinun rehmanan rekehen,
Wierehen meren imiän,190.

Luun syöjän, lihan punan,
Weren unelta metäjän.
Ennen annan tyttäreni,
Työnnän surman suupalaksi,
Suuhun juokseman futosen,195.
Karhun kiljuman kitahan."

Ei sieltä tytärtä saanut,
Eikä nuorta morsianta.
Murti suuta, määnti päätä,

300. Murti mustpa haiventa,
Läksi potea Pohjolasta,
Matkasi omille maille.

Waka wanha Wainämöinen
Siellä wastahan tulemi,

305. Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Weli seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!
Kun olet pahoilla mielin,
Kahta kallella kypärin,

310. Pohjolasta tullessasi!
Miten Pohjola elämi?"

Sano seppo Ilmarinen:
"Mi on Pohjolan eleä,
Kun on sampo jauhamassa,

215. Kirjokansi fallumaSfa;
Päimän jauho fyötämiäst
Päimän toisen myotämiä,
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Kolmannen kotipitoja.
Jotta sanon, kun fanonki,
Mi on Pohjolan eleä,220.
Kun on fampo Pohjolassa.
©iin' on fyntö, siinä fylmö,
Siinä kaswo kaikenlainen,
Siinäpä ikuinen onni."
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5.

10.

Yheskolmatta Runo.
Wainämöinen kehottaa Ilmarista kerallansa

sampoa Pohjolasta noutamaan. Penkoo Ilmari-
nen sammon paremmin Pohjolassa marjeltaivan,
fun että olisi nouettamana. Myöntyy fuitenfi
lähtemään. Miekan esinnä Väinämöiselle taottua
jo onki malmis matkalle. Kulkisi mictestänst mat-
sin Ilmarinen, Wainämöinen »venehellä. Kulusta
tuumatessa kuullaan mene itkemässä. Kysyttelee
Wainämöinen,mitä oliitkemä? Lahomanfa mastaami
yhä teloilla makaama. Saapi mesille SBäinämöincn
meneen ja mäkeä meneesen. Sontaan moniahan
niemen nenätfe ja äkätään Lemminkäiseltä. Huu-
toa mäikähyttää maatta Lemminkäinen ja anoo yh-
teen matkaan päästä. Niin otetaan mies meneesen.

->«saFa manha Wainämöinen
Itse tuon sanoiksi mirtti:
"Ohoh seppo Ilmarinen!
LafföömePohjolahan
Hpmän sammon faahantahan,
Kirjokannen katsantahan."

©ano feppo Ilmarinen:
"Ei ole fampo faatamana,
Kirjokansi tuotamana
Pimiästä Pohjolasta.



76
©teli' on sampo saatettuna/
«Kirjokansi kannettuna
Pohjolan kimimäkehen,
Naaran maskisen sisähän,
Yheksän tukun ta'affi.15.
©ihen juuret juuruteltu
Vheksän sylen symähän,
Suuri juurttu maaemähän,
Soinen meftmtertehefen,

20. Kolmansi kotimäkeen.
Sano manha SBätnämöinett:

"Läkkös sammon faahantahan,
Kirjokannen tuoantahan
Pohjolan kimimäestä,
Naaran maskisen sisästä,
Vheksän lukun takoa.

25.

Tao mulle uusi miekka,
Tee miekka tuliteränen,
Jolla hurttia hutetcn,

30. Pohjan kansan karkottelen,
Saahessa otolle sammon,
Tuonne kylmähän kylähän,
Pilttiähän Pohjolahan,
Summahan Sariolahan."

35. Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Tunki rautoja tulehen.
Teräksiä hiiloksehen.
Otti orjat lietsomahan,

40. Palkkalaiset painamahan;
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Orjat lietso löyhytteli,
.Hyttiin paino palkkalaiset,
Rauta wellinä mcnähti,
Kuonana teräs kohasi.

Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,

45.

Katso alle ahjoksensa,
Lirisintensä liepehelle,
Miekka tungefsen tulesta,
Terä marsin malkiasta.60,

Siitä seppo Ilmarinen,
Takoja iänikuinen,
Päätä kullasta fumasi,
Hoplasta huolitteli.
Kulta taipu taikinana/
Ween maahtena höplä,
Ahjolla alasimilla,

65

Wasarilla malffamiHa.
Jo on miekka malmihina.

60 Itse »anha Wainämöinen
Sai miekan tulitcräsen
Äätehenfä oikiahan;
©anan mirko, noin nimesi:
"Onko miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan?"65.

Olipa miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan,
Jonka kuu Uutta paisto,
Päimä mästistä mälötti,
Heponen terällä hirnu,70.
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Kasi nauku «autan tiessä,
Pentu putkessa makasi.

Siitä seppo Ilmarinen
Hyötteleksen, myottelekftn,
3tftutapaitohin paneffen,
Teräsmoihin telkitäksen.

75

Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Mies on luetuissa lujempi,
JRautapaiäsfa parempi,
Teräsmaissa tenhosampi."80

Lähteä luku tulemi,
Liitto käyä fetftawt;
Vf§ on wanha SBäinämoinen,
Soinen seppo Ilmarinen,
Läksimät hemon hafuhun,
Sumikunnan kuuntclohon,
SumikuNNan svitset «polla,
Warsan waljahat olalla.

B.st

Käymät tietä astelemat
Ympäri salon sinisen,
Kuulit purren itfemänsä,
Nenehen malittamansa.

90

Waka manha Wainämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Siell' on pursi itkemässä,
Nenonen «»alittamassa;
Joko mennemmä meriä
Wenehellä mettä myöten,
Waiko maisin matkoamma,
Ratsastamma tantamaifin?"

95

100
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Sano seppo Ilmarinent

"Wakamampi maisin matta;
Surma mentöhön merelle,
Siellä tuuli turjuttaift,
Siellä misfaifi mihuri,
Saisi sormet foutimeksi,
Kammenet fäftmeloiffi."

105

Sano wanha Väinämöinen:
"Wakawampi maisin matka,
Wakawampi, waikiampt,
Wielä muuten mutkasempi.
Lysti on wenon wesillä,
Purren juosta jolkutella,
Weet waliat wälkytella,
Selat selwat seurustella;
Tuuli purtta tuuwittawi,
Länsituuli läikyttäwi,

110

115

Etelä eille wiepi.''
Heitti maahan marhaminnan,
Sumikunnan suitset suolle,
Warsan waljahat aholle,
Läksi tuoksi puisen purren,
Luoksi itkemän menehen.

120.

Kysytteli, lausutteli:
125 "Mitä itket puinen pursi,

Wene hankarna malitat?
Itketkö sä puisuuttasi,
Hankalittasi haluat?"

Pursi puinen mastoami,
SBcne hanfama sanomi:130,



80
"NesiH' on wenofen mieli
Terwasiltaki teloilta,
Mieli neton mieholahan
Korkiastati toista.

135. Enkä itke puisuuttani,
Hankalittani halua;
Sitä itken puinen pursi,
Wene mäntynen malitan;
©anottihin tehtäessä

140. ©aalamatt sotimenettä,
©otipurita puuhattaman,
Tuoman täyteni eloa,
Alukseni aartehia.
En sotahan faanulkana,

146. Enkä mietynä mesille.
Muut purret,pahimmat purret,

Päästähän sotia käymät,
Tappeloita tallustamat;
Enemmän eloa saamat,

150. Kun kuningas fuunna wuonna,
Seppä seitsemiä kesänä.
Minä westämä wenonen,
Valmistama Wäinämöisen,
Aina lahon lastuillani,
Wenyn meslämöifttläni.
Patiimmatfi maan matoset
Alla kctarteni asumat,
Linnut ilman ilfeimmät
Pesän päälläni pitämät;

155.

160. Oisi kahta kaunihimpi,
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Kahta kolmia parempi,
Olla mantyna mäellä,
Petäjänä kankahalla,
Oksilla oraman juosta,

165. Hawulinnun haihatella."
Sano wanha Väinämöinen:

"Lienet wene Wäinamöisen,
Niin mennet teloilta näiltä,
Ilman kounn koskematta,
«Ääfimatfin maalimatta."170.

Pursi taiten toattoami,
SBene hankarna sanomi:
"Eipä mun sukuni muutan,
Eikä meljeni menefet

175. Mennä kourin koskematta,
Käsimarsin maalimatta."

©ano manha Wainämöinen:
"Jos ma sun mesille työnnän,
Joko juokset soutamatta,
Airoilla omittamatta,
Huoparilla huopimatta,
Puhumatta purjehesen?"

180,

Pursi taiten mastoami,
Wene hankarna fanemi:

185.

190. Puhumatta purjehefen."

"Eipä mun sukuni muukan,
Eikä toinen joukkioni
Juokse sormin soutamatta,
Airoilla omittamatta,
Huoparilla huopimatta,

KMwala. Toinen Osa. s
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Sano wanha Väinämöinen:

"Joko juokset soutamalla,
Airoilla omittamalla,
Huoparilla huopimalla,
Puhumalla purjehefen?"195

Pursi taiten mastoami,
SBene hankarna sanomi:
"Jopa mun sukuni muukin,
Kaikki weljeni wenofet,
Juoksi sormin soutamalla,
Siiroilla omittamalla,

200,

Huoparilla huopimalla,
Puhumalla purjehefen."

Waka wanha Wainämöinen
Työntämi menon mesille,
Luulo purren lainehille;

205

Laulo laian neitosia,
Tinapäitä neitosia,
Tinapäitä, maskimöitä,
Sormuskäsiä somia;
Laian toisen sulhosta,
Sukapäitä sulhosta,
Sukapäitä, piipimoja,
Kannusjolkoja jaloja.

210

215 Vielä laulo Näinämöinen
Teljot täptehen matti,
Teljot wanhoo» mäkeä,
län kaiken istunutta,
Kuss' oli mahan sioa,
Nuorukaisilta esinnä.220,
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Itse tsturoi perähän,
gaatturoi laskemahan,
Kokan koimusen kumulle,
Melon koukkupään nojalle,
©onomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Juokse pursi puittomia,
Vene mäljiä mesiä,

225.

Kule tuplina mesillä,
Lumpehino lainehilla."230.

Poni wanhat soutamahan,
Vanhat souti, pää roapisi,
Ei ilo ilolle käynyt,
Eikä soutu soitannalle.

235, Pani nouret soutamahan,
Nereroät roetelcmähän,
Nuoret souti, sormet notku,
Ei ilo ilolle tullut,
Eikä soutu souannalle.

Siitä seppo Ilmarinen
Itse istu soutamahan,
Asettautu airoksille;

240.

Jo tuli ilo ilolle,
Pääsi soutu souannalle.
Souti seppo Ilmarinen,
Souti sormilla komilla,
Pyörähteli puinen pursi,
Wene Honkonen roapisi,
Teljot rytky, airot notku,
Airon pyyryt pyinä roinfu,

245

250
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Terät tetrinä fuferti,
Nokka jotu joutsenena,
Perä fi-aaffu koornehena,
Hongot hanhina hatsahti.
Itse »vanha Näinämöinen
Laskea fatehteleroi,

255.

Nenätfe utusen niemen,
Päitfe saaren tcrhenifen.

Ahti saarella asuwi,
260 Kauko niemen kainalossa;

Kataluutta Kauko itki,
Neilikka osan roahpytta,
Ahti aitan pieneytta.

Loi silmänsä luotehelle,
Käänsi päätä päimän alle;
Kaunis taukoa näkewi,
©creroä »vesien poikki,

265

Pitkä piimien takoa.
Näki pilroen pienemmäifen,

Pilmessä roefipisaran,
Pisarassa pienen lammin,
Lammissa roenomähäsen,
Venosso roähän »väkeä;
Mies puhos perässä purren,
Uros toinen oiroksissa.

270,

275
Sano lieto Lemminkäinen:

"En mä tunne tuota purtta,
Keksi felrootsta »enettä,
Souten Suomesta tuleroi,
Airoin iskein iästä,280
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286

290

295.

300.

305.

310,

Melon luoen luotehesen."
Jo huhuta huiohutti,

Huutomi nenästä niemen,
Maikasi mäen takoo:
"Kenen on mene mesillä,
Kenen Introa lainehilla?"

Miehet purresta puhumat,
SBaimot »vastaten fanoroat:
"Mi olet mies mäen takanen,
Uros forroen ulkomainen?
Kun et tunne luojan purtta,
Keksi Näinölän »venettä,
(St tunne perän pttäätä,
Airollista arroacle."

Sano lieto Lemminkäinen:
"Jo tunnen perän pitäjän,
Jo älyän airollisen:
Noka »vanha Näinämöinen
Itse on perän piosfa,
Ilmarinen oirollisno.
Minnekkä menctta miehet,
Kunne urohot tuletta?"

Sano wanha Väinämöinen:
"Kohti pohjaista kulemma,
Kohti kuohuja kowia,
Lakkipäitä lainehia,
Sampoa tapoamahan.
Kirjokantta katsomahan
Pohjolan riroimaestä,
maatan maskisen sisästä."
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Sano lieto Lemminkäinen:

"Oi sie »vanha Väinämöinen!
Ota mieti ntatfohisi,
Olen tuhti mtesfä siellä,
Urohona kolmantena,316
Kun saat sammon nostontahan,
Kirjokannen kannantohan
Pohjolan ftrotmäeStä,
Naaran maskisen sisästä."

Vako roanha Wainämöinen320,

Otti miehen mattohinsa,
Werewan roenofehenfa,
©e on lieto Lemminkäinen
Jo tulla ttthutteteroi,

325 Ääpä luiferrettekrot,
SEuopi laian tullessansa,
Nenehesen Väinämöisen.

©ano »vanha Väinämöinen:
"Oisi puuta purressani,

330, Laitoa roenofeefani,
Parahiksi poinooki;
Miksi sie konnat metsästä
Puuta purtchen lisäksi?"

©ano lieto Lemminkäinen:
"Ei mora roenettä kooha,
Suki suorooa tuhoa;

335

Useinpa merellä Pohjan
Tuuli faitoa fpfproi,
Nastatuuli roarpehta."
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3'40. ©«no roanha Väinämöinen:

"Sen tähen sepon »venosen
Laiat rautohin raketin,
gott' ci tuulen tuiki rotcä,
Tahi ottoa «haroan.
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Kaheskolmatta Runo.
Väinämöinen laskee niemestä eille, tulee kos-

kelle, menet puuttuu hauin hartioille. Vetää
hauin miekallansa roenehefen, pohkoo sen halki ja
alfaa kanteletta luista laatia. Valmiiksisaatua kut-
suu tässä olemaiset matkalaisensa soittamaan. Kun
iloa ei syntynyt heiän soitosta, niin käyttää ulom-
panaki kanteleen. Ei ollut soittajitta ulomponokan.
Siitä ukko Näinämöinen itse olko soittoa. Nosto-
ko ilo nousi. Et ollut elämatä metsässä, ei lintua
ilmassa, ei koloa roeesfa, jok" ei rientänyt tuule-
maan. Itse haltiatkin »veessä, ilmassa ja metsän
sä kuuntelimat ilomielinkantelensoittoa. SBitmmen
puhkefimat kaikki lässä olemat itkuun ja itse Näi-
nämötnenft itki, jotta suuret »vesipisarat »teriroät
silmistä maahan. Maalta metchen juosseet tah
rootmat siellä kyynelet kauniiksi ftmpfufoiffi,

>2iitä roanha Väinämöinen
Laskea tarehteleroi,
Nenästä utusen niemen,
Päästä saaren terhenifen;
Laski päiroän roaarocftä,5.
Pairoan toisen fuomesiä,
Kolmannen kosken mesiä.
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Tuossa wanha Näinämöinen

Itse noin fonoiksi mirkki
Korroalla kosken tulisen,
Pyhän »virran pyöriehesfä:
"Neiti kosken forroallinen,
Impi mittan »vierellinen!
Veäppä lankoa roe'clle,
©incrroäta lainehelle,
Tullessa punafen purren,
Terroarinnon teuotcsfa.
Kirot on keskellä jokia,
Paasi kuohun kukkuralla,
(Sesfa on punonen purren,
Siellä terroasen roenehen.
Näännä reikä roääntiällä,
Puhkose purasimella,

M

15

20.

Jotta juosta puisen purren,
Ttwarinnan teuotello.
Rauoksi roenehen rinta,
Kimen kylki sammaliksi,
Kuohuja kulettoisso,

25

Mäkipäitä mäntäissä!
Koprin touhuja totoa,
Käsin käännä käppyröitä.
Sylin aaltoja syseä,
Soft' et riusko rinnoilleni,
Eikä päälleni patoja.

30

35, Ukko tairoohan jumala!
Jok' olet oinoinen apuni,
Pia miekalla pereä,
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Tuiota tupettomalla,
Jotta juosta puisen purren,
Mennä mäntysen roenehen."40.

Siinä puuttu puinen putsi,
SBene Väinölän roäsähty;
Putsi puutturoi lujahan,
Safistu roene punonen.

45. Wofo roanha Väinämöinen
Atroelee, ojottcleroi:
"Mihin puuttupuinen pursi,
Piätty roene punonen?
Äiroeilenfö, roai hoolle,
Vaiko roaskitauniolle?"50.

Äalliåtthen katsomahan:
"Ei ftroeöen, ei haolle,
Eifä roaskitauniolle,
Suuren on hauin hartioilla,
Ne'en koitan koukkuluilla."65.

Se on lieto Lemminkäinen
Pisti miekkansa metehen»
Lapionsa alle lairoan,
Ei ota »venonen juosta,

60. Pääse putsi puutoksesta;
Miekka mutstaksi mureni,
Kala pääsi tetroeheksi.

Siitä seppo Ilmarinen
Pisti miekkansa merehen,

65. Lapionsa alle lairoan,
Ci ota »venonen juosta.
Pääse putsi puutoksesta;
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Miekka mutsfahti muruksi,
Kala pääsi tetroehetsi.

Sillon roanha Väinämöinen
Nyöltä miekkansa roetaroi,
Tupestansa tuiman rauan,
Pisti hauin hartioihin,
We'en koiton koukkuluihin.

70.

75. «Roåtotti kolan meteåta,

Pään »veti roenofehcnfa,
Purston pohjahan puotti.
Kotseleroi, täänteleroi,
Itse tuon sanoiksi rcirkti:

80. "Sotali joessa ompi
Hokojoki, hauriaft;
Ku olle roanhin sulholoista
Hauki hotki pohkomohon,
Kola roiploin rottltämähän."

85. Miehet purresta puhttiroat,
Lausu roaintot laitasilta:
"Saajan on fäet sulimmat,
Sonnet pyytäjän pyhimmät."

Jo otti »venonen juosta,
Pääsi pursi puutoksesta;90.
Vaka roanha Väinämöinen
Luotti purren luotoselle.
Otti »veitsen huotrastansa.
Vosemelta puoleltansa,
Jolla hauin holkoseroi,85.
Pohkoroi kolon kohelsi.
Siinan wilkko, noin nimesi:
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"Mifä tuosta et tulisi
Hauin suuren hompohisto,

100. We'en koiran koukkuluista,
Jos oisi sepon pojassa,
Luona taitaman takojan,
Miehen mahtaman käsissä?"

Sano seppo Ilmarinen
105. "Mipa tutkatta tulisi,

Työksi tyhjästä olisi,
Kalan tuo»osta kaluksi,
Jos oisi sepon pajassa,
Luona taitaman takojan,'

110. Miehen mahtaman käsissä!"
Sano wanha Wainamöinen:

"Juo ois alku kanteletta,
Kun oisi osaajan luona/
Miehen mahtaman käsissä'."

115. Ei ollut osoojoto,
Eikä miestä mahtajata,
Harpun luisen taotiata;
Noko »vanha Väinämöinen
Itfe loihen lootioksi,

120. Teliaksi teentelihcn.
Kusta soi kopan komion?
Suolta tuomikkoputolto,
Kuusesta kumisemasta-
Mist' on naulat kanteletta?

125. Hauin suuren hampohista,
Otofisto Suonen orjan.

Wielä uupumi »vähäsen,
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130.

135,

140,

145.

150,

156

«Satpoaroi konteloinen,
Yhtä tieltä, kahta jouhta;
Mist' on kielet kanteletta?
Hiroufftstu Hiien ruunan,
Lemmon morsan toaattit)itta.

Jo on soitto roalroihina,
©oitto suuri hauintuinen,
Äantelo kolonewänen.

Nolo roanha SBäinantöinm
Kutsu »vanhat soittamahan,
Nanhat foitti, päät roapisi,
Ei ilo ilolle tullut.
Soitto soitolle lojunut.

Kutsu nuoret soittamahan,
Nuoret soitti, sormet notku;
Eipä ääni ääni ollut,
110 käynynnä ilosta.

Soitti lieto Lemminkäinen,
Soitti seppo Ilmarinen;
Ei ilo ilolle käynyt,
Soitto soitolle piennyt.

Vaka roanha SBäinätnéinen
Käytti soiton Pohjolassa,
Kontelon JMeroalasfa;
Soitti Pohjolan emäntä,
Soitti pojat Pohjolassa,
Soitti pojat, foitti neiot,
Soitti pikku piikofetki,
Soitti miehet naimattomat,
Soitti noinehet urohot,
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Tuota käänsit, tuota »väänsit,
Tuota kynsin fiinnittimät,

160. Toki ei oikehin osattu,
Kielet kierohon tuliroat,
Kosta konsa kohtaloinen
Niitä soitti sormillansa.
Jouhet uimat pahasti,
Ääni laikku karkiasti,165.
Soitto julmasti sorisi.

Ukko uunilta herännyt,
Kiukahalta kirsohtonut
Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Heretfääte, hetttäfääte,
Kaikki käypi karmoilleni,
Puhki forroani puhuroi,
Läpi pääni läylentämi,

170.

175 Niepi »viikoksi uneni.
Jos ei soitto Suomen kansan
Vasto »vaikuta paremmin,
Eli uurouta unehen,
Niin roctehen roisfoofe,
Aalloille upottoote;
Tahi saattoote takasin
Miehen tehnehen käsihin,

180.

©onnille foroittetion."
Soitto kielin kerkiäroi,

185 Kontermo fonoin fajohu:
"En minä jokehen joua,
Enkä aalloille «jau;
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Wielä soitan suotiollo,
Nangun roairoan nähneheNä."

Jopa roictihin »visusti,190
Kannettihin kaunihisti
Miehen laatian kätehen,
©otmille soroittelian.

Nato roanha Väinämöinen
Peukalottansa pestrot,195
©omiansa fuorittarot.
Isturoi ilofiroeöe,
Roito tontafolitolle,
Hopeaiselle mäelle,
Kultaselle funnahaffe.
Otti soiton sormillensa,
Käänti käyrän polroillenfa,
Kantelen kätensä alle.
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ku ei liene ennen kuullut
Iloa ikirunojen,

200

205

Äajahusfo kanteloisen,
©e on tulko kuulemahan."

210 Soitti roanha Väinämöinen,
Setä soitti, jotta laulo,
Sormet nousi notfiasti,
©otmet pienet pyotähteli,
Peukalo ylös keroeni;

215 Jo färoi ilo ilolle,
©oitto soitolle yleni.
Hyroin soitti hauin hammas,
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Kalan puisto pyörähteli,
Ulwosi upean jouhet,
Ratsun jouhet raikkahuwat.220,

Ei ollut sitä metsässä
Jalan neljän juoJseroata,
«Äotrom koikkelehtaroata,
Ku ci tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.225

Hetasi susiki suolta,
Nousi karhu lanlahalta,
Petäjäisestä pesästä,
Kutiskosto kuusisesta.
Karhu aiallen karoohti,
SBcrajaUen roieretäksen,
Aita kootu kalliolle,
Veräjä aholle roiett.
Siitä kunsehen stfujahti,
Petäjähän pöyttähytti,
ffiehcsfä isän iloa,

230.

235.

Soitellessa Väinämöisen.
Metsän ukko halliparta,

Melsän kuulusa kuningas,
Kanssa muu Tapion konsa,
Komit kaikki kuulemahan.
Itfekki metsän emäntä,
Tapiolan tarkka roaimo,

240.

Sinisukkohon siroksen,
Punopaulohin panrifen,
Nousi foiroun konkelolle,
Lepän lengolle lemahti,

246.
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Kontetmoa tuulemahan,
Soittoa tajuamahan.

250. Ei sitä metsässä ollut
Nelijolfoo jaloa,
Eikä ilmassa oloa
Kohen siiroen fiuforoata,
Lintuparroea porasta.

255. Ku ci tullut tuiskutellen,
Kiiätellen kiirehtinyt,
Kunnioo kuulemahan,
Iloa imehtimähän.
Lenti toffo forfialta,

260. Haiti piimien haroukka,
-Alli aalloilta fyroiltä,
Sotka soien roieremmiltä,
Joutsenet sulilta soilta.
Pieniäni peipposia,

265. Leimoja liki tuhotta,
Sirkkuja sitäi enemmän
paasto ufon hartioilla.

Itse kaunis ilman impi,
Päiroätär pätöroä neiti,
Neito Muutat koria,270.
Yks' on ilman »vempelellä,
Toiroon kaarella kajotti,
Toinen pitkän pilroen päällä,
Pilroen reunalla rehotti,
Piteliroät pirtojansa,275.
Niisiänsä nosteliroot,
Kultofukkulo käessä,

Kalewala. Toinen Osa. ?
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Pirooåfa hopiapirto,
Kultakangasta kutomat,
Hopiaista helfpttiwat.280
Vaan kun uutit ouon äänen,
Soitannon sulosen sulhon,
Jo pirta piroosta pääsi,
Äirpo suffulo fäestä,
Äatfeftroat kultarihmat,
Helähti hopiolongot.

285.

Eik' ollut sitä »veessä
Eroan tonen futferoato,
Äaheffan forehttata,
Äalapawea porosta,
Ku ci tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.

290,

Lohet uipi, uipi siiat,
Uipi havit hongotellen,
Veen koirat roengotellen,
Muie^ctfi, muut kalotti,
Rinnoin ruohoon ajoksen,
Eroin eille ehtele^sen,
Virttä Väinön kuulemahan,
Iloa imehtimähän.

295

300,

Ahto aaltojen kuningas,
2Been ukko ruohoparta,
Ween kalmolle »eäffen,
Luiloholsen lumpehelle.
Itfelki roeen emäntä,305
BBeen roiljofa emäntä,
Hiiporoi hiroufftanfa,
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Hapsiansa horjooroi,
Kammollansa kultasella,
Harjalla hopeisella;310,
Noon fun luuli ouon äänen,
Suomen soitannon sulosen,
Jo sula käestä litpo,
Hatja sotmista solahti.
Itse siirtihen polonen,
Paneutti toifen paikan,
Rinnoin ruoroosta rtroahti,
2Betthen roefifirocUe,

315,

Notfollehen roairoaust,
Suota ääntä kuulemahan,
Soitteloa Näinämöisen,
Soitteloa, lauleloa,

320,

Kun oli ääni kummanlainen,
Natsin soitanto sulonen.

325. Ei ollut sitä utösta,
Eikä miestä Uthiata,
Eikä miestä, eikä naista,
Eikä »vaimoa roofeti,
Kulien ci ituksi käynyt.
Itkit nuoret, itkit »vanhat,
Itkit miehet naimattomat,
Itkit nainehct utohot,
Itkit pojat puolikäset,
Sekä pojat, jotta netot,
Itkit pienet asetti,
Kun oli ääni kummanlainen,
Suomen soitanto sulonen.

330.

335
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Itsensäti Väinämöisen
«Stpynelrouti kyykähteli.

340. Vett »vieri filmistänsä
Kaafiammat karpaloita,
Pyylähämmät pyyn munia,

Häriämmät päitä pääskyn,
Lemeille leuoillensa;

845. Lemeiltä leuoittansa
Reheille rinnoillensa;
Reheiltä rinnoiltansa
Patotöille polroillenso;
Pätöroiltä polmiltanfa

350. lalkapöyille jaloille;
lalkapöyiltä jaloilta
Maahan alle ialfoinfa;
Vierimät »vesipisarat
Läpi roiicn roUlaroaipan,

355. Läpi kuuen fultaropönfa,
Seitsemän sinihamosen,
©artatauhtanan kohekson.

Niin roeri jokena juoksi
Luota »vanhan Väinämöisen
Rannalle meren sinisen;360.
Rannalta meren sinisen
-Alle selroien »vesien,
Päälle mustien mutten.

Siellä kasrooit founi^ifft,
©impfufaififfi sikesi,365.
Kuningasten kunnioiksi,
Valtojen ifi iloksi'.
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Sana wauha Wainämöincn:

"Onko tässä nuorisossa,
Nuorisossa launosessa,
Tässä suuressa suussa,
Isossa isän olossa,
Kyynelteni poimiata
Alta selroien »vesien,
Päältä mustien mutien?"

370.

376
Sekä nuoremmat fanoroi,

Jotta monhot »vastoaroi:
"Ei ole tässä nuorisossa,
Nuorisossa kounosesjo,
Eli suuressa su'usso,
Isossa isän olaåsa,
Kyyneltesi poimiata.
Alta selroien »vesien,
Päältä mustien mutien."

380,

385. Niin tuli sininen fotfo,
Useinpa sininen soiko
Suullansa sufeltelefse,
Vilussa milottriekfe.

390,

Päältä mustien mutien.

Sep on poimi simpsukoita,
Väinämöisen kyyneleitä,
Alta selroien »vesien,
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KolmaskolmattaRuno.
Tulemat SBäinämöinen, Ilmarinen ja Lem-

minkäinen Pohjolaan. «Kyfäfee Pohjan okko,
millä asialla? Sammon jaolle lähteneensä rooä--
taa Näinämöinen. ©ano Pohjan akka ei oleroon
jatoomisto sammossa, ©oopi unineutat SBätnamöi-
nen ja nufuttaa Pohjolan mäen. Lähteroät sampoa
timimäestä. Louloo Näinämöinen liikkeelle linnan
portit ja Ilmarinen aukafee omet. Lemminkäinen
kyntää juutiltansa irti sammon, joko fitte kolmin
miehin kannetaan roencefen. Sampo »veneessä los-
tee rannalta Näinämöinen jo olkaa roiimmen Lem-
minkäisen tehottomallamatkan päässä laulella. Kut-
ti laulua säikähtänyt parkasi pahalla äänellä jo he-
rätti Pohjolan nuffumasto. Pohjan otto sampoa
katsomoon jo näkee soouksi. Kostaa heti ison tuu-
len Väinämöistä hukuttamaan ja oliki hukkua
menet, ellei Lemminkäinen olisi taitoja kohottonut.
NiinLemminkäinen purjepuusta fatfellen näkee Poh-
jan roeneen ajaman jo foomuttaroan. Häässä Väi-
nämöinen tuluksistansa luopi korin Pohjan roeneen
eteen. Siina roenet kyllä sätky, maan itse Poh-
jan okko läksi lintuna Väinämöisenimeneesen jo
otti kaikki miehensä kanssa. Siinä sitte topahtu
toppclo, josa Näinämöinen melalla siroalteli sii-
piä ja kynsiä Pohjan okalta. Aksi ainoa safari--
sormi jäi jätille ja fillari nosti Pohjan akka fom=
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m»n ja kaato «esille, jossa se särky. Sammon
muruja sitte tuuli ajeli mitä minkin paikan rik-
kaueksi. Riwan sai Pohjan akka jätillePohjolaan.

Viita »vanha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,
Kolmas lieto Lemminkäinen,
Tulit Pohjolan turoille.

Sano Pohjolan emäntä:
"Mi on miehillä fanorna,
tuohilla uusi tieto?"

5.

Tuopa »viisas Väinämöinen
©anon rotrifo, noin nimesi:
"Sammosta fanomot miesten,
Kitjokonnesto porinat;

10

Soimmo fampuen jaolle,
«Sritj ofannen fatfantohon."

Sano pohjolan emäntä:
"Ei oo kätpästä fahclle,
Otorooss' osoo kolmen." ,

15

Noka roanha Näinämöinen
Sotmin soitti kanteletta,
Kielin fontetroo polosi;
ffiäfytti roäen mokoman,
Uuroutti unelliseksi.

20,

Niin toposi toskuhunso,
Löihen kutkotoisehensa,
Sttaroi uniset neulat,
Nukutteli nuiroan fanfan,25,
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Paineli »väen pakanan,
Pimiäsfä Pohjolassa,
Summassa Sariolassa.
Meni sammon saahantahan,
Kirjokannen katsantohan.
Pohjolan kiroimaestä,

30,

Naaran maskisen sisältä,
Ghekfän lukon takoa.

Tuossa manha Väinämöinen
gaufou hyrohtelemi,35
Jopa liiffu linnan portit,
lärkky rautafet saranat.
Siitä seppo Ilmarinen
Noilla lukot liukohulti,
fiiuroutti sian lihalla;
Lukot sotmin lufsutteli,
Kimet kuokalla kohotti.

40.

©ano »vanha Väinämöinen:
"Oi sie lieto Lemmin poika,
©tuumainen patoinani!45
Mene sampo ottamahan,
Kirjokansi kantamahan."

Suopa lieto Lemminkäinen,
Hyroä ftelos käskiokki,

50. Äepiä kehut toaki,
Meni sammon otantahan,
Kirjokannen kannoittahan.
Sylin sampoa piteli,
Poimin maassa puujacli,
Eipä sampo liikukkana,65.
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Kirjokansi tallukkana.

H»)W' on härkä Pohjolassa,
©atroipää Sariolassa,
Jok' on sitkiä siroulta,
Varsin roahroa roatfaloita,
Suonilta kotvin soria.

60,

Se on lieto Lemminkäinen
Otti härän heinikosta,
Autan pellon pientaresta,
Sillä kynti sammon juuret,
Kirjokannen kiinnittimet,

65

SatosotmeUo haralla,
Tuhotpäällä tursohollo,
Voarnahilla roasriftlla,
Airolla tuliterällä,70.
Saipa sampo liikkumahan,
Sritjofanfi fallumahan.

Siitä roanha Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,
Kolmas lieto Lemminkäinen,
Sylin sampoa sylelit,

75

Käsimotsin käännytteli!,
Niin roeiroat »uenofehenfa,
Purtehensa puuhosimot.

80 Kysy seppo Ilmarinen:
"Minne sampo sootetohon,
Kunnekka kuletetohan,
VencheSfä Väinämöisen?"

Sano roanha Väinämöinen:
"Tieän mä »vähäsen maata,85.
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Tieän paitkoa palasen,
©yömatöntä, lyömätöntä,
Miekan miehen käymätöntä
Nenässä Utusen niemen,

90. Päässä saaren tethenisen.
Sinne sampo sootetohon,
Kirjokansi faimatahan."

Siitä manha Väinämöinen
Laskea furehteleroi

95. Selkeä meren sinisen,
Laski poikki Pohjan merta.

Sano lieto Lemminkäinen
"Mits' et laula Väinämöinen,
Hyrehi hproäfufunen,
Hyroän sammon saatuasi,
Tien hproan faroettyasi?"

100.

Vaka roanha Väinämöinen
Varman kyllä roastatli:
"Varahainen laulannaksi,

105. Alkanen ilon teoksi,
Kun näft>roi Pohjan portit,
Paßtaroi pahat saranat.
Äsken laulanta sopisi,
Ilon teentä kelpooisi,

110, Kun omat oroet näkyisi,
©mat ukset «trooaifi,
Saan taipalen takana*,.
Päässä miien päiroäpffen."

Siitä roanha Väinämöinen
Laakeroi sinistä merta,115.
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120.

125.

130,

135.

140

145

Loski päimän, laski toifen,
Laski lohta folmonnenfi,
Jo omat oroet näkproi,
£>mat ukfet ulmottoroi,
Kenasfa Utusen niemen,

Päässä foaten tethenifen.
Sillon roonho Väinämöinen

Louloa hytähteleroi;
Suu liikku, järisi porto,
Voon ei leuat lonkoillut.

Kutri istu annon päässä,
Vetisellä mättähällä,
Pimeässä Pohjolossa,
Summassa ©otiolosfa,

Sormiluitansa luferoi,
2Batpohianfa »valitti.

Kurki kuuli kumman äänen
Väinämöisen laulellessa,
Kurki loski suuren uikun,

Pötkösipahan säroelen;
Kaikki Pohjola Hetasi.
Poho »valta wolpoustu.

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan okko harroohommos,
Sampoo topoomohon,
Kirjokantta kotsomohon,
Pohjolan firoimäfehen,
SBoaton maskisen sisähän,
©ono tuonne sootuonsa:
Voi polonen pahviani!
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Kenpä tulot lonkaillut,
Kaikki fätfenyt sotonat,
Koitti omet auaäfunno,
Liikutellut linnan portit?
Jok' oifi täältä sampo saatu,
Kirjokansi kannettuna?"

150.

"Jo on täältä sampo saatu,
Kirjokansi kannettuna,
Pohjolan fiwtmäeStä,
Naatan »vaskisen sisästä,
peffan lukon takoa."

155.

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka hotroahammaS,
Ukkoa tufoeleroi,

160. Pauamutri» palrooaroi:
"Nosta Ullo suuri tuuli,
©ään mänöä mäaritöntä,
Nosta mustia mutia,
Päälle selroien roesien,

165. lott' ci päästä Väinämöisen,
Kulkea uroantolaisen."

©e Ukko ylijumala
SBitfri tuulet tuulemahan,
Ilman rannat tiehtimähän;
Nousi tuulet tuulemahan,170.
Ilman rannat riehfimähän.
Koroin läifky länsituuli,
Luoetuuli tuikutteli,
Enemmän etelä tuuti,
Itä infu ilfiääti,175.
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Pohjonen fotoin porotti.
Tuuli puut harouttomofsi,
«Äattarroat kukattomaksi,
Heinät helpehcttömäffi,

180. Niepi harpun hauinluifen,
Kantelon kolonewäsen»
Nenehcstä Väinämöisen.
Ahto aalloilta hamannut
Pion fotjaft fotihin,

185. Äotafehen fottonohon.
Sano seppo Ilmarinen:

"Jo on tukka tuulta nähnyt,
Parta päiwiä pahoja,
Nähnyt näiöäri selillä;

190. Harmon on horooto tainnut
Tuulta ennen tuon näöstä.
Woi polonen pahviani!
Kun läksin meren selälle,
Ulapalle aukiolle,

195. Polin puulle pyörimälle,
SBarrooUe roajriferoaöe,
Vet on tuuli turmanani,
Meren aalto armonani."

©itton roanha Näinämöinen
Itse tuon sanoiksi roirfri;200.
"Ci menossa »vieremistä,
Purressa parahtamista;
Itku ei haasta päästä,
Parku päiroßtä pöhöistä."

205. ©e «n lieto Lemminkäinen
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Eikä itfent, ei iloissut,
Muisti muinoset tilansa,
Asiansa arroaeli;
Lari laitoja lisäksi,

210. ffiarpthia »valmisteli,
©»len kolmen korkeutta.
Saipa tuuli turjutello,
Aallot meltoa »venettä,
Dli lottoa roenosfa,

215. Notpehet hyroin roatamat.
Itse Pohjolan emäntä

Rakenteli Pohjan putten,
Suoritti sotomenosen;
Lato miestä loiroohansa

220. Kuni sotka poikiansa,
Satoi luopi lapsiansa;
Sota miestä fouomehen,
Tuhot oitohin utösta,
Sota miestä miefatonta,

225. Tuhat miestä miekallista.
Päälle putjehen metäroi
Kuni pitkän pilroen lonkan;
Siitä läksi, jotta joutu,
Ajamahan Väinämöistä.

230. Vako monho Väinämöinen
Loskeroi sinistä mettä,
Itse tuon sanoiksi roitkki,
Puhu putkensa petästä:
"Oi sic lieto Lemmin poika,

235. -Ylimmäinen ystäroäni!
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240,

245.

250,

255

260

265

Nouse purjepuun nenähän,
SBaateroarpaan rapa'«,
«Katso itä, katso länsi,
Katso poikki Pohjan ranta."

Se on tieto Lemminkäinen
Hyroä rietas tasteäkki,
Kepiä fehuttoafi,
Nousi purjepuun nenähän,
Vaateroarpahan rapasi;
Katso iät, katso lännet,
Katso poikki Pohjan rannat,
Niin fono sanalla tuolla:
"Hamuffoit' on haaroat täynnä,
Äoirout kirjokokkoloita."

Sano roanha Väinämöinen:
"Jo roainen roalehtelitki;
Ei ne olla haroukkoita,
Etkä firjofOkkoloita,
Ne on Pohjan poikasia.
Katso toiste, fotso tarkon."

Katso toiste, katso tarkon,
©anoroi sanalla tuolla:
"Pilroi Pohjosta kohomi,
Pilroen lonffa luotehesta."

Sano »vanha Väinämöinen
"Jo roainen roolehtelitfi;
Ei se pilroi olleffana,
Pilroen lonffa lieneffänä,
Se on pursi putjel)tnen.
Katso tarkon kolmannesti."
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270,

275

280,

286,

290.

295.

Katso kerran folmanncnfi,
©anoroi sanalla tuolla:
"Oi sie »vanha Väinämöinen!
Jo tulemi Pohjan pursi,
Sotohonko haffoaivi;
Sot' on miestä fouomesfa,
Tuhot airon pyyrymillä,
©ota miestä tutefatonta,
Tuhat miestä miekallista."

Sillon »vanha Väinämöinen
Jo tunsi toet totiset,
Valehettomat marinset;
Itse roirffo, nom nimesi:
"©oua seppo Ilmarinen!
Soua lieto Lemminkäinen!
Soua kansa faifenlainen!"

Souti seppo Ilmarinen.
Souti lieto Lemminkäinen,
Souti konsa kaikenlainen,
Eipä juokse puinen pursi,
Neno Näinölän roeäte.

©illon roanha Väinämöinen
Jo tunsi tuhon tuleman,
Hätäpäiwän päälle saaman.
Arroelee, ajattelemi,
Miten olla, tuin eleä.
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Vielämä tuohon keinon ketsin,
Mutkan muistun, tien osoan."

Tamottihen tautohinfo,
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Tungeksen tutuksihinso,
Otti piitä pikkuruisen,
Toki touloo »vähäsen,
Sieti mestasi merehen

300.

305.

Luotihin tulinen luoto,
©alasaari siunattihin,

310.

315.

320.

Lenteä lefutteleroi

326.

Oiriasta olkapäästä,
Kautta kainalon roosentcn,
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"SSulfohon tulinen korko,
Salasaari fasroaohon,
Johon juosko Pohjan pursi,
Satahanka halteutoho!"

Itähän ikäti pitkä,
Luotehelle loppumaton,
Polroeksehen Pohjolahan,
Johon juoksi Pohjan pursi,
Satahanka halki lenti.

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka hatroahammas,
Tohti toisiksi ruroeta,
Ruohti muuksi muutellate,'
Airot siiroiksi firoalti,
Peräpuikon purstoksensa,
Siitä loihen lentämähän;
Kokkona ylös kohosi.

©elroällä meren selällä,
Mopolla aukiolla,
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Sata miestä fitroen olla,
Tuhot purston tutkomesso,
Sota miestä miekotonto,
Tuhat miestä miekallista,

830, Liiteleksen, laoteteffen,
Kokkona kohentelekfen,
Lenti purjepuun nenähän,
Naateroarpahan raroahti,
Nenehefen Näinämöisen.
Tahto pursi päin puota,
Loiroo taion rotetetellä.

835

Sano wanha Wäinämöincn:
"Ohoh Pohjolan emäntä;
Joko saat jaolle sammon,
Nenähän utusen niemen,
Päähän saaren tcrhenisen?"

340.

©ano Pohjolan emäntä:
"En lähe jaolle sammon,
Sinun kanssasi katala,

Kerallasi Väinämöinen!"
Itse sampoo toivotti

345,

SBenehestä Väinämöisen.
©e on seppo Ilmarinen

Otti miekkansa omansa,
Käellänsä oiriatla,350,

Nasemelto reieltänsä;
Kokon koprille ftroalti,
Naokalinnun roarpuhille.
Iski kerran, iski toisen,
Kohta kolmasti rapasi,366
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Waan ei rouolent roermentänä,
Ottant orroaskettuano.

Siitä lieto Lemminfäinen
Mtefan rovöltänfä roetäsi,

360. Tupestansa tuiman tauon.
Niin fanoroi Pohjan okko,
Puhu purjepuun nenästä:
"Woi si« lieto Lemmin poika!
Pettelit oraan emosi,

365. Valehtelit roanhemposi;
Sanoit et käyäsi fotoa
Kuunna kymmennä kesänä,
Kullankana tatpeheUa,
Hopiontona hatullo."

370. Itse roanha Väinämöinen
Ei hän miettoo »vetänyt,
Temponut tuliteteä;
Nostatti melan merestä.
Lastun tammen loinehesta,

376. Sillä siipiä firoatti,
Sillä fynttä fatfaeli,
lot' et jäänynnä jätille,
Kun yfsi fafariformi.

Miehet melstohti metehen,
Pojat siiroilta putosi;380.
Sota miestä fiiroen alta,
Tuhot putston tutfomesto,
Kymmenen jofo fynästä.
Itse Pohjolon emäntä

386. Puusta purtehen putosi,
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390.

395

400,

406

410

415

Stum nuolen ammuttua,
Kohti käytyä roofoman,
Puusto koppelo putosi,
Kuusen oksalta oraroa.

Siitä sampoa tamotti
Sormella nimettömällä;
©ammon rouoatti metehen,
Kirjokannen latnehille,
Selmalle meren selälle,
Ulapalle aufialle.
Siinä sai mutuffi sampo,
Kirjokansi kappaleiksi.

Noita tuuli tumoittett,
Ilmo lieto liikutteli,
Selällä meten sinisen.
Mi soi ("ampuen tuutuja
Alle selroien »vesien,
Päälle mustien mutien,
Ne kaikki rocet» »väeksi,
Ahin lasten oortehiksi.
Ci roesi »väkeä puutu,
SBeen Ahti oortehio.

Mi sai muutama murunen
nannalle meryttä masten,
Vasten raetta hpyännettä;
Siitä kyntö,siitä tylroo.
Siitä fosroo koikenloinen,
©iltapa ikuinen onni,

Nenähän utusen niemen,
Päähän saaren terhenifen.
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Itse Pohjolan emäntä

Konto kannen Pohjolahan,
©oi riivon Sariolahan,
©onnella nimettömällä.

420. Et saanut murua munta,
©tit' on polo Pohjolassa,
Elo leiroätön Lapissa.
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NeljäskolmattaRuno.
Sammon muruja rannalta löpnmjt Näinä»

moinen työntää ©ompfoPeHerrooifeHe, käskee moi-
ta kylmämään. Lähtee ©arapfo, kylmää maan ja
kyntää. Nousee kynnökseltä monenlaista puuta,
roaan tammi ci ota nostoksensa. Kosmo roitm-
men tamraipuufi ja leroesi oksineen toiroaallc, jot-
ta päimeäkänä ei enää näkynyt. Niin piit jällen
hokata matta piennyt tammi, roaan oli työläs
hokkajata faaha. Niin nousi tuiki pikkuinen mies
merestä, jota otti työksensäjo faatori. ©iitäVat-
näraötnen fplrot Utusia siemeniä maalle jo totrootti
kasroulle onnea. Pohjolan emäntä tuossa uhkaa
kaiten onnensa hämittää, monenlaisia turmioita
Väinämöisen tiloille faatetta. Väinämöinen puol-
tansa yrittää uhkaamista tehottomaksi ja toiroottaa
roielä kerran Suomeansa onnelliseksi.

otvofo wanha Väinämöinen
Löysi fampuen muruja,
Kirjokannen kappaleita,
Rannalta merelliseltä,

5. Kiroen fttjaroon tplttta,
Pooen pokfun polliosto;
Ne konto nenähän nienten,
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Päähän footen tethentfen.

Siitä roonho Väinämöinen
Itfe tuon sanoiksi roitffi10.
PeHerrooiselle pojalle:
"Sampsa poika pellerrooinen!
Lähkos maito fylroäroähän,
Toukoja tihittämähän;
Kylroä kuusilla jyrotllä,
Seitsemillä siemenillä,
Rohosiksi rantojani,
Viljosiksi »vieriäni."

15

Sompso poika Pellerrooinen
Otti fuusio jproiä,20
Seitsemiä siemeniä,
Vhen näähän nohkosehen,
Koipehen fesäotaroan. .
Läksi maita kylroämähän,
Toukoja tihittämähän,
Itse tuon sanoiksi roitkki:
"Minä rijlroän kyyhättelen
Suojan sormien lomotse,
Käen kontto fatfftroallan.
Akka manteren alanen,
Poika pellon pohjimmainen,
Mannun eukko, maan isäntä!
Pane tutroe tunfemahan,
Mao roäferoä »vääntämähän.
Tuhansin neniä nosto,

26

30

35
Saoin hoorojo hajota,
«Simostani, kynnöstäni,



120
Worsin »airoani näöstä.
Nostele oros orinen,
Kannon forroonen ylennä,
Työstäpellon pehmiästä,
Moosto maffan farroosesto.

40.

Ei fe maa ».aria puutu
Sinä ilmoissa itänä,
Kun olle armo antajista,
Lupa luonnon tyttäristä.

46

Oi uffo ylijumala,
Tahi taatto toiroohinen,
Uffo pilroien pitäjä,
Hattarojen haöitfta!
Pia pitrotåfä keräjät,
©äfehiSfä neuot felroät,;,
Nosto lonffa luotehesto,
Toinen lännestä lähetä,
Kolmas iätä iästä,

50

65
Etelästä ennättele.
losp' on mettä rooottohan,
Piroto mettä viiroistasi,
Orohille nousemille,

60, Touoille tomiferoille."
Sillä ©ontsjfo Pellerrooinen

Kylroi motto fyyhätteli;
Kylroi fummut kuusikoiksi,
Konkohot kottatroifoifft.

65 Äoirouja norolle fylrot,
Kylroi mäntyjä mäelle,
Tuomet fylroi tuorehille,
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Pojut maille uroille,
Pihlajat pyhille maille,

70. Rutat maille taiifapiUe,
Katajat faronkoille,
Tommen »virran roietemmitte.

Soi atton tulitcräsen,
SBosriroaornahat rootitsi,

75. Otti härän uljomoisen,
Näinön mullin »vääräsäären,
Jok' on sitkiä siivulta,
Natsin roohroo roartololto,
Sorroilta koroin soria.

80. Sillä kynti fylroämiä,
Solot meteli »vaolle,
Itse tuon sanoiksi roitkki:
"Minä kynnän kyyhättelen
Attallo tuliterällä,

85. Narisilla roaarnohilla."
Kynti talkki maat katalat,

Muhiifsi mullosteli;
Suot kylroi, fanarroat kasroo,
Kotot kynti, nousi koirout,

90. Mäet kynti, kasroo männyt,
Kynti kummut, kuuset kasroo,
Kasroo tuomet tuorehilla,
Pajut maitlo paisumilla,
Pihlajat pyhillä mailla,

95. Sfoiot matoa roikkohillo,
Katajat karonkoilla.
Etpä tammi tosroakkano,
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100.

105.

110.

115.

120.

"

125.

luuttukkono puu jumolon.
Heitti hetjon »valloillensa,

Oleroille onnillensa.
Kulu yötä koksi kolme,
©Oman werran päiroiäki,
Käroi siitä kotsomohon:
"Onko tammi fasroanunna,
luuttununno puu jumalan?"
Ei oo tammi fasroonunno,

luuttununno puu jumalan.
Heitti herjan malloillensa,

Olemille onnillensa.
Nuotti »vielä yötä kolme,
©oman »verran päiroiäki,
Käroi siitä fatfomohan,
Niilon päästä roiiramestäli:
"Onko tammi fasroanunna,
luurtununna puu juntaton?"

Jo oli tammi fosroanunno,
luurtununna puu jumalan;
Oloroohk' on otsittansa,
geroiähkä lehroiltänfä,
Lotroo täytti tairoaholle,
Lehroät ilmoille leroefi,
Piätti pilroet juoksemasta,
Hottotat hofettomosto,
Peitti päiroän poistoraosto,
Kuun kätki kumottamasta.

©illon roanha Väinämöinen
Itfe tuon sanoiksi roitki:
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130.

135

140.

145.

150.

155.

"Ifäroä imehnostfla,
Kun ei päiroyt paistajana,
Kuu armas fumotaftana.
Onko tässä nuotisossa,
Nuorisossa Jounofesfa,
Tämän tammen tatttaiata,
Puun forian foria jata?"

Etsittihin leittojota,
Äatfottihin taatajata,
Suomesta, Wenäjän maasta,
Siapen Karjalan »väliltä,
Kolmen trikin tiitamaalta.
Ei ollut sitä utösta,
ditå miestä urhiato,
Joka taisi tammen koota,
Hakata rytimoroion.

Nousi pikkumies merestä,
Uros umpi loinehisto,
Vähän kuollutta patempi,
Koonnutta kaunihimpi,
Eikä uros fuuterapia,
Eitä uros pienempiä;
Miehen kortelin pituinen,
Vaimon maoffan torteuinen.
Waskihattu hartioilla,
Waskisaappahat jaloissa,
Waskikintahat käsissä,
Vaskikirjat ftntohtsfa,
Vasriropöhyt »vyöllä royötty,
Vastitirroes topon takana,
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160,

165

170,

175.

180

185.

SBasriroatfi tirroehessä,
Hopiata pormen päässä,
Wotsi kyynärän pituinen,
Terä roaoffan kotkannen.

Htroeleroi ritroestanfä,
Tahtosi tafateteä,
Wiitehen Viron riroehcn,
Äuutehcn foroafimchen,
Päähän sieran seitsemähän.

«Sai titroes hiroellelMsi,
Varsin roalraiételttehetfi;
Niin uros utösta läksi,
Mies on miehestä pätöroi:
Jalka maassa teutatoiroi,
Pää se pilroiä pitäroi,
Port' on polroillo eessä,
Hirous kannoilla tolana.
Sylt' on suusta housun tahe,
Puolta toista polwen päästä,
Kofsi kaarion rajasta.

Astua lyfytteleroi,
Käyä tulleroittelewi.
Astu yhen jalkojansa
Hienofeöe hietikolle,
Astu toisen jalkojansa
Maalle maksan korrooselle,
Astu ketton kolraonnenki
Juurelle rytiraoroion,
Ison tammen tattnan luofsi.

Lasfi puuta ritroehetta,
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Totposi tasaterällä.
Iski fettan, iski affi,
Lastut puusta ppötähteti,
Panu tammesta pakeni,
Tuli tuiski ritroehestä.

190,

Niin fettalla kolmannella
Jopa toisi tammen koota,
Puun »viriän roieteteöä,
Puun sotion fottatella.
Lotroon tsferoi itähän,
SEproen tyonti luotehefen.
Kenpä siitä oksan otti,
©e otti ikuisen onnen;
Kenpä siitä latroan taitto,
©e taitto ikuisen toion;
Kenpä lehroän leiffoeli,
©e leiffo ifuisen onnen;
Ku on lastuja porosi,
©clroäHe meren selälle',
Siitä noita nuolet faapi,
Ampuja pahat ofchct,

196

200

205.

Pituloinen pistoneuot.
210 Nofo roanha Näinomcinen

Sillä taisi tammen foata,
Puun mihonnon roieretclla.
Puun sorion fottatella;
Päästi päiroän paistamahan,
Kuun lasfi kumottamahan.215

Siitä roonho SBäiuämöinm
Seulo seulalla utuja,
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220,

226.

230,

235.

240,

246.

Terheniä tepsutteli;
Niin seula satoja kasroo,
Kylroinmokko kymmeniä,
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen.

Sano wanha Wainamöinen:
"Äänne fyntö, tänne fptroö,
Tänne fosroo foifenloinen,
PölösillePohjan maille,
Suomen suurille tiloille;
Tänne kuut fumottomahon,
Tänne päiroät paistomahoti,
Äänne armas ourinfoluen!"

©ano Pohjolan emäntä:
"Wielämä tuohon mutkanmuiston,
Keksin fumraoo roähäfen,
Sinun ft)lroön,kynnön päälle,
Päälle foifen fasroantofi;
Suonne tungen fuuhuefi
Kirjarintahan firoehen,
Paaen paffun polliohon;
Suonne auringot ofeton,
Panen päiroät paistamahan,
SBuorehen tetäffifehen,
Routosehen folliohon,
lott' ei pääse fuuno pänä,
©elroiä sinä ifänä.

Annan pakkasen palella,
Vilun Umon roiiropteöä,
Kyntöjäsi, fylroöjäfi,
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Varsin »airoon nähtyjäsi;
©a'on rautojen takeen,
Tetäksisen tellittelen,260.
Halmehiosi hokkoomohan,
Pieksämähän peltojasi'.

Kostan karhun rimfahalta,
Viiosto rothaftn kissan,

255. .Sormesta foroetafoutan,
Hotroohainpohon horouilta,
Ruuniasi ruhtomahon,
Tommejasi tappamahan,
Äarjoofi kaatamahan,
Lehmiä teroittamahan;
Tahikka tauilla tapatan,
Kooljan karjan kaikenlaisen,
Yksin foohan imehifetri,
©urmajan sukusi suuren."

260.

265. ©illon »vanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi ronkki:
"Ei minua taula Loppi,
Eikä tunge Turjalainen;
Itselläin on ilman roiitto,

270. Luonani lykyn awaimet,
Ei katehen kainalossa,
Wihan suowan sormenpäässä."

Siitä roanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi ronkki:

275. "Varjele »vakainen luoja,
Kaitse faunonen jumala!
Miesten raielijuohtehtéta,



128

230.

286.

290.

295.

300.

905.

Akkojen ajatuksista.
Kaaha maalliset katehct,

Weelliset welhot woita.
Ole puolla poikajesi,
Aina lastesi apuna,
Wihoin paiwän paistamatta,
Wihoin kuun kumottamatta,
Wihoin tuulen tuulematta,
Pakkasen palelematta,
Kowan ilman koskematta.

Aita rautanen rakenna,
Kiwilinna liitättele,
Ympäri minun eloni,
Kahen puolin kartanoni,
Maasta lähin taiwosehett,
Taiwosesta maahan asti;
Teräksillä seiwästcllös,
Maan maoilla witsastellos,
Käärmchillä käannätellös,
Sisiliskoilla siellös,
lott' ei liika liion söisi,
Wastus wiljalta witaisi.
Min on noiat noitunewi,
Noituoot oman wäkcnsä.

Nyt sie Pohjolan emäntä!
Tunge turmi^l kiwchen,
Pahat paina kalliohon,
Waiwat wuorehen walitse;
Elä kuuta kuAonkana,,
Aurinkoa ollenkana.
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Anna pallas:" palella,

Nilun ilman roiiroytellä,
310. Omiasi otrtaft,

Äptroämtäfi jyrotä.
©a'a tauoista taetta,
Tetälsistä tellytellös,
Pohjolan lujan petille.
Pohjan taxhan tanhuille.316.

Nosta karhu fanfahalta,
Nilasta roihanen rissa,
«Jtorroesta Joroeta kouta.
Harottu alta hatroahararaas,

320. Pohjan peltojen petille,
Pohjan katjan fäptäroiHe."

Siitä roanha äßäinamötnen
Sanan roitkko, noin nimesi:
"Anna nyt sulonen Suomi!

325. Anna maasi oltihiksi,
Ilmosi iraontehefft;
Laffot louloelloffem,
Lehot leiffi lyöäffeni,
Tanner tansfoeöaffeni."
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Wiieskolmatta Runo.
Pohjolan emäntä panetfen tuuleen jo tulee ko-

hulliseksi. Lämmittää ajon lähetessä saunan, lukee
akkain lv'vt jo synnyttää yheksän poikoo, loikki
pahoja, sutmalaifio. Ne sitte työntää Väinä-
moisen tiloille touillo ihmtftä roairooamoon. Koh-
ta potee toto Väinölä,rooon rititenri itse Väinä-
möinen taroaUiftlla parannuskeinoilla poistoa tur-
miot, monoa Kipurouorelle kirout jo roiimrnen rooi-
etten oroulla faapi poteroon »väkensä jällen tet-
»ehefft.

«Couhiatar »aimo »anha,
Portto Pohjolan emäntä,
Teki tielle rouotehenfa,
Pahnansa pöhöllemaalle;
Selin tuulehen mokasi,6.
Koiton säähän tattiahan,
Perin »ihraahan roiluhun,
Köhin päiroän foittehefen.

Tuli suuri tuulen puuska.
10. Ijästä »ihonen ilma,

Nosti tuuli turrin helmat,
Ahawa fcamehen helmat.
Hyroin tuuti pohjatuuli,
Läpi länsi läikytteli,

15. Läpi luun, läpi jäsenen.
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Läpi liiffuwain lihojen,
Läpi suonten folju»itten.
Tuosta tyyty, tuosta täyty,
Tuosta paksuksi panihen,
Lihomaksi liittelihen.20
Kanto kohtua forooa,
SBatfan täyttä roaifiota,
Kanto kuuta koksi, kolme,
Kolme kuuta, neljä fuuta,
Neljä kuuto, »viisi kuuta,
Viisi fuuta, uusi fuuta,
Seitsemän, kohekson, kuuto,
Ympäri yheksän kuuto

25

Vaimon roanhaaj» luiupun,
Kuuta puolen kymmenettä.30.

Niin kuulla kymmenennellä
Poinuroi pakolliseksi,
Watson täysi rooikioksi.
Lyöähänkoroon kipua,
Immin tulta tuifatahon.36

Wyölopon siansa siirti,
Paneutti toisen paifan,
Sonoroi sanalla tuolla:
"Ohoh pieni piifafent,
Paras palkkalaisiani!
Lämmitä roälehen fauna,
Pian pirtti riurouttelt,
Kyläkunnan kuulematta,
©anan sooraotto kylähän.
Oluella ukset rooia,

40.

45
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Kasta kaljalla saranat,
lott'ei ukset ulrooaisi',
Eikä roonfuifi faranat."

Lämmitti roälehen saunon,
Pian pirtin riuroutieli,50.
Kyläkunnan kuulematta,
©anan saamatta kylahan.
Oluella ukset moiti,
Kosti kaljalla soronot,
lott' ci ukset ulrooffana,
Eikä roankase saranat.

55.

Siitä Pohjolan emäntä
Suojihin somitteleffen,
Piraeihin pisteleffen,

60. Ukkoa rufoeleroi:
"Si Ukko ylijumala!
Tule luota katsomahan,
Likeltä tähyämähän,
Tule faunahan saloa,

65. Pillien pikkuhuonehesen,
Ilman uksen ulroomatto,
©oranan narahtamatta.
Oluella ukset rooion,
Kastan faijalla soronot,

70. lott' ci ukset ulrooaisi,
Eikä roonfuifi saranat.

Käy pian, roälehen jonwu,
Tassa tuskassa towassa,
Natsan »väessä »aitiossa.

75. Aukoa lihonen arkku,
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80,

86

90,

95

100.

105.

Lumen luffo ohuta,
Mennä suuren, mennä pienen,
Kuiria »ähä»ärif«n;
Päästä piika pintehistä,
Söaimo »vatsan roääntehistä.

Koroe eukko Luonnotar-,
Koroe kultanen koria!
Jok' olet »vanhin roaimotoita,
Ensin emä itselöitä,
Juokse polroesta roerehen,
Nyöloposto loinehesen,
Ota kiiskiltä kinoa,

Mote-helta nuljasfoa,
Jolla rooiat luun lomia,
Jolla ftrouja siroelet,
Peräroieriä »vetelet;
Päästät piion pintehistä,
Vaimon rootfon roääntehistä,
Tässä tuskassa toivossa,
Watson työssä «aitiossa.

Kiroutor tipunen eutto!
Käy tänne kapein kengin,
Helmoin hienoin helmottele,
©urin mustin muifottele,
©ufin roalfein »vaella,
Ktrout kiinni ottamahan,
Vammat »aifahuttamahan,
Tahi kuolema tuleroi,
Eähene»i hengen lähtö,
Tässä työssä työlähässä.
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Vatsan »väessä roairiasfa."

Louhiatar roaimo roanha,
Portto Pohjolan emäntä,
Tefi poifoa yheksän,

110. Lato lasta fymmenenri,
Yhen löylyn lyöpyroillä,
§)hen saunan saapumilla,
Yhestä »vatsan »väestä,
Yhtenä fefäisfä yönä.

115 Nimitteli poikiansa,
Laaitteli tapsiansa,
Kun kukin sufintojansa,
Itfe ilmoin luomiansa.
Minkä pisti pistoffefsi,
Kunko laati luun roalofsi,
Minfä änfäst ähyksi,

120,

Kunko riieksi risasi,
Minkä loi turocn rikoksi,
Kunko rutasi rutoksi,
Minkä »velhoksi »vesillä,
Kateheksi kaikin paikoin,
Kunko noloksi noroille.

125,

Itse neuo poikiansa,
Looitteli lopsionso,
Mennä tuonne toistolle,
Nenähän Utusen niemen,
Päähän sooren tethenifen.

130

Sillä Pohjolan emäntä,
Pohjan okko hanvohammas,
Syyti surmat suunnattomat135
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140,

146

150

155

160

165.

Toivottomat tavit nosti,
Nenähän utusen niemen,
Päähän saaren tahenifen.

Poiot Väinölän poteroi,
Lopfet Luotolan lohoroi,
Tonissa taroattomasfa,
Nimen tietämättömässä;
Alta lattiat lohoroi,
Päältä peite mätfänemi.

Silloinroonho Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen,
Kuuli Luotolan läsiroän,
Poiot Väinölän poteman,
Tonissa toivottomassa,
Nimen tietämättömässä.

Lämmitti roälehen faunan,
Pion pittin jtturouttett.
Otti rooston roatjosfanfa,
©imaftiroen suojossonso,
Niin houto simofen mastan,
©ototatroan louhutteli.
Pyhki pois pyhät kipunat,
Pyhät fotsat sammutteli,
Simosella jiiroellänsä,
Metifellä roostallonfo.
©anoroi fanalla tuolla:
"Onko tauti tuojan luoma,
Surma fäätämä jumolon,
Voi on pontu polkan eestä
Rokettn tohan nenästä?
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170,

175.

180.

186.

190.

195

Noufe tauti tairoohaWc,
Tuska tuulelle ylene,
Ilman olle auer mennös;
Suonne tuulen tuumitella,
Pahan ilman paisfoella,
Pohjan pitkähän perahan,
«Jtusf ci kuuta, aurinkoa,

Ilmoa ihoaroata.
Kirout ma monoon konssa

Kiroisihin kellorihin,
Rautafthin tauniothin.
Siipiä on kirnuissa olla,
SBotroa roamraoissa asua.

Äiroutat lipuen eukko
Kipuja fetöeleroi
«Sritjafehen fippafehen,
Voskisehen roariafehen;
Äipuftntahat käessä,
Jaloissa tipuset kengät.
Tule tänne tatroitesfa,
Käy tänne kutsuttaessa,
Tee rirout firouttomokft,
Voimat »värjymättömäksi,
Jotta soisi sairas maata,
Utro untansa roeteä,
Voisi rooiriori leroätä,
Susfahinen tunnin olla.
Ota firout fippafehen,
Vatroat rooskirookkosehen;
Itse feittaöS kipuja,
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200.

205

210.

215

220

226.

Pitkosessa kattilassa,
Kolmen sormen mentäroässä,
Pcufolon raohuttaroasfa,
Kesfellä ripumäfeä,
«Sripurouoren fufkuloo.

Stimi on estellä mäkeä,
Reikä keskellä riroeä;
Reikä roäättt) roäontiollä,
Puhkaistu purasimella,
Yheksän sylen syroyinen,
Kyynäräisen kymmenettä,
Johon tuSfat tungetahan,
Pohot rooiroat roankatahan.
Ei kiwi kipuja itke,
Poosi rootrooja roottta,
losf on paljo pantaisi,
Määrättä mätettäisi,
Äijin äyskäeltäisi.

Oi Ukko ylijumala,
Mies on roonho toiroohinen!
Tule tänne tarroitesfa,
Käy tänne kutsuttaessa,
Tekemähän termeittä,
Rouhoa rakentamahan.
Puhu suulla puhtaholla,
Lässä luoja lämpöfellä,
Ettei poifa pois tulisi,
Emon lapsi taisi,
Suojan luomalta luulta,
Jumalan sukeamalta."
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©iitä »vanha Väinämöinen

Paneroi po'on tulelle,
Laitto keiton riehumahan,
Täynnä heiniä hyroiä,

230.

$oto kiehu paukutteli
Kolme päiroeä kesäistä.
Kokonaista kolme yötä.

235.

240.
Niin poni paon tulelle,
Laitto keiton kiehumahan,
Vielä heiniä lisäksi,
Ruohoa monen näöstä.

245. Pato riehu paukutteli
Kokonaista kolme yö)ä,
Kolme päiroeä kesäistä.
Siitä roanha Väinämöinen
Nostowi pa'an tuletta,
Kotseleroi rooitehio:
"Onko rooitehet »vakaiset,
Kotsehet olinomoset?"

250.

Si ole rooitehet »vakaiset,
Katsellet alittomafet.
Niin poni po'on tulelle,255.

Me'en maahan »vuotajia,
©imatitfun tippujia.

©iitä roanha Väinämöinen
Äatfeleroi rooitehio:
"Onko rooitehet »okaiset,
Kotsehet olinomoset?"

Ei ole rooitehet «okaiset,
Kotsehet alinoraafet.
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260.

265

270

275.

280,

285

Laitto keiton kiehumahan,
Wielä heiniä lisäksi,
Ruohoa monen näöstä,
Kut oli tuotu toisialta.
Siitä kylmästä kylästä,
Vhekfältä rooitialta,
Kahekfalta katsojalta.

Pato riehu paukutteli
Kokonaista kolme yötä,
Kolme päiroeä kesäistä.
Kolme poikoo sukesi
Yhen pannun paistimia;
Solo puita poltettihin,
©aio puita, saari maita,
Yhen pannu paisttmtllo.
Niin kiwi riroehen torttu,
3>aaft paatehen rupesi.

Siitä roanha SBäinämöinen
Nogtaroi pa'an tulelta,
.ftatf/eleroi rooitehio:
"Onko rooitehet »vakaiset,'
Äotfehet alinomaset?"

Jo oli rooitehet »okaiset,
Äatfehet alinomaset.

SBoiti niillä »oitehillo,
Niillä raSrooilla roposi;
Woiti alta, moiti päältä,
Woiti keSkeä kerolla,
©anoroi fanalla tuolla.
Lausu tuolla lausehella:
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"2(wun herra antaohon,
Aroun tuokohon jumala,
Käytyä minun käteni,
Saatua minun sanani.

Kuhun ei käteni käyne,
Käyföhötkäet jumalan;
Kuhun ei sormeni sopine,
Sopikohöt luojan sormet;
Kuhun ei sanani saane,
©aakohot sanat jumalan.
Oi Ukko ylijumala,

290,

295

Mies on wanha taiwahinen!
Tee nyt yöllä terroehekfi,
Pairoalla imanteherii,

300, lott' ei tuska päälle tunnu,
Kipu kesleä kiroista,
Pakko syämehen pakene
lott' ei tunnu piffustana,
SQSairooa roäheäkänä,

305 Sinä ilmoissa ikänä,
Kuuna kullan roalkiana."

Woko roanha SBäittämöinen,
Tietäjä iän ikuinen,
Sillä poisti poiken luoman,
Paransi panentotauin.310
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Kuueskolmatta Runo.
Pohjolan emäntä kätkee kuun jo auringon tai-

»aalta. Nahaksensa, mikä esteenä, etteiroätpoisto,
nouferoot tairoooHe Väinämöinen jo Ilmarinen.
Isferoät tulta »valoksi, niin tuli tairooolto kirposi
alas. Lähteroät itsekki jälestä etsimään tulta. Soo-
root tietä jo tulen poljonki roohinfoita tehtyämen-
neen Aluejätroeen, siellä kololta niellyksi. Voi-
mistetaan nuotta, lähetään järroelle kalan pyyn-
tiin. Suurella työllä jo paljolla roairoallo soo-
han roiimmen tulen niellyt kolo. Viittaan halki,
pääsee irralleen tuli, polttoa paljo maita jo taas
himoitsee seppo Ilmoristoki. Pääsee kuitenki ta«
ivallisilla tulen sanoilla seppo paranemaan.

Vouhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harmahararaas,
Laulo luun kumottamasta,
Kirjarintahan fimehcn,
Laulo päiroän poistamasta
Vuorehen teräffifehcn,
Routofehen ialliobon.

5,

Jo oli yöolinomanen,
Pitkä pilkkosen pimiä.

10. Nenässä utusen niemen,
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Päässä saaren tethenifen.
Oli pötä »viisi »uotta 1,
Vuotta kuusi päi»ätöntä,
Kuutonta kohekson »uotta,

15. Otorootonto yheksän,
Täysi kymmenen tåbettå.

©ano roanha Väinämöinen:
"Veli seppo Ilmarinen!
Läkkäm fuuta fotfomohan,
Päiroeä tähyämähän,
£>tawaiSta oppimahan,
Mi on tumma fuun eessä,
Mitä terhen päiroän tiessä,
Kun ci tun fumotaffana,

20.

Eikä päiroyt poistokkono,
Vaston meitä »airoafia,
Kohti foitopätroäffä."

25.

©af a roonho Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,

«30. Nousit fuuta fatforoohon,
Päiroeä tähyämähän,
£>taroai§ta oppimahan,
§)tät)äfjt toirooholle,
Päälle fuuen ofonnen,

35. Päälle taitoahan yhefsän.
Isfi tulta Ilmarinen,

Välähytti Väinämöinen,
Sakarilla roosfisello,
Miefollo tuliterällä,
Päällä fuuen titjotannen,40.
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Päällä toiwofen yhefsän.

Neiti pitfän pilwen päällä,
Aapo kaaren partahalla,
Suo on tulta tuuroitteli,
Valriatsta rooapottelt,
Kultasessa fäityessä,
Hihnoissa hopeisissa.
Hopiaiset hihnat fiufu,
Kätkyt fultanen kulisi,
Sutta tuumiteltaessa,
Varsin roaapoteltoesfa.
Tuli tuhmalta putosi,
Valria toaxattomalta;
Kirposi tulikipuna,

46

50.

66. @utfahti punafotonen,
Läpi taitoahan phtffän,
Läpi fuuen f ofannen.

Vaka roonho Väinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,
Läfsit tulta tietämähän,
Volfioisto rooattmahan.

60,

Veistit »vuotella »venettä,
Alla fotroen folfuttiroot,
Kolmifoorista roenettä.
Sampsa poika Peöetrooijen
Veisti kuusesta meloja,

66

Petäjästä jätfäleitä.
Niin »eiroät roenon roefille;

©outeleroat, jouteleroot,
70 Ympäri Neroon jokia
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Neroon nientä rierteteroäf.

Vaimo mattahan tuteroi
Puhutellen, lausutellen:
"Mistä te otetta miehet?"

75, ©ano roanha Väinämöinen:
iilmalta otemma,

Keskitoiwohon noroaita."
"Minne te menettä miehet,
Kunne tuletta katalat?"

80. "Menemmä tulta tietämähän,
Walkiaista waatimahan;
Mistäs olet waimo parka?"
"Mistä olen waimo parka!
Minä olen wanhin waimoloista,
Ensin emä itselöistä,
loll' on wihki wiien waimon,
Kihlat kuuen morsiamen.

85.

Menettä tulta tietämähän,
Valtiaista »vaatimahan;
Tuli on tuima tieettawå,

toinen roaaittaroa,
90.

Jo on tuli tuimat tehnyt,
Vallia »vahingot saanut.
Tuikahti tulikipuna,

95 Putosi punakeränen,
Ylähältä taiwosesto,
Päältä kuuen kirjokannen,
Läpitfe iholot ilmat,
Läpi reppanan retusen,
Läpi lemmen »uotehisen,100.
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Tuurin uutehen tupahan,
Polroosen taettoraohan.

jj__ijamnfa imetti
Kätkyessä roatroofessa,

105. Tuurin unessa turoansa,
Palmosen laetfomasfa.

Niin tuli öronen,

Poltti polroet poikueita,
Poltti paarmahat emotta,

110. Rikko rinnotkneitoselto.
©e tapsi meni Manalle,
Toki poifa Tuonelahan,
Ku ori luotu kuolemahan,
Katsottu katoamahan.

115. Niin emo enemmän tiesi,
Ei emo Monalle mennyt,
©e tunsi tulen luomoo,
SBalriaifen rooiroutella,
Tuonne tuimahan roetehen,
Aoltohin Aluejärroen.120,

Tuo ana.e Aluenjärroi
Kolmasti fefäiSfä yönä,
Metsästi fyriypönä,
Kuohu kuusien tasolle,

125. Ärjy päälle äprähien,
Tuskassa tulen punosen,
Valtioissa malrioifcn,
Kuohu tuimille kolonsa,
Arinoille ohivenensä.

130. Kolot tuossa fatfeleroat,
Kalewala. Toinen Osa. ia
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Ahroenet ajattelemat,
Miten olla, kuin eitä,
Noissa tuskissa tulosen,
Voikioisso rootrioifen.

135. Suli ohroen kytmynisko,
Sarootti tulisoroista;
Eipä ohroen soonukkona.
Niin tuli finetroä siika,
Nieli tuon tuliforofen.

140. Oli oikoo roähänen,
Suli tuSfa ntdiälle,
Voifio roojottojalle,
Poffo paljon fyönehelle.
Uifsenteli, fäyfsenteli
Niemi nientä, footi faarta,
Jofa niemi neuon pisti,
Jofa saari sai fanoman:
"Eule »vienossa roeeSfä,
Alasessa ankehessa,

145.

150. Minun Jutjon kuutioa,
Katalan koottojoo,
Näissä tuskissa tulosen,
Voikioisso roolkioisen."

Niin tuli lohi punonen,
155. Nieli tuon finetroän siian.

Oli oikoa »ahancn,
Suli tuska nieliälle,
Vaifia »vajottajalle,
Paffo paljon fyönehelle.

160. Uifsenteli, käykfenteli,
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165.

170,

175.

180,

185

190,

Niemi nientä, sooti footto.
Jofo niemi neuon pisti,
Jofo saati sai fonoraan:
"Eule roienosso »veessä,
Alosessa onfehcåfa,
Minun furjon fuulioa,
Katoton faottajoa,
Näissä tuskissa tulosen,
Voikioisso roolkioisen."

Niin tuli Hollo hauki,
Nieli tuon lohi punafen.
Oli oikoo roähänen,
Suti tuska nieliälle,
Voikio »vajottajalle,
Pakko paljon spönehelle.

Uiksenteli, kayksenteli,
Niemi nientä, saari saarta.
Joka niemi neuon pisti.
Joka saari sai sanoman:
"Eule wienossa weessä,
Alasessa ankehessa,
Minun kutjon fuulioa,
Kotalan foottojoo,
Näissä tuskissa tulosen,
Voifioisfa roalkiaisen."

©illon roanha Väinämöinen
Itfe tuon sanoiksi mirrit:
"Onko liinan kylroäjeä,
Kylroäjeä, kyntäjeä,
Yhtenä fefäiSfä yönä,
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196.

200,

205,

210,

215

220.

Kohen päiroyen kesellä,
Verkko »valmistellakseni,
Satasilmä saahaffeni,
Kalan kurjan tappajaksi/
Katalan kaottajaksi?"

Pursi puinen poltetohon,
Venonen häroitetähän,
Korroolla tulisen kosken,
Pyhän roirron ppörteheUä.
Tuli tuhkia roähänen,
Kypeniä pikkuruinen,
©then liina fplroettthtn,
Kylroettihin, kynnettihin,
Tuohon fosroo kaunis touko,
Nousi pellaroas peritön,
Liina rittoton pieni,
Äahen päiroyen kesellä,
Yhtenä fefäiftfd «dna.

Pian liina konttohan,
Nyhetähän, riiroitähän,
Pian roieähän »vetehen,
Pian roeeStä nostetohon,
Nostetaan, Jutroctohon,
Pian luista luistetahan,
Kohen päiroyen kesellä,
Yhtenä kesäissä yönä.

©m sisaret leträäwot,
Kälykset käpyelemät,
Veljet »verkoksi fuforoat,
Apet ainolle panemat,
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Staben päiroyen kesellä,
Yhtenä Mäissä yönä.

Soipa »verkko watmihifft,
Lankapaula laoitufsi;

225. Veiroät »veljekset »esille,
Koiraokset fatohan lähti.
Yksi siula heitetähän
Soorehen felälltfehen,
Monterehen puuttomahan;

230. Siula toinen heitetähän
Suonne Suonelan jofehen,
Pyhän roman pyöttehesen;
Nostin tuonne laoltahan
Poteroon riroiJarille,

235. Vanhan Väinön roalfamehen.
Pohetohan, potfetahan,

Veetähän, roennotahan;
Nutin nuotta potketohon,
Väärin »veetähän opajo.

240. ©oahan koikkio koloja,
Ei sooho sitä koloa,
.Rut' on »vasten nuotta tehty,
Lonkopoklo looittuna.

Vako roanha Väinämöinen
Toki toisesti kokeroi.245.
Yksi reisi heitetähän
Sariolan fatmen suuhun,
Lohiluotojen nenätse;
Toinen reisi heitetähän

250. Laajalle Lapin lohelle,
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©iifasaotien simutse;
Nostin tuonne laaitahon
.Rateroalan kannakselle,
Sriittufannan niemeffelle.

255.

Ei sooho sitä totoa,
Siut' on roosien nuotta tehty,
Lankapaula laaittuna.

260.

Pohetohan, potketahan,
SBectähän, roennotahan;
Weetähän myötä roettä,
SBoåto roctfä torrootohon,
©aahaan kaikkio oloja,

Sillon roanha Wainämöinen
Wielä »verkkoja lisäsi,

265. Jatko siuloja siivutta
Wiiellä syliso'ollo,
lotko köyttä kymmenellä.
Itse tuon soitoiksi roitkki:
Wiekääme fDroiUc roetfot,

270. Ennättäörae etemmä,
Wetäöme roettä roielä,
Kohta kolmonsi opojaS."

Wetfot rotetihtn fproille,
Ennätettiin etemmä,

275. «Beettihin kerto »tela,
Kohta kolmonsi opojaS.

Kenpä tuossa soutajana,
Kenpä airoilla afuroa?
Itse seppo Ilmarinen

230. Se on saanut soutajaksi,
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286

290.

295

300

305

310

©e on aitoilla afuroa.
Kenpä nuotan nostajana,
Lankapaulan lappajana?
Voko roanha Väinämöinen
©e on nuotan nostajana,
Lankapaulan lappajana.

©ano roanha Väinämöinen,
"Vellamo roten emäntä,
Söeen eukfo ruokorinta!
.Tule paian muuttelohon,
Voottehen mojehtelohon.
©inull' on rytmen poita,
©mun rooahtiroaippo päällä;
Minä annon liinopoion,
Ponen paian pellarooifen,
©e on Kuuttoren kutoma,
Pätroättären fcträämä.

Vellamo roeen emäntä,
Veen eukko ruokorinta!
Lyöte lyffproaattehiftn,
Antipaitohin panete,
Sinun antiaifoinasi,
Minun pyytopäiroinäni.
Anna mulle anttmefi,
Veä roiljosi roälehen;
Nosta ruotonen roinina,
Kajota kalanen lotja,
Saan on nuotan nostimille,
©atatauan laskimille,
Alta aaroojen fproien,
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Päältä mustien mutien."

Niin. pätöroä päiroän poika
Hyppäsi mäen nisältä,
©anon roirkko, noin nimesi:

315. "Oiåfo tot»eS torpojoo,
Puun pitkän pitelieä?"

©ano »anha Väinämöinen:
"Oispo totroes torpojoo,
Puun pitkän pitelieä."

Tuo pätöroä päiroän poifa
Koppasi mäeltä männyn,
Hongon »aneffi hotofi,
Pöpi pooen torpomeksi,
Ätroen kirStofsi rokenti,

320.

326. ©onan roitffo, noin nimesi:
"Sorroonko »väen mufohon,
Panen miehuen nojassa,
Voi tarmon osun mufahan?"

Suop' on»vitsas Väinämöinen
©anon roirffo, noin nimesi:330.
"Jos torroot osun mukahan,,
tia on siinä tarpomista."

Tuo pätöroä päiroän potka
Jo on tuossa tarpojana;

835. Torporoi asun mukahan,
Torpo kolon foifenlaisen
Tuon on nuotan nostimille,
©atatouon losrimille.

©ano roanha Väinämöinen:
''Nyt siin' on kalanen forhi,240.
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846.

350.

355.

360.

365

370,

ffiotfin~tuotonen tornina,
Saan on nuotan nostimilla,
©atolauan laskimilla.

SBeetähän, roennotohon,
©iita nuotta nostetahan,
Puretahan, siirootohon,
ffienehefen Väinämöisen,
©aatihin halia houri,
Kul' oli »osten nuoria tehty,
Lankapaula loaittuno.

©illon manha Väinämöinen
Ei tuohi käsin rumeta,
Ilmon kirjokintahitto,
Rautasitta rukkasitta,
Vaskisitta roanttusitta.

Niin pätöroä päiroän poika
Heti spöfsihen syliksi,
Itse tuon sanoiksi roiriri:
"Vieriä »veitsi tairoofesta,
Puukko viiroista putoa,
Pää kulta, tetä hopia,
Jolla hauin holkosisin.
Niittasin foton foheffi."

Wieti roeitfi tairoofesta,
Puukko Silmistä putosi,
Pää kulta, tetä hopia,
SBierehen Hollon hauin.

Niin pätöroä päiroän poika
Heti pään käsin toivotti:
"Pysy pää minun käessä,
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376

380.

386

390,

396

400.

Kätki tuojan lullotossa."
Sillä hauin halritferoi,

Suu leroän leroitteleroi;
Vatsassa halion hauin
Löytähän lohi punonen.
Hollosi lohen punosen,
SSJatsaSfa lohen punosen
©teli' oli sinetmä siilo.

Hollosi sinerroän siian,
Vatsassa sinerroän siian
©ietT oli sintfetänen,
Siion suolen fouletosso,
«Kolmannessa kouketosfo.

Niin putki fintferäfen,
Syämestä sinikeräsen
Putosi punoletänen.

Putfaroi punoketäsen,
Keskeltä punoketäsen
Suikohti tulifotonen,
Jok' oli tullut tairoofeSta,
Puhti pilroien puonnut,
Päältä toiroosen kohekson,
Simalta yhefsännältä.
Suikohti tulifotonen,
Pääsi käestä päiroän pojan,
Meni matfoa »vähäsen
Päällitse Atuejätroen,
"Siikasaarien siroutse,
Lohiluotojen toraatse.
Katkosi ko tollolle,
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Niin palo kotojokangos;
Ylöstuufehen kohosi,
Poltti kohta fuiroan kuusen;
©iita lemmoksi leroefi,

405. Ylen fosroo fauhtaffi,
Poltti puolen Pohjon maata,
Sokoton syroän Sorooo,
Kahen puolin Kotioloa.

Itse seppo Ilmarinen
Oli aitoilla osuma,410.
Suti poltti poskipäitä,
Kuumotti fumetlihoja;
Tuosta tuskoksi tulewi,
Painuroi pakolliseksi.

415. Juoksi polwesta roetehen,
Sukkotihmosto sulahan,
Wyöloposto tainehefen.
Siinä tulta tummenteli,

toista wotwenteli;
©anoroi fanalta tuolla,
Lausu tuolla toufehella:
"Tulonen jumalan luoma,
Luoma luojan roolkioinen!
Potohisi peittelete,

420.

425. Sätitte fppenihisi,
Päiwällä pteltäroäffi,
Yölläpiilleteltäroäfft,
Hiilistssä hiettimessä,
Liejessä tuhan seassa.

430. Kun ci tuotta kyllä liene,
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436.

440.

445.

450.

455.

460.

Panu poika aurinkoisen,
Armas auringon sikiä!
Tuli nosto toiroofehen,
Kehän kultasen keselle,
Vahan maskisen sisälle,
Kun kuki emonsa tuoksi,
Luotsi maltoroonhempanfa.
Pane päiroät poistamahan,
Yöt totta lepeämähän,
Aamulla ylenemähän,
Illalla alenemahan.

Millä nyt tulta tummentelen,
Valtiaista roatroenteten?
Ompa poika Pohjolassa,
Uros kylmässä kylässä.
Mies pitkä Pimentolossa,
Korpikuusien kolonen,
Suopetäjän suuruinen;
lonk' on syltä housun tnhe,
Puolen toista polroen päästä,
Kohta kaation rajasta.
Hyiset on ftntahot käessä,
Hyiset sooppohot jalossa,
Hyinen hattu hartioilla,
Hyinen royöhyt »vyöllä »yotty.

Tuowos hyytä Pohjolasta,
Jäätä kylmästä jytästäj;
Paljo on hyytä Pohjolassa,
Paljo hyyta, paljo jäätä.
Hysf' on »irrat, jäässä jätwet,
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465

470

475.

480,

486.

490.

Maat on loikki kaljamassa,
Ilmo »varsin UjaneeSsa.

Hyiset hyppiroät jänikset,
laiset karhut lorleleroot,
Keskellä lumimäkeä,
Lumilinnan liepehillä;
Hyiset tentäroät haroufat,
laiset sorsat fouteleroat,
Keskellä lumijokia,
Luraikosken lorrookollo.

Tule poika Pohjolasta,
Poika Pohjolan tofoa,
Hyytä kelkalla roetäös,
Jäätä reellä reutoellos,
Tuiman tunturin laetta,
Vaaran roonkon liepeheltä,
Läpitfe lumisen linnan,
Läpi jäisen linnan portin,
Hyinen kottilo reessä,
lainen kouho kottilossa.
Sitte tänne tuttuasi,
Matkan päähän päästyäsi,
Wisko'os »vilua mettä,
Kannu hyhmän korroolliSto,
Paikoille polonehille,
Tulen tuiki polttamille.

Millä tulta tummentelen,
Valtioista roorroentelen?
Ompo neiti Pohjolassa,
Impi kylmässä kylässä,
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496.

500

605

810.

515.

520,

lonk' on huntu huutehesfa,
Iholiiroi iljaneesso,
Hilysfä sulfa, jäässä fenfä,
HallaSfo hamehen helmat,
s)ai«n kaulus riilffarasfa.

Nouse neiti Pohjolasta,
Lapsi täpestä Lapista!
Vuotehelta hyisen poion,
laisen lapsen lappeasta.
Veä »viittasi »vilusta,
Sfaamthefi hallan alta;
Sitte lanne tultuasi,
Matfan päähän päästyäsi,
Heitä polroille poteroon,
Äoteroolle fottehelsi,
Tulen suuta sulkemahan,
Panun päätä painamahan.
Tuli kääri kertohisi,
Volfio ripaftmisi,
Pukemihin puhtahtfm,
Valkeihin roaattehiftn.
LoS ei tuosta kyllä liene,
Ukko kultanen kuningas,
Ukko pilroien pitäjä,
Hattarojen hallttfta!
Ijätä iästä pilroi,
Jänkä lännestä lähetä.
Sylin pilroiä fpseä,
Limitysten niitä liitä,
Lomatusten loufahuta.
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©a'a hyytä, saa jaata,
Saa rooietta hyroca,
Paikoille palaneelle,
Panun nihti paistamille;
Tee tuli tehottomaksi,525.
Valtid »varattomani,
Panu mtehuerionurisi."

Sillä seppo Ilmarinen
Suola tulta tummenteli,

630. Valtiaista marmenteti.
Sai tulen tehottomaksi,
Valkian »varattomaksi,
Panun miehuettomatsi.
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Seitsemäskolmatta Runo.
Yhä fuun ja auringon peitteessä ollen käskee

Ilmarista Wainämöinen uusia tokomoon. Taot-
tua nostetaan kehät tairoaalle. Ei sooho »valolle.
Jo orroelee Pohjolaan lähteäksensä Väinämöinen.
Tullut fpfäfee missä kuu, missä päiroä? WuoreS<
sa oleroan, ei sieltä fooroon. Niin »vaatii mieh
lomittuufeen Pohjan Poikia Väinämöinen. Kaikki
»voittanut käroi »vuoren luotsi, ei saanut lukkoja
auki. Lähtee jäletle, pyytää Ilmarisen arooinna
takomoon. Astuu pajaan Ilmarinen jo olkaa
taoksella. Pohjolanemäntä pojan ikkunalle lintuna:
"mitä tako?"— "faularengaSta Pohjolan afalle."
Lentää kotiin Pohjan oria, ei motto, millä kau-
lansa päästäisi. Jo piti kuu ja päiroä »vuoresta
laskea. Lentää unelleen Ilmariselle sanoo faatta*
maan jo kuun jo pai»an »uoreSta päässeen. Nä-
Jee toeksi Ilmarinen jo käskee SBäinämöiStäri fot-
somaan. Väinämöinen nähtyä kuun jo auringon
entisillä sioillansa termehtelee spämtöifeSti roonho-
ja tuttujansa.

«sfä»ä imehnosillo,
Tuiki linnuilla tuMa,
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Waikia roeen fotoilla,
Metsän karjalla laroata,
Kun ci konsa päiroyt poisto,
Eikä luuhuet kumota.

5.

Hauki tiesi hauan pohjat,
Kokko lintujen fomonnan,
Tuuli hanhen päiroäpffen;
Ei tietä pojat poloset,
Millon aamu alkanerot,
Yö tulla pttttäneroi,
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen.

10.

15.

20.

25. Soloja liroen taloa,
omahan uutta luuta,

Uutta päproyen feheä;
Suleta on tuletta olla,
Poho kuun Juroottantatta,
Poha päiroän paittatnatta."30.

Nousi seppo seinän otto,
Takoja riroen takoa,

Nuoret neuoa pitämät,
Ikäpuolet otroeteroot,
Kuinka luutta lietänehe,
Päiroätä elettänehe,
Otorootto oltanehe.

Voko roanha Väinämöinen
Meni sepponsa pajahan,
Asturoi oroen alatfe,
©anoroi sanalla tuolla:
"Nouse seppo seinän otto,

Kalewala. Toinen Osa. 11
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Takomahan uutta luuta,
Uutta päiroyen feheä.
Kuun on kullasta taforot,
Hopiosto uuen päiroän.
«Saipa kuu furoannehefsi,
Toki päiroä roälmit)iffi;
Noita nostiroat halulla,

35.

40. Äaunihisti kannottilvot,

Ylähäksi tatroahalle,

Päälle kuuen kirjokannen,
Päälle tairoafjan pheffän.

Hiki läksi luojan päästä,
45. Koste kasrooista jumalan,

Varsin työssä tpélähäåsä,
NostonnoSso roairiasfo,
Päiroeä fulettoisfo,
Kuun fehyttä kantaessa,

60. Suonne tairoahan naroaHe,
Ilmalle pheffännelle.

©airoat kuun kuletetuksi,
Auringon asetetuksi,
Ilmalle ("annelle,

65. Äesritairoahan naivalle.
di kumota kulta kuuna,
Paisto päiroänä hoplo.

©illon roanha Näinämöinen
Itse tuon sanoiksi roitkki:

60. "Jos mo nyt lähen Pohjolahan,
Pohjan poikien sekahan,
©aan mo kuun funiottomohan,
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Päiroäfullan paistamahan."
Sekä läksi, jotta joutu,

Pirttiähän Pohjolahan;
Astu päiroän, osin toisen,
Päiroänä jo kolmantena
Pörrit Pohjolan näkymät,
Pohjan ukset ulroottaroat,
Poistamat puhut saranat.

65

70.
Niin huhuta huiahutti

Tuolla Pohjolan joella:
"Tuo »venettä Pohjan poika,
Joen poikki päästäkseni."

75 Niin sanoroi Pohjan poika:
"di taalta roenehet jono;
Tule sormin soutimina,
Kämmenin käsimeloina,
Poikki Pohjolan joeSto."

Siilon roanha Väinämöinen
Sormin sorturoi roetehen,

«N

Käsin lolhen loinehesen;
©etihcn rocsihoollc,
Petäjäisen pölkyn päälle,
Niin roihetti roiuohutti,
Suti tuuli tuon puhalsi',
Poikki Pohjolan joeSto.

86

Pohjan poikaset sonoroi,
Poho parroi pauhoaroi:
"AStu jalko ensimmäinen.
Tälle rannalle ropo'o."
AStu jalan, aStu toisen,

90.
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95.

100.

105

110,

115.

120,

Pohjan rannalle rapast.
Niin sanoroi Pohjon poiot,

Poho parroi pouhooroi:
"Kayppä Pohjolan pihalle."
Meni Pohjolan pihalla

Pohjon poikoset sonoroi,
Paha parrot pauhoorot:
"Tuleppa Pohjolan tupahan."
Meni Pohjolan tupahan.

©teli' on miehet raetta juoroof,
©im firetteleroät,
Miehet loikki miekka »vyöllä,
Urohot fotaafeiSfa,
Pään roarollo Väinämöisen,
Surmaksi furoanlolatfen,
©anoiroat sonollo tuolla:
"Ku fanorna furjan miehen,
Mitkä tieot tienfäroiän?"

Vako roanha Väinämöinen
©anan roirfo, noin nimesi:
"Minnes meiltä päiroä pääty,
Kunne meiltä kuu katosi?"

Pohjan poifafet fanorot,
Paha potroi lousueli:
"Suonne teittä päiroä pääty,
Tuonne teiltä kuu kotosi:
Päiroä pääty kolliohon,
Wuorehen ftfehcn,
Kuuhut firoehen kotosi,
Kirjarintahan firoehen,
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lost' ei pääse paitoinansa,
©elroiä sinä ikänä."

126. Siilon roanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Mitelfääme mietojamme,
Äatfetfaame kalpojamme;
Eikö kuu riroestä päässe,
PääSse päiroä kalliosta."

Kenen lie pitempi mieWo,
130

Kenen kalpa kaunihimpi,
©en ois iskeä eellä.

Mitteliroät micriojanfo,
Jtatfcliroat kalpojansa;
Jo ott pikkuista pitempi
Miekka »vanhan SBäinämöisen,
.Yhtä ohrosen iproeä,

135

©Un kortta korkiompi.
Senpä kuu torestä paisto,
Päiroä »äStistä roälötti,
Heponen terällä hirnu,
Kasi nauku naulan päässä,
Pentu putkessa raakasi.

140

145 Mentihin ulos pihalle,
Vastatusten »vainiolle.
Siitä »vanha Väinämöinen
Löi on kerran leimahutti,
Löip' on kerran, löipä toisen,
Listi kun naurihin napoja,
Päitä Pohjan poikasien.

150

Sami luuta katsomahan",



166
Päiroeä kerittämähän,
Otorooisto .ottamahan,
Äit jarinnasta limestä,
SBuoteSto tetäksifeStä,
RoutoseSto kalliosta.

166.

Yheksin oroio ompi,
Kolmin lukkoja lukittu
Itfefuöari oroeKa;160.
Ei finne sisälle pääSfpt.

Vaka roanha Väinämöinen
Itse aSturot kotia.
Meni sepponsa pajahan,
Sanan roirrio, noin nimesi:
"Oi sie seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!

165.

Sao kuokka kolmihaara,
Sao tuuria tusina,
Aroaimio aika limppu,
Jolla kuun kiroeStä päästän,
Päästän päiroän kalliosta.

170.

Se on seppo Ilmarinen
Sako miehen torpehio,
Talo päiroän, tako toisen,
Sako kohta fotmannenri.

175.

Päiroälläpä kolmannella
Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjon okko hatroahammaS,
Nousi aamulla roarahin,
Itse loihen lentämähän.
Nousi leiroon lentimiltt,

180,
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Sirkun siiroille yleni,
Lenti Ilmarin pajahan,
Istu pojon {Munalle.185

Se on seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi roitkki:
''Mit' olet lmtu ikkunatta
Airoan aamulla roatohin?"

190 Lintu kielelle poneksen,
Sitkkunen siroette}efsen:
"Oi sie seppo Ilmarinen,
Takoja arinomanen!
Kun olet foroin ofoaroo,
Vorsin taitama, takoja."195

Se on feppo Ilmarinen
Sanon rottrio, nom nimesi',
"Siks' olen koroin osooroo,
Varsin toitoroo takoja,
Kauan katsoin luojan suuhun,
Partohan jalon jumalan,

200.

Ennen tatrooo takoissa,
Ilmon kontto falfuttaista."

Lintu kielellen poneksen,
205 Leiroonen liroerteleffen:

"Mit' on tautio toforoo,
Suta seppo fottuttoroo?"

©e on seppo Ilmarinen
©anon roastoten fanoroi:
"Soon kultorenkohoisto
Suolle Pohjolan ololle."

210

Siitä Pohjolon emäntä
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Sekä läksi, jotta joutu,
Sepon Ilmarin pajasta,
Lenti teiroono kotihin.
Arroetee, ojatteteroi,
Pitkin päätänsä pitäroi,
Millä kaulansa kotolo,

Poho roaimo »varjeleisi.

215.

220, Jo tunsi tuhon tuteroan,
Hätäpäiroan päälle sooroon;
Nousi oomullo roorohin,
Airoon oiko huomenessa,
Lenti Ilmarin pajahan,
Kyyhkysenä kynnykselle.225

Se on seppo Ilmorinen
©anon roirrio, noin nimesi:
"Mit' olet kyyhky kynnyksellä
Airoon oomullo roorohin?"

230, Kyyhky kielellen paneffen,
Varsin »vastaten sanoroi:
"Tuota lienen kynnyksellä
Sonomato saottomosso;
Jopa kuu riroestä nousi,

236. Päiroä pääsi kaltiosta."
Siitä seppo Ilmarinen

Asturoi pojan oroelle,
Katso tarion toirooholle,
Katso kuun kuraattomaffi,
Näki päiroän paistamaksi.
Meni tuoksi Väinämöisen,
Sanan roirrio, noin nimesi

240.
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"Sinä roonho Väinämöinen,
Lautoja iänikuinen!
Kayppä kuuta katsontahan,
Päiroeä tähyämähän,

246

Kut on nostu tairoohoKe,
Entisillensä sioille.

Voko roonho Väinämöinen
Itse piStihen pihalle,250,

Vorsin päätänsä kohotti,
Äotsohtoroi toiroaholle;
Suu oli nosfut, päiroä päässyt,
Sairoon aurinko taroannut.

255 Sillon roanha Väinämöinen
Sai itse sonelemohon;
©anoroi sanoita tuollo,
Lausu tuolla lausehella:
"Tetroe kuu kumottomosto,
Tetroe foSroot näyttämästä,
Päiroä kulta koittomasta,
Aurinko ylenemästä!

260.

Kuu kulta riroeStä nousit,
Päiroä kaunis kolliosto;
Nousit kulloiSso,käkenä,
Hopioisso kyyhkyläisuä.

265

Nouse aina aamusilla
Tämän päiroänfi perästä;
Aino tänne tuleSfofi.
SuorooS täyttä terroeyttä;
Siirrä saama aroihin,
Onni onkemme nenähän,

270,
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Pyytö päähän peufolomme.

Käy nyt tiesi terroehenä,
276. Motfosi imonteheno

Kaoruesi founihino;
Pääse illalla ilohon."
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Kaheksaskolmatta Runo.
Voltnistafsen Väinämöinen fathun tappoon.

Tulee luotsi, kootoo kontion. Viepi soitellen ko-
tia, Kotimäki kuulee soiton jo rientää saalista
pihalla roaStaan ottamaan, ©ittä ohtopoiko fule-
tetaan fujotta pihalle, pihatta huoneesen jo loSke-
taon rahille lattialla. Pannaan nahan otettua po-
loon ja keitetään lihot peialjifsi. Nostetaan sitte
po'oSto kuppiloihin jo kaikki Tapion konso kutsu-
toan roierahifsi. Petaito pitäessä kertoo Väinä-
noitten, miten onnistu karhun tappo, ©pötyä,
juotua,loulettuo jo rauien temppujen tehtyä roieään
kallo puuhun jo lopuksi toiroottoo Väinämöinen
toostoseffiki yhenloisio iloja paikalle.

5i50?0 roonho Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi roirffi:
"Nyt ois ohto otettaroona,
Rohaforroo faattaroana,

Mielusasto Metsolasta,5.
Tarkasta Tapiolasta;
Ruuniani nitomasta,
Tammojani tappamasta,
Korjoani kaatamasta,
Lehmiä teroittamasta.10.
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Olin mieki mieSsä ennen,

Olin mieSsä mieSten Huono,
MicStttfuja tehtaissa,
Infoja jaettaisso,

15. Osin päitä pantoiSfa.
Olin mo ohon oivilla,
Tosokärsän tanhuilla,
Voon ci nyt nykysin aion.
Joko mie polonen poika

20. Vanhaksi roaroctemmo,
Epalyksin ennen muito!
Vaon kuitenki, kaikitenki,
Mieleni minun teferoi,
Airooni ajatteleroi;

25. Mieli kåpa metsolassa,
Metsän mettä jupolffeni.

gähen nyt miehistä metsälle,
UrohiSto ulkotöille;
Mielikki metsän emäntä,
SeKerroo «Tapion roaimo!30,
Kytke kiinni koiriasi,
Rakentele rakkiasi,
Kuusamisehen fujahan,
Talaschen tammifehen.

35. Silmät silkillä sitele,
Päätä kääri palmikoilla,
Hampahat meella houo,
©uuroteret sulolla ivoilla;
Jottei haise miehen henki,

40. Suuhuo urohon tunti,
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«Tullessani tanhuille,
Jalon ohtosen omille.

Ohtonen metsän omena,
Metsän kaunis ritlletöinén!
Kuntuulet minun tuleman,

Miehen aimo asteleman,
Kytke kynnet fatroohtft,
Hampahat ilenihisi,

45.

Sotet koske konnonono,
Liikuto lipcänänä.50.

Niin sie ohto pyörtelete,
Meftfämmen kääntelete,
Suni pyy pefänfä päällä,
Hanki hautomaisillansa,"

65 Sillon roanha Väinämöinen
Jo tuossa ohon tapasi,
Säteriset sängyt kaasi,
Siat kultaset kumosi;
©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ole kiitetty jumala,
Ylistetty luoja fin,
Kun annoit ohon ofafsi,
Solon kullon faatthifji.
LoS lähen ohon omille,
Sflfofätfän tanhuille,
Piffusitmäsen pihalle,
Katsettani kiiltooni;
Lyhyt on jalka, lySmä poimi
Tasakärsä talletoinen.

60.

65.

70.
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Ohtoseni Oinoseni,
Mesikämmen faunofem!
Elä suutu suottakana,
En minä sinua koonnut.
Itse »vierit »vempelettä,75,
Hairahit haroun selältä,
Puhki puiset kootiofi,
Halki paitofi horoufen;
©ykysyiset säät lipiät,
Päiroät totroifet pimiät.80.

Ohtoseni oinofent,
Mesikämmen faunofeni!
Wiet'on mooto käyäksesi,
Kongosta faroutoriefi;

85. Lähes nyt kuulu kulkemahan,
Metsän auroo astumahan,
©inisukko fipfomahan,
Käymähän fäpiä kenkä,
Näiltä pienittä pihoilta,

90. Kopeilta käytäroiltä,
Urohisehen »väfehert,
Miehifdien joulliohon.
©iell' on aitta,ommon tehty
Hopeaisille jaloille,

96. Kultasille poisopille,
Jonne »viemme roierohamrae,
«Äulefamme futtafemrae.
Ei siellä pahoin pietä;
©into siellä fpötetähän,

100. Mesi nuori juotetohon.
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Lähe nyt tästä kun lähetti,

TäStä pienestä pefäStä,
Srifufitta pääaloitta,
Haroitsilto rouotehitta,
Puttosille poistotille,
©ängplle säteriselle,
Allo kuulun kurkihirren,
Alla kounihin katoksen.
Niin få luikkohoS lumella,
Kuni lumme lamraifoKa;
Niin sä hoihooS horoullo,
JUtnt oksalla ornroa."

105

110

©ittä roonho Väinämöinen
AStu soitellen ohojo,

115 Kongosta fajahutellen,
Jalon ohtosen ketolla.
Itse soitteli fomasti,
Äajahutti launthiéti,
Viiesti »vetäjän fuullo,
Kolmasti kotimäellä.
Jo soitto tupahan kuutit,
Kojohus katoksen olle.

120.

Niin mäki lumossa roitfri,

Konsa kauniS roieretteli:
"KuulkooteS tätä kumua,
©aion soittajan sanoja,

125

Käpylinnun kälkytyStä,
Metsän piian pillin ääntä."

Väki piStihen pihalle,
130. Konso kaunis kartanolle:
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135

140,

145.

150.

166.

160.

"Mesiänkö metsä anto,
Itroeffenfö maan isäntä,
Kosko louloen tuletta,
Hptcfften hiihtelettä?"

Woko roonho Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi roitfft:
"SonomikS' on soulko saatu,
Vitsiksi jumalan »vilja,
Sillä louloen tulemina,
Hyreksien hiihtelemmä.

Eikä soulko sootukkono,
Eifä soulko, eikä ilroes,
Itse on kuulu kulkemassa,
Solon auo astumassa,
SBaalumaSfa metsän roaohti,
Vetkohousu roietemäsfa.
Setroetän jumala tänne,
Käille pienille pihoille»,
Kopehille kartanoille,
piikojen pitämämoille,
Vaimojen roanuttomille.

Kun lienet roihottu roietas,
"Droi kiinni otto'ote;
SESaankun lienee suotu roietaS,
Oroi arooinna pitööte."

Väki roaStotcn sonoroi,
Konsa kaunis roietetteli:
"Ole kiitetty juraota,
Ylistetty luoja yksin,
Kun annoit ohon osaksi,
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Solon Julian footaroofsi.

Tetroe nyt tänne tultuasi,
Mesikämmen käytyäsi,
Näille pienille pihoille,

165. Kopehille käytäroille!
Suota toirooin tuon ikäni,

Katsoin kaiken koSroinoion,
©oorooksi solon hopion,
Metsän kullan fulfcroafjt,

170. Näille pienille pihoille,
Kopehille käytäroille;
Soimaksi Tapion torroen,

Metsän pillin piuforooffL
Toirooin tun hproeä muotta,

Koisoin fun tonnisto fefeä,176.
Niinkuu fuksi uutta lunta,
lonhuS hankea jaloa,
Neiti mieStä raieluhiSta,
Punaposki puolisoa.

180. Illat istuin ikkunassa,
Aamut oiton portohollo,
Kuukouet öisten suussa,
Salrottauet tanhuilla.
Lumet seisoin tanteriksi;

185. Tanteret suliksi raoiksi,
©ulat maat somerikoiksi,
Somerikot hiesukoiffi,
Hiefukot mihottoroiksi."

Siitä roonho Väinämöinen
Itfe tuon fonoikfi mitkfi:190.
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195.

200

206.

210,

215

220.

"Onko miestä ottamohan,
UroSta utelemahan,
Metsolasta sooheSsoni,
Suttua Tapiolasta?"

Väki roastoten fanoroi,
Äonfa faunis roieretteli:
"Orapa mieStä ottamossa,
Urosta utelemassa,
MetsoloSto saatuasi,
Tultua Tapiolasta;
Jo on »viikon juomat pantu,
©aotu oträset oluet,
Tulemalle roierahalle,
©aoroalle fäfeäroälle."

Siitä roanha Väinämöinen
Itse tuon fonotfft roirkri:
"Minne nyt roiemmä roktohorame,
Knletomma kultasemme,
Näiltä pienittä pihoitta,
Kopehilto kartanoilta?"

Väki rooStoten fanoroi,
Konso fauntS roietettelt:
'Tuonne roiettä roierohonne,
Kuletotto kultasenne,
Petäjäisehen pesähän,
Honfofehen huonchefen,
Alle kuulun kutkihitten,
Alle founihin kotoksen."

Siitä roonho Väinämöinen
Itse roitffi, noin soneli:
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"Ohtoseni Oinoseni,
Mesikämmen kounoseni!
Viet' on maata läpäksesi,
AStuoksesi ahoa.

225. Lähes nyt kulta kulkemahan,
Hopta »vaeltamahan,
Kultaista fujoo myöten,
HopioiSto tietä myöten,
Petäjäifehen pesähän,
Huonehesen hönkasehe»,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle kounihm katoksen.

230

Woro'ote roaimo rutot,
Kun ei torjo foramostuisi,
Pieni roilja roimraastuifi,
Vitoisi emännän roilja,
Tullessa ohon turoille,
Äarroaturroan tungetessa,
«Ääpesfa nenän npferän.

235

240, Pois nyt poiot porstuasta,
Piiat pihtipuolisista,
Uron tullessa tupahan,
AStuessa aimo miehen.

Ellos nyt piikoja pelätkö,
Ellos rooimoja »vorotko,
©ylttysukkio suretko,

246,

Petttopättä peljästykö;
Mi on okkojo turooSso,
Ne on loikki forfinohan,
Miehen tulleSfo tupahan,250.
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266

260.

266.

270.

275

280,

Astuessa oiko poion.
Terroe tannerit jumala,

Tänne pienehen pesähän,
MotaloiCehen majahan,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle kounihin katoksen;
Mihen nyt liitän lintuseni,
Kulettelen kultaseni

Väki roostoten sonoroi,
Kansa kaunis roieretteli:
"Terroe tänne tultuasi,
Mesikämmen käytyäsi,
Tänne pienehen pesähän,
MatoloiseheN majahan,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle kounihin katoksen!

Tuohon liitä lintusesi,
Kuletttle tultosesi,
Petäjäisen pienan päähän,
Rahin routosen nenähän."

"Ohtoseni oinofeni,
Mesikämmen kaunofent!
Jo nyt on tullut turkin tunti,

Karmasi katsantoailo.
Et' oo ohto milläkänä;
Ei suo pahoin pietä,
Ei anneta karmojasi
Herjojen hetalettfi,
SBallatonten roaattchifft."

Siitä »vanha Väinämöinen
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286.

290.

295.

300,

305,

310

Itse tuon sanoiksi mirkki:
"Minne nyt roiemmä roierohorame,
Käroiärame käyttelemraä,
Röhin routosen nenästä,

Päästä pitkän pintolouon?"
Väki roostoten sonoroi,

Konso kaunis roieretteli,

"Suohon »vienet roietohosi,
Kulettanet kultasesi,
Kuparikin kullittuhun.
Vaskipohjahan patahan.

Jo on paot tulelle pantu,
VoSkilaiot roolfiolle;
Viikon on »vetoset tuotu,
Tuotu roeet tuonnempoto,
Hetosesto hetteheStä,
Läikkymästä tähtehestä;
Suolat taukoa katsottu
Soffan soimilta fyroiltä,
Souttu suolasalmen kontto,
Lotroon päättä laskettuna.

Puut on puituna fotosta,
Amtnon aitona halattu,
Tuotu tuorairoootan päältä,
Kuletettu fumpuloitto;
Tuli tullut toiroofesto,
Tullut toiroohon noroaita,
Päältä toiroohon faheffan,
Ilmatta yheksänneltä."

Sillon roonho Väinämöinen
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315

320

326

330

835

340.

Itse tuon sanoiksi roitkki:
"Ohtoseni oinoseni,
Mesikämmen faunofeni!
Viet' on maata kapaksesi,

Polku poimetelloffefi.
Lähes nyt kuulu futtemohon,

Mies roonho rooettamohon,
Päästä pitkän pintotauon,
Rahin ritutafen nenästä,
«Kuparikin kullittuhun,
VoSklpojahon potahon."

Pata riehu paukutteli
Täynnä uusia lihoja,
Sotonatsta kolme yötä,
©oman roman päiroiäki.

Siitä roanha Väinämöinen,
Kun oli keitto keitettynä,
Saatu kattilat tulelta,
SGBaSrilaiat tvatriatto,
Sanoroi simalla tuolla,
Lausu tuolla tauseheHo:
"Minne nyt liitän lintuseni,
Kulettelen kultaseni,
Kuparista fullitusta,
VoSkipohjoSto paasto?"

Väki rooStoten sonoroi,
Kansa kaunis roieretteli:
"Suohon liitä lintusesi,
Kulettele ritltafcfi,
Kupin kultasen turoulle,
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Voin »vaskisen »varalle,
Petäjäisen pöyänpäähän.

Petäjäiset tääll' on pöyät,
Voit pöyällä »vasesta,

345. Kupit kullasta siivulla,
Lusikkoifet hopiaSta.
©ihen liriä rintufefi,
Kulettele kultasesi,
©imoa friettämohän,

350, ©tosia ottamahan."
Siitä roonho Väinämöinen

Itfe roirfri,noin nimesi:
"Ohtoseni lintuseni,
Mesikämmen kääröfeni!
Oiel' on matka kapaksesi,
Retki telahellakfesi.

355.

Lähes nyt tulta Mittaahan,
Stohon armas ostumohan,
Kuparista kullituSto,

360. Vaskipohjasta paosta,
Vain rooSrifen »varalle,
Kupin kultasen furoulle,
Petäjäisen pöyän päähän."

Siitä »vanha Väinämöinen,
Kun oli kupit kukkusilla,365.
Vait roarpalaitehillo,
Itse roiriri, noin nimesi:
"Metsolon metinen muori,
Metsän kultanen kuningas,
Tellerroo Tapion neiti,370.
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375

380,

385.

390.

395,

400

Metsän piika pikkarainen!
Tule npt häihin Härkösesi,
PitfäroiUasi pitohtn.
Nyt en kysta kysta kyllin syöä,
Kyllin syöä, tyllin juoa,
Kyllin itsessä piteä,
Kyllin antoa kylälle,"

Väki tuossa noin fanoroi,
Kansa kaunis roittetelt:
"MiSs on ohto fyntynynnä,
Hotroafarroo kosivan
Mistä käyty fälleröinen,
©aotuno sinisoporo?
Lietkö saanut saunatieltä,
Äairootiettä faotanunna?"

Sillon roanha Väinämöinen
Itse tuon fonoifft roirkki:
"di ohto olitta synny,
Eikä riihiruumenilla;
Suoli' on ohto fyntynynnä,
Hotroafarroo fafroanunna,
Luona kuun, tykönä päiroän.
Storooifen oltopäillä,
Seitsentähtisen selällä.

Ukko kultanen kuningas,
Mies on roanha toiroohinen,
Visko miöofen mesille,
Loski fotroon loinehille.
Tuota tuuli tuuroitteli,
Ilmo lieto liikutteli,
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Veen Henri heilutteli,
Aalto rannalle ajeli,
Rannalle foton simasen,
Nenähän metisen niemen,

405. Mielikki metsän emäntä,
Tapiolan tarkka maimo,

Juoksi polwesta merehen,
Wyölapasta lainehefen,
Koppo kuontalon mesiltä,

410. Willat hienot lainehilta.
Liinoissansa liikutteli,

Helmoissansa heilutteli;
Siitä liitti lintusensa,
Kuletteli kultasensa,

415. Hopiaisehen wasuhun,
Kultasehen kqtkyehen;
Nostatti kapalonuorat,
Lapsen korkian kapalon,
Dksalle olowimmalle,

420. Lehmälle leweimmälle.
Tuumitteli tuttuansa,

Liikutteli lempiänsä,
Kätkyessä kultasessa,
Hihnoissa hopeisissa,

425. Alla kuusen kukkalatwan,
Kukkalatwan, kultalehwan.
Siina ohtosen sukesi,

Hormoforroan foSroattelt,
Juuressa npxpnåxitn,
Luona forfian karohkon,430



186

436

440.

445.

450

455,

460.

SBiereSfä metisen roiion,
©yämeSsä salon sinisen.

Wiel' on hampahat h«u§f«,
Kynnet koitti fairooffeSfa;
Mielikki metsän emäntä,
Tauotan toriko roaimo,
Läksi hammasta hofuhun,
Kynsiä kyselemähän,
Sukasilta juurikoilta,
Kaskikannoilta koroitta,
Mäen keltaköykämiltä,
Kanarioilta käsivaroitta.

Honka faSroo kankahalla,
Kuusi fumrauSfa yleni,
Hongassa hopiookso,
ÄuufofeSfo kultaoksa,
Ne komo kosin toivotti,
NiiStä kynsiä kyhäsi,
Ikeniä istutteli,

Turoon tuomisen rakenti,
Laitti huonehen harousen,
Käski maata talrotkauen,
Asua ajat pahimmat,
Ilmon soita soutamatta,
Viitoja roitafemaria,
Kangasta kapuamatta,
Ahoroiertä astumatta.
©teit' on faotuno hopia,
Suttamme futttettuna."

Väli nuori noin fonoroi,
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465

470

475.

480

485.

490.

Wäfi roanha 'roieretteli:
"Mitä tehen metfä mielty,
Auto tehen korpi foStu,
Ihastu foton ifäntä,
Saipu oinonen Sopio?
Oliko keihon keksimistä,
Eli ampujan oloa?"

Vako roonho Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi roiriri:
"Hyroin meiän metsä mietti;,
Hyroin meiän korpi foStu,
IhaStu salon isäntä,
Soipu ainonen Sopio.

Mietitti metsän emäntä,
Seöermo Tapion roaimo,
Heitti kylmille kotinsa,
Asunmaansa autioksi,
Läksi tietä neuoraohon,
Rostia rafcntotnohon,
Tien mieriä roitttomohan,
Mottoa opastamahan.
Veisti pilkot pitfin maita,
RaSti moorohin tofoja,
Tuli fullan muuttctthon,
«Hopian mojchtelohon.
di ollut feihon fefsimiStä,
Eifä ampujan oloa,
Itse »vieri »vempeleltä,
Horjahti bamun selältä.
Puhki kultasen kupunsa,
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495.

500,

505,

610,

516

620.

Holki mariafen mahanfa;
Risut rikko rintapäänsä,
Harout rootfanfo halotti."

"Ohtoseni oinoseni,
Mesikämmen founofeni!
Jo nyt on lässä tuten luSke,
Luien luSke, päien pauke,
Koroa homraoSten kotina.
Oton nenän ohottant,
SBatnun tuntemattomaksi;
Oton kotivan oholtoni,
Kotroon kuulemottomakfi;
Oton silmän oholtoni,
Silmän näkemättömäksi."

Siitä roonho Väinämöinen
Sonon mirffo, noin nimesi:
"©en nyt mieheksi sanoisin,
Urohoksi orroeleisin,
Joko umpiluut lukisi,
©arjahampahot sanoisi,
Alla luisten polroieitfa,
Routosten rusomienso."

Itse umpiluut tuferoi
Sotjohompohot sanoroi,
Alla luisten polroienso,
Rautasten rufamienfa.

Otti hompohot eholto,'
©anan roirifo, nom nimesi:
"Ohtonen metsän otnetio,

Metsän kaunis fälletoinen!
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Viet' on maota kapaksesi,
©oloa somotokfesi.
Lähe nyt kuulu Sulkemahan,
Rahan otmoS astumahan,
TäStä pienestä pesästä,
MatoloiseSto raajasta;
Tukelo on turoaSfa olio,
Säpit lasten lämpimesfa.

625

Tästä tänne tie mencroi,
Rato uusi urkeneroi,
Vasten roarroikkomäkeä,
Kohti »vuorta korkioto,
Petäjähän pienosehen,
Honkohan horousatahan;
Hyroä siiri' on ollaksesi,

630.

535
Armas aifoeHariési ;
©Then tuuli turroon tuopi,
Aalto ohroenen ojaroi;
©iroullois on afääri,
Luonasi lohiapajaa540,

©ano täältä sootuafi,
Metsolahan mentyäsi:
"di siellä pahoin pietty
Ureheisesso »väessä,

646 Miehisessä jeukkiesso;
©itua siellä spötettthin,
Mesi nuori juotettihin,
Oluet ofitettihtn."

Voko roonho Väinämöinen
Jo tuosta tuli kotihin;650
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Väki nuori noin fonoroi,

Konso kaunis lausutteli:
"Minne nyt footit soolihisi,
Ehätit erän »vähäsi?
Lienet jäälle jättänynnä,
Uhkuhun upottonunno,
Eli suohon sortonutitM,
Konkohosen koiroonunno?"

555.

Voko roanha Väinämöinen
660. ©anon roitko, noin nimesi:

"Öisin jäälle jättänpnnä,
Uhfuhun upottonunno,
Siinä koirat siitteleisi,
Linnut liiat peitteletfi;

665. Öisin suohon settonunna,
Äairoanunna tonfohosen,
Siinä toukat turineleifi,
Söisit mustat muurahaiset.

Gmpd jäälle jättänpnnä,
Uhtuhun upottonunno,670.
Enkä suohon sottonunna,
Äanfohascn koiroonunno;
Suonne saatin soolihini,
Ehätin eran »vähäni,

575. Äultakunnohan kukulle,
Väliharjun hortiolle;
Ponin puuhun puhtohascn,
Honkohan horousotohon,
Oksille oloroimmille,

680. Lehmille leroeimmille,
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Ikenin itähän isfein,
Silmin luoen luotehescn,
Kaltoin koornopohjafehen;
En lottoahan lasfenunna,
«Siina tuuli turmelisi,
Ahoroo paheinponisi.

685.

Siitä roanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi saatti:
"Armo toisteli jumala,
Vostali «okainen ttiiva
Näin näissä elettäroäksi,

690

Toiste louloeltoroaksi
Näissä häiSsä pyylypojon,
Pihlajattarcn pioiSso,
Suomettaren juomingissa.696

Armo roastari jumala,
Toisteli totinen luoja
Rostia irafettarotffi,
Puita pilfotettoroirii
tttohoifesfa roäesfä,
Miehisessä joukkiossa.

600

Armo roaStofi jumala,
Toisteli totinen luojo
©oirooksi Tapion pillin,
Mctfän pillin piuforocifsi
Näillä pienillä pihoilla,
Kopehillo fäytärotllä."

605
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Yheksäskolmatta Runo.
Alkaisi mielihproissään kannetta soittoa Väi-

nämöinen, moon raofaaroi roielä meren pohjassa
kanteleensa. Saapi routosen hataroon, annoksen
mettä hotooraaon, ei keksi koonnutta seittoo. Ko-
tio tiellä kuulee loimun itkemän. Kpsyttyä, mitä
itki, mastoa leimu pahoja päiroiä itferoänfä joker-
toilee kaiken mietalanfa. Kieltää itkemästä Väi-
nämöinen roielä iloksi huolten muuttuman. Laatii
paikalla fanteteffi, saapi tammesta naulat ja kie-
let lavlaman neien hirouffiSta. Niin istuu uutta
kanteletta foittaraoon, eifä ollut, jota soitollansa
ei saanut tiifutetufsi.

Wofo roonho Väinämöinen
Arroeleroi atroosfonfa:
"Jo npt soitanto färoifi,
Ston teentä kelpoaisi.

5. Näillä pienillä pihoilla,
KapehiÖ« fäptäroillä,
Vaan on koittele koonnut,
Iloni ikäti mennyt;
Voon on kontelo luonnut,

10. Iloni ifäti mennyt,
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Äolosehm tortonohon,
Lehlsehen louhiffohon,
Ahin hovin holtioille,
Vellamon ifiroäelle.
H«rroon Ahti ontottemi,
Sun on ferron feffinpnnä."

15.

Vofo roanha Väinämöinen
Meni sepponsa pajahan,
©anan mitffo, noin nimesi:
"Oi sic seppo Ilmarinen
Tao rautanen haroma,
Varsi »vaskinen malaos,
Jolla ma meret horoon
Loposille aallot lasten,

20.

Sooho harppu houintuinen,
Kontelo folaneroänen,
Kotosesta kartanosta,
Lohisesta louhikosta."

25.

©e on seppo Ilmarinen,
Takoja iän ikuinen,80.
Tofo routosen horaman,'
Votten tvaéftfen roanuroi;
Salo piit satoa fpttä,
Vörten »viitta roolraisteli.

85.

40.

©ilta roanha Väinämöinen
Otti routasen horaman,
Lolsifelmille mesille,
Ulapoille aukeille;
Harorooipi rannan raiskat,
Ruoroon ruusut, laistan katkut,
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Tukulle meret tukusi,
Loposille 'lasketteli.', .
Eipä löpnnpt, ei tasannut,-
Hauinlußta harppuansa,

45. Iki mennyttä iloa,
Koonnutta kanteletta.

Siitä roanha Väinämöinen
Jo kohin.,lotio ashu^
Alla jpäin,pahoilla pielin,
KoikemDella kypärin.^ .-,60.
Niin ahotta seifqtajff9r ,. ,
Kotselefseu,luuntelMn,,
Kuuli koiroun itleipons-i,.
Puun roifan roeti§*^ewä|T,

65., Ä^ri-ftlt, lausutteli:. .
*'Mit itket roih^nto.' ftzimUf
Vesalehti roietettetet, , .̂*.-'
Vpöhyt mattia »alitat?
Ei suo ,sotahan ro.wä,. :j.

60. Et taböta fappelohon."
Koirou taiten roostoeli,

Puu roisonen roieretteli:
"Niin ne muutamat sanoroi,
Moniahot arroeleroi,;
Elälvän minun ilossa,65.
Riemussa reraueteroan;
Minä hoikka huolissani,
Ifaroissani iloisen,
Panen poffopäiroissäni.

Typeryyttä tyhjä itken,70.
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Vojoitttoni rooliton;
Kun olen koroin osaton,
Tuiki roairoonen rooroton,
Näillä poifoillo pahoilla,

75. Lakeilla laitumilla.
Useinpa minun polosen-, .

Usein pelon olosen.,
Paimenet pahat kesällä
Puhki roiittäroät pukuni,

80. Halki mahalasen mahani.
Usein minä polonen,
Usein polon atanen,
Näillä paikoilla pahoilla,
Lakehilla laitumilla,

85. Karsitahan kaskipuiksi,
Pinopuiksi pilkutahun,
Kolmasti tänä kesänä,
Tänä suurena fuwena,
Miehet allani asuiwat,

90. Kirwestänsä kitkuttiwat,
Mun polosen pään waralle,
Warten kauloa katalan.

Tuota itken tuon ikäni,
Puhki polweni murehin,

96. Kun olen kowin osaton,
Tuiki waiwanen waraton,
Kowan ilman kohtelossa,
Talwen tullessa tukelan.

Jopa oino oikaisin
100. Murhe muotoon rauutteleroi,
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105,

110.

116.

120,

126.

130.

Huoli päätäni paneroi,
Äasroot tappi tolroehetsi,
Muistellessa mustat päimät,
Pahat ajot arroeöesfa.
©iitä tuuti tuskat tuopi,

Pakkanen pahimmat päiroät;
Tuuli turkkia tuhuroi,
Lempo lehet letffoarot,
Jotta airoon alastonna
Palele» pahalla säällä,
Pallosen pahan käsissä,
Koprissa loman *Pihuttn."

Sono roanha Väinämöinen:
"El' itke mihonta koirou,
SBesolehtr roierettele,
Vpöhytroalfio »vottta.
©aan maa itfusi ilefsi,
Mutehesi muuksi muutot!,
Käännän huolesi huroifft."

Siitä »vanha Väinämöinen
Veisti läyreä roifasta,
«ÄoppoaJforoaSta pUuSta,
Kanteletta foimueSta.
Veisteli tesåsen päiroän,
Kolkutteli kontelettä,
Nenässä utusen nienten,
Päässä saoten tethenifett.
Saip' on koppa konteletta,
Emäpuu iloa uutta,
Koppa foirouSto lujasta,
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135.

140.

146.

160.

155

160.

Emäpuu rotfopetästä.
©iitä ro«nh« Väinämöinen

Itse tuon sanoifsi mirffi:
"Tuess' on koppa kanteletta,
Emäpuu ifi iloa,
On koppa foroaSta puufta,
Emäpuu rotfoperästä;
MiStä noutoi fo«t«nehe,
Piättimet perittättehe?"

Kasroo tammi tanhualla,
Puu pitkä pihan perällä,
TommeSso tasofet oksat.
Joko oksalla pmena,
Omenoita futtappötä,
Kultapyörältä käkönen.
Niin käki tutabttltmi
Vitkoten sauva roiisi,
K:uJöhell£tt luuennenki.
Kulta suusta Jumpuarot,
Hopta roalohteleroi,
Kultaselle funnahalle,
Hopeaiselle mäelle.
Siit' on naulat fantelehen,
Piättimet roisoperähän.

Voko roonho Väinämöinen
©iita noin sanoiksi roiriri;
"Nyt on noufot kantelessa,
Piättimet roisaperäsfä,
Käen kullan kukkumasta,
Hopiaisen huolinnasta;
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165.

170

175

180.

185

190

Vielä uupumi;»äh'afett,
Viittä:kielto fahteloinen;
Mistä kielet sootonehe,
Jouhet jouotettanehe?"

Itki imrairiö ohella,
Nuori neitonen norollo;
Eipä impi itfenpnnä,
Ei morfin itonnuffana.
Laulo iltansa kuluksi,
Auringon olimenoksi,
Miehen toiroosfo iuleroan,
Sulhon fooroan fuoftoåfo.

Voko roonho Väinämöinen
Kuuleroi kujertelcroon,
Lopfufoifen- lauleleman;
©anon »virke, noin nimesi:
"Anna impi hopsiosi,
Neitonen hiroutsiasi;
Tuo minulle bimutta roiisi,
Kuusi hostosi fuleta,
Soisin kielet kontelehen,
Hänyet iii ilohon.".

Anto impi hapjtonfa,
Neitonen htroufsionfa;
Antopa hirouSta roiisi,
Kuusi haStonfa fuletti.
©iit' on kielet kantelessa,
Hänpet iki ilesso.

Siitä roonho Väinämöinen
Itse rupesi runoille, ■
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19Z.

200.

205.

210.

215.

220.

Istuwi ilon teolle,
Kiwiselle poitahalle,
Petäjäisen 'pienan päähän,
Rahin rautasen nenähän.

Sowitteli soittoansa,
Laaitteli lauluansa,
Pani soiton soittamahan,
Laski äänen laulamahan.!
lop' on wirkki puu wisanen,
Wcsalehti leikittäwi,
Kukkuwi käkösen kulta,

Hiwus impyen^ilosi.
Sormin soitti Wainamöinen,

Kielin kanlerwo pakasi;
Notkot nousi, mäet oleni,
©lähäifet raoot «(eni,
Alohaiset maat yleni,
Vuoret »vaskiset rooroahtt,
Koiffi kaltiot fojohti,
Kannet hyppi fonfohillo,
Kiroet rannalla tafotlt,
Mäellä pelmusi petäjät.

Kuulumi soria soitto, '

Kuulu ritutehen fylähän,
Pitäjähän seitfentähän.
Lintuja liri tuhotta
Lenti tuoksi Väinämöisen,
Luoffi laulajan utohon.

Ketto fun fotona fuuli
©en sulosen Suomen soiton,
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225

230,

235.

240.

245.

Heitti pentunsa pesähän,
Länti raoilta roictohitta,
Kanteletta kuulemahan,
Stoa imehtimähän.-'

Kormenutte koirillensa
SanSftroi tasajalassa,
SeheSfä isän iloa,
Soitellessa Väinämöisen.

Siinä roanha Väinämöinen
Kyllä soitteli somosti,
Äaiahuttlfounthtstt;
Kun hon soitteli kotona,
Huonehesfo Honkasessa,
Niin kotot kojahteliroat,
Ikkunat ilottetiroot,. st
©ilta seitti sorsanluinen,
Laki riittänen kulisi.
Kuu han kutti kuusikossa,
Voelti petäiföSfä,
Kuusoset fumortelihen,
Männpt jäällä kääntctthen,
Ääpöfet keolla »vieri,
Horout juurelle hajosi.

Kun hau liikohti lehoSsa,
Lehot leikkiä pitiroät;
Kun hon oStohti aholle,
Kukat riittävät tutuhun,
Vesot nuoret notkahteli,
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KolmekymmenesRuno.
Väinämöinen jo Joukahainen tapaamat toi-

nen toisensa tiellä. loukohoinen itsensä potempa-
no pitämä ei »väistä jo oikoo loilenloisia fettoella,
josta pmmättäisi totnenri jo plcroäraraän kohon-
neenso. Vasto roiimmen loutohoisen rao«ittn«n
alfutöitä muistellessa sanoo ffiätnämöinenri tie-
tonsa, itsensä näissä töissä ofaitiSna olleen. Vie-
lälänä ei heittämä loukohoinen uhkoo Väinämöi-
sen laululla »voittaa, Tästä syäntyy Väinämöi-
nen jo laulaa polkalla kainaloista osti maan sisä,
hän loulohoisen. Jo tuSfouturoa loukohoinen
rukoilee Väinämöistä itftonfä roopohuttomaan tui
maten efinna muita ja roiimmen ainoan sisotensa
lunnoaffi. Päästää miehen Väinämöinen. lou-
fohainen itkien totiin, ällillensä tettoo jo fifatcn-
so Väinämöiselle lumonneen. Ei oleman ittettä-
motä, emo, jo kauan toirooneenfafttt Väinämöistä
langoksensa.

Avata roanha Väinämöinen
Mattojansa raitteteroi,
Soinen nuori loukohoinen
Ajoa suhutteleroi.

Tulit tiellä »vastatusten,s.



202
NohiS puuttu rahfehefen,
Aifa aisahan tofettu,
Vemmel »vempelen nenähän.
Vesi tippu »vempelestä,

10. SRosroo rohfehen nenästä.
Siinä seiso Väinämöinen,

Itse tuon7sanottsi roitrii:
"Siirry tieltä Joukahainen,
©te olet nuorempi minua."

©e on nuori Joukahainen16.
©anan roirrio, noin nimesi:
"Vähä miehen nuorueSta,
Nuotuesto, roonhuesto,
Kenpä tieolto parempi,

20'. Sen On tiellä seisominen;
Kenpä tieolto roähempi,r
©en on tieltä siirtyminen."

Sano wanha Wäinämöinen:
"Kun ollet tieolla enampi,

25, ©ano tetroin kuullakseni,
Mitäpäs enemmän tieät."

Sano nyöri lotkahainen:
"Tieänpa minä jotaki:
Pohjola porolla kynti/

30. Etelä emäheroollo,
Takalappi tarroahalla.

Siioll' on siliät pellot,
Saroilla loki tasanen;
Hyro' en hylkehen että,

35. luopi«roettä «vierettänsä, "
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Luotohan lohia fpöpi,
Siivultansa siikosio.

Houfi hallalla futeroi,
Suufonno fomollo saalia
Ahroert otfo raärfähäntä
©pfpspt syroillä utpt,
Kesät futroillo futerot;
Koppi färfi säärtä lyöen,
Lohi konstin foipieOcn."

40.

45. Siilon roonho Väinämöinen
Itse tuen sanoiksi roirrii:
"Niin mitä enemmän tieät,
Ulommaksi orrooelet?"

©ano nuori Joukahainen:
"Sieän siitäri etemmä,50.
Ulommaksi armaelen':
Puut pitkät Pisan 'mäellä',
Hongot Hornan kalliolla.

Poju on puito ensimmäinen,
55. Paju puita, mätäs matta,

Kiiskinen roeen taloja,*
Ilman lintuja tiainen,
Kyytöläinen fäärraehiä.1

Sulen synty tatroofeSta,
60. Vuoresta roetofen fynty,

Alku touon tuostehesto."
Voko roanha Väinämöinen

Itfe tuen saneiksi roirkki:
"Niin mitä enemmän tieät,

65. Mömmöksiorroaelet?
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©ano totffojo tosia,
Muisteloita rauinosia."

©ano ;ttuori Joukahainen:
"Tieän futtenri tvähäfen

70. Muistan ojan muutamanri:
Muiston meret kynnetyksi,
Kolohauot fairoetutft»
Siroetet fyroenttetyfsi,
©arkajaot.fauotufft,

75. Mäet raullermoitetuksi,
Vuoret luorouffi kekehon,
Ilman pielet pistetyksi'
Tatroon kaaret kannetuksi,
Tairoofet tähytetyksi."

80. Sillen »vanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi rottrit:
"Lapsen tieto, naisen muisti,
di ole pattasuun utohon.
Omat en meret fpntämänt,
Meten kottet luekkimoni,
Salabauat koiroomoni,
©iroeret syroentämänj,
Sorkojoot sanomani,
Mäet raulletmoittomani,

86.

90, Kiroat luomani tofohon; , ,

Olin ma mizssä folmantena
Ilman,pieltä pistämässä,
Toiroon footta riuttamasfä,
Soirooo tähpttämäsCä."

96, Siinä nuori Joukahainen
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100

106

110,

115.

120,

126

Murti suuta, »väärtti päätä,
Murti rauStoa haiventa,
Itse tuon sanoiksi roiriri:
"Sieän roieläki roähäsen,
Ulommorii ymraättelen;
Suonne loulon tuhman miehen,
Laulan lastuiksi mesille.
Lurapehttsi loinehille."

©iitä fuuttu Väinämöinen,
©iita suuttu jo häpesi.
Itse leihen laulamahan,
©ai itse sanelemahan;
Ei oo taulut lasten laulut,

Lasten loulut, naisten naurut,
Voon on partasuun Urehen,
Joit' ci taula kaikki löpset,
Eikä potat puotetfana,
Kolmannetkana kostat,
NpkyfeSfä nuorisOSso,
PolroeSfo pleneroäsfä.

Loulo roonho Väinämöinen,
lärroet läikky, raao järisi,
Vuoret rooSftset roapisi,
Pooet roohroat paukahteli,
Kiroilinnot liikahteli,
Tornit maahan torkahteli,
Portit Pohjolan repesi,
Ilmon kaaret kottieli.

Loulo nuoren loufohoifen,
Laulo suohon suontroöiStä,
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Niittuhun nisälihoiSto,
.Kainaloista konkohofen.

Loulo foiron Joukahaisen
Kynsin kylmähän firoehen,
Harapahin roesihafohon;
Laulo jousen loukohoisen
Kaariksi roejien päälle;
Loulo nuolet Joukahaisen
Haroufoifsi riitäroifsi;

130,

135, Loulo pyStysän kypärin
Otarooisten olkapäille;
Loulo holjokon sinisen
Hattaroiksi totroahalle;
Laulo uSsokon Utusen
Halki tairoahan tähifst.140.

Itse nuori loukohoinen
Jo on suossa fuoniroötStä,
Niitussa »isätt hotsia,
Kainaloista fanfahasfa.
©e siitä hyroin pohostu,
Sofi roiimmen tusfautu,
©anoroi fanolla tuolla,
Loufu tuollo lausehella:
"Oi fte miifos Väinämöinen,
Tietäjä iän ifuinen!

145

150
Pyörrytä pyhät sanasi,
Peräytä laufehesi,
Päästä tästä pälkähästä,
Tästä seikasta selitä."

155. ©e on rotifas Väinämöinen
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Itse tuon sonoiksi mirffi:
"Niin mitä minulle annat,
Kun pyörrän pyhät sanani,
Peräytän loufeheni?"

160. Sano nuori Joukahainen:
"£>mpa muila koorto koksi,
Toinen torkko ammunnalta,
Toinen lpömähän riroiä;
Ota niisiä jompikumpi."

Sano wanha Väinämöinen:
"Katson ma päälle kaanesi;
Huolin hurja jousistasi;

165

On kaari itselläniri
Kahta mointa kollihimpi,
Kohta kolmio parempi.470

Ei ole kaaren fontojoa,
Eikä nuolen noutajoa;
Mitä annot lunnohoksi?"

©ano nuori Joukahainen:
"On minull' oritta faksi,
Soinen tarkka askelelta,
Toinen käymähän ripiä;
Ota niistä jompikumpi,
Päästä täStä pälkähästä

175

180, TäStä seikoSto selitä."
Sano wanha Wäinamöincn:

"Katsun päälle oritiesi,
Suren suriajottojasi;
On ori itsellänifi
Kohta folmia parempi,185.
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190.

195.

200.

206.

210.

216.

Viittä kuutta roirliämpi,
lenl' on lampi lautasilla,
Vesi felroä settaluilla,
Syö se heinät hettehestä,
Veen pilroestä pitäroi.

Ei ele oton ottajoa,
©uroifunnan suitsioa,
Varsan roiejcä »vaolle;
Mitä annot lunnahokft?"

©ano nuori Joukahainen:
"On mullo sisor toissa,
Jok' on »varretta »valittu,
-då kaunis fosroannotto;
Annon ainoan sisaren,
Lainoan emoni lapsen,
Polroiseksi puolisoksi,
Vanhan päiroasi roatofff,
(Sie pyörrä pyhät sanasi,
Peräytä loufehefi,
Päästä tästä pälkähästä,
Tästä seikosto selitä."

Sillon roonho Väinämöinen
Pyörrytti pyhät sanansa, ,
Perähytti loufehenso.

Itse nuori Joukahainen,
Alla päin, pahoilla mietin,
Koiken fatlelXa fppätin,
Itkeä roetistelerot,

Kotihinso tullessansa.
Isä poätp ikkunassa,
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Emo aittojen majoilla.
Emo ennätti kysyä,
Vaimo »vanha tutfaeHö:
"Mitä itket poikueni,
Vaimon nohtpni motitat.220.

©ano nuori loukohoinen:
"Ohoh maammo fantojant,
Oi emo ylentämän!!
Ompa syytä itfiällä,
Vaimoja »vetistäjällä.
Tuota itken tuon ifäni,
Puhfi polroeni mutehtn,
Annon ainoan sisarin,
Lainasin emoni lapsen,
Vanhalle Väinämöiselle,
Ifuifelle tietäjälle.

225.

230.

Annon »vanhalle roatoffi,
Sutroafji tutiseroalle."

236.

Ei ole itettäroiä;

240,

Emo kohta kämmentänsä,
Hytehti molempiansa,
©anan mitkko, noin nimesi:
"Ellos itfe poifueni,
Tuota toirooin tuon ifäni,
Puhfi polroeni halöfin,
©urouffeni suutta miestä,
Väroyfseni Väinämöistä,
Loulojoo langokseni."

Kalewala. Toinen Osa. Itz
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YhesneljättäRuno.
Väinämöinen metsässä, »vastan toitonnossa

tapaa loufohoisen sisaren. Vorettoo tyttöä tästä-
lähin roaan hänelle mielimään^ Tyttö roeftfttmiS-
fä kotiin, äitillenfä fertoo metsässä Kolerooisen
tulleen, häntä itsellensä faSroomoon fäSfeneen.
Emo tyttöänsä kieltää milläfäfään olemasta, ait-
taan menemään jo siellä parafoisin rooatteistn pufe-
raoan, «Tyttö emonsa silmiltä pihalle, siellä yhä
itkee »vetistelee, Kysyroälle emolle raita yhtäläiseen
itri roaStaa ennen meren pehjoanfi fun roanhalle
Väinämöisellemenemänfä. Niin fotosi mereen tyt-
ti. Suli nyt emonfi rouoro itkeä; itri jotto kol-
me kokonaista jokea kyyneleistä foSroo. Vaan
tyrit VäinämöisenmoniooSti onfieSsa puuttukalana
onkeen. Väinämöinen esinnä fyllä ouofsi katsoo,
miimmen luulee loheksi. Ottaa roettfen, olkaa hal-
ki leikata, niin kolo käsistä loiSkohti mereen jo il-
mottihen. Pyytää Väinämöinen roielä toiste tu-
lentoon; ei tullut. Niin Väinämöinen kyIlari mu*
rehtii, kun ei älynnyt pitää kauan fairoottua tyt-
töä. Vielä unissori furoailee jo oleroan tytön saa-
raottomoSfo.

©tsar nuoren Joukahaisen,
Ainoa emonsa lapsi,
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Läksi rooStoo metsästä,
SBastan päitä roatroifostl:

6. Saitte »vastan taatollensa,
Soisen taitto maomollenfo,
Kolmatta kohotteleksen
Nuorimmalle roeiollenso.

Suli roanha Väinämöinen,
10, ©anon mitffo, noin nimesi:

"Kasroo tyttöminuSsa mielin,
dia muissa nuotifoisfo;
Kosmo koioiSso somissa,
Veny roetforooattehisfa,
Kastoa leiroän kannikalla,
SBehnättiroän roiploifilla."

15

Neiti itkien kotihin,
KoHotellen kartanolle.
Isä pääty ikkunoSso
Ättroesroartto rouotemoSso:
"Mitä itket tytti touffo,
Sytti raukka, neiti nuori?"

20

''Smpa syytä itftäHä,
Voiroojo roefistäjällä.
©itä itfen toottoseni,
Kirpo risti rinnattani,
Koti ropostani fotift;
Stinnotta hoptattStt,
Koti tulta royöhyeStä."

25

30, Veljeffet »vetäjän fuuSfo
Lattioita tootimaSfa:
"Mitä itfet siSfo touffo,
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Sisko rauffa, neiti nuori?''

"Ompö syytä itfiällä,
35 Vaimoja »vesistäjällä.

©itä itken roeifforaufat,
Kitpo setmus sormestani,
Helmet kaulasta helisi;
Kultasotmus sormestani,
Kaulasta hopiohelmet."40.

©ifateffet sillan päässä
Vyötäkultaista futoroot:
"Mitä itfet fiSfo rauffa,
©iSfo raukka, neiti nuori?"

46. "Ompo syytä itf iällä,
Voiroojo roefiStäjällä.
©itä itfen sisfotoufot,
Kitpo kullat kulmittani,
Hopiot hirouffittont,
Sinilangat silmiltäni,
Punolongot pääni päättä."

50

Emo oiton fynnyfsellä
Voita rirnusfa peferoi:
"Mitä itfet tytti touffo,
Tytti touffo, neiti nuori?''55.

"Ompo syytä itriäHa,
Voiroojo roesiStäjäHä.
©itä itken mooraraoseni,
Läksin roostoo metsästä,
Voston päitä motroikoSto;
Soiton rooStan taatolleni,
Toisen taiton maomolleni,

60.
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Kolmatta kohottelimmo
Nuorimmalle rocioCent,

65. OSmonen norosta nousi,
Kolerooinen foStemoilta:
"Kogroa neiti minussa mielin,
Elä muissa nuorisoissa;
ÄaSroa taioissa somissa,
Veny roerfaroaattelriSfa,
.ÄaSroa leiroän fonnifaHo,
Veny leiroän roiplofiHo."

70.

"El' oo neiti milläkänä,
Emon tuomo tuollakana;
AStu alttohan mäellä,
Kolkuttele tortonolle;
Solm' on alttoa mäellä,
AroooS parahin aitta.
©yö ftc siellä »vuosi »voita,

75.

80. Tulet muita muolahorapi;
Spö toinen sian lihoo,
Tulet muita sirkiämpi;
Kolmos kuore kottoroita,
Tulet muita faunthimpt.

85. Siell' on orkku arkun päättä,
LipaS lippohan lomosso;
ArroaoS parahin arkku,
Kimohuto ritjofonsi,
©iin' on fuujt fultoroyoto,

90. Seitsemän ftnthomotsta,
Pane päällesi parainta,
Komehinta kaulallesi,
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Ripeintä rinnoillesi,
Varrellesi roatteinto."

95. Meni itkien pihalle,
Pallotellen fattonolle.
Illat itfi triunaSfa,
Aamut aitan fynnyfsellä,
Pätroäfauet fattanolto,

Kuufouet kujoiSten suilla,
©anoroi sanalta tuollo,
Lausu tuolla lausehella:
"En minään ennen ollut
MuStin muito neitosia,
Kolpeompi roeen kaloja,
Sulin muita mustemmaksi/
Kolpeammalsi kaloja."

100,

105.

Meni emo fotfomahon
Kolme pötä oltuansa:
"Mitä itket tytti roukko,
Nuotta sootuno »valitat?"

110

"Orapa syytä itf iällä,
Voiroojo roolittajalla;
Sitä itken maommofent,
En mä »vanhalle menisi,
Iriroanhalle roataffi,
Sutroafsi tutiseroalle,
©uojaffi sepun kululle;
Menisin minä metehen,
Alle oaivojen sproien,

115

120.
©tfateffi osille,
Veikoksi roeen taloille,
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Horn' ompi meressä olla,
Alla aattojen asua,

125. ©ifatena fiifoftllo,
Veiffona meen fotoilla;
Siika silmäni pesisi;
Houri pääni horjoaifi."

* Meni aittahan mäellä,
Pallotteli kartonnolle.
Kolin' on uittoa mäellä,
Ankasi porahan aitan.
Siell' on arkku arkun päällä,
Lipas lippohan lomassa.

130

135 Aufafiporahan arkun,
Äimafeutti kirjokannen;
Löysi kuusi fultoroyötä,
Seitsemän finthomoista.
Pont kullat kulmillensa,
Hopiot himuriillenso,
Sinilongot silmillensä,
Punolongat päänsä päälle.
Poni päätiensä parasta,
Koulollenso faunihinto,
Ripehintä rinnoillenfo,
Varrellensa roalfehinto.
Siitä syöstihen raerehen,
Alle aoroojen fproten,

140

145

©tfoteffi fiifoftlle,
Veikoksi roeen koloille.150

Emo aittahan tuteroi
Kolme yötä oltuansa:
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155

160.

165.

170.

175.

180,

"Minn' on saanut tptti touffo?
Jo on kuollut tytti touffo;
Mennyt tietotyön metehen,
Alle aoroojen soroien,
©ifotefsi osille,
Veifofsi roeen fotoille.
©ifateno siiat fpöpi,
Veen kolot roeiffonanfa."

Siitä emo itfemähän,
Kppnelroietus roietemähän.
SBieti fyynel, roiett teinen,
Vieti roettehet »vetensä,
Ihopäillä ttferoillä,
Muhetlla muotopäillä,
Vieri poskille polofeu.

Vieti kyynel, roiett teinen,
Vieri roettehet roetenfä,
Pölösiltäposkiltansa,
Kipeille linnoillensa.

Vieti kyynel, roieti toinen,
SBieti roettehet »vetensä,
Ripehiltä rinnoiltansa,
pienosille helmoillensa.

Vieti kyynel, mieti toinen,
Vieti roettehet roetenfä,
Hienojitta helmoittonfo,
©uttfufiUe sukkasille.

SBieti kyynel, roieti toinen,
Vieti roettehet roetenfä,
©Ulffusilto sukkasilta.
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Koutofengän kaniosille.

Vieri kyynel, roieti toinen,
Äauto roettehet roetenfä,186
Koutofengän fontosilto,
Maahan olle jolfojenfa.
Vieti maahan maan hyroiffi,
Vetehen roeen hyroiksi.

190. Niin fosroo jokea folme
§)hen ihmisen itusto,
Vhen immen rinneteistä.
Kosrooroi joko jokehen
Kolme koskea femoa,

196. Vben ihmisen ttusta,
Vhen immin kyyneleistä.
Kasroo kolmin luotoloita
Joko kosken kuohumille
Kolmin fotrouja pieni
Jota luoroon pottahollc;
©at pito UM kolme
Äoimuloihin fuffuraahan.
S)fp kukku lemmen, lemmen,
Lapselle lemmettömälle,

200.

205. Soinen kukku otmon, armon,
Atmottomatte emolle,
Kolmos kukku sulhon, sulhon,
©ulhottomalle tptölle.

©iitä roonho Väinämöinen
Dli ongella olia,210.
Käefsellä fäänteliä,
Nenässä utusen niemen,
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Päässä sooten tethenisen.

Otti ongen taskustansa,
215. Väkätouon roäSfyStänfa;

Ongetteli ongeöonsa,
Sitrallansa totketteli.
Vapo »vaskinen roapisi,
Hepiainen siima siuku,

220 Nuora kultanen kulisi.
Jo päiwänä muutomeno,

Huomenna montfahona,
Kolo otti onfehenso,
Torttu tofroroutohonso.
©en roett roenofefoenfa,225
Salu tolkopohjohonfo.

Äatfeleroi, fäänteterot,
©anan roirffo, nom nimesi:
"Mi on fummafen kuivannut?

230 (Smp on tuota tuoneriana.
©iliahf on siikaseksi,
Kuliahka fuujasefsi/
Haliafoka haukiseksi,
Eroätön emäkalaksi.

235 Räpylätön hylkeheksi,
Iholo imehneseksi,
Pääriroaton neitoseksi,
VpötönVäinön tyttöseksi,
Äorroiton fotiomafsi;
Luennonko lohikalaksi?"240.

Vyöll'en roeitsi Väinämöisen,
Pää hopia huottoSfonfo,
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245.

260.

255

260.

265.

270.

Lohi leirioelloffenfo,
Kolo poistoin pannaffenfa,
(Satronaififfi fotoiksi,
Lohisiksi lounahiffi,
Paaston ojokfi poloiksi.

Alko lehto tetriaeUa,
Veitsin roitttcä koloa;
Lohi loiSkahti metehen,
Sala kitje kimmeltihen,
Pohjosta punosen putten,
Emästä etiroenehen.

ÄSken päätänsä ylenti,
Oikioto oikopäätä,
Vosempio roarpohia,
Sormia nimettömiä,
SBifeurillo rotiennellä,
Kupehello fuuennello.
NoSti kättä oikioto,
Näytti jatkoa roofenta,
©ettfemmännella selällä,
Aallolla pheksännellä.

Sieltä noin sanoiksi roitffi:
"Ohoh sinuo uffo utton!
Kun et tuntenut piteä
SBeen roiimmeiStä tytättä.
Ahin losto ainokaista,
SBellomon »vetistä neittä.
En ollut lohi punonen;
Olin sisot loufohoifen,
Suta pyyit fuun ifäfi,
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275,

280.

285.

290.

295.

300.

Puhki polmesi halasit.
Enl' ollut mina tulema

Lohi leikkoollokfesi.
Kala roiplotn roiilläksesi,
Eli poistoin pannaksesi,
Aamustfsi atrioiksi,
Murkrinoisiksi muruiksi,
Lohisiksi lounohiksi,
Paaston ajoksi poloiksi."

Sono roonho Väinämöinen:
"Miksi sie tulit minulle."

"Olinpa minä tuleroo
Kainaloiseksi kanaksi,
Ikuseksi istujoksi,
Potrotfetft puolisoksi.
Tulin roonhalle motoksi,
Turroarii tutisemalle,
Sun sian leroittäjäksi,
Pään olosen loSkioksi,
Pirtin pienen pyyhkiäfsi,
Lottion lokasiofsi,
Tulen tuojaksi tupahan,
SBalrian roirittä jaksi,
Olutkannun kantajaksi,
Atrian asettajaksi."

Sano roonho Väinämöinen
Alla päin pahoilla mielin:
"Oi sie sisar loufohoifen!
Vei sie tulla toinen fetta."

Ci eneä rittluffona,
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306.

810

315

320.

326

330.

Itse ooltohin aleni.
Suonne rooipu roaSrifänä,
Veen folroosto fotosi,
Simtn f joroon sisähän,
Mofson forroafen motohon.

©iitä roonho Väinämöinen
Alla päin pöhöillämielin,
Koiken kallella kypärin,
Äotthinfo tullessansa,
Ilse tuon fanottfiXrotriftt
"Ohoh hullu hulluuttani,
Mietettä roähepttäni!
Olipa minuHai mieltä,
Ajatusta annettuna,
©yäntä suurto furroottuua;
Sri ennen ottoinanfo,
Vaon ei nyt nyfyfin aion.
Nyt on mieli iässä,
Ajatukset atroofeSfa,
Kaikki toimi toiftallo.
Jota toirooin tuon ikäni,
Puhki polroeni halasin,
ÄSken tuli onfehem,
Torttu tokraroutohani,
SBoon en tuntenut piteä,
SBeen roiimmeistä tytärtä,
Ahin lasta ainoata,
Vellamon »vetistä neitiä.

©ono nyt Untamo unesi,
Mafuhufi maan »venyjä,
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Missä SBuojela eläroi,
Neiot Wellamon wenproi."

335. Sone Untamo unenfa,
Mofuhunso maan »venyjä
"Suolla Ahtolo osuroi,
Oleiot Wellomen roenyroi,
Alla aaltojen fyroten,

340. Selässä meren sinisen,
Kirjoroon firoen sisässä,
Maffan farroafen moloSso

Siellä Ahtola afuroi,
Neiot SBellamon roenyroi,

346. Piffufesfa pirttisessä,
KomoriSso faitafeSfa,
©aan luffojen tofono,
Tuhansin aroaimien."
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Kahesneljättä Runo.
Marjatta kauan neitenä fotona ollut joutuu

paimeneen, syopi fummanlotfen marjan, joSto hä-
nelle syntyy poifa, Suoan pappi loSta ristimään,
kysyy pappi ku saataisi isättömän poian tuomatif-
si. Saahaon roonho Väinämöinen, tuomitsee potan

suohon roietaroäfsi. Xufasee suunsa koksiwiikkonen
lapsi jo pakisee jo määrin tuominneeksi. Siittä suut-
turoa SBäinämöinen jo laulaffen poieS eläroien luo-
ta, kantelen oinooStanfo muistoksi jälelle jättämä.

Vtotjotto kotia kuopus
Kosroo koissa korriaSfa;
Hirren kynnystä kulutti
Hienosillo helmoillansa,
.Romanoa faksi hirttä5.
Patotöillä päärirooillo,
©iltolouott latttoa
Äflutofengän lantasillo.

Matjotta lotio kuopus
Aina piiluen pitänyt,10.
Aino ollut neityenä,
Pantu on lehmän lypfentähän.
Lppsi lehmät leppeheSti,
Muut on loikki lehmät lypsi',
©enpä heitti lypsämättä,15.
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Ku ott häirynyt härille;

Motjotto koria fuopus;
Aino piikuenpitänyt,
Aino ollut neityenä,
Sli kirkkohen meneroä.20.

Sai öronen waljahisin,
Puna puikkojen etehen,
Ei istu oron rekehen.
Pantu on tamma waljahisin,

25. Ruskia reen etehen,
Ei istu rekehen tamman,
Jok' oli ollut upehilla.
Pantu on ruuna waljahisin
Puhas puikkojen etehen,

30. Niin istu rekehen ruunan,
Silla kirkkohan ajawi.

Marjatta koria kuopus
Aina piikuen pitänyt,
Aina ollut neityenä,

35. Pääty karjan paimeneksi,
Läksi lammasten keralle.
Pah' on olla paimenessa,
Tyttölapsen liiatenki;
Mato heinässä matami,

40. Sisiliskot siuottami.
Ei mato malanutkana,

Sisilisko siuottanna,
Oli Marjanen mäellä,
Punapuola kankahalla.

45. Niin marja mäeltä huuti/
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Punapuola konkaholto:
"Tule neiti poimimahan,
Tinarinta riipomahan;
Vyö rooSki roalitfemahan,

50. Ennen kun etono syöpi,
Mato musta muikkooroi."

Mariotta kotia kuopus
Meni marjan kotsontohon,
Punapuolan peimentohon.

55. Kefsi morjofen mäettä,
Punopuolon fanfohotto:
"Sn marjo näkemiähän,
Puolo ilmoin luomiahan;
Alohohfe mooSta spöä,
Ylähähkö puuhun noSta."60.

Tempo kartun fanfafoalfa,
Sillä marjon maahan sorto;
Kirpe marjonen mäelle,
Siitä mäelle seisotafsen.

65. "Nouse marjo helmoilleni!"
Nousi marjo helmoillensa.

"Nouse moria mnönipäälle!"
Nousi marja »vyönsä päälle.

"Nouse marjo rinnoilleni!"
Nousi moria rinnoillensa.70.

"Noufe marja huulilleni!"
Nousi marjo huulillensa;
Huulittansa kielellensä,
Kielettä fetufsihinfo,

75. Siitä »vatsahan »valahti.
Kolewala. Toinen Osa. 15
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Morjotta koria kuopus

©iita tptjto, siitä täyty,
©iita paksuksi ponihen,
Lihomaksi liittelihen.
Kanto kohtua korooo,
Vatsan täyttä roairiota,
Ympäri yheksän kuuta,
Suuta puolen kymmenettä

80.

Niin kuullo kymmenennellä
Vaimon roairoafsi tuleroi,

Poinuroi pakolliseksi,
85.

Watson täysi roairiafsi.
©iitä meiän Marjotta

Jo tuossa ajattelen)!,
90. Minne mennä, kunne tapa,

Kusta kylpyä kysellä.
©anon roirkko, noin nimesi
"Piltti Pieni piikaseni!
Lähe kylpyä kylästä,
©onttoa ©oriolasta,95
Jossa huone hoiroon soisi,
Aroun ange torroitfctfi."

Piltti pienin piifojonfa,
ParaS polkkoloisionso,
Hproä kielos käskeäkki,100
Äepiä kehuttooki,
Koprin helmansa kokosi,
Käsin kääri roaottehenso,
Sekä juoksi, jotto joutu,
Rumon Sfuotuffen tupohon105.



227
Ruma RuotuS poituloinen

©pöpi, juopi pöyän päässä,
Päässä pöyän polollahan,
Airoon ominaisillahan.
Ruma Ruotuksen emäntä
Lieho sillan liitoksella,
Looho keSkitottiollo,

110.

Eläroi hyroän toivolla.
©ano Piltti pieni piika:

"Läksin kylpyä kylästä,
©ounoo Soriolosto,
Jossa huono hoiroon soisi,
A»vun ange torrottseisi."

115.

JKumo Ruotuffen emäntä
©anon »virikö, noin nimesi:
"Kelien kylpyä kyselet,

120,

Kellen aihelet apua?"
©ano piltti pieni piika

"Kysyn muotille fotona."
125 9?umo Ruotuksen emäntä

©anan roirko, noin nimesi:
"Ei kylyt kylähän jono;
Sn kylpy Kytömäellä,
Huone hougifkokeello,
Johon portto poiot faopi,
Tuulen lautta lopfef (uopi."

130.

Piltti pieni piikojansa
Sekä juoksi, jotta joutu,
Sano tuonne tultuansa
Luoksi muorinsa kotona:135.
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"Eule kylpyä kyläsfä,
Saunoo ©oriolaSfa.

3?uma SJuotuS pottutninen
Söip'on joip'on pöpän päässä.
Päässä pöyän poiollohon,140.
Airoan airoinaifillohan,
Ruma 9tuotuffen emäntä
Siehio sillan liitoksella,
Laahe feSfilattiatla,
Eläen hproän tarooHa.145
Mie fanein sonollo tuolla:
Läksin tylppä kylästä,
Saunoa Sariolasta,
loSfo huono hoiroan faifi,
Awun onge torroitfcisi.150

Ruma 9?uotuffen emäntä
©anon mirke, noin nimesi:
Kelien fnippa fpfelet,
Kelien oihelet apua?

155 Mie sonoin fonclla tuolla:
Kysyn muorille ketona.

Sfuma Ruotuksen emäntä
©anon roirkko, noin nimesi:
Ei lylyt kylähän joua;
Sn kvly Kytömäellä,
Huone hongikkokeolla,
Johon portto polot luopf,
Tuulen lautta lapset foopi."

160

Siitä meiän Marjotta

Itse tuon sanoiksi roirkki:166



229
"Lähteä minun tuleroi,
Niinkuin muinenri kasakan,
Eli orjan polkollisen."

SBiepi moSton rootjoéfonfa,
Lehen lempifuojaSfanfa,170.
AStua toputtetewi
Huonehefen hongikolle,
Tallihm Topi»mäelle.

Niin fono sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"He.tkeäs hproi heroonen,
Huofoos »vetäjä rootfa!
Voisan kontto roairooloisen,
Kylyloyly löyhäytä,

175

180, ©auna lämpenen lähetä,
Jotta huono hoiroan saisi,
Aroun

-
ange tatroitfetsi."

Henkäsi hyroä heroonen,
Huokasi roetäjä roatfo,
Watson fautta tvatroallisen,
Min heroonen henfeäroi,
©e on luotu tplpn löplp,
Vesi roiSfattu »viaton.

185.

©iitä meiän Marjotta
Kylpi tolan fällättänsä,
Votson löylyn mollaltansa,
©oip' on tuonne poikumsa
Heinille kesäteoille,

190

©uorajoutjen soimen päähän,
©iita meiän Marjatta196



230
Stti potan Petroillensa,
Lapsen lannepuolellensa.
KoSrootteli poiuttonso,
KulloiSto oraenuttonfa,
HopioiSto faw>anfa,
Alla seulan seulettoroon.
Alla forroon konnettoroon,
Alla jauhoroan riroofett,
Alla juofferoan jotoksen.

200.

205. ©iitä meiän Marjatalle
Kasroo poika kaunokainen.
Ei tietä sukua sillä;
Iso kutsu Ilmoririi,
Emo ehtopoiaksehen,

210 Veljet roennon joutioksi,
©isaret sotijoloiksi,
Muu pete nimettömäksi,

etftttthin tiStiätä,
Katsottiin fasfajato;
Tuli pappi ristimähän,
SBirokonnos kostamahan,
Palmenen pitelemähän.
©epä tuen soitoiksi roirffi:
"Ketä tuohon tuotaisi
Suon en tuhman tuomoriffi?'

215

220,

Suotu en roonho Väinämöinen,
Sietäjä iän ikuinen.
©ono roonho Väinämöinen:
"Poika suolle wietäöhö,
Puulla päähän tpötäöhö,225
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Sangolla taptttoohe."

Puhu poika puolikuinen,
Kaksiioiikkonen kajohu:
"Ohoh ukko ulkomoinen,
VirofonnoS Karjalainen!230.
Kun olet tuhmin tuominnunna,
Väärin pitännä lakia."

Pappi riSti ripfahutri,
Tästä topfen fapfahuttt,
Metsolan funinfohoffi,
Rahosooren »vartioksi.

235

Siitä suuttu Väinämöinen,
Siitä ("uuttu ja häpesi;
Loulo kerron roiimmesensä,
Laulo maskisen roenehen,
Luulo ruuhen rautapohjan.
LoSkeo korehtelewl,

240.

Venehellä »vaskisella ,
Kuutilla kuparisella,
§)fäsihin maaemihin,
Alosihin toiroosthin.

246

Sinne puuttu pursinensa,
Venehinensä roenähty,
Jätti fanteton sälille,
Suomelle ilon ifuifen,
Loulut suuret lopsillenso.

250,
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-Perännenfö, heittänenkö,
Luonenfo, lopcttanenfo,
Voi rooSta olottonenfo?
Viel' oisi fa'an fanoja,
Tuhot »virren tulfelmuSto,
Joit' ei laulo loikki lapset,
Ymmärrä yhet^urohot,
Lika maimot morsinkono.

5

Voon ei koski rouolaSfana
Laske »vettänsä loputen,10.
Että lautoja hyroäfän
Loulo tyyni »virsiänsä.
Mont' on muutafi muretta,
Polio huolto huemmiseSto;
Nälfä mullo näin fanoroi:
"Suut' elä kullatta kuluta,
Piefsä fiettä penningittä;
Laulajan lafi polaroi,

15

Runoin fulffu fuiroetturot,
Vaan et format fuuntetian."20.

Waan kuitenki, kaikitenki,
Wirren lavlon, laulun laiton,
Oksat karsin, tien »sasin.
Siitä sinne tie menewi,
Rata uusi urkenewi,
Paremmille laulajille,
Taitawammille runoille,
Nuorisossa^ nousemassa,
Polwessa ylenemässä.

25.

Loppu.



Toisintoja.
Ensimmäinen Runo.

V. 5.

6.
8.

18.
60.
70.
72.

80.*

84.

101.
117.

127.

128.
129.

Laulaja minä olisin,
Laulaja olettelisin
Hywän toiseni kerralla,
Parempani kumppalini.
Suullinen sanalliseni!
Saaumma sanelemahan,
Kansassa ylenemässä;
Suorin solmun sommelolta.
Wahän paiwän wietteheksiz
Huomeneni huokiaksi.
Taonta on sepolla työtä,
Laulanta laki runolla,
Kuk»nta kesäkäellä,
Painanta Sinettärilla.
Itse »vanha Wainamöinen,
Isa wanhan Wainämöisen,
Ikawysty aikohins»,
Ouostu elämahänsa,
Otawainen ottanunnaj
Tako rautasen orihin
Hiirentarwasen hewosen,
Tako saiwisen satulan»
Hewosella hirwisellä,
Kalahauin karwasell»,
Lohen mustan muotos.lla,
Hiirenlarwalla hewolla.
Aio syötyjä ahoja,
Noita Wainön kanlahia,
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137.

139.

*
140.
141.

142.
143.

155.

♥

157.*

160.
168.
169.

*

179.

187.

188.

Lappalainen lyyttöselkä
Kanto oteta mihoa,
Kauanaikaista karetta
Kaukoa katsetta suurta
Kaukaista ylenkatsetta
Kanto kaukaista katsetta
Päälle wanhan Wäinämöisen.
Wolmitti tulisen jousen,
Jalon kaaren kaunisteli,
Teraskaarisenkaniwi;
Kaari ruuasta rakettu,
Gelk' on waslesta »alettu.
Wuoli piiliä pinohon,
Kolmisulkia lokohon,
Warret tammesta wanuwi,
Pait tekewi terwaksesta,
Teki piliä piwosen,
Kopran nuoloja kornia
Sulitteli nuoliansa
Sulitti tuliset nuolet
Varpusen mipusimilla.
Taisi jäntehen tamata,
HimutsistaHiien immen,
Karmoista «mäkapehen.
Hännästä ujon upehen/
Hapsista t)alufapet;en.
Wuotti illan, muotti aamun,
Illat istu ikkunassa,
Aamut aitan kynnyksellä,
Päimät kuunnellen lujassa,
Keksi mustasen merellä,
Ginermöisen lainehilla,
Velassa sinisen hirmen,
©clmältä meren selällä,
Ulapatta aukiolla.
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190.

Sill
213.
215.

217.

227.

229.

231.

234.

145.

246.
249.
253.

Toki nuolensa tuliset
Korwalla tulisen kosken /

Pyhän wirran pyörtänällä;
Ainpu kuiten, ei totellut;
Min käsi ylentanehe.
Min käsi alenlanehe,
Sen nuoli ylentaöhön.
Ampu nuolen ensimmäisen,
Ampu kerran nuoliansa,

Meni ylitse merehen;
Ampu toisen nuoliansa,
Meni alatse rrerehen j
Koki kerran kolmannenki,
Jopa miimmen kohti käypi,
Ampu riuhto Väinämöisen
Wasemehen kainalohan.
Päähän olka oikiahan,
Ampu olkisen orihin,
Hernewartisen hewosen
Alta wanhan Wainämöistn,
Läpi lankien sioista,
kautta kainalolihojen.
Oikiasta olkapäästä,
Kautti kainalon wasenien.
Sormin sortuwi wetehen,
Käsin käänty lainehesen,
Sortu sormin lainehille,
Kämmenin »vesille käänty.
Sormin suistuwi wetehen,
Kääntywi käsin merehen,
Astune kotiahoille,
Saane Wäinon kankahille.
Saane Wäinölanisaloille.
Seulu seitsemän kestä,
M«li aaltonen e'essä,
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Takanansa taiwas kirkas.
Kussa kättänsä kohotti,
Eihen niemiä nimesi;
Sihen kuopat kauvaeli;
Sihen kuoppia kowertij
iäti nuottalaskimia;

Gihen siiwosi apajat;
Purret kaypikauppamiesten.
-259. Mahto luoa luotaloit»,.
Gaattisaaria sanella,
Salakarit siunaella,
Kalohauat taswatella.
Lenti kokko koilta ilman,
Koilta ilman,alta taiwon,
Hanhonenpa ilman lintu
L>mt«ä lehuttele»?i,
Selkonen on ilman lintu
Etsiwi pesän ftoa,
Haapana haki pestä,
Asunmaata arwaeli,
Tuli Turjan kintahissa,
Sai Lapin lapukkaissa,
Lentikaikki ilman tuulet,
Pisti polwenfapesäksi,
Päähän polwen Wainämöisen.
SSsanu waskesta pesänsä,
Muniwi munia kolme,
.Ruuti suonien sulaman»
Liikahutti polwiansa.
Munat wierey wetthen,
Munat wierehty wctehen.
Lapsukaiset latne^efen,
Kokko ilmahan yleni.
Kotka läksi lentämähän.
Mi munass' olancn puoli,

257.
260.
262.*

264.*
269.
257-

-270.

*

272.

274.
279
287.
288.
«90.
297.
298.
300.

303.

806,
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308.
310.

312.
314.

Munoa alanen puoli
läälitsän alanen puoli
Mi munass' ylän«n puoli, (K.306.)
Mi munassa ruskiata,
laälitsässä ruikiata,
Mi munassa walkiata, (K.310.)
Mi munasia luun muruja,
läälitsässä luun muruj»

Toinen Runo.
4.

10.

15.

25.

28.
29.

SO.

53.

39.

44.

46.
50.
61.
67.

Petäjäissa pölkyn päänä,
Meni männyn säikälenni,
Jo tunsi tufjun t«l»wan,
Hätipäiwän päälle saawan,
lovin puulle pyöriwälle,
Warwalle wapisewalle,
Tulehenko teen tupani,
Wai wctehen saunan salwan.
Tuli tuiki polttane»,;
Westin pirttini wetehen,
Nesi wienewiiäii.
©tila tuuli tuwitteli,
Ilma lieto liikuttui,
Tuonne wiepi Wäinämöisen
Pirun pitkähän perähän,
Tuolla Pohjolan lahell»,
Kylin furian kuulumilla,
Tulin mailta tuttawilta,
Siirryin syntymäsioiltll,
Jäniksen jälettomalle.
Kaikki sammakot sanowi/
Matkoa osoamahan,
Tuopa musta Pohjan akka,
Ulappalan umpisilmä
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73»

n.

76.
79»

81.

83.

85.

*

»

89.

*
95.

*

99.

104,

Nousi aiwan aikaisin,
Pyyhki pikkupirttisensa,
Viaskilattian lakasi,
Pyyhki pikku pirttiänsä,
Lattialansa lakasi,
Lakaeli lattiansa
Maskisilla warpahilla,
Luvalla hopeisella.
Luvalla tuhatlehillä.
Niiepi rikkansa pihalle,
Pellolle perimmäiselle,
Rikoillansa seisotaksen,
Siitä korwin kuuntelewi,
Takimmalla tanhualla,
Kaijimmalla pientarella.
Tuosta kuuli kuusialle,
Tajusi kaheksialle.
Itku kuulunn mereltä,
Poikki joen juorottama»
Kuuli miehen itkewäksi,
Urohon urisemaksi.
Uiertawaksi uröhoN.
Urohon ujcltawaksi.
Tämä en itku Wäinämöisen,
Urajanta Untamoisen,
Jouhileuan jourottama.
Jouhileuan juorotusta.
Läksi luota katsomahan,
Likeltä tähyämähän.
Läksi itkua perihin.
Kiwen kirjawan siwulla,
Paaen paksun pallehella,
Otti miehen kuolemasta,
Urohon katoamasta,
Nosti wanhan Väinämöisen,
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107.

109.
110.

*

112.

115.

118.

132.

149.
152.
164.

♥

166.

178,

Wiepi telttahan kotia».
Itse istu suotamahan,
Suorituksen soutamahan,
Kirjokannen kynnykselle.
Syötti miehen syöneheksi,
Juotti miehen juoNeheksi,
Apatti alanenäksi;
Syöttimiehen syölahaksi,
Juotti miehen juolahaksij
Sano tuonne saatuansa,
Pohjolahan tultuansat
Uriset uwantolainen ?
Laatisiko mieli miehen
Palata omille maille,
Noille maille ristityille,
Paikoille papillisille?
Laatisipa mieli mennä,
Palata omille maille j. tl» e.
Onpa hywa ollaksesi,
Armas ailactta!fefi
Pohjan poitaj>>! tumilla,
Perinteillä pehmolla,
Kultakupista olutta.
Minpä anrtat palkastani,
Saatatko takoa sammun,
Kirjokannen kalkutella,
Kun sa laait uuen sammon,
Kirjokannen kirjottelet,
Äänestä karitsan luusta,
Mesta jywästa otran,
Wiela puolesta sitai,

Kolmesta jywästa otran,
Maiosta mahowan lehmän /
Ei oo taattoni takoja,
Eikä seppänä setäni,
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Enk' ole opissa ollut,
Seissyt seppojen pajassa;
Wielä taitawa takoja;
Ei ole seppää selwempata,
Takojata tarkempata.
Se on taiwahat takonut.
Ilman kaaret kalkutellut,
Eikä pihtien pielmat.
Tyttösi lepyttelewi,
Tinarinnat riuoawi.
Anto hälle uun purre»/
Waita terwatun wenehen,
L«ulo tuulen tuppurihin,
Ilman raiwohin rakenti,
Työnti wanhan Wäinamöisen
P:miästa Pohjolasta.
Anto halle sirkun siiwet.
Anto leiwon lennättimet;
Niillä wanha Wäinämöinen
Lenteä lehuttelewi,
Pian lenti matkat pitkät,
Wälehen wälit lyhyet
Siitä kylmästä kylästä,
Pimiästä Pohjolasta.

181.

185.
202.

206.

Kolmas Runo.
1. Tuulikki Tapion neitl,

Hoikka Honkelan miniä,
Salo kaarron kaunis »vaimo
Katrinar neito kaunis,
Sisar nuoren Joukahaisen
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5.

18.

*

24.

29.

80.
55.*

59.
69.

"

»

71.

78.

«l.

Vinisullahan sir»ksen,
Kautokenkähän k»niwi>
Niki kaaren taiwahall»,
Näki neien taiwahalla.
Ilmassa ihanan immen,
Niki pilwe» taiwahalla,
Neit' «n pitkän pilwen päällä,
Waskwaippoa waruwi,
Piwossa hopiapirta,
Kultasukkula käessä,
Tuletko minulle neiti,
Ikuseksi puolisoksi,
Kainaloiseksi kanaksi?
Wieretäte wiereheni!
Emma fulle ennen tullo,
Tulisin minä sinulle,
Kun sa weistäsit wenosen,
Kirwon lyömättäkiwehen,
Ei kirweskiwehen käytä,
Kasa hietra lalliohon.
Ei kirwes kiwehen kosken,
Eikä kalkkan lalliohon.
Ei kirwes kiwehen käynyt,
Eikä kalkat kalliohon.
Päiwälläpi kolmannella
Hiisi pontta pyörähytti,
Lempo liikutti tereä,
Kirwes kimmelti limestä,
Kammeltihen kalliosta,
Terä lipsahti liha'an,
Terä liuskahti liha'an,
Hili sen suonille sowirti,
Lempo luille luiskahuttij
Lempo Matti lihoille,

Kalewola.Toinen Ost. Ii
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87.

*

103.

105.

113.
125.

*

ISO.

131.

136.

♥i

Weri päisi wuotamahan,
Hurme huppellehtamahan.
Maito maahan juoxemahan.
Tulemalle tukkimelsi-,
Weren ilelle teltkimeksi.
Weri tulwana tulewi,
Hurme iuoksewi jokena,
Weri tuiskuna tulewi,
Ei ollut sitä matasta,
Mekchensä reutoaksen
Wi«retäksen korjahansa.
Rekehensä reutosihen,
Koljahan korentelihen.
Korja kultanen kulisi,
Jalas koiwunen kolasi,
Korja kultanen lulahti,
Hopiainenpyörä pyöri,
Ratas rautanen hasahti,
Ajo tuonne toitualle,
Tuonne kylmähän kylahan»
Ajo tuonne toisialle ,
Tuonne kylmähän kylähän,
Tarkkahan Tapiolahani
Aioa karittelewi,
Ajo kymmenen kyleä,
Talo wastahan tulewi,
Ajawi talon pihalle,
Kartanolle kaunihistii
Uron tuskan tuntoa,
Wammcje» wakittajoa,
Ravan raannon katsojoa,

Puun iälen puhelioa,
Weritulwan tukkijaa,
Salpou werisatehen,
Suonikosken sortajoa?
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140.

»41.
153.

165.
173.

176.

179.

189.

197.

200.

Poika portahan nenässä;
Paarna pieni pankon päässä;
Lapsi warsin wast««li,
Keskimmäisiä tietä myöten/
Kestimmaisehen talohon»
Ohkoa owen awasi,
Aio tuonne toisialle,
Äärimmäisehen talohon»
SieU' on ukko uunin päällä,
Hallipartaharjun alla,
Jok' on tukkinut hywätki,
lalommatki jaksanunna.
Itse noin sanoiksi wirkki:
Oisi akka ammuitawa,
Koukkuleuka kolkattawa.
Porohloiksi poltettawa,
Wierimmäista tietä myöten,
Wierimmäisehen talohon,
Tuli ukko ikkunahan,
Puuho ukko pöyan päässä,
Parta laulo, pää järisi:
Alta losket, päältä wirrat,
Koeket kuohuicn lohilta,
Kapeista kannaksista.

Neljäs Runo.
1. ©ano ukko, noin nimesi

Sntoltenfa nuorimmalle:
Lämmitä saloa sauna,
Rtlenehtn riuahuta
Haapasitta halkosilla,
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Pienillä pirastehilla;
Kasta kaljalla saranat
Oluella ukset woi»,
lott' ei ulwo suuret ukset,
Eikä wankase saranat.
Wieös wastat »varjoissasi,
Lehet hienot helmoissasii
Niin hauo simani» wasta,
Mesilatwa lauhuttelc.

, Meni saunahan saloa,
Kylin kylpihuonehesen,
Ilman uksen ulwomatta,
Saranan narahtamatta.
Reiälle rewennehelle,
Haawalle halennehellcj
Laattialle lainehtinna;
Ei ole talossa taassa
Ginun tulwan tukliata.
Äin' on toimi toisialla
Kun on toisessa talossa,
Waki wäljäisa tilassa
Kun «n toisenhartioissa.

Sai itse sanelemahan,
Puhkesi puhelemahan:
Vulettun' on suuremmatki j. n. e.

Meksalta woitialta,
Kahelsalta katsojalta.
Ne on polwehen panewi,
Warpahisin walmistawi.
Niillä woiti WäinämöiseN,
«Pahoin tullehen paransi.
Kapaloittu launihisti,
Vaip» tulwa tukkiansa.
Suonikoski sortajansa,
Kiiwahasti kiinni otti,

5.

9.

20.

27.

340.

846.
*

392.
401.



245
Weri seiso selwäsesti.
Tuosta tuli terweheksi,
Kaswo aiwan kaunihiksi,
Ihommaksi entistahan j. n. e»
Waka wanha Wainamöjnen,
Kun oli wiimmen »virkistynyt,
Tointunut »veritohusta,
Katsahtawi taiwahalle j. n. e.
Luonnon luojalta lujalta.

403.

411.

418.

14.

17.
26.
32.
34.

52.

60.
«4.

Wiies Runo.
Noita Wäinölän ahoja,
Kalewalan kangasmaita,
Syö syöjä unen näkiä,
Laulelee, hyrähtclewi;
Halki pilwicn hajotti.
Laulo näähän kultarinnan,
Kaksi lullaista käkeä
Kuusoschen kukkumahan,
Lehwyille lckkumahan,
Laulo oksille orawan.
Ompa syytä ollakseni,
louwuin maille wierahille
Akki intoille oraille,
Enkä tiennyt tietä käya,
Outo matkoja osannut;
Annon seppo Ilmarisen,
Lainasin «moni lapsen
Pinnahan Pohjolahan,,
Pohjan pitkähän perähän.

Sano seppo Ilmarinen:
Ellös 0110 milläkäna
Maan kuulu, ween walio.
Saoin markoin maksettawa,
Tuhansin lunastettawa
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72.

80.

90.

99.

110.

129.
130.

153.

143.
146.

154.

158.

Jopa taianki tajuta,
Ummärrella mielalafii
Jopa sie minun menetit
Tuosta tunnen kielastajan,
Tajuan walehtelian;
Jopa sie minun lupasit

Paikoille papittomille.
Maille ristimättömille.
Siell' on kuu kumottamassa,
Siellä oksilla otawa.
Kun on näätä kultarinta
Kultasessa kuusosessa.
Nos'os puuhun korkialle
Orawaista ottamahan,
Näätea tapoamahan.
Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
Oi Ukko ylijumala,
Tahi taatto taiwahinen,
Nosta tuuli tuppurihin,
Ilma raiwohin rakenna;
Läpi taiwahan tahitse
Tuuli tuopi wierahia
Tuonne Pohjolan pihalle.
Eikä wirka willähännät,
Penut oikein osata.
Eikä wirka willaseuot.
Taiottuni, tieottani,
Ilman innotta isäin»,
Waruksitta wanhempaini
Tuntemattomain tuwillr,
Käymättömille kylille.
Tuota Wäinölän wawyä,
Tahi seppo Ilmarista?
Olen ma seppo Ilmarinen,
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170.

185.

137.

204.
214.
220.*

234.*
247.
286.
291.

293.

Tahi taitawa takoja,
Waan en wawy Näinölassä,
Kasakka Kalewalassa,
Weli olen wanhan Wäinämössen,
Lanko laulajan ikuisen.
Sio kullatkulmillesi,
Sinilangat silmillesi,
Punalangat pääsi päälle,
Hopiat hiwuksillesi;
Seitsemän sinihametta;
Wiitiseksen, waatiseksen,
Waskipantohin paneksen,
Tinawöihen telkitäksen,
Tuli a'tasta tupahan

Pukemissa puhtahissa,
Walkehissa waattehissa
Uuwutti unettomaksi,
Uuwutli unettomaksi,
Waiwutti »varattomaksi;
K.II- 164.
Taian ma takoa sammon
Jo olen taiwoa takonut/
Asken taiwoa takoissa,
Ilman kantta kalkuttaissa.
Wasaroa »varsinkana.
Vasarata »varrellista.
Alasimelle» alusta
Lyöä lynnahyttelewi.
Yöt neittä lepyttelewi,
Pitelewi pitkahiusta.
Saapi sammon walmihiksi,
Kirjokannen kirjotuksi;
Ei saa neittä miessytyksi
Impeä lepytetyksi.
Sai sampu takonehelsi,
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Neitonen lunastetuksi.
Ei neiti lunastetuksi,
Hiwus pitlä miessmuksi.
Jauho päiwän, jauho toisen,
Panvan jauho juotawia,
Päiwän toisen syötawia,
Kolmannen pieltäwiä.
Iheksän sylen sywahan
Laatisipa mieli mennä,
Saaha syntymäsioille,
Koiihini kuolemahan.
Nousi tuuli tuulemahan.
Tuuli poies Pohjolasta,
Jo mie laain uuen sammon j. n. n.,

295.

299.

309.
326.

33Z.

Z45.

Kuues Runo.
2.

5.

8.
14.

18.

Seki kaunis Kaukomieli
Kulkeaksens» kokesi,
Mennäksensä miettieli,
Luotolahan lankohinsa,
Wainöläan anoppihinsa»
Wuojclahan lankohinsa,
Wäinölaan sisarihlnsa»
Talwen tallikonkaria,
Oi emoni kantajani,
Warsin waltawanhempani,
Hae sukkani, san rotsini»
Hae warwashattarani,
Lihin neitta Pohjolasta,
Lähen Hiiestä kosihin,
Wuorcsta walan tehestä.
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Lapin uusille tiloille.
Lapin talwitanterille;
Saata Saksaksi sanoa.
Suan seinähän siwalti/
Liinat lieskahan lewlttij
Jos tauko kaonnehekse,
Mies häjy häwinnehekse,
Jo suka wcrin tulewi.
Harja hurmehin noruwi.
Harja hurmehin kuluwi.
Harja nuorehin noruwi.
Harja hurmehin huruwi.
Sillon lieto Lemminkäinen
Tohti toiseksi ruweta,
Ruohti muuksi muutellate;
Mato rautasna matona,
Kulki kyissä käärmehena.
Sai sisähän salwoksesta,
Laki täynnä laulajoita.
Kun ci sua koirat hauku,
Eikä wiitsi willaseuot.
Itse laululle rupesi,
Töille wirtten työntelihen»
Stemmaksi ennitellä ,
Kuss' ei kuulu karjan k«llo.
Heikkeä hewosen kello.
Kokonansa kokkahongat,
Tywin syösten suuret h»nHat,
Latwoin laikkapäät petäjät.
Giksi en sinua laula,
Rinnoillansa riuottelit.
Juoksi Pohjolan jo«lle,

26.

69.
75.

78.

81.

182.

133.
188.
205.

216.

230.
233.

246.

260.
263.
273.
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Seitsemäs Runo.
11.

14.
*

*

16.

*

17.
18.

20.

25.

SO.

32.

33.

Kun sa kylwet kuuman saunan,
Kuuman saunan rautalanan,
Wastan rautasen kerällä.

Niin sanowi Lemminkäinen:
Oi Ukko yli jumala j. n. e.
Lyylikki lylyjen seppä,
Kapo kalhujen kania,
Lystikki lylyen seppä,
Kaunis kalhujen tekia,
Kaunis Kauppi köyrötyinen,
Warsin weitikkä werewä,
Sykysyt lylyä wu^li,
Talwet keilhua kawelti,
Kesän laati uutta susta,
Talwen kalhua kawerti,
Ketti kalhua kewään,
Wuoen wuoli sauan wartta,
Toisen sompoa sowitti.
Talwen sauoa salitti,
Paiwan laati sauvansa,
Saapi sauat walmihiksi,
Gauan warret wuolleheksi,
Kahen siiwen siulowata,
lot' ei näillä yllättäne,
Kaunihisti kannattane,
Pääty Hiiet kuulemassa,
luuttahat tähyämässä;
Hiiet hirwia rakenti,
luuttahat poroja laati,
luuttahat suki poroja,
Jalopeuroja sukesi,
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36.

39.

42.
47.
50.
54.

55.
56.
53.

*

59.

62.
64.
65.

80.
81.
86.
89.
95.
98.
101.

109.

Tcwanoita synnytteli,
Sääret suolta seipähistä.
Selän aiwin aiaksesta,
Taljan kuusen koskuesta,
Ruumihin lahosta puusta,
Hiiet neuo hirwiinsä,
lalkoa jaloton wilja,
Lapin lastutanterille.
Ahin aitojen perätse,
Weitikän werajan suutse;
NZarsin wcitikän weräjäni
Potkasi koasta korwan,
Kesken keitin keikahutti.
Selät keitin keiahutti,
Kesäkciton keikahutti,
Keitin korwan keikahutti,
Keitot tuhkahan tuherti,
Wellin lietehen lewitti,
Waimo nauro, laps,t parku.
Lapin naiset nauramahan.
Itse weitikkä werewä
Heitti rangan karsimatta,
Puun sorian sortamatta,
Kohta päätyni pihalle.

Pian suuttu ja «ihastu,
Solahutti suopetäjäni
Toinen makso markan saua
Silmän siitämättömähän,
Hlitten hirwen lautaselle,
Siwua silittelewi,
Lempi tyttösen lewäta,
Tinarinnan liuotella.
Lyly lenti pälkähästä,
Kalhu kantapään siasta,
Saua suoweron warasta,
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117.

141.

156.

164.

174.
190.

206.

814.

278.
302.
374.

461.

496.

Palaneeko, paistuneeko
Lappalaisen ruokokenla,
Luikanneeko, laikanneeko
Lappalaisenkalhun pohja.
Halla,aamuna warahin,
lott ci ämmät äkkäjäisi,
Koukkuleuat kokkajaisi.
Ampujat alakätiset,
Parenuolet, puuwasamat
Ei ne kauas kannattane,
Ampuwärkit ei yletä.
Niin on korwatkoirallani,
Kun on suurin lammin lumme.
Haukkuani haittoawi,
Joit' ui koirani erehy,
Etsien uron creä
Uloppalan ukko wanha,
Ukko »vanha umpisilmä
Makasi oman emonsa,
Rinnoillansa liuotteli
Suon selällä, maan nawalla,
Ween liiwan liikkumilla.

Kanto koiran kohussansa,
Maksoissansa maan »valion.
Tuuli wilttiakohotti,
Ahawa alaista puolta,
Eikä miehet mielusemmat;
Aina auttamattuessa.
Poikki Pohjolan joesta,

Päällitse tulisen kosken.
Sinun on kullat karwasemmat.
Minun on kullat kuulusammat,
Kun sa warsan waljastelet,
Längität jalon hewosen,
Suitsttat punasen ruunan
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§03»

519.
523.
534»

555»

586.

587.
590.

605.

607.
621.

6§S.

Vihannalla mainiolla,
Pyhän pellon pientarella.
Warsan waljoja kysywi,
Suwikunnan suitsiloita,
Waahtileuan warwikolla,
Isä ilma, auer taiwo,
Jolla warsan waljastatan,
Suitsetan tulisen ruunan.
Eikä ankein ajeta»
Enma siimalla siwalla,
Enkä raipalla rapa'a;
losma siimalla siwallan>
Silkkisiimalla siwallan,
Eli raipalla rapa'an,
Saran syrjällä syseäin
lousetonna, nuoletonna,
Aiwan ampukaaretonn»
Yksillä yrityksillä,
Läksi joutsenen joruhun,
Pitkäkaulan katstlohon,
Tuonen mustassa joessa,
Manalan alantehcssa.
Wesikyyt weesta nosti,
Lapokyyt vn lainchista.
Läpi syämen maksan kautta,
Samolla sarajahansa
Heitti Tuonelan jokehen,
Manalan alantehesen.
Ma»tal«n ikimajoille.

KaheksasRuno.
15. Lausu orja owen suussa,

Owen suussa orren alla:
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30.

36.

57.

80.

96.

100.
105.

109.
122.*

125.
136.

159.

163.
171.
174.

Polo poikoa pätöistä;
Jo nyt on polo poikoani.
Sekä loppu Lemminkäistä;
Kysy tuolta poikoansa:
Miss' on poikani polonen,
Missä lieto Lemminkäinen?
Liekkö hukkunut mesillä,
Tahi kuollut koskiteillä?
Etsitahän eksynyttä,
Kaonnutta kaiwatahan,
Talwella lylyn limulla,
Kesällä weno kapeilla.
Etsitähän, eipä löyta,
Haetahan, ei hawata.
Juoksi korwet kontiona,
larwet saukkona samosi,
Lintuna lehot lennät,
Hakiellen hienot heinät,
Ti« kaunis kawon tekemä!
Tahikka kawon tekemä!
Gmp' on tieä, enkän tunne5
Aina eistywi etemmä,
Aina «illehen menewi,
Tahi kantama kapehen!
Polwin hyytä hyppimässä,
Säärin jäätä särkemässä,
Riitettä repasemässä.
Wirassa wipajawassa,
Koskessa kohajawassa,
Muu ruumis lahona puuna,
Warsi walmista tuhatta.
Itse purstokfi panewi
Leipälapionlewiän,
Elohurstit siiwiksensa»
Airot siiwiksi sitowi,



255

178.
186.

203.
225.
2Z3.
235.
243.

248.

256.
256.
280.

288.

Puistoksi pitkän petäjän.
Saan salmen loitommaksi»
Paista päiwä hempesestä.
Toinen kimmosti kimota,
Wanhat sauwojen warahan.
Paljo muita muskuloita,
Tästä poikasen rakenti/
Sano lieto Lemminkäinen:
TyöntiTuonelan jokehen,
Manalan alantehesen,
Meni koskessa kolisten,
Myötäwirrassa wilisten/
Siellä turskaksi tulewi,
Waipuwi walaskalaksi,
Ruotsi syipi ruokinansa,
Herrat herkkuina hyminä,
Pappilatparahinansa.
Ei saattant sanoille panna,
Eikä wirsille weteä.
Taiwon tahtien takoa;
Läpi taiwahan tähitse;
Sanowi sanalla tuolla:
Oi Ukko ylijumala!
Tee on terwe Lemminkäinen,
Aitisen emoni lapsi,
Jopa sai sanalliseksi,
Taisi wirsille weteä.
Jo saatti sanoille panna.

Yheksäs Runo.
s. Weisti wuorella wenettä,

Kalkutteli kalliolla
Kesken jäänyttä wenettä,
Purtta puolin puuttunutta;
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24.
28.

30.

86.

*

43.!

62.

66.

75.

59.

82.
93.*

99.

*

102.
108.

Slita saapi pohjapuuta,
Laulo paiwän, laian puutti,
Laulo toisen, toisen puutti,
Kolmannen perikokalla,
Hankoja hawinnehissa,
Keulakaarta kaatessähän.

Peräjuuren jatkoksessa,
Kokkien kohentimilla.
Peralaian liitännässä,
Wcne konnan kokkapuussa.

Niln sano sanalla tuolla:
Tuolta saan saan sanoja,
Tuhat wirren tutkelmoita,
Joutsenen kynän nenästä,
Aina allin kielen alt».
Tappo parwen pääskylöitä,
Joutsenia pitkän juonen,
tzauman hanhia hajotti,
(Hajotteli hanhikarjan)
Ei saanut sanoa yhtä.
Sai sieltä sata sanoa,
Ne kailti awuttomia.
Astu tietä, astelewi
Tuolle Tuonelan joelle.
Sittä huuti huiahutti,
Wihellytti wiuahutti
Lapsi Kalman karpasoa,
Muun surman murottamatta.
Muun surman musertamatta»
Jo tunnen walehtelian,
Immärtelen kielastajan f
Tuosta tunnen kielastajan.
Tajuan walehtelian;
Tuoni suusta tupruaisi,
Rauta on mun manalle saanut,
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Ter3s tuonut Tuonelahan.
Hurmehin norahteleisi.
Tulin turkiisi palaisi.
Tuli Turkissa palaisi,
Walkiainan waattehissa.
Ei silli »venettä saah».
Tuoa purtta Tuonelasta.
Wesin helmasi waluisi,
Wesin waattehet waluisi,
Waahtena walahteleisi.
Wesi «aatteista waluisi.
Helmoista herahteleisi»
Waahti parrasta waluisi,
Jo waine» walehtelinki,
Taytywi tosin sanoa:
Tuonen tyttäret toruwat.
Lapset Kalman kalkuttawat:
Vi täältä wenehet joua,
Eikä suorru soutajammt»

Sillon wanha Wäinämöinen
Kohti toisiksi rumeta,
Nuohti muuksi muutellote,
Kiwenä wet«hen wieri,
Sarana saraikkohon.

Tuonen tyttöset torumat,
Tinarinnat riitclewät:
Hia on tänne tullehla,
Waan »vahan palanehia;
On meillä kotona tytti.
Rautalanganketreijä;
Qn meillä kotona poika,
Waskiwerkkojen kutoja
Tuohon Tuonelan jokehen,
Manalan alusmajahan.

417»
128.*

139.

*

151.

172.

Kal«wal«. Toi Osa. ' l.)
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178."

182.
184.

"

186.

207.

209.
214.

Ettet pääse paininasi/
Selwiä sinä ikänä»
Satasormi Tuonen tyttö,
Tuonen tyttö rautasormi,
Rautasormi, rautanäppi,
Ketrisi sykysen nuotan,
Kiwen kirjawan siwulla,
Paaen paksun palliolla.
KorwaUa tulisen lasken,
Pyhän wirran pyörtehessi.
Tuonen polla rautasormi,
Rautasormi, rautanäppi,
lol' olikuolleyen nakonen,
Kaonnehen larwallinen,
Jo kuto sykystn nuotan.
Sanan wirkko,noin nimesi:
Täm' «i mies Manalle joua,
Tukkapitkä Tuonelahan;
Mato joutaoon Manalle,
tyhyttulka Tuonelahan,
Ilman tauln tappamatta,
Oman surman ottamatta,
Muun surman musertamatta.
Meni mustana matona.
Mateli matona werket»

Kymmenes Runo.
13.

»

15.
IG.
IS.

Suussa Anterwo Wipusen,
Suussa Ungermo Wipusln,
Hempu heilutcltawata,
Neki matkoja pahoja;
Naisen neulojen ncniäj
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20.
25.

80.
35.

89.
43.

60.*
52.
54.
58.

69.

71.

74.

89.

SO.
103.
110.
112.

Miehen miekkojen teriä;
Auni Muinosen musika»
Eli furian palkollisen»
Ohoh taitawa takoja!
Lai f«)dmef)en teräkset.
«pane päälle meltorauta;
Natsasta Wironi »vanhan,
Kauan kalkkisi kaonnut.
Kauan Antero kaonnut.
Juoksi juonen ensimmäisen
Juoksi juonen heilutteli
Astu toisen tolkutteli
Kolmannenki kellytteli
Kauan lehossa lewännytj
(Lewossa, liewossa, mannussa)
Kaswo suusta kaunis ruoho,
Kielestä helewä heinä,'
Wenehaap» hampahista.
Leuoilta lewiä leppä,
Niskasta niherwä kuusi,
(Kulmista kurnia kuusi),
Päältä pensiä petäjä.
Wenehaawat hampahilta,
Otsasta orawikuuset,
Päältä pensiät petäjät.
Jaloilta jalon petäjän.
Syosti rautasen korennon.
Pisti pään teräksisimmän»
Torkahti jalansa toisen,
Waapahti wasempuensa
Suuhun Antero Wipusen,
Mahtipontisenponien»

> Lyöä hellahyttelewi,
, Jo ftt' on jotaki syöty,
> En ole syönyt taan näöstä;
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115.
416.

421.

444,

Nanan karstat karlelen»'.
Emmo Wainölan wasilka,
Ulappalan umpisilmä
Eli kantus Kalewalassa,
Jotta helpon heittäsimma,
Muunne puttaisi» majani.
Lähen 3onna koukuistasi.
Maksoistasi «>na»n »venyjä,
Kun sanot^sa'an sanoja,
Tuhat »virren tutkelmusta»
Ennen «ukon neuoinia,
Kehrälvartta kiertessansa.
Maatessansa wärttinata»

Laulo muitaki sanoja,
Otetultansa omia,
Tiepuolista tempomia,
Kanarwoista katkomia/
Risukoista riipomia,
Wesoista wetclemia.

Yhestoista Runo.
7.

13.
18.

24.
27.
29.

Rakenteli laiwoiansa,
Kun kuki sukimojansa,
Itse ilmoin luomiansa,
Laulo wenosen wesill«,
Laulo päälle purjehia.
Karahkoita kankahalla,
Somerta sirottamahan
Wenchellä »vaskisella,
Melan koukkupään nojassa,
Satalaita lainehtiwi,
Kawe ilmankaunis impi,
Aina peukkujen pesiä,
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Räpähien laimittaiä,
Aina sotkulla asuw»,
Waattehia walkasia,
(Räpäleita raiskyttaja),
Rannalla meryttä wasten,

Wasten merta hiue^n.tta»
Laisen taiturin nenässä
Siwulla sinisen sillai.
Nenässä Utusen niemen.
Päässä saaren terheniscn.
Sepä kuuli kuusoalta,
Kaheksaltaki karehti.
Kahen puolin kaikki paikat,
Kun sa ollet hanhikari,
N. s. l.lewitö (lewiös,lewia),
Kun lienet kalanen kari (kare)
N. s. v.nreu (uretu),
Kun ollet kiwinen kari,
W. p. wettle (wetelös, wetäköö),
Kun ollet isoni pursi
Eli weioni »venonen.
Niinköhin kotihin kannys,
Kylin muita walkamoita»
Niin sa lähene lähemmä,
NiinZperin kotia kaannys,
Jo lohin kotia kaanty,
Perin muille walkamoille,
Jo perin kotiakäantn.
Köhin muita »valkamoita,
Kysytteli, lausutteli:
Guorihet suwannon sulho,
Urkenit ume-ntolainen,
Ulkosit uwantolainen,
Läksin kuujan kuullantahan,
Lohen sunrcn pyyäntähän.

31.
*

36.
42.
45.
47.
50.
52.
55.
57.

59.
61.
68.

74.
*

81.
83.*

86.
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54.

96.
93.

105.

*
107.
123.
124.*

129.

138.
144.

154.
158.

160.

164.
168,

Muin ennen minun isoni,
Toisin waltawanhempani,
Läksi lohta kuultamahan,
Oli werkkoja wenonen,
taiwan täysi laskimia.
Pian täysi tarpomia,
Läksin joutsenen joruhun,
Pitkäkaulan katselohon,
Läksin sorsien hakuhun,
Satasiipien samohon,
Hywä koira kahlehissa/
Koira kierti rannan kierät,
Rakki rantoja samosi.
Tule neiti purteheni,
Weäte wenoseheni,
Wenosi wesien wiea.
Jo wainen walehtelinki,
loutawia juoruelin;
Läksin neittä Pohjolasta,
Impeä Imantolasta;
Kun on neiti Pohjolassa.
Impi kylmässä kylässä,
Kiitti puoli Pohjan maata;
Lihan läpi luu nakywi.
Läpi luun ym nakywi»
Kun tunsi toet sanomat,
Noita tuuli tuumitteli.
Ilman lieto liikutteli
Rannalla meryttä »vasten,
Wasten mertta hiuennetta.
Pian juoksi matkan pitkän,
Wälehen walin lyhyen.
(Wälehen wilit samosi)»
Ohoh seppo »veikkoseni/
Kolmtt korwaskoltuslaistt,
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173.

176.*

180.

190.
192.

202.

211.
212.

215.
216.

222.

225.
226.

230. i

Kolmet korwarenkahalset,
Talwen talliorittasi,
Syli syttä hartioilla,
Waalsa muulla »vartalolla/
Kyynärä kywenta päässä.
Kortteli kowa nokea. '
Otetahan sun omasi;
Otetahan ostettusi;
Wuosin kaksin kaupittusi.
Kolmin wuosin kosjottusij
Wasara waju käestä.
Kulta kiehu kattilassa.
Kulta tuhkahan tuhertu,
Lietehen hywät hopiat,
Jolla (josta) p» pesemme,
Pulmonen puhastelemme,

Puuhusilla pikkusilla,
Kanto wetta kaiwofesta,
Kanto wetta kauhasella,
Wettä tiiskillä tiputti,
Lempiwastan liehautti,
Latipikkusen poroa,
Lipiäistä liuotteli',
Vhen kynnen mustukaista,
Kynnen mustan (päällä) l«<s«wai«ta,
Saan lukkoja takowi,
Tuhannen anaimi»,
Vhen kalan liehuessa.
Siitä peipponen peselsen,
Maan walio walkoaks«n,'
Suoriksen fuwannon sulho»
(Sueksen urosten sulho).
Saipa kaswot launihiksi,
Puhkesi punaweriksi,
Tuli tuntemattomaksi.
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240. ;
242.!
244. <

* <

I
{

256. '

265. !

266.

270.

288.
297.
299.
SOI.

510.

317.
334.

329.

Tuoppakauhtana kapenen
Wyöhytkullan kanvallinen
Naaos saapka sen näkönen,
Vaa saapka soasta saatu,
Tuhannesta tukku tuotuz
Pane warsa waljahisin,
Puna puikkojen etehen.
Laski helmillä hewoista.
Laski wirkkua witsalla.
Läksi wirkkuwinkumahan»
Linnan lusku luukutteli.
Perän peltohon sysäten.
Hännän maahan torkutellen;
Sano Pohjolan emäntä:
Oion piikapikkarainen.
Kylän paras palkkalainen,'
Käyppä, joua katsomahan,
Kiwi tyttökatsomahan,
Waajon päähän pastyähän,
Itse noin sanoiksi wirkki:
Tules maammo katsomahan,
Ajetahan kirjokorjan j. n. e»
Käyösrenki katsomahan.
Maan walio waikuttlli,

Hännän maahan torjuttllen.
Ei halli wiatta hauku.
Peni syyttä syyhättelt.
Jo taisi pian tajuta.
Jo ylenti ymmärrellä.
UlkopuolenUuhen lahta.
Nenätse utusen niemen,
Päitse saaren terheniftn,
Ku soutaa punawenehin,
Ku soutaa punasin pursin,
P«rätse utuftn nilm,u,
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I

S4o.
344. i

#

* "

$49.

351.

554.

362.

,382.

Taatse saaren terhenisen,
Punasella purjehtiwi,
Saapi purrella eloa,
Saapi sammulla «laa,
Alus on täynnä aartehia»
Wanha neuossa warakas.
Nuori työssä nopsahampi.
Niin neiti paremmin tiesi,
Asiansa arwaeli,
San«wi sanalla tuolla:
Ei oo neiti antaminen/
Tahi tyttö työntäminen
Karjahan ioka kosian.
Joka miehen mieltä myotcn»
Ei neittä rahoilla saaha,
Eikä lullalla kosita,
Siitä tultihin tupahan»
Kysy Pohjolan emäntä:
Mitä wierahat sanowi?
Nuop' «n wiisas Wäinämöinen
Itse eillä ennattawi:
Läksin neittä kosjomahan»
Laulo lapsi lattialta,
Imewäinen istumalta:
Pois pojat,ulos uroh«t,
Pihalle pisimmät miehet
Rinnuksia riisumahan,
Rahkehia raastamahan»
Wanhoa ei warsinkana.

Kahestoista Runo
12.
31.

Lempo mosta wakeeki,
Pani kyitä fijrtyeht».
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■ 43,
45,

53.
65.

74,

*

96.*
98.

141.
142.
145.

151.

153.

Kiireisin käärmehiä,
Rautasihin renkasihin,
Wiljohin teräksisihin,

» Panet karhut kahleisin,
> Tappo tammat tanhuilta.'
Kaato tammat kankahilla.. Karhut rautakahlehisin,

> Kun saat Pohjolan joesta

Hauin hirmuhampshisen.
Kalan suuren miesten syöjän
Anopille antehiksi.. Pahoin huoliksi panihen
Ilmariselle sepolle,
Takojalle tarkimmalle;
Tohti toisiksi ruweta,
Ruohti muulsi mmutellate,
Laati kokon kopristansa,
Itsestänsä iskulinnun»
Ottawi kokolta koprat,
Linnulta lihan pitimet,
Hawukalta haarottimet»
Selkä seitsentä wenettä.
Selkä syltä seitsemättä.
Kohotellen ilman loira.
Jo kokko kohotteleksen,
Ween wenkalen wetäsi,
Niin nosti kynime kokko.
Nosti suuren suomuhauin/
Kohotteli korkialle,
Pitkän pilwen laian päälle,
Ylähäksi taiwahalle;
Siinä riipo rintapäitä.
Siinä maisteli makua,
Ruuatl' on korwa kilpiäwi,
Watsan warlln halli laski.
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154.
162.

176.

188.

192.
198.

*

£00.
207.

220.

221.
225.

225.*

Talwon kannet kallistihtn,
Ei tunnu wtsi weelle
Hauin suuren suomuloista,
Eikä tunnu maa maalle
Linnun liian lentimilta.
Tulkohon ikuinen tuoli,
Istunpölkky polwuhinen
Joko neiti annetahan,
Tytty täältä työnnetahän?
Kun söit koira saalihisi,
Kokki suolansa kokewi,
Maliansa maistelewi.
Kokki ruokansa kokewi,
Saanni Tuonelan ioest»,
Paniaksi paänaluen,
lalkoien jaksajaksi.

Gillon Pohjolan emäntä
Anto oman tyttärensä
Ilmoriselle sepolle,
Takojalle tarkimmalle.
Sanan wirkk« noin nimesi:
Mistä tiesit teutamoinen j. n. t.

Sillon seppo Ilmarinen
Its» tuon sanoilsi wirkki:
Siitä tiesin teutamoinen j. n» <»
Lapsi pieni lausutteli:
Kuulu kullalta metsältä,
HopelMa hongikolta;
Ei ftn koirat koissa maattu,
Pennut pehkussa lewötty,
Haukku koirat korkiasti.
Sinisen salon sisässä,
Korwen kuulusan koissa.
Hopehilta lainehilta,
Lakehilta lalnezilta^.
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Saksan salmilta sywiltä,
Ulapoilta aukeilta.
Wienan päälliltä wesiltä.
Aikawihkon antajoa,
Tulewata tuttuansa,
Kuulumaista kultoansa.
Kuuli kukon laulamaksi,
Niinp' on suihki sukkulainen.
Kun kärppä kiwen raossa,
Niinpä piuhko pirran pii'it,
Kun tikka puun kupeessa,
Niinpä käänty käärilauta,
Kun orawa oksapuussa»
Laatikaame pieni pirtti,
Hyw' on heponen salata.
Parempi hepo salata»

229.
*

242.*

247.
250.

£60.
270.*

270. Toiset runot kertomat Wäinämuisen mainitut työt
tehneen ja neien perinneen, waan Ilmarisen its«ll«nsä
kullasta takon.cn.

Kolmastoista Runo.
i.*

13.

*

17.

22.

Päiwlla pitoja laati,
Pohjola pitoja laati,
Sariola juominkia,
Hämehessä härkä synty,
Kaswo härkä Kainuhussa,'
Kaswohärkä kaunihisti,
Liho Mulli liiottnki,
Keski lehmojen wasoja,
Häntä torkku Torniossa,
Pää pääty Kalewalassa,
Jalan astu Aunuksessa,
Jalan toisen Torniossa,
Neljäs la«jasfa Lapissa;
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Soi st heinät hettehists,
Selkl pilwiä siwupi»
Päiwäkauen pääsky lenti
Kuukauen orawa ivoksi
, Härän selkäluuta myöteil
Härän häntäluuta myöten,
Hätäsesti päähän pääsi;
Kesän kärppä käänteliht»
Vhen kytkyen sialla.
Gonnin maahan sortajata.
Sonnin suuren tappajata,
Kauhiasta Karjalasta,
Wirokannas kaatamahan»
Mustat silmät muljautti,
Palwanen pajuille pääsi,
Wirokannas witsasille.
Viita meni toisen kerran,
Ukko hammasta hiowi,
Ruhto niskahan rutosti,
Gorti sonnin polwillehen i.n. e
Mies nuori merestä nousi.
Part' on rinnoilla eessä,
Sonni kaunis kaatajansa.
Wäänti härän polwillehen,
Siitä kiänti kylellehen,
Kylellehen,selällehen.
(Tuosta työntiselällehen).'
Salpa siitä saalihiksi.
Wahä on saatu saalihiksi.
Kuuta kuusi leiwiskät».
Pani otraista olutta
Puisen uuen uurtehesen»
Ku on kanto kauhasilla,
Ku on tiiskinä tiputti.
Se on kaunis Kaukomieli,

23.
25.
26.

m

32."
84.
41.
43.
45.

55.

63.
71.
78.
81.

83.
84.
88.
92.
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99.*
100.

»

103.
112.
121.
128.
129.*

ISO.
135.

143.
148.

157.
160.

»

164.

172.

Hänpä määrillä makasi,
Hänpä kanto kaksin määrin
Omiansa otriansa.
Niinhuhu humala puusta,
Huhusi humala puusta,
Wesi kaiwosta sywästä,
Wesi luortanin joesta,
Millon yhtehen yhymmä!
Talwi pantihin «lutta,
Kalwahtawi ulkokansa,
Pieni ois soan sawuksi,
Suuri keittowalkiaksi.
Suuri paimenen paloksi.
Pantihin olutta talwii
Kolmesta jywastä otran,
Kahesta humalan päästä.
Kawon kaljankäyttimeksi.
Mitä tuosta syntynche,
Kun olisi henki saatu.
Hywän muorin hyppysissä?
Osmotar oluen seppä,
K«po kaljojen tekiä
Hiertelee, hykertelewi.
Hiero kaksin kämmeninsä,
Hylerti käsin molemmin;
Hiero kahta kämmentänsä,
Hylerti molempiansa,
Reisillähän reikutteli;
Hiero walkian orawan»
Sano tuon on saatuansa:
Orawani wsstäkäinen,
Puun puri» puhtukainen!
(Kummun kukka kultaseni!)
Mäki poikki, toinen pitlin,

Kolmansi wähän witahanz
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*

176.

18?.

194.

201.
202.

203.*

227.
232.

234.

236.

»

241.
252.

Sals poikki, toinen pitkin,
Siell' on kolme korpikuusta,
Neljä puutapetäjäistä;
Nouse luusehen norolla,
Petäjäasenkankahalla,
Katkoos käpyä kolme.
Päitä lehmin leikkaellos.
Tuo käpönen tullessasi.
Käpy hiero kynsihisi,
Kääriös läpälehesi,
Pian juoksi,matka joutu,
Wälcä walit samosi,
Otti kuusesta käpyjä,
Petäjästä helpehiä,
Ne kanto kawon kätehen,
Wei olalle Osmattaren»
Kapa kaato kaljahansa,
Eipä nouse nuorten juoma,
Alene lawesten kalja.
Ei kaswa kawetten kalja,
Eila juokse miesten juoma.
Eikä kalja käyäksensä.
Juoma nuorten nostakstnsa.
Orpolastansa opetti:
Joki poikki, toinen pitkin,
Kolmansi wähän witahan,
Pohjon Peltojen perille.
Jossa tammat tappelemat/
Orihit tasan panemat;
(Tasan ottamat orihitj)
Rautasella kalliolla,
Nuorella teräksisellä.
Koprin hiimoa koloa,
Rinta kulta riehätelläj
Walu ku«n» konnan suusta,
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»

366.

290.

292.

310.

*

311.
319.

325.
828.

336.
841,

349.
5

Kino ilkian kiasta,
Waahti juoksi warsan suusta,
Kuona otsasta orihin,
Juoksi kuona tamman suusta/
Waahti leuoilta orihin,
Waka wanha Wainamöinen
Warsin päätänsä kohotti/
Keksi mustasen merellä,
Ginerwuisen lainehilla.
Siellä kyyt olutta juomat,
Maot wierrettä wetawätz
Sen tähen emäntä rukka
Wähemmin olutta saapi.
Kun on kyyt olosen juowat,
Maot wiertehen wetäwät.
Meri poikki, toinen pitkin,
Kolmansi wähän nntahan,
Tuurin uutehen tupahan,
Palwosen laettomahan.
Tuirin uutehen tupahan.
Siwull' on simanen heinä.
Mesiheinä helmoissansa,
Ompa neien paariwoilla,
Qmpa heinä kolmisyrjä,
Vyöllänsä simancn heinä.
Kanto mettä kaulassansa,
Mettä kaulansa rajassa,
Aleni kawetten kalja.
Tahto taari tyyräellä,
Kahi kultanen kuhata.
Napin maskisen taaksi.
Laulajani laitteleisi,
Laulajani lainehtisi.
Muu kala larehtiaksi,
Muu kala murehtiaksi,
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351.
358.

359
861.
363.

868.

372.

376.
382.

390.

394.

402.
404.

416.
4i9.

Kalassa karehtiata,
Susi poika Loiramoisen
Sep' «n laululle rupesi,
Töille wirtten tyontelihen;
Eisuessa laulajata,
K Kaswawa karehtiaksi,
Kaisussa karehtiata.
Kielen kanta kammeltunna.
Kieli suuhun kimmeltynnä.
Kun ei juowu juojoani,
luoioani,syöjöäni.
Kun et laita laulajata,
Katsone karehtiata.
Katkon päältä wannekaaret.
Ulos tappini lähetän.
Paiwiläp' on ilman ukko,
Rammatki,rekirujotki,
Sokiatki, waiwasetki,
Kauko on kalkitse torasa,
Weitikkä werien luona»
S« on weititkä werewä,
Se on kalkitse torasa.
En tunne Ahin kotia.
Enkä Kaukon kartanoa,
Miss' on weitikkä werewä,
Kussa kaunis Kaukomieli?
Lemmen on lahen perällä.
Silmä kiero, toinen karsas.
Leuka pitkä, suu lewiä,
Maisin löyhiä kuletti.
Eipä kutsunt Kaukomieltä,
Tahi lieto Lemminkäistä.

Halewala. Toinen Osa. lg
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Neljästoista Runo.
1.

4.

11.
13.
15.

20.

*

24.
26.

29. 5

37.
45.*

51.*

57.

Paasi Päiwilä pithoin,
Hywä joukko juonnnkihin.

,Kumu kuuluwi kujalta,
Iso rannalta ratsina.
Toiwoin tuulen tuulemaksi,
Meren rannan roiskawaksi,
Eipä tuuli tuullutkana,
Pino pysty wierrytkana,
Meren ranta roiskahtanna,
Someretkarehtinunna;
Waki tulewi tuhansin,
Saoin kaksin käänteleksen.
Waki tulewi tukulla
Saksan salmilta sywilta,
Wienan päällttta mesiltä,
Ulapoitta aukeilta.
Hywän rahwahan rajassa.
Nuntuwi wawy wäestä:
Tuntuwi wäwy tulewa:
Tantsiwalla kaprehella,
Lentämällä liepehella.
Jo wäwy pihalle saapi,
Rinnuksia riistomahan.
Rinnuksia riipomahan,
Laskemaan wäwyn oroa.
Kylan naiset kyyhkyläiset!
Ohoh piika pikkarainen,
Kyläu palkattu kasakka!
(Kylän pantu palkkalainen!)
Wiekööte wäwyn öronen
Piehtaroitte pehmeille,
Kasaselle tanterelle,
Kultaselle kuomikolle.
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67. !

70.
72.*

77.*
#

81.

89.
91.
97.

114.

123.
127.
131.
134.
135.

143.

164.

174.
179.

Maskisesta »vakkasesta,
Maskisesta kaasiesta,
Pyhäsestä pyörtehestä.
Kussa kala kultanen kutewi,
Malmat maalle pilkehtäwi.
Alta helpiän petäjän.
Pestyin otrin, lestyin lehwin,
Lestyin otrin, pestyin kakroin,
Takaselle tanhualle,
Tanhuoon takimmaisehen,
Takasehen tanhuohon,
Alimmaisen soimen päähän,
Siiwootes wäwyn öronen

Kultasista koltsahista,
Otsiseinan ottamatta,
Kamoan kohottamatta,
Vht' on päätänsä pitempi
Wäwy kaikkea wakeä»
Oli lapsi lattialla,
Laulo lapsi lattialta:
Jopa tääll' on penkit pesty,
Siwuseinä on sirkan luista,
Orsi on osman olkaluista,
Lattia wesin walettu,
Penkit pienistäkiwistä.
Uuni on waskesta walettu,
Saatu pankko paasiloista,
(Pankko saaren paasiloista,)
Karsina kapehen luista.
Köhinkullaista rahia,
Rinnoin ristirahwahasen.

Mustentaa wäwyni silmät.'
Mustuttaa wäwyni kaswot.

> On kun kulta kotsahaiset,
> Kylän naiset kyyhkyläiset/
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185.
183.
221.

227.

244.
247.
249.*

264.
«96.
306."
308.
866.

Ompa tuopin totta tehä,
Siman haarojen sisästä,
Pahanko panin oluen,
Mainko keitin wiinan wienon;
Kukapa tässä kukkujana,
Kenkä kielin laulajana,
Huomenemme huokiaksi.
Tahi suuressa suussa,
Ku saisi käen kätehen,
Saajo» käen kätehen,
Lihan toisthen liha'an,
lälestä parantelewi.
Kansassa lasuawassa.
Kaljat koskena kohoa,
Wiinat wirtana wilats,
Kaunehissa kartanoissa.
Sitte huusi huiahutti
Tuossa Tuonelan joessa:
Tuo wenettä Tuonen tytti,
Lauttoa Manalan lapsi.

Tuonen tyttäret toruwat K.IX: 86

Heli ma sanon tsetki,
Jos wähän walehtelenki:
Olin Pohjolan pioissa,
Sariolan juomingissa.
Parahin» laulajina,
Tietawimpinä runoina.
Laulon päiwän, lavlon toisen,
Niin piimänä kolmantena
Rilkohen reki runoilta.
Jalas taittu laulajalta,
Kapla koiwunen kalahti,
Jalas paasinen pakahtu.
Läksin Tuonelta oroa,
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Manalalta wääntiea,
Reen uuen laatiani.
Ratsun on ralentoani»
Tuo wenettä Tuonen tytti,
Lapsi Kalman karpasoa»

Tuonen tyttäret sanow«t,
Kalman immet kalkuttawat:
Paljo on tänne tulleheita,
Wähän täältä lähteneitä.

Sillon wanha Wäinämöinen
Meni mustana merehtn j. n. e.
Koprin käärin kokkaroiss»,
Silotellen siian päitä.

369.
376.

Wiiestoista Runo.
1.

12.
IS.

18.
20.
24.
26.

31.*
38.
46.

Jo oli wiikko häitä juotu/
Toinen pietty pitoja,
Pirtin pienen puhtautta?
Et issu ison hywyyteen.
Et emännän armauteen, j. n. e.
Nuoren neien armahutta,
Kanamarjan kauneutta»
Walmis walwateltawasi;
Puoli palmikoitsematta»
Toinen palmitoittawalla»
Wast' onkäsi hiemotettu,
Hia on toinen hiemotettu,
Toinen kengitettäwanä.
Wiikon wiipy, kauan wuotit/
Et enämpi wuottanekkan,
Jo nyt alli annetahan,
Kanawarsi kaimatahan/
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Kaswatin kun kananpoian,
Sorsalinnun suorittelin.
Meni nyt myöten myötyneiti.
Meni nyt myöen m. n>,
Kiiwaz kihlan otantahan.
Kiires kihlan otantahan.
Kun laitkautun kaupan,
Emosi elämam»ilta.
Oman emosi elolta,
Kantajasi kainaloista.
Kaya paiwaksi käkesit,
Tahi kuuksi kulkemasi,
Polweksi emon elolta.
Silta lautoa lewempi,
Noinpa polonen pakisin:
Mitä liekkän mieli muien,
Ellos 0110 milläskanä,
Ei sinua suolle wieä,
Eikä ojalle oteta;
Se on seppo sen mokoma,
Wielä taitawa takoja»
Taitawaisimman takojan.
Warpa wartalon sukaillut.
Ompa tällä sulhosella
Ompa kuusin kultawöitä,
Wiisi millaista hametta,
Neien nuoren wyötelläte,
Hanhuen hamehtiate.

Ompa talla sulhosella
Telat täynni tynnyriä.
Tynnyrit olutta täynnä,
luoa jouten ollessasi,
Kielin mittaellaksesi,
Kyllin syöä, kyllin juoa,
Kyllin antoa kylälle.

48.

52.

56.
61.

74.

84.
94.

108.
139.
152.
154.

158.

159.
171.
174.
194.
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197.
218.

224.
228.
£30.
244.
246.

♥

247.*
259.
263.

294.

305.

322.
352.

357.
381.

Lankiloille lekkumassa,
I»s talo epätapanen/
Talo tapoja kysywi,
Jospa mies epapätonen,
Mies on mieltä koittelewi.
Anopin lihaista kieltä,
Akka karhu liukahalla,
Nato nauloina pihalla;
Elä suihki sutsunatta,
Elätä raimä rätsinättä,
Elaka räihkä rätsinättä,
Elä kengättä kehäjä.
E.k.kemaja (kepäjä).
Lattia joka pyhäksi.
Aina tuolilla asua,
Eikä pestyn penkin päässä.
Suuren leiman leipojaksi,
Leiwän paksun paltehille,
lauhopuuronpartahalle.
Neuo sie meian kanoa,
Qpastellos orpolasta
Witsasella willastlla,
Ruoskuella ruokosella;
Ellos raipalla rcipaja.
Nahkasiimalla siwalla;
Wiel' on wiisi »veljeänsä,
Seitsemän emonsa lasta,
Jänön jalen polkiata»
Koiwu korpinotkelmosta,
Aina pään pesimistäsi,
Enemmän imettämistä.
Joien ma kerall» kaswon.
Katajat kataikoilla,
Terwaskannot kankahilla,
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333.

390.
392.

399.
419.
427.
439.

446.

451.

460.

Kaikki weessä puun wesoimet,
Lepän lehet, koiwun kuoret.
Hongan oksat, kussen juuret,
Kaikki jattelen hywästi,
Kaikki toiwon terweheksi.
Kas' on kiljokintahissa,
lalk' on toinen jalaksella.
Toinen reisien »välissä.
lall' en saksan saappuessa,
Toinen neien reittä myöten»
Niin tuli jänön jälille;
Niin tuli rewon jälille;
Rewon poika rellitellyt.
Riin tuli jälillekarhun.
Niin tuli sven jälille.
Susi ou tästä poikki juossu,
Hukka huhtonut ylitse.
Sven juokseman jälillä,
Aina käyän askelilla,
Syöt sie liemettä lihoa,
Apat werta rauhasetta.

Kuuestoista Runo.
2.

5.

Jalan isku iljanlolta,
Kuulu suolta ruoskan roiske,
Loitos luulu airon loiske,
Wiikon witsastn Hamina,
Itse Ilmolan emäntä.
Oli ulkona olia,
Loi silmänsä luotehelle,
Käanti päätä päiwän alle,
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Keksiwi wenon wesillä,
Satalaian lainehilla:
Se on poikani wenonen,
Poian pursi purjehinen;
Miero nuorta morsianta.
Lapset marjaista mäkeä,
Kohti näitä »valkamoita,
Ison saamille teloille,
Weljen weitsin »vuolemillej
Lato täysi, laiwa täysi
Tinapäitä neitosia;
Lato täysi, laiwa täysi
Sukapäitä sulhosta.
Piilotitko pystyn tiinan,
Piirrotitko pissun tiinan/
Politko poikki neien lemmen,
Olitko suin sulassa »voissa,
Koprin k. kokkaroissa, K. XIV. 368.
Tulewalta weioltani;
Helmass' on Heliä heinä,
Tinarinta rinnoillansa»
Oron jouten juosseheksi?
Wenon suotta soutamaksi?
Weno suotta souatellut;
Tuli weio, wesi läikky,
Weno suoti, airot walkky,
Pursi juoksi, ranta roikki.
On mitä wenon weteä,
Satalaian lasketella.
Nouse nyt sotka soutimilta,
Alli airoilta ylene,

Hahut haapa tehtahilta.
Nouse ilman nostajatta,
Ilene ylentäjättäj

16.

22,

29,

41.*
*

46.

50.*
52.

55.

57. '
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Ihana (wihanta) ylentäjäsi.
Pole jalka portahalle,
Toinen rannalle «apajai
Weräjillä puhtahilla,
Kynnyikyina kääntelihen/
Hienohelman hersajoa (hemmujaista).
Kainalwihkon kantajaistaj

Piha pesty wierainesi,
Terwe sintsi täysinesi,
Sintsi wierahaisinesi,
Lautakatto kansoinesi!
Lakilauta lapsinesi!
Tyttönä ison tykönä,
Neitona emosi luona,
Naisena anoppilassa.
Itse tuon sanoiksi mirkki:
Kutsuseni, kuuroseni,
Armas airojalkaseni!
Oliko huokiat hopiat,

Rahataskut tanterillaj.n.e.? K.308.
Jo oli kauan kaljat pantu,
Wiikon otraset olunna,
Maltahia maistellessa,
Samotessa saunateitä.
Sekä sormilla sowitti.
Giotteli sormillansa.
Hywan leiwän leipoeli,
Hywan talkkunan taputti,
Hipiällä hiettömällä,
Iholla alatsomalla.
Päall' on haahcn haljakkainen.
Alla maksan karwallinen.
Päällä haahen haljakkaisen;
Kirjokynnen kirjottama,
Kesäuuhen uujusista,

60.
62.

72.
85.

114.
118.
120.

125.
143.

150.
152.

157.

199.

204.

205.

237.

242.
244.
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252.

253.*
256.
271.

277.

234.

288.

290*

Gilmäripset simpsukoissa,
Kulmat kullan solmuloissa,
Päässä pystynenkypärä,
Päässä saapka sahmattainen,
Läpi metsän läiköttäjä(laapöttäjä).
Saksan salmilta sywilta,
Sungun suurilta »vesiltä.
Kaswo maasta mansimarja,
Punapuola kankahalta,
Suuhun suitsina menewi.
Käsin kääri kakkaraiset,
Se on kullalla kuoltu,
Hopialla huoliteltu»

A Wesilintu wierewillä.
Wesilintu wierukoilla.

Seitsemästoista Runo.
5.

9.

11.

Satasarwella haralla,
Tuhatpäällä tursahalla,
Kuulewikumun mereltä,
Jalan iskun iljankolta;
Tuonne Pohjolan pitohin,
Salajoukon juominkihin.

Kataluutta Kauko itki,
Weitikka osan »vähyyttä
Ahti aitan pieneytta.

(Obs. eaitaisolla parempi alkaa tämä run« :

Ahti saarella asuwi <
Kauko niemen kainalossa;
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Kataluutta Kauko itki,
Weitikkä osan »vähyyttä,
Ahti aitan pieneyttä.
Oli pellon kyntämässä j. n» e.)
Tuo tänne sotisomani,
Hae sukkani, saa rätsink,
Haeppa warashattarani,
Lähen Paiwilän pitohin.
Jumalisten juominkihin»
Häissä sotlieltawani.
Häissä heimakoiltawani /
Iso käski, emo kielti/
Kutsumatta kutsuloihin:
Hywä wieras kutsumatta;
Hywä ilman lykkelewi;
Pääset tiet» pikkaraisen,
On tuossa tulinen kosli,
Kolm' on luotoa kosessa.
Kolmin loimut luotoloissa,
Kolmin kokot koiwuloissa.
Näillä suu tulin palawi.
Kita lierein lämpiäwi j
Luowoss' on tulinen tammi/
Latwassa tulinen kokko.
Kokossa tulinen tursas/
Koiwussa tuliset oksat.
Oksilla tulinen kokko,
Paiwät kynttä kriskuttawi,
Pään waralleLemminkäisen,
Kaukomielen kaulan päälle.
Kylläma sihen tuuman tieän,
Mutkan muistan, keinon leksin.
Laulan leppäsen tuenehen;
Eilläni samoamahan;
Koprista kokon tulisen,

5.

47.

63.

67.

69.
74.
79.

100.

103.

104.

110.

114.

119.
122.
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129.

185.

139.

141.

167

174.

187.

*

188.
207.*

223.

234

249.

Sylva «n hauta laiwettuna
Päässä sillan Pohjolaisen»
Sinne on saanut saan miestä,
Hukkunut tuhan urosta»
Tulialle wierahalle,
Saawalle kakeäwälle»
Kylässä kylyt paremmat,
Mieron lavat lauhkiammat.
Teen minä lumisen miehen,
Uron hangesta hotasen,

Käary suuri kaärmehiä
Eessä portin poikkipuolin,

Kaärmehet kähähtelewät,
Ilöskielin kithahtawat
Kyyt kytken, maot maljasta»/
Panen kyitä kytkyehen,
Kääreisihin läärmehiä,
Rautasihin renkasihin,
Witioyin teräksisihin,
Otan weitsen wicrestani,
Tupestani tuiman ravan,
Sillä matoja siwallan
Wiielti witsaswälilta.
Seitsemältä seipähältä,
Satuloin saan matoa,
Hiitolan weräiän suussa,
Weräjillä wastahasi,
lott' «n wielä jouakkana
Suuhun Untamon susien,

2 Waimot waskiwaljahissa,
Tyttäret tinasiloissa, ,

Poiat puolisaappahissa,
Mäki on täynnä seipahia,
Piha täynnä pistetyttä,
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Ne on täynnä miehen päitä,
Iks' on senväs ilman jäänyt
Pään waralle Lemminkäisen.
Tuhat pystössäpihalla,
Iksi seiwas päätä wailla;
Sano lieto Lemminkäinen:
Kylläma sihen wutkan muistan,
(Otan kallon kuollehelta,)
Pään mäkäsen mennehelta,
Toisen tuiki tullehelta,
Genki seipähän nenähän»
Päin seinähän sysäsi,
Jo on lähteä käkewi,
Owen pihtipuolisessa,
Rengin liisuntasialla,
Kintahan kilwottimilla,
Lakin päästä laskomilla,
(Hatun Harmon heittimillä,)
Lapseni, wakawuuteni!
Paremman parempi puoli, -
AskVn sinusta mies tulewi.
Istu puolella sialla,
Nousi maasta ratsahille,
Kohta lähtewi koista,
Luota entisen emonsa.
Koskessa tulinen luoto,
Luowossa t. k. j. n. e. K. 104.
!Höyhenet tulin waluwi,
Otti sulkia hitusen,
Laulo lauman tetrilöitä,
Kolmin kerroin koppelolta
Kulkkuhun kokon tulisen.
Tempo tetriä lehosta,
Koppo koppllot mäeltä,

250.
252.
255.

257.
278.
285.

288.
893.

SOS.
812.

315.
\

320
328.
334.

336.
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342.

343.
361.
864.

372.

379.

386.

*

413.
467.
472.

Ne syöksi kokolle suuhun,
Pärmen tetriä panewi
Kynsiin kokon kymmen,
Waakalinnun warpahisin.
Tetret suuhusi sukase,
Kesälinnut kielellesi,
Koppeloisetkulkkuhusi.
Silmät luppahun lupise,
Mies on wanha taiwahinen!
Kolmas kohota koilta,
Neljäs iatä iästä;
Nepä yhtehen yhytä,
Lomakkohon loukahuta,
Saa hyytä, saa jäätä,
Saa rauaista raetta
Teräskangen kappaleita,
Nosti Ukko pitkät pilwet,
Nosti pilwet luotehelta, j. n. e.
Sillä kylpikuuman saunan.
Kuuman saunan rautalauan,
Wastan rautasen kerällä.
Portit Pohjolan näkymät,
Paistamat pahat weräjät.
Hiien ukset ulwottawat,
Rautaäaret ärwöttawat.
Taisi tarhoa tawata.
Hieroa nutustclewi
Laulo lauman lampahia,
Kinkon (kimpun) kieräwillasia,
(Sybä Suomelan susien,)
Sinne sven suimistella,
Sekä karhun kaimistella,
Sillä sulki suut sutosen,
Karhun leukaluut lukitsi.
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481. i
497. <

(

504. ,
506. ,

520. !

524.

537.

546.
547.

548.

m

555.
*

559.

Baapkan päästä päästämillt,
Etkä yötä ennen tullut,
Gtkä päiweä jälestä.
Häät juotu, piot pietty,
Kahwit kannun mittailtu.
Pikarit pinohin pantu,
Kannut kanneltu kokohon,
Tuopit tukkuhin lykätty.
Minä määrillä makasin,
Minä kannoin kaksin määrin,
Emma liene lempi wieras.
Kun ei tuotane olutta
Tulemalle wierahalle.
Saamalle käkeämälle.
(Wasta saamalle wäwylle.)
Tuotihin tulinen tuoppi,
Tulta terwoa sisässä.
Kanto kaksimantehella,
Hiima alla, maahti päällä,
Keskellä olut punanen.
Kyy on keskellä asuma,
Käärme päällä käänteleksen.
Maot kiehumat kesellä,
Käärmehet kähähtelemät. >

Kyy kitansa kätkeöhön,
Käärme päänsä kääntäöhön»
Ruoka suuhun pantamhe,
Rikka maahan luotanehe.
Otti ongen taskustansa,
Wäkärauan waskMansä,
Otti weitsen ollastansa.
Tupestansa tuiman ravan,
Netimettä »veitsellänsä,
Ristin we,teli olutta,



289

571.

572.
573.
579.

585.

591.
594.
604.

618.

Maon halki, toisen poikki,
Kolmannen wähän witahan»
Puhu kerran tuoppihinsa,
Tulikyytä kymmenkunta,
Puhu toiste tuoppihinsa.
Satakunta sammakoita.
Puhu kerran kolmanenki,
Tuopin tuojan Tuonelahan,'
Kannun kantajan Manalle.
Joi olosen onneksen,
Meen mustan (makian)mieliksensä.
Kun ei tuotane olutta
Warawammallakäellä.
Suuremmalla astialla.
Enkän liene lempiwieras,
Kun en saane kumppalia,
Kunnollista kumppalia»
Annettihin nuori neiti;
Niin läksi kotihin tuosta,
Neion mestasi merehen.
Laillisempata olutta,
Kaljoa rahan alaista»
Tuop' on Pohjolan isäntä
Itse syöpi, itse juopi
Päässä pöyän palallansa,
Aiwan aiwinaisillansa,
Pian suuttu j» wihastu j. n. e.
Juomahan ween wetelan.
Juomahan metisen lammin.
Suuhun Untamon sutosen.
Senki surmaksi jäniksen.
Paremmistaki pioista.
Häien juotua hywien.
Kummill' on pitempi miekka,

Kalewala. Toinen Osa. 19
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626.

632.

637.

639.
642.

643.
643.

653.
655.

660.

666.
670.

673.

Kummin miekka mieluhumpi,
Kenen kalpa kauhiampi,
Senpä eellä iskeminen»
Olen kortta foi-fiampi,
Waan oli miekka mieluhumpi,
Kalpa paljo faunt^;m)}t
Lietopo-an Lemminkäisen,
©enpå kuu karesta paisto/

Päiwa w. tr. j. n. c.
Lyöpi lieto Lemminkäistä,
Jo lyöä yrittelewi,
Osasi owihakahan,
Maisiasi on maatitsahan.
Wainot »aimoien seassa,
Seikat akkojen seassa,
Lattiat ripottelemma,
Ulkona weret paremmat,
Kakaroilla kaunehemma^,
Päässä heinän helpeammat,
Kanarwoillakaunihimmat,
Maholehmä tapetlihin,
©en nahalla seisottihin.
Jopa taiat tarwitakki,
Tahi kaula katkimvi.
Koita konna kalpoasi.
Ei oo tuosta tuon parempi,
Eipä wuolet wermentana,
Wienyt marrasnahkoana.
Ei lipasst lihoakana,
Kawahutti Kaukomieli,
Laski pään on päältä olka,
Kallon kaulalta siwalti,
Eli naurihin naivasta,

Pään on pienestä kalasta,
(gmdn kaikesta kalasta.
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677.

695.

697.

Wlepi pään pojan polosen
Tuonne Pohjolan tupahan,
Siin' on pää pojan patösen,
Kuulu kultasen omenan;

Tulkohon ikuinen tuoli
Hywän Pohjolan pitohin.
Salajoukon juominkihin.
Laitti lapset liikkehelle,
Saatteli sanan kylälle,
Kutsu miehiä kylästä,

Kansoa monen näistä
Kaukomielen kaulan päälle.
Waskilautan päälaelle,
Vlautaruuhen jalkohinsa,
Weestä wesomen nosti,
Umpiputken lainehist»,
Syöstä miehen syömen kautta.

Kaheksastoista Runo.
52.

53.
60.
82.

Sit' olen pahoillamielin /

Kaiken kallella kypärin»
Tuli työ,satu tapahtu
Hywän Pohjolan pioissa,
Weren juoksu juomingissa.
Tapon miehen kun urohon,
Paremmaisen itsiäni,
Omani setäni poian,

Pane ruoka ruttosesti,
Teräsläwat tuuriansa.
Istu puolella sioa
Aslu puolella asclta
Owen suus a orren alla.
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91.
92.

99.
100.*

101.
102.
114.

119.
130.

143.

162.

166.

167.

190.

Karahkaksi kankahalle,
Sano kaunis Kaukomieli:
Jos menen männyksi mäelle,
(Kasket männyksi mäelle ,)
Katajaksi lankahalle,
Jo siinä tuho tulisi j. n. e.
Rikcnee noronen koiwU/
Pirttipuiksi pilkotahan,
Riihipuiksi pilkotahan,
Hakatahan halmemaiksi,
Mene marjaksi mäelle,
Satasilmiä kutowi,
Werkkoloita walmistawi
Nenässä Utusen niemen,
Päässä saaren terhenisen;
Witpi werkkoja wesille
Surmaksi kslasen karhin»
Metsän karhun kartanolle,
Kussa kuolio kohtajaisi,
Paha loppu loukahtaisi.
Sanon ma hywänki paikan,
Kussa piiltä pillomuksen,
Paeta pahan lapasen,
Kun wannot walat ikuiset
Ei eneä sotia käyä,
Niemelle nenättömälle,
Selälle meren sinisen.
Pohjan poikain soassa,
Pahan wallan wainon alla.
Weriwuonna woimatonna.
Siellä miehet mettä juowat,
Simoa sirettelewät
Saarelle selälliselle,
Manteotlle puuttomalle,
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198.
202.

205.

229.
240 J

248.

*

254.

258 i
260.
263 i

266.
268.

290.

300.

301.
804.

310.

311.

Weteä wenettä yhtä,
Sekä nuoremmat sanowi,
Jotta wanhat wastoapi:
Ompa maata saaren maalla,
Jos weat »veneitä wiisin,
Kuusin pursia kuletat.
Piennar piehtaroiakseni,
Kawi kymmenen kyleä,
Kylä puolen kymmennetta;
Saan nauro miehen naista,
Tutatkunnan neitosia.
Makasi tuhannen neittä,
Saan naista miehellistä,
Kaksi kaikista savista,
Kolme koko tuhannesta,

Z Poika werraton werewä
Ilahutti saaren immet»
!Saaren impien ilohon.
Niemenneitojen kisahan,
Teki liiton nostaksensa
Nousi ennen aikoansa
Ennen ehtoliittoansa
Pursi poltettu poroiksi,
Jo weno wesiajolla,
Laiwoncn lahen selällä.
Wii«n wärttinan muruista,
Kuuen tainnan taittumista.
Kehrawarren kappaleista»
Paiwan airoja asetti,
Toisen laati laitapuuta,
Rautahankoja rakenti.
Laulo purren lainehille.
Ulapoille umpiputken,
Lastun tammen lainehille,



294

329.

332.

338.

339.

343.
351.
354.
372.
385.

396.

402.
407.

411.

Lastun männyn lainehille,
Saaren »vaimot waikerrehti,
Saaren waiwaset waketti,
Saaren impyet sanowi:
En itke punaista purtta,
Rautahankkia halaja;
Itken purjenpuun alaista, j. n. e»
Kun ei niemen puut näkynnä,
Kirkon harjat haimentanna.
Sawuharjat haimentanna.
Sano kaunis Kaukomieli:
En itkis ma saaren maita, j. n. c.
Gawiharjan haltioita»
Satahanka haihatteli:
Kauko ei käy tappeloita
Oisi Tiero (Tuuro, Teuri) t./
Wenehiä meistämässä,
Laitioita laatimassa,
Laitioita laanimassa,
Peräpahkat pieksämättä,
Kupehet kutsuttamatta»
Ulkona käwystelek>en.
Susi putkessa puhusi,
Kärppä käy käen sialla,
Muien keihojen sekahan.

Yheksästoista Runo.
2.
8.

10.

Sepä synty äitistänsä,
Wietihin Wenäjän maalle,
Wietihinpa wierahille,
Sepolle Köyrötyiselle,
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21.

24.
25.*

SO
SI.
37.

♥

39.*

40.*

44.

50.
65.
72.

Wiien »viikatteen palahan,
Kuuen kuokan kuoliohon.
Isännältä iltasella,
Emännältä aamusella:
Työ orjan nimettäöhö,
Nimi työlle pantaoho.
Raimolle rahan alanen.
Pantiin lapsen katsojaksi,
Pantiin lasta katsomahan,
Katso lapsen, kaiwo silmät,
Syötti lapsen, söi itsekki,
2 Waatteet wirrassa wirutti.
Jo päiwänä, toissa päna
Pantihin kasen ajohon,
Pantu on kasen leikantahan
Kullan solki sorrantahan.
Kaato puuta kaksi kolme,
Leikko puuta kaksi kolme.
Siitä hyppi kannon päähän,
Hyppeawi kannon päähän,
Niin kawahti kannon päähän,
Gotipelto sortuoho,
Kuni huuto kuulunehe,
Kuni mierenee »vihellys»
Kullan solki sorrannassa.
Siitä »vyötti maan maoilla,
Siitä seppo Ilmarinen
Kami itse katsomassa
Aitoa Kaleman poian,
Solukullan sortamata;
Näki päitä liikkumia,
Raimoja ratisemia
Aiassa pojan Kalewan,
Solukullan sortamassa.
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83. <

88. !

94.

113.

114.
117.
131.
135.

138.
140.

387.
405.
407.

415.

423.

424.

430.
431.

441.

Gouanko wäen takoa,
Wäen miehutn nojassa,
Wai souan asun mukoa?
Mi on siitä soutaiasta,
Ku ei soua wäen mukoa ?
Souti hangansa hajalle,
Hangat koiwuset hajalle,
Lewitti lestn wenosen,
Wenon mäntysen menetti.
Mi on siitä tarpojasta,

Ku «i tarmo wäen mukahan»
Wah' on wangilla wäkeä»
Kiwen kirsoksi rakenti,
Pantiin karjan paimeneksi,
Syöjätär paha emäntä
Kiwen leipo leipähänsa,
Paino paaen kakluhunsa,
(Paaen paino möykkyhynsa,)
Wehnän päällitse weteli,
Pani paimenen powehen/

Sanoen sanoilla näillä:
Wiere wehnäkoiwukolle,
Pahan rnaimon palkan maksan?
Lehmät syöttelen susille.
Koukkusaaret kontioille,
Lehmät syöttelisusille,
Koukkusarwet kontioille,
Pure poikkipohkiasta,
Katko kaikki kantasuonet.
Otti torwen tollikosta,
Rapapillin räystahiltä.
Niiiesti weräjän suulla.

, Jo emäntä ouosteli,
Mistä paimen pillin saanut.

, Torwen tuomikkopuroltaj
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447.
463.

497.

504.
516.
522.
528.*
533.

Raawahat rakentamahan.
Susi päälle suimastaksen,
Karhu päälle kaimistaksen,
Tuotihin sana jälestä.
Sana wietihin jälestä,
Ompa muita maammosta,
Ompa muita taattofia,
FLaimosi kotona kuoli;
Ompa muita waimoloita,
Omp' on naisia kylässä,
Soitti suolla mennessänsä,
Patakoitteli palolla,
Kullerwoitti kankahalla.

Kaksikymmenes Runo.
5.

10.
24.*
32,

43.
46.
51.

56.

77.

Kun oli kuollut nuorinaine»/
Eikä wiela wiikonlana»
Hopehia lietoksehen,
Hopehia walkiahan,
Hatuttoman hartiehen,
Paiwat lietso, yöt lepäsi,
Katso alle ahjoksensa,
Terä kulta, pää hopia;
Sen seppo pahoin pahastu,
Muu miero hywin hywästy.
Poimi kultia merestä,
Hopehia lainehista j» n. e.
Pani kultia lisäksi,
Hopehi» päälliseksi
Sykysyisen uuhen w. j. n. <»
Ruuna tungeksen tulesta,
Liinaharja liettehesta,
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88.
114.

122.

*

126.

138.
141.

145.*

147.

161.
166.
189.

192.

Harja kulta, pää hopia,
Kaikki waskesta kawioti
Poimi kultia merestä, j> n. e.
Aika tyttö ahioksesta,
Pää kulta, käet hopiat,
(Päät kullat, jalat hopiat,)
Ei saata sanoille naista.
Ei saattat sanoille panna,
Vika wirsille weteä.
Qn neiti hywän näköncn,
Ei tieä tapoja neien.
(Kun oisi hywäntapainen.)
Heti öissä «nsimmäissa
Juo tuossa lepäelewi j. n. e.
Nuoren neitosen nisussa,
Yön lepää, lepaäwi toisen,
Niinp' on yönä kolmantena
Waroaksen waippahansa j. n. e.
Karhun taljoa kysywi.
Karhun taljat katselewi,
Willawaipat walmistawi.
Ku oli kylki neittä wasten,
Waston kultaista kuwoa,
Hopiaista morsianta,
Se oli kylki kylmimässä, j. n. e.
Miehet nuoret naimattomat,
Hopiaista puolisoa;

Suuhun Suomelan susien,
Kitahan kirokapojen,
Sano seppo Ilmarinen:
Anna akka tyttäresi;
En tuota pahoin pitäisi,
Hywästi minä pitäisin,
Sylissäni syöessäni,
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Käsissäni käyessäni.

Sano Pohjolan «mäntä:
Ennen annan tyttäreni j. n. «.

Yheskolmatta Runo.
6.

8.

*

11.

15.
26.
33.

*

37.

44.*

54.

70.*

Hywän turwan tuontahan.
Kirjokannen kanncintahan.
Ci oo sampo helpon saatu,
Kirjokansi kannettuna/
Ei oo sampu saatawalla.
Kirjokansi otettawalla,
Siell' on sampu salwattuna,
Kirjokansi suojeltuna.
Takasalpojen ta'aksi.
Saan salpojen takoa,
Suurille sotakeoille,
Werisille «ainioille,
Sorkkihin sotahewoisten,
Kawioihin wainowarsain.
Miesten tappotanterille,
Urosten upottajille.
Tunki lautansa tulehen,
Alle ahjon teräksensä.
Kuonana kohaelewi.
Raswana rapahtelewi.
Walo warren hoplasta,
Kulta taipu taikinan».
Heponen terällä hilju,
Heponen terällä seiso,
Kasi nauku naulan päässä,
Mato putkessa makasi.
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72

74.

78.
80.
82.
85.

89.

Sylkytteli miekkaansa
Wuoren rautasen raossa,
Kahen kallion lomassa,
Wiien wuoren winkurassa»

Siitä lyöä leimahutti,
Tuhat wuorta poikki lyopi,
Sata rautasta mäkeä,
Tempasi (telkytti) teräsneniä.
Rautapaita raskutteli,
Liekkipäitä liekutteli,
Tulisia tuiskutteli,
Hakulaisia hajotti.
Hyöteleksen, wyötelekftn,
Weran aarilla weäksen,
Lustuolla sulkiaksen»
(Lustuloihin sulkiakftn.)
Lustuossa mies lujempi,
Teräswyöss» tehtosampi»
Käya toimi kerkiawij
Kulkewat kotikujoa.
Ajatellen aian wiertä,
lokopa meriä mennä,
Tahi maisin matkustella.
Läksit etfohon hewosen,
Kuloharjan kuuntelohon,
Waka wanha Wainamöinen,
Toinen seppo Ilmorinen
Kulli kuunnellen kujoa,
Ajatellen aian wiertä,
Kahen etsiwät hewosta,
Päältä puiti katselemat,
Löysit hiekalta hewosen,
Mullokselta mustan ruunan»
Painoit päähän kullan päitset,
Suwikunnan suitset suuhun.
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Jopa itki puinen pursi
Wene Honkanen walitti.
Waiwanen «alittamassa;
Waiko maisen matkustellen.
Ratsastellen rantamaita.
Surma saakohon merelle
Surma wetta suotaoho,
Millon tuuli turjuttawi.
Millon wiskowi wihuri,
Tuuli wie wenehen laian,
Tuli toisen polttanewi.
Kyllä mies meret lukewi/ >
Uros aallot arwelewi, '

Wesi wieno wilkuttawi.
Niin heitti hewon aholle,
Suwikunnan syönnin päälle,
Ohjat oksahan ojensi,
Hietahan helut hewosen.
Meni luota katsomahan/
Tyköä tähystämähän.
Tuonne kengättä kepitti.
Ilman hamsi hattaroita.
Mitä itket uusi pursi,
Satahanka haihattelet?
(Wene hangaten halajat?)
Hangatuuttasi halajat?
Kaarituutta kaipaelet?
Wene Honkanen sanowöi
Wene Honkanen sanowi:
Jos on tcrwoissa teloilla
Jos on koissa korkiassa.
Täyteni rahaa tuoman,
Alaseni aartehia»
Kaikki muut pahimmat purret.

96.
99.

103."

112.

117.
119.

120.
122.

125.

128.*
130.

»

132.
134.
142.

146.
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Ne kaikli sotia kaywät,
Kahetsi tänäi kesänä
Tuotu «n täytensä rahoia,
Kultoa kumunsa täycn,
Hopehia huonommat!!.
Minä weno Wäinämöisen,
Lahon tässä lastuillani,
Wenyn westimyksilläni.
Aina wenyn «estoillani,
Lahon lastulmuksillani.
Matalimmatmaan matoset
Ala kaareni asuwat.
Pesän pielessä pitämät»
Parempi minun olisi,
Parempi olettelisi.
Petäjänä hongikossa,
Hawulinnun lutätella,
Penun alla pyörätellä.
Käsin kourin kääntämättä»
Juosta sormin soutamatta,
Niinpä mun sukuni muuki, <
Seta toinen joukkioni,
Juostaan sormin soutamalla, j.n» e.
Lykkäsi wenon wesille,
Terwalaian lainehille;
Lauloa hyrähtelewi,
Laulawi wenon wesille,
Työntipurren lainehille.
Teloiltansa terwarinnan,
Terwalaian lastuiltansa;
Laitto laian neitosia,
Lato laian neitosia,
Kultapäitä neitosia,
Vilkkipäitä tyttösiä,
Liinapäit» tyttölöit»,

152.
154.

156.

159.

163.
165.

166.
187.
198.

205.

207.

208.
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Wasliwöitä «aimoloita;
Mi on narri natmatonna,
Ku on piikuen pitänyt»
Lato toisen laitapuolen

Pulskioita poikasia,
Poikasia piipiwoja,
Mickkawöita sulhosi».
Lato wanfjoa wäkeä
Näytehen wenehen taiat,
Laulo wi«lä Wäinamöinen,
Laulo nuoret, laulo wanhat
Kultihin kulajawihin,
Hcpeihin helkkawihin.
©anan wirkko, noin nimesi:
N^itsy Maaria cm"ncn,
©ie on airoille aseta,
Sowitate soutamahan.

Neitsy Maaria «monen
©e on warsin wastaeli:
Siepa wanha Wainämöinen,
Itse istuos perähän,
Laaitate laskemahan,
Niin kun Suomen fuolafdllf,
Tukholmin humalatukku,
Kokan foiwufen kohulle,
Kokan kultasen nojaan,
Melan maskinen waraan.
Ei wanhoissa foutaioa,
Nuoret souti, selkä nuoju,
Eipä matka ehikkänä,
(Si ilo ilosta käynyt,
Soutu souwusta tajunnut,
Sowitaksen soutamahan,
Pyinä pyyrimet wihelti (wiherti),
Terät leirinä kujerti,

211.

215.

221.

222.

223.*

232.
237.
238.

241.
250.
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Nenä joiku joutsenena,
Perä kratso kaarnehena.
Hangat hanhina hahahti (pajahti)»
Souti suoroa sujotti,
Nenätse metisen niemen.
Tuopa lieto Lemminkäinen,
Tuo on nuori Joukahainen,
Wcsiliitto, laitopoika,
Ikilier» Tieran poika,
Ikitiera Nieran poika,
Osatuutta onnen itki,
Ei itkent osan wahyytta»
Pilwessä pisarat suuret,
Pisaroissa laajat lammit,
Lammissa weno punanen,
Nenosessa kolme miestä.
Mies puhas perässä purren,
Mies toinen nenässä purren,
Mies kolmaskesella purren,
Melan luoen luutehesta»
Melaloiwat luotehesen.
Huutawi hujottelewi,
,uros korwen keskimmäinen?
, Kun et tunne tuota purtta,
, kaiwa laulajan urohon,
'Laiwa laskian (laatian) v.,

Wene wanhan Wainämöisen,. Kohti pohjaistakowoa,. Ota minua purtehesi,
Öisin mieki miess» siellä,. Laiat warsinki warawat,. Tuki heineä tuhua;. Tuuli wie wenehen laian,
Wastatuuli warpehenki.

259.*

261.

370.

281.

£82.
290.
291.
293.*

804,
313,

330
386,
m
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Kaheskolmatta Runo.
1.

5.

*

12.

Siitä wanha Wäinämoinen,
Toinen seppo Ilmarinen/
Kolmas lieto Lemmin poika
Laskemat sinistä merta
Souti paiwan suowesiä,
Paiwan toisen maawesiä,
Kolmannen meriwesiä.
Laski paiwan Päiänetta,
Toisen souti Suowanetta,
Kolmannen Elowesiä.
Kosken tyttö,kuohuneiti,
Wirran wierellä asuwa!
(Wihowirran wierellinen!)

58.
83.

41.
*

46.

Kukkuja kulettaissa,
Sylin aaltoja aseta,
Kasiwarsin waahtipäitä,
Puuttu pursi Väinämöisen,
Takellu weno jumalan;

Puuttu pursi laulajalta,
Takahtu w«ne runolta;
Arpoa asettelewi,
Käkiähän käannyttäwi:

50.

*

54.

Waiko hauin hartioille,
Ween koiran koukkuluille,
Tahikko siikasen selälle,
Lohen puistolle punasen?
Klwellenkö,kannollenko,
Waiko wanhalle sialle,
Wai on waskirauniolle?
Luotosessa puuttumassa,
Meren selwillä stlalla.

Kalcwala Toinen O,'a. 2a
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57.
61.

79.

94.
96.

«

98.

*

109.
112.

121.

Waka wanha Wainamöinen,
Jo itse menewi maalle;
Lohen «n luita luotosessa.
Lohen luita, hauin paita,
Kian kylkiluun paloja,
Mursun sääriluun muruja,
(Sorsan säarilurn muruja,)
Lohen luita sieltä otti j. n. e»
Pani miekkoa merehen
Miekka murskahti muruiksi
Miekka mureni muruiksi
Sano miehille hywille.
Jotka purresta puhumat
Wenehesta wcistättawat:
Puukon tuppipuoleltansa/

Kalan pahkoa paloiksi.
Kalan wiiltawikaheksi.
Minkä tuosta seppo saisi,
Kunka taitawa takoisi.
Mies naati naputteleisi,
Saisko harpun hauin luista,
Kantelon kalan ewästa,
Tahikka takojan luona.
Tuostapa tulisi soitto,
Harppu (harkko) kaunis hauinluinen,
Kantelo kalanewänen,
Laati harpun hauinluista,
Kantelon kalan ewästa,
Soiton kian kylkiluista.
Mist' on koppa kantelessa?
Hauin suuren hartioista.
Mistä naulat kantelessa?
Kalahauin hampahista.
Mistä kielet kantelessa?
Jouhista uwet orihin.
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124.

131.

137.
143.

151.

189.

193.
197.

201.

208.

Pani naulat kantelesen
Orahista tuonen otran,
Tuonen hauin hampahista.
Pani kielet kantelesen
Hiwuksista Hiien ruunan,
Lemmon warsan waattehista»
Mist' on kielet keksittynä-
Jouhet juokseman hewosen.
Immen itkewän hiwukset.
Pani wanhat soittamahan/
Ei ilo iloksi käytä,
Eikä soitto soitannaksi,
Kunniaksi kullekkana.
Kutsu pojat, kutsu piiat
Soittamahan sormillansa,
Kutsu miehet naimattomat,
Kutsu nainehet urohot,
Ei ilo ilolle nossut,
Tarpeheksi Wäinämoisen.
Harpun kylmässä kylässä;
Kantelon Sariolassa;
Kaikun laatian käsissä»
Kaikkuan kaninehella.
Teliänsä tienohille»
Itse iskuksen ripahan,
Istuwi ahokiwelle,
Löihen leikkikalliolle,
Istuwi ilon teolle,
Laaittihen laulamahan,
Itse istu soittamahan,
Alko soittoa somasti,

, Otti soiton sorsanluisen,
Kantelen kalanewasen,

> Soitantoa Wainamöisen,
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212. i

213.
215, !
220. ;
221.

223.
229. ,
230. i

234.

242 S

244.

248.

250.

Soitti ruotoista rojua,
Kalanluista kanteletta
Käsin pienin, hoikin sormin,
Sormet pienet pelputteli,
Wast' ilo ilolle känn,
Ratsun jouhet raikkauwat.
Ei sitä metsässä ollut,
Neliäjalkaista jaloa,
Kolmin koitkelehtawata,
Honkasesta huonehesta,
Rinnoin alalle ajaksen.
Rinnoin aiallt asettu,
Risukolle reutoaksen.
Siitä luusehen kawahtk,
Korkiammallekohosi
(Nousi puuhun korkialle,)
karkotin metsän emäntä
Wiikon päätänsä panewi,
Kuukauen kurikkoansa,
Waan kun kuuli ouon äänen,
Heti heitti suorintansa,
Awopäin, haralla hapsin,
Ilman wyötta,helmuksitta,
Istuloimun konkelolle/
Lepän lengolle lewesi,
(Lepän l.lehahti (kohosi),
Sinihuiwihin sioksen (sujoksen),
Punasukkahan pukewi,
Kautoktnkahän kapiwi
Siina wiipy wiikommanki.
Puolen polwensa asuwi,
Ilon uuen «otannassa,
Soiton toisen toiwiossa.
Mikä lie metsässä ollut,
Kawi tallon luulemahan j
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252.
4

261.*
282.
285.
287.

234.

309.

314.
317.

»

319.
321.

225.

338.

Mitä ilmassa yläll»
Lintuparwea parasta j. n» «»
Eikä tarkon ilmassana,
Eikä ilmassa ylallä.
Alli aaltojen keselta,
Alli aalloilta wesiltä.

Sulhon soittaman fulosen,
Kaikki rihmat katlesiwat,
Ei sitä meressä ollut
Ewin kuusin kulkewoa,
Kaheksin wajeltawoa.
Lohet uipi longotellen,
Ween siiat weng«tellen,
Ween havit hangotellen.
Kammallakuparisella,
Maskisella harjallansa;
Harja haihtu kämmenestä.
Rikkarinnalla tulewi.
Rinnoin ruohosta kohosi/
Rinnoin aalloille ajaksen.
Rinnoin ruowollerojahti,
Ween ryönalle rytkaysi,
Watsalolle waiwoaksen.
Soitantoa Wäinämöisen,
Iloa ilirunoisen,
Itki »vuoret, wanku waarat,
Kaikki kalliot alisi,
Kaikki wuoret woiwotteli,
Nuhat itki Turjalaista,
Sat» laulo Lappalaista.

Itseltäki soittajalta
Itse itki Wäinämöinen
Soitantoansa omoa,
(Omoansa soittoansa),
W««t juoksi silmästanlä,
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Toiset toisesta normvi
Karkiammat (kariammat) karpaloita,
Pyyliämmat (pyöriämmät)pyyn munia,
Pienemmät munia pääskyn,
(Häriämmät härän päitä)
Lemeille leuoillensa,
Niin siitä alemma wieri
Riweille rinnoillensa,
Winri wieläki alemma
Pätöwille polw. j. n. e. XXXI:175.
Kautti kuuen kultawyönsä
Seka nuoret, jotta roanhat:

355.
377.

Kolmaskolmatta Runo.
4.

15.

25.

41.

44.

Jo on tultihin tupahan.
Kysy Pohjolan emäntä:

Mitä wierahat sanowi,
Matkalaiset mainitsewi?
Hywä on sampuen hyrätä,
Kirjokannen kahnatell»
Pohjolan kiwimaessä,
Naaran maskisen sisässä;
Hyw' on olla Pohjolanki
Hywän sampuen warassa.
Niillä Pohjolan nukutti,

Pahan wallan waiwutteli.
Paineli pakanan kansan,

Lukot sormin longotteli,
Kasin aulasi oivia.
Oi sie seppo Ilmarinen,
Lankoni, emoni lapsi!
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53.

77.
78.

*

88
97.

132.*
*

140.
165.

♥

173.
189.*
193.
206.

212,

Gylin sampo» syleli,
Kasuvarsin käännytte!:,
(Kirjokantta kallutteli),
Eipä sampo kaännykkänä,
Kirjokansi kihnakkana.
Kasiwarsin kannattelit.
Kannoit sammon purtehensa,
Saattelit wenosehensa.
Saiwat sammon purtehensa,
Wieretit wenosehensa,
Wenehesen Wäinämöisen,
Puitehen Puhantolaisen»

Sorkkien sotahewosen.
Sano seppo Ilmarinen:
Muurahainen musta lintu
Muurahainen murhapoika
Muurahainen musta koira
Se kusi kuren jalalle;
Kurki päästi kumman kultun,
Säikähti pahan säwelen,
Sillä Pohjolan herätti.
Pahan wallan walweutti.
Käwi sammon katsantohan,
Waston Wäinölän wenetta,
Kaaha wene Wäinämöisen,
Upota Uwantolaisen,
Sampo tänne saattaellos/
Kirjokansi kannatellos»
Kowin luoe turjotteli,
Pohjolaanki kulettaissa;
Nähnyt nailläi wesilläj
Kun ma tänne läksinkana,
Paljoa paremmin maltti,
Asiansa arwaeli,
Jospa tuuli tuikutttli,
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Aallot wiskowat »venettä,
Jo oli laiatki warawat.
Laitto rautaista sotoa,
Teräksistä tellitteli(teljetteti)j
Soan rautasen rakenti,
Teräksisen tellitteli
Jälkeen wanhan Wälnamöisenj
Kun kana munastansa,
Kuni sorsa poikiansa.
Telkka luopi tehtyjänsä;
Sata airohon urosta.
Sata miestä ampujata.
Sata muuta ampujata.
Tuhat jousella urosta.
Kohta sampoa tawotti»
Kohta lähtöhönajaksen,
Ajamahan karkulaista.
Sampoa tapoamahan,
Wenehestä Wäinämoisen.

217.

220.*

223.
225.*

228.

234.
*
*

237.

239.
249.
258.

262.

270.

Oi sie seppo Ilmarinen,
Oi sie nuori Joukahainen,
Oi fie lieto laita poika,
Wesiliitto/ laitopoika,
Ikiliera Tieron poika/

Kasisliekahan kawa'a,

Ruokonuorahan rupia.
Katso pitkin Pohjan ranta.
Korwet kirjokoppeloita.
Kokko Turjalta tulewi,
Laskeksen Lapista lintu.
Siipi taiwasta siwellen.
Toinen wettä wiepraellen»
Ei se kokko «llekkana,
Lapin lintu lienetkänä,
Satalaita laiehtiwij
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573.

294.
895.

300.
304.

306.

303.

319.
*

322.
333."
336.
339.

Sotalaiw» laiehtiwij
Miehet kaikki miekka wyölla,
Urot kalpio käessä.
Keksin kummoa wähasen»
Tapasi on taskuhunsa,
Löihen kukkaroisehensa,
Tempo (löysi)piitä pikkuruisen/
Tapo tauloa wähäsen,
Ili oikian «lansa,
Luowote merehen luoto.
Salasaari siunoate,
Johon purret puuttuoho,
Wenehet takeltuoho.
Juokse puhki Pohjan pursi,
Satahanki halki lennä!
Loi sen luowoksi merehen,
Karipääksi kaswatteli/
Johon puuttu Pohjan pursi,
Satahanka lMlieli»
Laatikolon kopristansa,
Itsestänsä iskulinnun,
Wastat siiwiksi sitowi/
Perämelan purstoksensa,
Ntti wiisi wiikatetta,
Kuusi kuokan kuolioa,
Ne kyhäsi kynsiksensä.
Kokon kynkkäluun nenille.
,Päähän pielen (purren)Wäinäm3is«N»'Mastohon rakentelekfen.. Laiwa lastuin lohkiella.
,Pahoinpa «n palkka saanut
Muinosista murkkinoista,
Atrioista ainosista,
Pohjanpoikien tiloilla,
Perinteillä pehmeillä»
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34a.
342.

374.

378.
379.

385.
388.
391
392.

396.
401.

406.

410.
418.

Kirjokannen katsantohon,
Pohjan akka harwahammas
Liikahutti leukaluuta/
Purskahti punanen sappi
Kahenpuolin leukaluita,
Silla sen soan häwitti.
Lastun kuusen lainehista,
Käänti kuusista meloa,
Petäjäisiä järkälettä.
Kun yksi nimetön kynsi.
Miehet meiskahti merehen.
Koprin kääntyivät merehen,
Käsin käyen laineheseni
Puusta purtehen rawahti
Puusta koppelo puonnut,
!.Wasemella warpahalla;
Saatti sampuen merehen,
Tuonne kaato kirjokannen,
Sampo murenimuruiksi,
Niin meni muruja paljo.
Sammon suuria muruja,
(Suurimmaisia muruja),
Siitä sai meri pohatta.
Maa köyhä, meri pohatta,
Wasten maata hyyännettä,
Riman kylmähän kylähän,

Neljäskolmatta Runo.
1. Siitä sampo nostettihin,

Kirjokansi kannettihin
Nenähän Utusen niemen
Wenehcstä Wäinämöisen.

Kesän kennälla makasi,
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Talwen kaiken tanterella,
Keskellä jywäketoa,
Iywäparkan parmahalla.
Pallämöistlle pojalle:
Sampsa poika Pallämöinen!
Ketehen kesäorawan,
Kesä- (talwi-) kärpän kämmenehen,
Portimon perustimehen»
Aroja tihittämäyän,
Pelto hapsiksi hajota,
Saoin haaroin haarottele,

Ennen mantu maita puuttu,
'Ahti selwiä wesiä,
Kun «n sampo siemeniä,
Pellerwo jywän periä.
Raiat nurmien rajoille,

Waskiwaarnahan tapasi,
Sillä maita mullosteli,
Heitti hellan »vallallensa,
Olewalle onnellensa. ,
Läksi tuota tietämähän:

11.

22.

25.
36.

62 i

70.
74.
81.
99.

103.
136.

145.
152.

165.
175.

185.

Tämän tamman taittajoa.
Puun sorian sortaioa.
Puun murhan (murskan) muscrtajoa,
Uros aaltojen kesesta,
ilLeen hattu hartioilla,
Ween saappahat jaloissa,
Uuet kintahat käessä,
Nianhat kirjat kintahissa/
Kirwes kultanen olalla,
Waskiwarsi kirwehessä,
Kolmehen kowasimehen,
Sylt' on suusta housun lahje.
Kaksi syltä kaatiosta.
Ison tammen tasmen luokse,
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191.
194.
204.
205.
209.
269.

277.
288.
302.
310.

321.

Lohkarehut lohkoell,
Jo kaasi tulisen tammen.
Leikkasi ikuisen lemmen;
Ku on lastuja lewesi,
Pikatuoni pistoneuot»
Itsellain «n ilman miekka,
Luonani awaimet onnen.
Miesten mielistä pahoista,
Tarha rautanen rakenna,
Itse (Sinä) Pohjolan emäntä!
Omiasi toukojasi,
Kylwämiasi omia.

Saa rautaset «akehet, Z. n. e.
Pohjan karjakartanoille.

Wiieskolmatta Runo.
128.

140.

201.

234.
271.

309.

310.

Itse neuo lapsiansa,

Poikiansa suin puheli,
Tuonne työnti turmionsa,
Panewi pahansa kaikki.
Lapset Wuojelan lahowi,
Tavissa nimettömässä,
Kiwi kirsolla mäellä,
Waaran wankan liepehellä,
Uötä Annan aikuista.
Kirskasi kiwen kowaksi,
Paaen kolmeksi palaksi;
Niinkiwi k. t. i» n. e.
Silla Luotolan paransi,
Poiat Wäinölän peruutti,
Tavista tawattomasta j. n. e»
Kaiken Wuojelan paransi.
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Kuueskolmatta Runo.
3.
9.

44.
288.

293.

ZOB.

312.

Kätki kuun kumottamasta,
Yöhytpitkä ja pimiä,
Tuota tulta tuumitteli.
Wellimo ween emäntä,
Wellimys ween «mäntä,
Sataharjan hallitsia,
(Ahen hauan hallitsia,)'
Tuulen tyttären tekemä,
Aallottarenketräämä;

Likosesta liettehestä,
Kalasesta kaartehesta,
Anna ahti ahwenia,
Pistä piikliniskasia,
Ahwenia, ihweniä,
Kaikkia ween kaloja,
Alta aawain sywäin,
Päältä mustain murain
Taan on nuotan nostimille j. n. e»

Seitsemäskolmatta Runo.
63.
65.
68.

♥

77.

Panen päiwän paistamahan.
Joko kerran kolmannenki;
Portit Pohjolan näkywät,
Rautaääret ärwöttawät,
Mwowat pahat saranat.
Pahat linnat liimottawat,
Rohjan ukset ummottawat.
Eikä suorru soutajamme;
Eikä soutajat sowit<»
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73.
91.

108.

113.

129.
148.
151.
195.
£00,

231.
253.
263.

269.

272.
276.

Jalon hoikin huoparina,
Rapauta rannallemme.
Pohjan ukko, Pohjan akka
Sanomat s. t. j. n. e.
Miekasi' on sanomat saatu,
Kalmastakatalat tieot.
Kun ei kuu limestä päässe j. n» e.
Leimahutti, luimahutti.
Paita poikien poloisten.
Ilen taitawa takoja»
Kauan katsoin syöjän suuhun,
Partahan palan purian,
Taiten kyllä mastaeli:
Kuu oli nossut, päiwä nossut,
Pääsit ylös aaltoin alta, '
Alta maan, alta manuen;
(Alta maan, alta manalan;)
Tuomos tänne tullessasi
Aina täyttä termeyttäj
Onni onkehen ohase,
Juokse (päätä) kaari kaunihina;

Kaheksaskolmatta Runo.
Soisin kuuluroot koto tässä Runossa, niinfuin osittott

muuallafi, on pitänyt heittoa tirjottomotto,loska niitä oi
ylönpoljen, nimittäin koitti pien metsämiehen jo ohon lv
mut, joita siellä taalta jo luetaan präntättynäti ja »aste
tulee enemmin.

Yheksäskolmatta Runo.
18. Läksi merta luutimahan/

Laineita lakasemahan;
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41.

54.
56.
58.
65.

117.

124.

154,
169.

175.*
193.
197.

202.
203.
212,

Luuti lumpehet kokohon,
Mer?n ruokoset rowihin.
Meren kaislat karhiloihin.
Rikka puuttu luutahansa,
Waskisehen wastahansa;
Siitä silkkunat sikesi
Mullan muikut, maan silakat.
Meren ristihin harasi,
Laposille aallot laski.
Puun wisan wetistäwänsa.
Mit' itket ihana neiti,
Kuori walkia walitat?
Ilossahan tuo elawi,
Riemussa remahtelewij
Itkusta ilo ikuinen,
Hywä huolesta huwitus.
Teki harppua halulla,
Suositteli Suomen maalla,
Kalkutteli kanteletta.
Kust' on koppa kantelessa?
Koiwusta wisaperasta.
Mist' an naulat kantelessa?
Tammesta tasaset oksat.
louhuet perittänehe?
Laulo ilman aikojansa.
Kuulun päiwyen kuluksi,
Tyttölapsen lauleleman»
Lapsen lempi lauleleman;
Rautasille rappuloille,
Aulasi sanasen arkun,
«Virsilippahan wiritti
Poikki puolen pöllöillensä.
Immen hapsi haihahteli»
Soittelewi, joittelewi,
Someret siolteleksen.
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217»

£22.
243.
245.

Lenti kuuclta kylältä,
Pitäiälta seitsemältä
Luotsi wanhan Wäinämoisen,
Lenti tuoksi liitätellen,
Hawut hangelle hajosi.
Kannot kaswoit pitkät oksat.

KolmekymmenesRuno.
1.

5

*
4.
5.

rit

*

8.
9.

>»

19.

»

Tuopa nuori Joukahainen
Ujo tiellä wastatuksen
Kera wanhan Wäinamoisen»
Tuo kaunis Kalewan poika
Tuopa seppo Ilmarinen
Tuopa lieto Lemminkäinen
Se on tietänsä kameli»
Sopi tiellä wastakkoa,
Tulit tiellä wastaksutta.
Tulit tiellä wastakkahan/
Aisa aisahan takistu,
Wemmel tarttu wempelehe»,
Rahis rahkehen nenähän.
Luokki loukkihin takellu»
Rasw» wuotti rahkehesta,
Wesi wempelen nenästä.
Wesa kaswo wempelehen,
Haapa aisahin yleni.
Raita suuri rahkehesen.
Kumpi tiennehe «nämmin,
Ge nyt tiellä olluohon »
Joka tiennehe wahemmin,
Se tieltä pois poiketkohon»
K«npi tieolt» enämpi.
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Senpi tiellä seisuöhon»
Kenpi tieolta pahempi,
Senpi tieltä walttyohon»
Niean mä toki wähasen:
Suukkona kowalla säällät
Ahwen a«ka märkasuoli
Ahwen ark» märkäperse
Kuulin nuorra käyessani,
Waeltaissani warahin,
Remuawan waskiwuoret.
Kalliot kajahteleman,
Korwen ukon koirinensa
Tanssiman tasajalassa.
Koska ennen uljas ukko.
Ukko uljas ulkomainen,
Liikutti lyhintäkieltä,
Kajahutti kanteletta
Noilla Wäinolän ahoilla,
Kalewalankaskimailla.
Tieän linnuksi tiaisen.
Kyyn wiherän käärmeheksi;
Nieän terwan karkiaksi,
Mullan mustan muikiaksi,
Lipiän wihoweeksi,
Urpiaisen ukkoseksi.
West on wanhin weljeksistä,
Kiulua meren kiwlstä,
Patsas puista päähkehistä,
Kattila pataranista,
West wuoresta siennyt,
Tuli tullut taiwosesta,
Rauta raukka ruostehesta.
Muinosia muistelmoita.
Walehia muinosi».

28.
39.
40.*
49.

54.

59.

67.
Ut

Kalewala. ToinenOsa. Ll
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70.

73.
75.

79.

Gnimmaiset arwaelen:
Tieän kolkot kuokituksi,
Sywat kolkot kuokituksi,
(Meren kolkot kuokituksi,)
Sywat jarwet sylkityksi,

Mäet myllermöitetyksi,
Mäet mylleroitetyksi, (muller.)
Mäet mykkylöitetyksi,
Pellerwoiset pieksetyksi,
Rewityksi lamperoiset,
Kiwet luowuksi kokohon,
Kuun uu«n ylennetyksi,
Auringon asetetuksi,
Ojennetuksi «tawan.

82.

85.
91.

Lapsen tieto, waimonmuisti,
Lapsen on mieli, naisen tunti,
Ei urohon partasuisen.
Ei ole siinä miehen muisto,
Eikä partasuu urohon.
Omat kuopat kuokkimani,
Ilman pielet pistämäni,
Taiwon kaaret kantamani,
Taiwoset tahyttämani.

99.

105.
112.
117.

119.

Mi sinä lienetmiehiäsi
Ia kuka urohiasi ?
Laulan sun weitsiksi wesille,
Lastulmoiksi lainchille.
Seka suuttu jotta säänty.
ymmärrä yhet urohot,
Leuat liikku, pää järisi,
Waan ei h«mpahat hajottu,
Eikä leuat lonkaeltu.
Paaet paukku kalliolla,
Linnat liikku, hongat huoju,
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125.

145.

151.

161

166.

175.

182.

137.

190.
196.

Sorkin suohon sortumaksi,
Niittyhyn niwuslihoista,
lop' on tuskiksi tulen»',
Pahoin huoliksi panihen,
Painuwi pakolliseksi,
Myössytäpyhät sanasi,
Luowutappa luotteh«si,
(Peruhuta lausiesi,). Annan kultia kypärin,
Hopehia huowan täyen,
(Hopehia helman tayen,)
Oman pääni päästimeksi,
Henkeni (itseni) lunastimeksi.
En huoli hopehistasi,
Kysy kurja kultiasi; (kullistasi;)
Mull' on kullat kuunikuiset,
Paiwän polwiset hopiat,
Ilman kurja kullittasi,
Hopehittasi häwyton.
(Ilkiä hopehittasi.)
Annan ainoan orihini
Juosten juomahanmenewi,
Juosten juomasta tulewi,
Itseksen sotia käypi,
Nappeloita tallustawi.
En huoli hewosestasi,
Ilkiä orisestasi;
Pääss' on päiwä paistamassa,
Olkaluillansa Otawa,
Wesipilwiä wetawi.
Annan ainoan wenehen,
Itseksen sotia souti
Tuoen täytensä »ahoja j. n» t»
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£01.

213.

237.

Iki puolen istujaksi,
Suojaksi sopun kululle,
Tuli itkien kotihin,
Kallotellen kartanolle.
Oi on poikani polonen!
Elä itke suottakana,
Ei ole syytä itkeähäk,
Waiwoja walittoahak»

3^hesneljättä Runo.
i.

7.*

Anni tytti, aino tytti
Läksi wassan taitantahan.
Kolmatta korotteleksen.
Kolmatta kokoelewk,

o 18 2. Perehcn parahimmalle»
9, Osmonen orostci wirkki,

Kalewainen kaskimailta,
Osmonen orosta kirpo,
Osmonen norosta kirlu,

11.

16.
17.
21.

27.

Kaswo neito minussa mielin,
Ula muissa nuorisoissa,
Nuorisossa kaunihissa,
Kaswo taioissa somissa
Ole haahen haljakoissa.

Weny »vehnä wiiplosilla.
Anni tytti, aino tyt<i
Mitä itket Anni tytti,
Anni tytti, aino tytti?
Tinalangat wyönipäistä,
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48

Zl.

SZ.

65.
?Z.

80.
82.

135.
137.

138.

151.
152.

154.

Tinat wyöstäni tilahti,
Kaunoseni »vyöni päästä,

2» Kultaripsut kulmiltani,

Sinisilkit silmiltäni,
(Slmpsukkaiset silmiltäni,)
Punapäret pääni päältä,
Hopiaiset huuliltani.
Laition on laainnassa,
Kirjokorjan kirjonnassa:
Emo aitan partahalla
Woita kiulussa pestwi:

Osmonen orosta huuti,
Anni tytti, aino tytti,
Elä ole millaZkänä;
Tulet muita wuolahampij
Tulet muita siukiampii

Awasi pahimman arkun.
Löysi pauloa palasen.

Kaheksan kapalowyötä;
Kuukistaksen, kaakistaksen,
Kuristihen kultawöillä,
Kaakistiin kapalowöillä,
Riputikftn rihmallensa;
Siitä liutu lippahalle,
Kaatu arkun kannen päälle»
Meni emo katsomahan,

Jön kahen, kolmen perästä:
Kolmen wuoen oltuansa:
Kolmet wuotta oltuansa:
lop' on uupunt Anni tytti,
Anni tytti, aino tytti,
Saanut pauloa palasen,
Kuristanut kultawöillä,
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175.
179.

*

183.

199.
£02.
203.
205.

211.
»

216.

219.
223.

£26.
230.
240.*

Karistani kapalowöilla.
Emo tuosta itkemähän:
Wieres kyynel kyyättele,
Wierkaa wetrehet weteni
Itkemillä ihopaillä j. n. e.

Helman hienon helmuswöille.
Sinisille sukkasille.
Sinipäille sukkasille.
Kultakengän kantasille.
Kaunlhille kantapaille.
Kaunihille kalsuillensa.
Rotiuwi kolme koiwuu
Joka koiwun latwuelle.
Käki kukku lemmen, lemmen,
Toinen kukku auon, auon,
Lapselle auottomalle.
Kolmas kukku sulon, sulon,
(Kolmas k. emon, emon,)
Lapselle emottomalle.
(Lapselle sulottomalle.)

Käeksellä käariäwa,
Kaeksellä aina käywa.
Kalan pyyössäkawiä.
Laski onkensa wetehen,
Qngetteli,tarkotteli.
Hopiainen siima winku,
Lohi puuttu onkehensa,
Taimen tankarautahansa»
Kumo kuusikaarehensa.
En tunne kaloa tuota.
On luonnon lohikalaksi.
Luopusin lohikalaksi.
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242.

243.

250.

251.

254.

259.
255.

269.
275.

295.

294.
312.

Luonnoton lohikalaksi.
Kattila sepon pajassa.
Niin sano sanalla luolla:
Oisko kuokkani kotonen,
Eli halkohakkurini?
Aamusiksi atrioiksi,
Merkkinaisiksi muruiksi,
köhi loimahti merehen,
Lohi luonnon loiskahteli,
Kala kirja kannneltihen,
Kala kirjo kammertihen,
Kala kirjo kimmertih«n,
Ueken päätänsä kohotti,
Nosti kättä oikieta,
Kupahalta kuueynelta.
Oi sie hullu hulluuttasi,
Hulluuttasi, houklluttasi,
Mieleltä wäheyttäsi!
(Wäinö mielesi wähyyttä!)
Wellolan wetistä neittä.
Emp' «n sulle siksi tullut.
En mie sulle tullukkana,
Jalkojesi jaksajaksi,
Mesileiwän leipojaksi.

Tulen wiejaksi kotihin,

Emo »vastahan tulewi,
Emo ennätti kysyä:
Woip' on poikani polonen!
Mit' olet pahoilla mielin j. n. c.
Waka wanha Väinämöinen
Niin sano sanalla tuolla:
Olinma ongella olia j.n.e. (kertoin

kaikki).
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317.
321.

327.
333.

348

Säantä suurta sylwattyna.
Ajatukseni alalla,
Toimi toisessa talossa.
Ei ollut kuntoa piteä.
Missä Ahtola asuwi,
Wainön tyttöset wenywi.

Siitä wanha Wäinämöinen
Paino sepponsa pajahan.
Naista kultaista kuwaapi,
Hopiaista huolittawi j. n. e.
(Samani kun ennen Ilmarinen).

KahesneljättäRuno.
5.

8.
15.

207.

210.

215.
228.
232

Toisen hirren päänsä päältä,
Sinisillä silkillänsä,
Ummiskengän uurtehilla»
Yhen heitti lypsämättä,
Ei tietä iseä sillä;
Ei tietä nimeä sillä;
Isa kutsu Ilmasekse
Wellet werra joukkioksi,
Muu kylä nimettömäksi.
Tuli ukko ristimähän,
Kaksiwiikkonen karehti:
i.Ei ole wielä suolle wiety,

Eikä puulla päähän lyöty,
Tahi tangolla tapettu
Töistä tuhmemmistakana.
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240.

241.

248.

Lauls puisen umpipurren,
Waskilaitan päälaelle,
Ilautaruuhen jalkohinsa.
Kuparisen lyyhätteli.
Laskea körottelewi
Kurimuksen kulkun alle/
Kian kielen kääntimille,
Kantelwoinehen katosi,
Lakahtuwi lauluinensa,

Loppu tästäkin.
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30
4

10

tawalla kun,
Kalewala
jättiläisilä
asiaista
meren
Korottamassa
menewäan,
fuott
näissä
kerottu
atkutawuen
appimahan
Pojolahan
pakewi,
Pohjolasta,
katsajoa,
talahon.
Missä
kainalossa".
karbun
käpyjä,
silmän teitä
luistaellas.
wuotamassa,
kipuja kiwistaman,
Wainölan
syötty
surmattuwan,
lisujoita,
lalkumiehiä
perältä
luvilla

tawalla, kun
Kalewata
jättiläisiltä
asioista
merien
Korottomassa
menewar.ään,
souti
näistä
kerrottu
alkmawuen
oppimahan
Pohjolahan
pukewi,
Pohjolasta
katsoioa,
talohon.
"Missä
kainalossa,
karhun
kahyja,
silmanteitä
luistaellos.
wuotamassa/
kiwia kiwistämähän,
Wäinölän
syötti
surmattawan,
riisujatta/
Jakku miehiä
periltä
lv'villa



Siw. railla on: lue:
■73
76
95
97

111

118
122
123
127
131
134
143
154
157
172
173
174

175
179
189
199
203
208

27
21
20
18
10
25
29
19
17
1

16
17
18
21
18
6
5
4

16
23
21
8

17
25
26

Kerwcn
Wallan
Päiwällä
sanojansa,
sanoa'
muienki
muntaos
Siiry
tolellc,
kulla,
tienkawia:
"Kesän
T>räswöihen
Etsitahän,
sillon
Panko
Kylän
kunnioiksi.
Kutsuoloille
Ilossa
Riki
Kyyn
Ilmarisen:
Oipa
meillä

Korwen
Nillan
Palmalle
fauojanfa,
sanoa,
muinenki
muuttaos
Viirry
totelle,
kuulla,
tienkäwiaä:
Kelan
Teräswöihin
Gtsittihin,
sillan
Pankko
"Kylän
kunnioiksi."
Kutsuloille
Isossa
Reki
Kyyn
Ilmarisin:
Olipa
mailla,

Soisessa Jaossa.
27
33
35
38
56
6?

133
135
139

13
24
19
4

23
8

21
22
15

Poikueni
Purrta
kaiketi
woikerrehti,
roikkauwan;
yötä,
lipunen
Pyhki
pannu

"Poikueni
Purtta
kalkitse
waikerrehti,

!autt>an >
työtä,
lipuen
Pyyhki
pannun



Siw. railla on: lue:

140
145
150
153

156
157
158
161
157
168
169
173
132
184
18?
190
193
196
198
200

204
206
210
212
213
218
228

232

233
234

15
17
19
3
9

SO
24
12
25
28
27
27
14
11

9
24
10
1

17
16
2

13
25
24
7

12
25
18
6

17
5
8
5
9

17
18

päälle
luomoa,
ZLiekäame
laskimilla.
Kul'
Hyss'
Kannu
lanne
päywyen
kultarenkahaista
kumattowaksi,
tulessasi,
Hanki
Waskipojahan
wierteteli:
muuttelehon,
wirko
kartanahon,
maa
wirko,
Länti
Kuu
Kiwät
Kamalaista
milläsäkaan
Wainamöifelle
Arwaos
tuonekkana.
aiwinaisillllhan,
wirko,
tulkelmusta,
Lika
kerralla,
Walmitti
pili»
nuoloj»

päällä
lumoa,
"Wiekaäine
laskimilla."
Kul'
Hyyss'
Kanna
tänne
päiwycn

kaularenkahaista
kumottamaksi,
tullessasi
Hanhi
Waskipohjahan
wieretteli:
muuttelohon,
wirkko
kartanohon,
ma
wirkko,
Lenti
Kun
Kiwet
Kainaloista
millänsäkään
miehelle
Awaos
tunnekkana.
aiwinaisillahan.
wirkko,
tutkelmusta,

>Eikä
kerällä,
Walmisti
piiliä
nuolia



Giw. railla «n: luel

235

236

237
238
239
240
246
248
252
254
257

261
254
265

266

273
274
276
278
281

284

285
286
237
288
292
293

294

14
SI
9

12
21
25
2

11
7

23
15
28
4

28
32
22
29
SI

3
16
10
2

21
Zja4
15
26
7

21
9
7
8
5

34
11
29
7

miimmen
145
luotatoita,
Kalohauat
tuwitteli,
jourottama.
suotamahan/

unn
weritohusta,
Lähin
ui
Viirassa
Turkissa
palaneita
umcntoloinen/
kirjokorjan
et*
12.L. w.wakoeki,
SBtljo()in
mmutellate,
iuowu
pithoin
86.
Meni
Hiirrotitko
suoli,
warashattarani,
Näillä
lumisen
wutkan
luppahun
kannun
Manteoelle
Nutatkunnan
804.
purjenpuun

wnmmcn
245
lnotoloita,
Kalahauat
tuuwitteli,
jttotottaracu
soutamahan,
uutti
werituhost»,
Lahtn
ti
Wirrassa
turkissa
palanneita
umentolainen,
kirjokoriin
en
13. L. ra. wakoelk,
Witjohin
muutellatl/
iouwu
pitohin
85.
Mene
Plrrotitko
souti,
«arwashattarani.
Niillä
lumesta
mutkan
Nippahan
kannuin
Manterelle
Tuhatkunnan
804.
purjepuun



Siw» railla «n: lue:

294
299
300

301

302
304
307
310
312
313
817

320

16
9jall

16
18
20
4
7

12
32
25
9

29
15
13
27
35

Tuuro,
sampu
sulkiaksen.
T>läswyössa
Kulkemat
maisen
suotaoho
kaareni
386.
iskuksen
Winri
Turjalta
Satahanki
ahti
Nohjan
aisahin

Teuro,
sampo
folkiakin.
Teräswöissa
Kulkiwat
maisin
foutao^o
kuoreni
336
istuksen
Wieri
Turjasta

Satahanka
Ahti
Pohjan
aisohin

Muita pienempiä »virheitä oikaskoon Lukia itse.
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