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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,

Kalewala» Toinen Osa» 8
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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,



116

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,
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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,
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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."

Kalewala. Toinen Osa» 9
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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.



139

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,



147

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.



159
©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",
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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.



172
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,



173
«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.



175
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.

Kalewala. Toinen Osa. 12
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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
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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,

Kalewala. Toinen Ofat 13
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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.
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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



210

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,



218
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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