
EINO LEINO (1878-1926)

Nocturne

Ruislinnun laulu korvissani,
tahkěpaiden paalla taysi kuu;
kesayon on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsan tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon paiva hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamonja varjot veen;
niista sydameni laulun teen.

Sulle laulan, neiti kesaheina,
sydameni suuri hilj aisuus,
uskontoni, soipa saveleina,
tammenlehva-seppel vehryt, uus.

En ma enáě aja virvatulta,
ompa kadessani onnen kulta*;
pienentyy mun ympar elon piiri,
aika seisoo, nukkuu tuuliviiri,
edessani hamarainen tie
tuntemattomahan tupaan vie.

*omani on Hiiden vuoren kulta,
(Talvi-yo, J 905)

Hautalaulu

Levoton on virtaja vieriva laine,
meri yksin suuri j a meri ihanainen.
Nuku virta helmassa meren.

Tuuli se kulkee ja lentavi lehti.
Onnellinen on se, ken laaksohon ehti.
Nuku lehti helmassa laakson.

Paiva kun nousee, niin sammuvi tahti.
Ei se ijaks sammu, ken elamasta lahti,
Nuku tahti helmassa paivan.

(Laulu niiytelmastá Meiram, J 905)

Lahde: (CDlevy) Vesa-Matti Loiri: .Eino Leino ",
Kauneimmat runot nyt savelin tulkittuina,
Fazer Musiikki Oy, 1994

Nokturno

Hlas polního ptáka tiše připlul k uším
úplněk se houpe nad vrcholky klasů
na dně letní noci vlastní štěstí tuším
kouř v údolí voní trávou zašlých časů.

Pláč a smích a vzdech má píseň nepřinese.
Ukaž bloudícímu cestu v temném lese
nachový dech mraků až v nich slunce vzplane
modré horské větry k spánku zkolébané
vůni zimolezu vodní kouzla sní
pak se teprve mé srdce rozezní.

Zpívám tobě, kterou si mé srdce vysní
panno z letní trávy, jsi má tišitelka.
Nepřestal j sem věřit, má víra je písní
je jak svěží věnec, bujná mladá znělka.
Bludičko mých scestí, mám teď dobrou vílu
tuším v dálce horu a v ní zlatou žílu
moje žití kreslí stále užší kruhy,
čas se zastavil a setřel staré dluhy
potácím se v šeru padám, ale věřím
že má cesta vede k otevřeným dveřím.

Věčné usínání

Neklidný proud ve vlnách zalká
v moři je samota láska i dálka
spi proude v moři se solí.

List letí dál jen vítr dul
údolí snů kdo obejmul
spi liste v klínu údolí.

Na prahu dne zbyl hvězdný prach
zesnulí spí ve vzpomínkách
Spi hvězdo, den už nebolí.

Zdroj: Viola Čapková: ,,Největšífinský bohém Eino
Leino ",
Světová literatura, Č, 4, roč, 1992



Eino Leino: Tuijotin

tulehen kauan
Tuijotin tulehen kauan,
liikuttelin lieden puita,
ajattelin armastani,
muistin mustakulmaistani.
Hiilet hehkui, kuvat kulki,
ajat armahat samosi.

Liiteli suviset linnut,
keikkuivat kesaiset paivat,
poski hehkui, suu hymysi,
silmat muita muistutteli,
Vierin maita,
vierin soita,
vierin suuria saloj~
Salossa savu sininen,
savun alla armas rnokki,
měkissa ihana impi, ,
kultakangasta kutovi,
helrnellistá helskyttavi.

Kelle kangas kultaloimi?
Haiksi metsan morsiolle.
Kelle neiti naatarinta?
Hiihtaialle hiiden korveň:

LEGENDA

Oli Herra ynna Pyha Pietari
ne maata merta muinoin matkasi
n11n kerrotaan he kesaillan tullen
myos saivat Suomen maalle siunatulle.

He alle istahtivat koivupuun
mi kasvoi kaatamalla salmensuun
ja tavan mukaan pikku toraan jalleen
sen Pietari alkoi talleen:

LEINO
he joutuivat

"Oi Herra mille maalle jouduttiin
min kansa koukkuselka koyha niin
maa karu, kallioinen, pellot pienet
ei muuta elamaa kuin marjat, sienet"

Mut Herra hilj akseen vain hymyili: '0' ..
MlII ...•"Voi olla maa Is-<:lSu ky Lmak í.n •

ja vilj a ~ ..kasvafrJv í.klceLěrnm.í.n7
mut kansan sen on sydan kaunis, lammin."

Nain lausui Herra hymyillen hiljakseen
ja katso, tumma hohde peitti veen.
Suo, kuivi korpi, kaatui metsa, aukes
ja vainioilta roudan valta laukes.

pois Herra kulki kanssa Pietarin
mut kerrotaan kun illoin kesaisin
sa istut koivun alla, on kuin taalla
viel liikkuis Herran hymy vetten paalla.

Ei hyvá hylatyn kauan Sanat: Eino Le í.řió
liikutella lieden puita. Savel: Kari Haapala
Vesi silmihin tulevi, Laulaj at: Mustarastas
páá kasiin tuiskahtavi,
kurkussa korina kaypi,
sylkytys sydanalassa,

Eino Leino: Syystunnelma

Teit oikein ystava ainoo,
kun luotani laksit pois,
sun rintasi nuori ja lammin
mun rinnalla jaaťynyt ois.

Kas maantiella kalpea kukka
lumipalvesta nostavi páán.
Mita vuottelet kukkani viela,
on aika jo painua páán,

,, , ~ ~ .•
Tuhat'áatosta sieluni tunsi,
sen vaan mina rnuistaa voin:
oli tiellani kuihtunut kukka
ja sen peitoksi lunta ma loin.

Eino Leino: Marjatan lauiil

Keinutan kehtoa,
laulatan lasta
vaulussa vernmelpiiun.

--------- Nukkuos tahtia katselemasfá,"
Eino Leino: Aamulaulu.. . vaipuos kuusia kuuntelemasta,
Kaiu, kaiu laulum, uinuos aitisi lauleluun
kaiu korkealle, . uinuos keinuhun ve~ělpUi:irr- .
aamu koittaa, aalto kay JO
rannan raidan alle. Ihmiset emollesi kantavat kaunaa,

saanut en kylpya,
saanut en saunaa. _
Pysty on kulkea pyytějan tie,
sulleko loivempi lie?
Pakkanen viiltaá,
kuun sirppi kiiltaa,
kuolonko kulkuset sois.
Hengitá, halla, kohtalon ~
hengita orponi onneton pois.

Nuku, nuori sydamein,
nuku nuorta unta!
Katso kuinka havajaa
koko luomakunta.

Lenna, lenna lempeni,
lenna yli vuorten!
Ei ne esta vuoretkaan
lernpimista nuorten.

NOcrURNE
_/

uislinnun laulu korvissanl,
ahkapaiden pilina tliysi kuu ;
esi.:-yqn on onní omanani,
askísavuun laaksot verhouu.
n ma iloítse, err sure, huokaa ;
utta metsan rummuus mulle tuok>

, ~.. '" ~:'.
.puunto pílven, -r.::"" pih:. hukkuu
siínto vaaran tuulisen, mífnikkuu,
tuoksut vanarnon ja varjot veen ;
nHsti sydimenl laulun teen.

. -
Sulle Iaulan, neíti, kesiihdÍla,
sydam<ni suuri hiljais;"u.,
uskontoni, soípa siveleini,
tammealehvš-seppel vehryt, uus,
En ma enaa aja virvatulu,
omani on Hiiden vuoren kulta,
pienentyy mun ympir' elon piiri;
aika seisoo , nukkuu tuuliviírl ;
edessšni hamarainen tie
tuntemattomahan tup •• n vie.

(falvl,G, I,0S';

NAIN UNTA KESASTA KERRAf\

Niin unta kesiistli kerran,
kuinka paístol piiva Herno,
paistoi mulle, paistoi muílle,
;paistoi koyhankin pihoille;

vihen( tuhannet y~~t,.
sínersi sataiset; jirvet,
lloltsl ihanat nummet,
tarinoivat metsan tammet,
puu pohell, kukka kuuH -
koyhi sen todeksi luuli.

Luulí tullehen keslinsii,
aukaisi povensa auki,
suven hellšn hellítellá,
n;"an Iintujen ilolta -
vingahti víhainen tuuli,
ulvahti saloila hukka, '
taivas vi.U;i talven lunta,
kyla kylmiii sanoja,

En m~ kerran sen peň.tli
lie nahnyt Ices.isti u~ta_

. ($a" Ja ybl 1•••1•••• I ~,,:

Kansan valta
Kansan valta kaikkivalta,
Suomi yksi ylta, alta,
kansan mieli, kansan kieli
valtioiden valtapieli,
seisoo Suomi niinkuin vuori,
Suomi vanha, Suomi nuori.Keinuos, kehtoni vemmelpuinen,

mu, tuu, tuutilulla.
Tuutios, lapseni tuirctumen, Laki turva miehen, naisen,
tuutios, armahuinen, n(1urust'1i~ vapaus kansan, kansalaisen,
Uinuos nnhalle rakkauden ihmis-arvo maassa mahti,
Taisi jo Unetar tulla. . kansa~ v~lta k~~an vahti,

maa ei orjan eika herran,
mutta heimo vapaan kerran.



LEMMINKAISEN AIT!
('fq"tIlAA~:Si\ t ~~7)

Tuíma on tuuli ja pimeii on taívo..
suuri onuÍapalla 'aaltoj~n raivo, .
:b-jt~,on .tyyni ja selkea vaan. .

k'úsS~ mun kotkani kulkeekaan?

Joudu jo kotihin ja lentosi heitii!
Taikka jo ajeletkin aaltojen teita,
poikani pieni ja hentoinen.

Lahti on tyyni ja rauhainen.

H~iti jo haukkojcn sotakisat kerran!
Kustapa lčytanet itsesi verran,
poikani suuri ja kaunoinen?

Lahti on tyy.ni ja rauhainen.

Anna jo páaskyjen rauhassa lentaal :
Tuostapa emollesi surusanat entáa,
poikani synkeá, syyllinen.

Lahti on tyyni ja rauhainen.

)
Ihmiset pahaks sinut parjaavat mulle
paha lienet muille, mut hyva olet mulle,
poikani lernpea, puhtoinen.

Lahtí on tyyni j::. rauhainen,

Ulkona ulapalla myrskyt ne pauhaa,
tiiiiIlii on Iámmíntá, taalla on lauhaa,
lahti on tyyni ja selkeá vaan ..

Laske jo lahtesí valkamaanl

VAINAMOISEN LAULU

Ei .i1oja rnonta ihmisl.pselle suotu:
yks kevaan riemu
ja toinen kesan
ja kolmansi korkean, selkcšn syksyn riemu.
Kynw, kylvaa.
korjata kokoon,
lev~ta vihdoin rauhassa raatamisestaan.

Ei SW"Uj.monta íhmislapselle su~tu:
yks sydamen suru,
elon huoli toinen
j. kolmansl korkean •• nkaran kuolcman suru,
Ystavi pettaa,
diima jiitw,
tailca on ainoa sankarín tyo seJdi tarrno ..

lVUJtS law"si.rtsiis mína, jolle on 'kaJ;ltelo suotu
riemuja muita ' ' . I

j. rnurheita muita ř

Talda en lukea tahtiii taivahan kanncn,
en lcaloja meren,
en kulekia nurmen.
Laulan ma siis, mit' on ihmiscn laulaa suotu.

Ei sovi urhon tietoj •• taitoja laulaa,
eí esiintuod a.
Sanhrin sopii
Iaulaa vaan, miten vaíhtuvi vuodet j. viikot,
miten kipiniit syttyy
ja j"Uecn s.mmuu
j. kuinka kulkee kuolon j. claman lili.

Kaikki on muu vain valketu taivah.n lcaaren,
lcatinkultaa,
laineiden l;;ikkyii.
Saohrin laul •• sopii niinkuin med,
suurena, pyhana,
peljiittivana -
lempeena niinkuin lepaava yo yli maidcn.

Mont. on laulua. monta myos laulujen miest;;.

Y!csi on laulu
ylitse muiden: .
iluhisen, aattehed, luonnon Ankara laulu.
Kan"t katoo, ,. .
ei kata. mahti,
jonka on laulanut m.htaja heimonsa hengen.

CK>nf'tuluu.. "0'

J MUA PELOTTAA
('lIIlHrj{::r~rJ Vl~{ii.) lit00)

Mua pelottaa, mua pelottaa,
mua pelottaa tama eramaa,
mua pelottaa nlima .ihmíset,
nami katsehet :';
miJli oudot ja kylrnát ja kylliiiset.

LAPIN KESA

upisu kl,ill.i kukkii ~o~u~
mu, ruchc, ohre, vaivaUkolvut.kin.
Tuoť clen utdlut ma usc"Uti,
kun 1u.tson ~ tlnan niheisiin.

MW mcilll k.aiJdůbunis ublOO kuolt.1
ji IUurl IWkutua aJ..h.aisccnl
Mik.s mcilll nim on monla miclipuoha}·
Miks v~ k2yttJjit bntdecn?

:!:n tunne m;) muita,' en itseain.·
Mi>ten oulojcn joukkoon ma. jouduinkin
Toki jossakin muualla parempi ois?

J;~"'. ~tQah • .''''Kun húcáta VOl:! • .r

tai nukkua, nukkua Auorena pois!

nain? Milu micsu tUlI1lWklci •.U.•WIUU

"'.\.li'l hcLnu.- - micstl tciveea losia;,;., •
nUeu' aaneen, tumeen miC"StJ..,kailůů mUlUU
ta.i kcskcn loimia.nsa katkcu?.: .

.'
Muualla tul~ ~Y1 harmuhapKt,
vanhoWa behkuu hengen aurinko. '

. MeiU' ukkoina ;o lynQ-y J)'1iI1p$Cl ~
ja nuori mles on haulUll valrois;O.: Oi, vieraita oomme me ihmiset

•kuin eri tahdilJii syntynehet,
. kuka kotoisin kuuhuen helrnasta on,
kuka auringon,
kuka aivan, aivan on koditon.

I.minl itscl Miksi n1itl mieuril
Se: mcrltki vuha.isen on nnhuudcn.
Miks Kuru k.\skyl en velen vietin,
vaan Un~in kchraloita buok.ailcn?

On vasu.us vain yks.i: l..apintůvi:~
Sil' aatdlc:~ mleli apevtuu,
On lyhyt Lapia Iinnunlaulu, huvi
j.a kukk.ain kukoi,nw ja/ic~u(lluu.

• c ,

Mut pit.kJ nin on talven nlu: Hetken
LUll' aanccllcvahut kuln lenncnaan,
kun uu ne a.1ka.a aurinkoUco rc~en)
j.aj1n.avat je jaiscn upinrnu.n. .~ ,

J v..r(.~,..f"" ,; I,f) ~

Miná lápss;>ngn,koditon laakscissa maan,
min a Í1~n'~úihiihdán ja' riarnái1 n vaan,

t ~.., 'v..\. . ~
rnina sydántá etsin; mi syltilntais,'-'~--'-~--
[oka luokseni jáis, .• ~. . •
yo vaikka mun ym'parthamartiiis. Oi, valkolinnut,. ",icrut Lapin kwn,

te suuret uncct,. tciu tccychdln!
Oi,ucne jukll, lehkU u:ůll pe •••
jen muutartekin maihin (tcluJ

Miná etsin suojoa ítseltain
ja omilta hulluilta mictteilfain,
mua pelottaa nárná ihmiset,
námá katsehct,
mut enin mun syčmeni syvyydet~;

Oi, oppi cnakaane iouucniua1 .
Ne lahtee syksyin, patu kevaisin.
On meidán rannoil1a.mmc r.auhaJluta ,I
ia turu,isa on rinnc tunturin.' .- '

Havistcn hallů ilm.an lenu.kllud
Tckoialuoltu,ma.i.taval&isku.! ~ .,
Mut ta1vm poistunccn kun tUill ~nc.
ma rukoileo, ma. pyydtn: paJa.tba!

PYHÁT ON PIHLAJAT PIHALLA
(MAAUS"\JUIJ ",,,uLvl'A ~,,)

Pyhá\ on piblaja\ pihal1a,
pyba on kukka piblajassa,
marjaset sitai pyhcmmat.

~.MUISTATKO VJELA SEN VTRRW

Pyhá on ku us ikon kákěncn,
pyba on suvincn ilt a,
pyhet;'pi Juhannusjuhla.

. Pyhát on immen buuhcn marjat,
, pybat on ruusut neien poskcn,

pyhin puhtaus sydámcn.

Oi, muistatko viela sen virren
[otalapseaa lauletriin, .,
kun yo.liki ikkunan liikkui
se virsi se viihdyrri niin.

Se antoi rintahan rauhaa
se uskoa unchen loi - •
jos muistat vida sen virren,
nyt bula, laula se, oii

Puukko lyčtiin pihlapuubun
suvi-i1taman sulossa,
kevatlinnun kukkucssa.
Poika julma ncion nuorca
micllytti mctisin kielin
alla pihlajan pyhaisen
aiti vanhan nukkuessa. HAUTALAULU

Levoton on vlrta ja vieriva laine,
meri yksin suuri [a meri ihanaine n.

Nuku virta helmassa meren.-

. HYLJATY~ VALITUS Tuuli se kulkee ja lentavi')ehti.
Onnellinen' on se, ken laaksohon ehti.

Nuku lehti hclmassa laakson.·

lllalla kavelin makangasta pitkin,
kankaalta kimpuksi kanervia kitkin.

Pah;a 'kun nousec, niin samm,uvi tahti.-
Ei se ijiiks' sammu, ken elamasta llíhti.

Nu~ tahti helmassa paivan.
(Laulujlt. nlytcJm1stl Mdnm, I,O$'

Y6 olí ihana ja tuulosel nukkuí,
kukkasCl tuoksuija kiik6sel kukkui.

EINOMiksi mun sydameni synkaksi saikaan? -
MuislOni lensival huoruuden aikaan.

HAN GEN LAPSIA .

Paamme pa;;lIa
taivahan uhka;
laulun lippaassa
tunteen tuhka.

Y,Ossii. h.ngella
yhtyi tiernme,
Hangen lapsia
Lapista Iiemme.

(H~la, I'OS

Katselin klidessani kankahan kukkaá --
impea muistelin tuuheatukkaa. tElNO
Maáhan ma kanervani kauIŮhit heitin -
noinpa ro~iI~rli~inl!l:~!.~.<l.l}<!.l!.peitin.


