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IWeidän rasteriamme mustin muisto pimentää tätä nerosta säkenöi-
wää ninoeimaa, ja seu pinienuon on runoniekan oma synkimmän synkkä
fobtalo »eynyt wielä mustemmaksi sumullaan. Hänen Voimallisen hen-
kensä lviimeinen luoma on tässä tarjona aikalaisille ja polioille nouse-
maisille. Se ei ole hautakummun päältä tarjottu muistinis-lahja; se
wielä olisi lobdutustn. Mutta rinnatustei! niideu kammioin kansia,
niisiä Suomen pääkaupungin Väsyneet henget saalvat rauhassa lelvätä,
on iama» Lappivikin rannalla töilläkin kammioita, jotta, »vaikka »valoi-
sammat, eiwät kuitenkaan saata usein luoda waloa hautojen siwuitse
eksyneiden henkien pimentvneilln ajatus-syVyykiiin.

Ihdessä näistä kamottawistn kammioista, jotka owat aiotut meiltä
poistemmatuille, ivaan ei lvielä kuitenkaan kirkontarhan asujiksi pääs-
seille, on tätkekty meidän näkyivistämme, >vait'k'ei sentään meidän sää-
listämme — Stenivall, Kiwi, Häneu likeisenä naapurinansa ou siellä
lamassa paikassa, samassa mielcnlilassa, Daniel Hjort°in nerokas
luoja. Se ei ole aiwan Vähäinen alla niin Vähäiselle maalle kuin
Suomi, että «e saattaa kadottaa kerrassaan kaksi »iin riknslahjaista
runoilijaa.

Mutta ios onkin meidän maamme ollut niin rikas että 'ilta on
woinut ladota lat»' ienwertaista runollista benteä, uiin se kuitenkin on

toiielta puolen towin kövbä ollaksensa tuntematta katkeraa kaipausta.
Se hämärä, johon nämät mcleminat runoniekat owat hukkuneet, tekee
tämän kaipauksen wielä tuntuivammatsi; sillä se ikäänkuin ennustaa ja
uhkaa, että ie ihmeellisesti loistama päiwä, jonka Suomen lainan runo-
henki on Viettänyt ja elänet wiime-iuluueinn Vuosikymmeninä, nyt on
yleiseenkin muuttmva hämäräksi. Mitä Suomen kansalla oli säälaivaa



Vanhemmalta runoniekka-pollveltaan, sen se o» melkein lviimeisecn täh-
teesen asti iaanut. Ia kosta nyt uudetkin kanteleet murtuivat nuo-
remman pclivikulina» woimallisimuiissa käsissä, niin on aika että täällä-
kin walmistautaan ivastaan-ottamaan tuota runouden rauta-aitaa, joka
jo kaikissa muissa maisin 'etä kansoissa on kohonnut jalompain aika-

kausien sijaan. Grittäin wäkewä-henkisissä kansoissa on i-htähyivin nähtr
ihnieellinen ivoima, soka lakastuneista ruuo-lvaiuioista taas tuottaa il-
miin uuden, rehoittaivaiseu wiljan, Ructsissaki», jouta esimerkki meitä
niin likeisesti kajoaa, on tämä yleinen tokemus käynyt toteen, Kenpä
siis uskaltaisi iväittäii että Kaleivalan ja Franzenin maassa ei tule

nähtäwätsi uutta todistusta niheu. '.Vlutta warmemmalla tui,! toiivolln
me emme tuitentaau saattane sitä odottaa.

Mutta ennen tuin muisto hänestä, josta miuä uämät riivit kir-
joitan, ennenkuin Kiweu nimi woifi pimentyä hänen maanmiehillensä
selittämättömäksi, iitä ennen olisi »teidän tuleivninen kohtalomme pi>
mentyVä paljon svnkemmätsi hämäräksi, tuin siksi, joka nyt on alkuun
päässyt. Enemmin kuin tähän asti tulee Vasta myönuettälvätsi että hä-
nen runo-intonsa useampaan kuin yhteen tiehen on jättänyt umpeen-menc-
mättömiä jälkiä rnno-ivoimansa woitto-retteStä. Ia semlnoiseen pää-
tökseen tumminkin oivat epäilemättä kaikki vhdistyivät, että Kilvelle,
ninä runouden lajissa, johon tämäkin teos kuuluu, uimittani näytelmä-
runoudessa, meidän maassa näille pniivin saakka ci ole tehonnut Ver-

taista, jos ivaa» anvostelija fuopi täyden arwo» kaiken dramallisen
runouden päci-perusteelle, runoilijan monipuolisille luonuonlahjoille.
Minä puolestani tunnustan peittelemättä ett'en näytelmäkirjallisuuden
sankareissa tunue koivin monta, jotka ivoittaisiwat Kiiven siinä suhteessa.
Näin päättäessû! en ole muistamatta, että ivarsiulin dramallisesia
runoudessa siwistvs on wälttämättömä» tarpeellinen, 'irvistys, jota Val-
mistelee runoniekan luounonlahjan luomia ja ivalaa ne täydelliseen, tai-
teelliseen muotoon. Alutta sen tiedän myös että „i tusen former trifs
det stöna"; minä tiedän että Äelivederen Apollonin ja »!aol'oonin kuiva!
owat keskenänsä yhtä erimuotoiset, tui» Pindaron ja Sosokleen runoel-
mat eriluonteiset. Ia etenkin tahtoisin tässä huomauttaa tuota aiwan



epäilcmätöntä seikkaa, että runoniekau suuri lucnnonlahja, ''illoin kun
ien on täytynyt tulla toimeen ilman sitä siivistystä, jonka tirsa-oppi
sekä seurallinen kansiatävuti suo»vat onnen ''vli-lapsille, ykfiutin joskus
on luonut nerollisia teoksin, joiden Vertaa ei paljas iiivistys ja oppi
kosknnn olisi inancet aitaan. Mtäbvlvin tniu Kaleivalan nimettömiä
runoilijoita »vedetään esiin tämän lauseen todisteeksi, yhtähylvill sopii
iiihen Kilventi» nimi. Katsokaamme kuinka paljon hänen runohenkeniä
on luonut toivimmassalin maallisessa ahdistuksessaan, uiin tottapa »lci-
dä», jotta olenime taswatulsennue alvutll saaneet täyttää kaikkia silvis-
tykse» '»omin keinoja, tulee wielä uöyremmin tui» muulloin tunnustaa,
että me olemme scmgeu Vähässä määrässä tehueet, mitä meiltä olisi
ollut oikeus Vaatia.

Kiwe» ulkonainen tila täsiä inaailmnsin on tuitenti» inilyttänrt
dnnen runcyeugelleen ehtvmättömän woimau läyteen, joka meiltä muilta
enemmän tai Vndemmiu puuttuu. Hänen henkeniä ei ollut iviernnn-
tunut pois knnsnstn; siitä svystä tuntui hänen runcelmissnnsa, sniuoin
tuin jnloimmissn wiini-lnjeissa, lvoimallisesti knswinpaikan tuore haju.
Hämmnstottnivn on nähdä millä ianaiu Voimalla hän usein luopi
elämää henkeä runoellnihinsa, ei ninonsti lucnnonkinvausten, »vaan nivös
ibnllssvdäme» tunteitten suilleen. Tämä lviebättälvä dramallinen °a«
uai»-»voimn ilmoittaa itseniä mvös tässä Margaretassa kohtn ensim-

mäisissä sanoisin, sn inmallaisin taivaina'! tibeässä cdcmpänäki». Nä-
mät ivcimalliset sanat ja niin mvös koko se mieli-ala, sota tästä runocl-
mnstn puhuu, on tniku Suomen knninn syivinunästn sydämestä, 'Ydä-
mestä, jonka rakkaus on ohtä »voimallinen tuin ien iviyatin.

Muutenkin on lämän rnnoelmn» koto peri-aatos iamallaista taitua.
Siitä svvst-ä ei ole belppo päättää midi» lilotkaa» näytelmäkirjallisuu-
dessa se o» asetettaiva. Tuosia ta,umot!a»vas''a teossa, joka tässä liit-
kuivien Hentilöiden mieltä kuohuttaa, ei heillä ole mitään viallisuutta
— paitsi vhdellä ainoalla — Vieläpä on se teko jo tapahtunut ja tehtv,
Eipä ivci oikeastaan olla täsiä puhe sisälliieslätään teosta, s. o. muut-
inniisista näytelmän henkilöiden mielentilassa, ivaikka kyllä tuimia tun-
teita tragillisclla tawalla heissä on riehumassa. Kenties woiwat tui-



lenkin todellisesti dranialliiet kanssapuhcet, joista tuon sydäntä-sorta-
waisen ulkonaisen tapabtuniau waitulus kajabtelee, olla jonkunlaisena
Vastapainona niille puutteille, jotka drama taiteen tieteellinen 'ilma on

hawaitieiva tässä merkillisessä runoelmassa. Totiicsts dramalliuen paitsi
'itä on warmaan lummiukin se ihana pyrintö solvilutsecu tässäkin hir-
«eäsiä tilas'a, jota myös muissa Kilven teokllssa kajastaa kaikkien !«>

mujen läpi, Kuinka ouuellineil oliiin, sos samallainen luleivaisuudcn
kajastus '°a!li'i Virvon »vielä sotain ,<tiwen »voimaltiseu neron luomaa

Mutta synkkä f»»!» on meiltä taiten toiwon ijantnilkiiek'! peittänet

krellr. O/tzii»»»,



Margareta,



Henkilöt,

Conon, wauha ewesti.
Margareta, ..,

~

« , , banen tvttarenia,
Kaarina, j
Anian, nuori upieeri.
Matti, Cononin palwelja.

Tapaus on luomesta, Tampereen tienoilla Toukokuussa 1808.



Maantie ja metsäinen seutu. Perillä kuvine» ja kantoinen mäki ja
mäc» harjulla mäunislö, — Kaarina tulee oikealta.

Kaarina. Msin.)
Margareta! Missä wiiwyt? Minä en woi enään Vartoa tur-

haan, eihän kuulu miestä sanommensa kaupungista. — Oi sisareni,
kuinka taidat Viipyä, kuinka astella noin hueleteuna sinä, koska
en saa hetkeksikään rauhaa minä"? Ihailetko tämän illan kauneutta?
Ouhan se ihana ja lauleleiuathan pienet linnut, mikä metsän tut-
kaimilla, mikä lennellen kirkkaan taitoaan alla. Ah! iloitsiupa Nii-
nakin ennen, kilivait laulelin ilman siiivitetyn lauman kanssa, koska
tyyni aurinko aleni, Pallistaen Valkeita hattaria kiiltaruskollansa.
Mutta kolkot owat päiwät uyt, murehtien kallistaa päänsä Suo-
men kansa, koska hädässä ou kallis syuuyiumaa; ja siitähän ei
löydä sydammen! rauhaa. — Margareta!

Margareta. (Ulkopuolella.)

Tässä olen, sinä leivoton.

Kaarina.
Hän tulee. Kas, enkö tahtoisi omakseni tuota suu lempeää

tyyiiettäs, oi tyttö? (Margareta tulee wasemmalta.) O! Margareta!

Margareta.
Miksi tuskittelet!

Kaarina.
Miksi kysyt? Hiuunhan powefi sywemmin kui» toisen täällä

pitäisi tunteman wawistusta Vaarasta, joka uhkaa meitä. Mi-



2

nulla ei kuitenkaan ole yhtään kultasta sodan kidassa. Mutta
sinun Anianis, missä on hän?

Margareta.
Lujassa linnassa Suomenlahden liepeillä, jossa tykkien ukkoset

pauhaa ja rautaisia rakeita tuiskuaa. Kauuis Aulan, sespa näkisin
kasivois »uälkkyivän kerran saivun hämärässä tulisateen paistaessa!

Kaarina. (Tarttuen molemmilla käsillänsä Margaretan käteen.)

Ia minäkö torelisi»? Enhän torelekkaan ivaan hieman tuis-
kahtelen, armas Marketani, tniskahtelen minä hälläkkä; mutta ah
näissä murheissamme! Ia minäkö torelisin sinua, joka lemmit ja
suosit minua kuin äiti; ja kaikkiahan täällä suosit. Mutta ainapa
toki ylewäminin ja lempeämmin katsahtelee kuivas siitä päiwästä
asti, jona lempest tunsit ja annoit urellesi kätesi ahaa, eikö
huomaa mun silmäni?

Margareta.
Ah, sinä luulet, että tunsin lempeni Vasta silloin. Gi niin.

Se liekehti jo polvessani ivuosia, mutta kätkettynä kaikilta ja tar>
kiinmin häneltä, joka itse liekehti, nuori Anian, mun tähteni toiwon
ja epäilyksen ivälillä. Sen silmän! kyllä näkemättä näki, waan
en antanut hänelle toiwon piirtoakaan, olin Päättänyt etten sitä
koskaan antaisi. Kas kun minua pidätti kummallisten tunteitten
jäykät kahleet. Mutta sodan ilmoitus tuli, loime ihana sielussani
muu ivoitt! iväkiwalloin, ja minä tunnustin mun lempeni. Ah,
en ymmärrä kuinka oli laitani! Mutta minä tahdoin autaa paraan
aarteen! täällä uhriksi isäinmaalleui ; sillä Suomi sa Anian he
oliwat minusta yhtä, ja minä — cl!» saiikarin morsiau. (Peittää
kainolla hymyllä fiiniänsä.) Ah, minä itsehän lempeil! tunnustin!

Kaarina.
M! soma, ihmeellinen hetki; le oli sitten aamu tahi päiwä,

tahi illan hämärän-aika!
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Margareta.
Eräs Pohjolan talwi-ehtoo ihanampi kesän iliaa Edenissä

aina iuuistossaui Väikkyy, ja teki sen leminen Jumala, koska Ania-
ni» silmä sädebtie» mulle on»e»sa ilmaisi; sa »ne syleilimme kih-
lattuina toinen toistamme. Kerran, Vielä taksi me kohtausimme,
mutta emmehä» kolmatta enää» ; häntä kutsui pian Vartijaksi koto-
maa» porteille uhkaawa sota.

Kaarina.
Minä muistan jäähyiväishetken. Ia silloin, kuinka oli hän

rakkaudesta palawa ja kuitenkin kuinka olentonsa, käytöksensä jalon
sankarin! Ia lujasti syleillen hän heitti sun äitimme helmaan;
mutta ah, mahdatteko te wielä kerran syleillä!

Margareta.
Niin toilvokaantme.

Kaarina.
Mutta woi ses bän kaatuu!

Margareta.
Jos hän kaatuis, niin itkisiupä, kaiken ikäni bäntä kaipaisin,

mutta kaipauksen! henkäisi kuin suivilehdossa länsituuli; silla hän
kuoli urojen kuolemau. — — — —

Kaarina.
Mutta elääp! hän kuitenkin ja on kerran »viettäivä häänsä

meidän kartanossa, häänsä riemuisat, hän komeana sulhona ja sinä
tnorstanna ihmeen-kaunihina. (Taputtaen käsiänsä,) Ah, ab, kuinka
lystiä silloin, sisareni, kuinka lystiä! — Mutta ah ja ivo!! Koska
hulluttelen toiivossa näin, minä ivallaton, juuri silloin, juuri silloin
kärsii hän piinaa kowempaa kuiu kuolema se nuorukais-raukka.

Margareta.
Mikä Paha taas kummittelee aiwossas?
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Kaarina.
Kenties! hän kituu nälän ivaiivassa.

Margareta.
Ole ilman huolta. Eloniuaraa, sen olemme kuulleet, e! puutu

wielä heiltä linnassa. Kohta aukenee myös meri, ja silloin tviipy-
mättä saattaa Ruotsin laitvasto saarretuille miehille apua. (Co-
non tule Vasemmalta, Kaarina juoksee häntä Vastaan.)

Kaarina.
O! isämme, teidän muotonne lohduttaa! Olette ehkä saanut

iloisia sanomia?
Conon.

Enhän, mun lapseni. Täällähän ilmasta »varron uusia mi-
lläkin. Mutta Mattia ei kuulu?

Kaariua.
Ei häntä kuulu.

Margareta.
Katselutpa äsken tuolta käänteestä kohden kaupunkia matkan,

mutta en nähnyt siellä ketään.

Conon.
Esteitä on ehkä astunut hänen eteensä; mutta eihän ole

hänen liikuntonsakaan juuri kärpän Vertaiset nopeuiset. Tuskin,
luulen niinä, panisi hän tallukkansa traivaainaan, Vaikka leimuisi
tupansa tulessa niin kuin meidän maa raukka nyt.

Kaarina.
Ah, niin on siis jo laitamme!

Margareta.
Isämme, nyt maalaatte liian karkeasti ja meidän kurjain

leivottomuutemlne kiihtyy.
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Cenen.
Teiset teki Vakaana Vallan, tyttöni.

Margareta,
Waikka ivalvahtelcekin sydän. Mutta enemmin Vielä kärsi!

pieni, kurja sisareni tässä.
K aari n a.

Ab mun isäni! tämä hurja »vihollinenko »voittaisi sn tulisi
meidän hcrraksrmiue? Elivätkö taas nouse sr Voimalla Suomen
joukot, karkoittamaan ääristämme Villin miebcn, sa eikö seiso aina
lujana »vastoin luotisateita ja rynnäkköjä tuo maailman mainio
linna, Siveapori «Suomen lukko ja telki"?

Conon.
Mun pieni kuoposeni, muista mitä sanoi kerran isäs: Sivea-

pori seisoo, niiiikatiivan kuin on se kourissa uskollisen miehen.
Kaarina.

Mutta jos tämä uskollinen nyt äkisti muuttuisi petturiksi.

Margareta.

Miksi aattelet niin?
Kaarina.

Mahdanko aatvistaa pahaa? Gn tiedä, mutta hyivältä ei
tunnu mielessäni nyt. Kuinka olleetkin; niin aattelin.

Conon.
Mutta linnan, Vallankin tärkeän linnan päämiehen »virkaa ei

anneta muille kuin kauioan koetetulle ja tauiran kokeneelle miehelle.
Kaarina.

Mutta uskollisuus itse on langennut ja saattanut ihmiskunnan
itkemään.
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Conon.
e on totuus, mun tyttäreni, surullinen totuus!

Margareta.
Jos löytyisikin nyt tuon eljen miestä, niin löytyisihän aina

taasen joukossa toisia miehiä, jotka asettaisiwat rintansa urhollisesti
ivastaan iverratonta pimeyden työtä. Gipä Anianin sielu, tiedän
minä, ei tuhannen maailman, ei tuhamien he»gen edestä sietäisi
tuota häiväistystä; ennen menisi hän kuolemaan.

Conon.
Waan heittäkäämme jo nyt namät synkeät mietteet.

Kaarina.
Ne heittäkäämme kautvas. Mutta yhtä, isäni, kysyn wielä

kuitenkin. Onko meiltä kaikki hukassa, koska Slveapcri on hukassa?
Conon.

Paljon, paljon on kadotettu, ivaikkei juuri kaikki. Silloin
tvihamiehemme selkä on turivassa, hau seisoo kiinteästi Suomen
ohimilla ja »vallitsee maan sydäntä. — Mutta »liksi haastelemme
epäillen tuosta neitilinnastamme, jota ei kukaan lvci kukistaa, jota
on perin mahdoton walloittaa? Niin lvahwasti, niin iviisaasti hänen
rakensi miehen nero. Te olette nähneet hänen kuivansa, kuuluisan
kreilvin, joka sen tämmöiseksi lvahlvisti, lapseni?

Kaarina.
Minä muistan sen, Kaunoisena kuin ivieno enkeli hän kat-

seli, hän joka rakenteli täällä hiriviöitä.
Margareta.

Iloisena, »viatonna kuin lapsi hän seisoi tulipeitkonsa nojalla,
katsahtaen ihmeteistänsä aivatuuteen ulos.
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Conon.
Jumi sillä puhtahllllll, taiwaau-heleällä katsannolla loi hän

Sivcaporin linnan: katsasti sen asema-kciaivan, kohotti muurit ja
tornit, kaikki ivalmisti, kruunaten suuren mestarityönsä. Katso
mikä Briareus, sodan satakäsinen hiisi! Kaikkialta kaikkialle ulottuu
hän. Lennä, pieni perhonenkin, hänen ohitsensa mistä mielit, ja
bänen tuhannet rautakitansa kaikki woiwat lvilauksessa kääntyä
sna kohden, woiwat leimahtaa ja silloin rnntoa »vaikka »vaskisen
mieben, ini kerran, kuni tarina kertoilee, nousi merestä, ja ylettyi
vlös taiivahalle tuon kauhean pää.

Kaarina.
Ia wielä olen kuullut löytywän salakailvantoja linnoituksen

alla, joiden kautta suurimmassa hädässä »voidaan kaikki »viskata
ylös ilmaan, hä'vittäen elälvät ja kuolleet. Kuinka uskotte, isä?

Conon.
Uskon että niin on laita johonkin määrin, mutta ei suin-

kaan yleisesti kaiken tvarustuksen alla. Sen keskellä, eräässä pai-
kassa on, niinkuin olen kuullut, peloittawa ivirite. Laukaiseppas
tämä, sytytä sata tynnyriä, ja monen »virstan piiressä ei hengitä
yksikään olento sen tempun perään. Hirlveästi ivaituttaa kruuti
ylös ja alas ja ympärillensä, koska syttyyse ponnahtaen tuleen.
Niinpä on hänehen ivarciksi uetokkaita keinoja, konsteja keksitty.
Senkaltainen on kuuluisa linna: woittaa mahdoton!

Kaarina.
Mieliistihän uskomme.

Margareta.
illä se lohduttaa meitä.

Conon.
Te uskokaat ja olkaat linnastamme ilman yhtään murhetta.

Aksi waan on sillä »vihollinen, min kanssa ei auta lvoimat eikä



konstit, ja on se tuo kallvea nälkä. Mutta hänestähän ei ole
wielä kuulunut hätää suljetuilta Pojiltamme. — Niiu kaswaa
toiwemlne. Linnamme on wahwin Pohjassa, sen nykyinen haltija
urhea ja iviisas mies ja sen miehistö onvallineu. Ken uskaltaa
häntä lähetä? Guvät legionat enkeleitä! Ia tuolla maamme
sydämmessä käyivät jo urcouime ivastarintaan kuin karhut ja owat
jo lyöneet ivihcllisen pään weriseffi; ja iviimein hänen soittakoot
tienoistamme kuuksi päiiväksi. Niin toiivomme ja huudamme: elä-
köön Suomenmaa ja sen rohkeat poijat, eläköön armollinen kunin-
kaamme! (Heilauttaa kerran hattuansa, — Matti tulee lvasemmalta
periltä.)

Kaarina.
Matti!

Conon.
Siinähän mies.

Margareta,
Mutta hän saattaa murheen sanoman.

Kaarina.
Hano kiireesti mitä tiedät, sano kiireesti!

Eouon,
Mitä kuuluu, Matti?

Matti. (Kyhnien päätänsä.)

Ei yhtään hyivää, herra.
Kaarina.

Minä naireksin hinveintä!
Conon.

Hän sanokoon sitten että Suomeu armeija pohjassa on häivi-
tetty ja wallcitettu Siveaporin linna. — Mitä? Siveaporin linna?
Ei koskaan?
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Kaarina.
Sano pian, mnutcin sydammeni kätkee! Sano, hywä Matti!

Matti.
Sanon niiu pian kuin ehdin. Ia kuulkaat nyt. Sen isät-

kään herran, jolle saatoin teidän kirjeenne, isäntäni, kohtasin surke-
assa tilassa, sillä tieto tuhosta cli juuri tullut. Viimein luet-
tuaan kirjeen, kääntyi hän puoleeni ivaloisten ja lausui: sano
isännälles, mies, — sille kirjoittaa en woi tällä crällä — cttä syy
on nyt meidän itkeä: Sweapori on antaunut.

Muut.
Antaunut!

Matti,
Mutta kunnialla.

Conon.
Haa, lrai kunnialla! Mahdotonta!

Matti.
Wartokaat hieman. Eräänä myrsty-yönä rynkäsiivät Venäjän

laumat linnahan sisään. Nousi tuosta hitiveä meteli, ja meidän
miehet nyt »rinimoissaan tekiivät tverrattoman työn. Kas, ivilauk-
sessahan lensi suurin osa linnoituksesta tulen siiivillä ylös ilmaan
pamauksella, jolla ei wielä ole ollut määriä täällä taiwaan alla.
Niin räjähti se llivaruuksiin ylös ynnä kaikkien ystäwien ja
ivihaniiesten kanssa, ja jäljellä on ivarusteesta ainoastaan muu-
tama raunio. — Niin käski minua ystäivänne teille kertomaan.
(Hetki äänettömyyttä.)

Conon.
Ia sinä kerroit kauhistuksen näytelmän.

Kaarina.
Oi Jumala, että kesti maa ja taiwas!
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Margareta.
Että kesti korkeuden ivahwuus ammahdusta werrattoman tulen!

Conon.
Ah! tuima linna, kampatessaan kuclon kanssa, antoi men-

nessänsä maailmalle niin woimallisen järähdyksen, ettei itse Wesu-
wluskaan woi kilwastella.

Margareta.
Woi ilmiötä pimeässä yössä tuhansien kuolemien tähten!

Kaarina.

Tuhansien kuolemien tähden ah ja woi'

Conon.
Kuoli siis Anian!

Kaarina.
Margaretan kihlattu !

Margareta.
Woi!

G o n o n.
Pidinpä häntä omana potkanani, mutta sai hän mnrheellisen

lopun !
Margareta.

Hän taiwaasen astui, tulisissa ivaunuissa hän kohosi, ja
pilwet aukeniivat. Tämä kunnia miehelle, mi kaatui maansa
wartijana! — Hän on siis kuollut! Mun Amani kuollut! Mun
kaunis Amani?

Kaarina.
Myhäillen katselet ylös taiwaan kumuun päin, mutta poskesi

on lumiivalkea, ja sehän ahdistaa mun sydäntäni, ahdistaa! Oi
Margareta! (Painaa otsansa »vasten hänen rintaansa.)
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Margareta. (Silitellen hänen päätään.)

Älä itke, armas sisai-e»!'

Kaarina
Kuolihan sun kaunoises!

Margareta,
Siitähän nyt sieluni autuaasti riutuu

Conon.
Katkera autuus, kurja tyttäreni.

Margareta.

Hänen kuolemaansa katselen tuin tuo lehtinen »viita idän
partahalla päiwän tulista laskua lännessä uyt katselee. Sinä
lempeästi bymyilewä »viita »vaisun, ivalkean taiivaskaton alla! -^

Mitä huolitte minusta ja hänestä, jonka kerran kadotin? Muis-
telkaatte ivältnisen linnan, maamme laiivaston kiliven katoa.

Conon.

Oikeinhan nuhtelet sinä meitä. Ensin kaikistaban kuningas
ja isäinmaa! Mutta ah! heitä kohtasi nyt kowa isku tuon kalliin,
kalliin linnamme kaatuessa, joka, ikiivucrelle rakettuna, lujaksi kuin
tvuori itse, komeana, aalloin syleilcmänä seisoi koko Tuomen-
lähden ivaltijana. — Tuliluotina nyt halkeisi ivanhan sydän, ellei-
wät itse muurit ja kiwiset kastarit olisi ajoissa leimahtaneet ylös
pelcisteekfi kunnian ja minnn polveni liewitteeksi nyt.

Margareta.
Tämä kantakoon siis murhettanne, muistaissanne kuwaa toi-

sesta Numcmtiastll.
Kaarina.

Mutta kiiwaasti liehtoo rintanne, mun isäni. Te ivoitte pahoin
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Conon.
Ooh ei wciaraa! Tunnenpa waan kuuman janon ja joisin

ivaitta werta, wihollisen werta. — Taluta minua, tyttö, tuonne
lähteelle; hämmentäähän näköäni iverinen, iverineu hämärä. Ah
jos olisin nyt kymmenen wuotta nuorempi! — Osoita minulle
polku. (He owat menossa Vasemmalle. Matti on tämän kohtauksen
kestäessä seisonut taampana murheellisella, mutta lopulta nuhaisella
muodolla.)

Matti.
Herra, kituliaat minua.

Conon.
Mitä tahdot?

Matti.
Minä olen teitä nuorempi kolmekymmentä wuotta, minäkin

woi» surra ja lviimein »vihastua, sillä Suomi on minunkin ko-
toni. Katsokaat, olenpa nyt kulleissani tiellä aatellut ja tuumis-
kellut tuonne tänne, ja wihdcin pyhästi päättänyt käydä tuikeaan
työhön ja toimeen, olla liejussa jo ennen puol'yön pimeyttä, jos
ie, mun isäntäni, suotte minulle lupaune ja wielä muutaman
rilvin mun kouraani, noin niinkuin pieneksi puheniiehekseui, jonka

antaisin joNcnkl» teidän tuttaivallennc miekkaherralle tuolla ylhäällä.
Te ymmärrätte? Mitä sanotte?

Conon.
Kuuluuhan tuo uljaalta. Poika, minä arivaan mihin mieles

pyrkii.
Matti.

Tappelemaan Pohjanmaalle! Siellä kuuluivat he iskeilewän
yhteen jotenkin.

Conon.
Juuri sinne, Matti! Siellä taistellaan kuin miehet, jaker-
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»aastiban annan sinulle lupani ja wielä pienen kirjoitetun pape-
rinkin miikaas. Mene ja pue päälles tuon ivainaan korpraalimme
»vanha takki ja battu; tulenpa kohta itse ja annan sulle jykewän
tiwäärini nivötäs. Mars, mies!

Matti.
Minä riennän! (Menee oikealle.)

Conou.
Kcreatll kyllä on tämänkaltainen esimerkki; ja moni sahran-

saiikari on tehnyt jo samoin kuin hän, etsinyt taistelemat jouk-
komme ja ivapllin mielin ottanut päällensä sodan taakat. Hywää-
Kän tuo todistaa, sisällistä ydintä ja woimaa, uskollisuutta ja
ivelivontlintoa; ja tämä kansa raiivllll itsellensä »viimein tien. —

Mutta mitä kuuli äsken, mitä näki mun sieluni? Haa! kaukana
yössähän punertaen leimahti sankarten kuolema, — Lähteelle, lapseni !

Kaarina.
Tänne, mun isäni! (Menewät »vasemmalle).

Margareta. Msin.)

Kaunis Anian, niin pakeni sun kirkastettu henkes ylös mai-
hin, joissa »vihaa, »vainoa, sotaa ja knolemaa ei ole. Siellähän
»yt autuaana säteilet ja unohdat isiesi lverintahratun maa» täällä
alhaalla. Mutta ei! Gthän unobda ihauata synnyinmaatas, etkä
ystäivääs sen kumajawilla nummilla täällä. Ethän lemmittyäs
unohda, häntä kurjaa, mi täällä honkain hyminässä kainosti mu-
rehtien käyskelee, aina muistain sinua, kantaen kuivaasi polvessansa.
Ia kuule mun lualani, Anian! Ei milloinkaan, niin wannon, saa
sydämmcstäni himmentää pyhää aarrettani, sun lempeää haamuas,
toisen miehen katse. Se kuule! ja tässä heitän nyt kauivas elou
kehnot riemut »vaiheiltani pois, tähän sammukoon nuoruuteni lyhy-
käinen leivät, niinkuin sammuu tuolla päiwän tähti nyt; ja luol-
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leen kultaseni muisto olkoon synkeä iloni aina. (Anian astuu alas
mäntymäeltä perillä, läbeswy hitaasti ja alakuloisena. Margareta kat-
selee häntä kummastuen ja haastelee erikseen.) Mitä näen miuä?
Nuorukaiie», jouka pituus ja koko olento inuistuttaivat ihmeellisesti
— häntä, häntä! ivai oletko hänen haamunsa Tuonen maasta?
Se ole, niinä käy» sua rohkeasti ivastaan ja syleilen lemmittyni
ivarjoa, jonka oma, surelva sieluni synnytti. (Ääneensä.) Waan
ei! Sinä olet muu oikea sulhaseni lihoin ja iverin, mun Anianini!
(Rientää syleilemään häntä, mutta Anian kääntää taswonsa toinalle.)

Anian.
Oi kuolema!

Margareta, (Ammahtaen hänestä äktii» pois ja kiljahtaen kowin)

Jumala armahda, mitä aawistan minä!

Anian.
Margareta, katso laupeaasti puoleeni

Margareta.
Onneton, suu muotos ilmaisee kaikki, oi Jumala!

Anian.
Niin, petos on tebnyt tebtäivämä lujimmassa linuassa.

Niargareta.
Haa, mitä sanoit!

A n ia n.

Petos o» heittänyt meidän Siveän linnan.

Margareta.
Peruuta ianas, minä rukoilen, peruuta se! Oi, älä sano

petos !
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Anian.

Hahaa! jos toisi» sanon, niin »valehtelen.
Margareta.

Ole ennen taivallinen »valehtelija kuin lviheljäiuen, pelokas
waltakuunan petturi. Oi korkeuden Jumala!

A n i a n.
> Tuskallisesti, mutta liukuu ja katkeruuden äänellä.) Gn minä

häntä myynyt!
Margareta.

Myynyt! — Myynyt! — Ken on hänen sitten myynyt?

Anian.
Itse herra sotapäämie-

Margareta.
Ia sinä, mitä teit sinä silloin?

A nian.
Astuin ulos joukon seassa niin kun käskettiin.

Margareta.
(Wyottää käsiwartema kuusen ympäri, joka leisoo oikealla, ja painaa

otsansa wasten sen rankaa.)' Nyt tabdon kuolla, kaatua kuin tumma
kuusi metsän huomaan; ja unohduksen kohtalo olkoon täällä kaiken,
kaiken päätös ja kruunu! Ah »yt ylös-alasin on maailma käynyt,
on pimeyttä ja kauhistusta ivaan. Kehu ostellen peittelee Tuomi
kaswojansa päiiväu edessä ja vlkäui, mi lähti ulos puhtaanatuin
joutsen auringon paisteessa, nyt tväiktyv, huojuu estin mustana
taatneena ja katsabtaa kuin se mies, joka teki täällä suurimman,
suurimman sonnin: murhasi oman armaan äitinsä. Niin olen
uneksunut, Anian, ja uneksun lakkaamatta, (Käy harhaelle» kohden
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Aniania, silmät ummessa.) Minä uneksun, uneksun, uneksun aina
wielä! (Niin ehditty-ään teaterin keskelle, seisahtuu hän äkisti, awaa
silmänsä ja iv.npuu alas kowin kiljahtaen. Hän nojaa itseänsä oike-
alla kädellään maahan, mutta painaa wasempansa wasten ohauslaan).
Enhän uneksunut, lapsi raukka, kosken herännytkään laugetessani,
en herännyt. Ia kuitenkin tahtoisin uneksua, uneksua ivaan. Tiis
tule, soma kuusi ja wiihdytä mua nukkumaan. Tule, kiiltahinen
kuusi ja saata mua uneksumaan kuolon unta, ja sitten hiljaisesti
haudallani hymise. — Hiljaisella äänellä. Tule lviileä kuusi!
(Hetken mentyä tuleivat Conon ja Kaarina lvasemmalta.)

Conon.
Mitä on teleillä ja miksi kuulin walitushuutoja?

Kaarina.
Anian!

Conon.
Haa!

Kaarina.
Ia Margareta tuossa!

Conon.
Makaamassa, lnaassa?

Kaarina.

Miksi näin? Oi nouse ylös, mun tulta sisareni' (Ryhtyv
häneen, Margareta nouse ylös huoaten.)

Conon. (Grlks.)

Mitä aattelisin?
Kaarina.

Ia tuossa Anian niin kalweana kuin kuolema. Kuinka ym-
märrän kaiken tämän?

Conon, (Eriks.

Tainoin kysyn minä.
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Kaarina.
Kuinka on laitas, Margareta?

Margareta.
Enhän tiedä.

Conon. (EM.,

Kummallista!
Anian. (Griks.)

Nyt on ivaikea hetki minulla edessäni; mutta sydämmeni on
karaistunut käydessäni tänne halki ylenkatseen loivan ja kylmän
kiivistön, ja syöksenpä nyt ilman huolta ulos suustani tuiman
totuuden kuin lohikärme kidastansa syöksee ivihan liekkiä.

Kaarina.
Ah! miksi tuijotamme toinentoistanime kohden näin? Anian,

sinä elät, mutta miksi katselet niin synkeästi? Woi!

C o »o».

Hän katselee kuin karkuri. — Kerro, mies.

Margareta.
Isäni, nyt olkaat luja kuullessanne pahinta, koska ensim-

mäinen murheemme, niin syivä, nyt muuttuu ikuiseksi häpeäksi.

Conon.
Hän kertokoon.

Anian.
Mitä pitää minun kertoman?

Conon,
Kenen luwalla olet tässä? Onko sota loppunut?

Anian.
Onhan kuitenkin rauha Siveaporin linnassa.
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Conon.
Ehkä rauha, joka ei ole meidän?

Margareta.
Oi Anian!

Conon.
Sano !

Anian.
Tahdotte siis kuulla pimeyden sanoman?

Conon.
<2en tahdon. Kerro.

Anian.
No kuulkaat. Tiveapori on antauuut, antaunut ilman tais

teloa, ilman ivallanpakkoa, päällysmiesten petoksen kautta; ja jul-
keasti ineuhaa uyt »vihollinen sen huoneissa.

Conon.

Haa! ette siis lentäneetkään jalosti ylös liutuen tuoksi niin
kuin täällä kerrotaan?

Anian.
Hulluja maineita kaikki. Kuin meren helmi eheänä seisoo

linna ja hänen otsallansa liehuu idän lippu.

Conon.
Ole ijankaikkisestt kirottu sinä, jonka huulilta kuulin tämän,

sinä, joka ivakaana katselit helwetin teosta »vetämättä miekkaas!

Anian.
Totta, miekkaani en ivetänyt.

Conon.
Sen tähden ole kirottu!
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Kaarina.
Woi sinua, Anian, kuinka taisit olla niin miehuuton, niin

unohtaa islluimaan onnen. Woi, minä e» tahdo sinua uäbdä enään!

Conon.
Mene, äläkä koskaan enään toiwo mun tytärtäni.

Margareta,
Waan hän on wimman mies ja haastelee tatkerretiista sy-

dämmestä. Mutta miksi tuomitsisimme häntä kuulematta? Puo-
lustakoon hän itseänsä, ennenkuin ilman armoa wiskaamme nimeu
„ pettäjä" ivasten hänen armasta päätänsä.

Cotton.
Tyttäreni, sun äänes tunkee sywälle mun rintaani, läpi »»ihan

iuillin myrskyn, ja mun täytyy huowahtaa. Anian, minä otan
tuomioni takaisin, kunnes selwästi ja totuudeu kielellä olet kuivan-
nut mun eteeni kamalan asias. Tano kaikki, ja sitä myöden tul-
koon tuomios.

An ia u.
Ncidou ihmeellinen ääni on sulattanut sydämmeui jäisen

PUWUN, ynseyden, jonka kirous oli kohmetuttanut aiua tuou Sweau-
liunll» murheellisen päiivän perästä. — Mutta antaunut on mei-
tä» luja linna.

Conon.
Turma ja kuolema! miksi se antautui?

Margareta.
Minä rukoilen, suolaat hänelle hetkeksi kärsiivällineu kotipa.

A n i a».
Niin se autausi, waikka uskallusta ei puiittuuut miehistössä,

waan me ampuilimme uljaasti, ivartoeu iuakaalla mielellä kunin-
kaan tuloa apujoukon kanssa.
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Conon.
Ja kaikeli oli semmoisesta aivuutuonnista tarkka tieto.

Ani au.
Sen kyllä usko».

Conon.
Ia meidän niiehet pian olisitvat saapuneet teidän inuurienne

sisään. Wo! kirous! — Mutta kuinka luonnistui tilanne?

Anian,

Ilmestyihäu »vähitellen esimiestemme piiriin eräs synkkä, eris-
knmmaUinen henki, ja yhtä ja toista kuiskaeltiin. Lujana aina
seisoi allljohtokunta ja sotamies »vallilla. Mutta ylhäältä yhä
leweni aatoksia, perustelmia, epätoiwou lauseita Ruotsin »vallasta.

Co»on.
Niin syntyi myrkyllinen ajos, wähitellen paisui, walmistui,

kunnes puhkesi surman päiwänä. — Mutta mitä haasteliivat hy°
wät herrat, hallventaissaan Ruotsin ivaltaa.

Anian
Tämän maan, he lausuiliwat, on mahdoton »varjella Suo-

mea kaillventmln idän lakkaamatta paismuaa ivaltaa ivastaan.
Ia aiwan toiivoton on tilamine tässä linnassa nyt. Sotajouk-
komme owat meistä kaukana, kaukana Pohjosessa, Ruotsin rajoilla
karkutiellään omasta maastansa pois.

Conon.
Ei juuri niin, te hyivät hertat. Sankariemme pieni lauma

se on kääntynyt „wasemmalle ympäri" ja kirkasti kunniansa »veri-
wihollisen weressä.

Margareta. (Eriks)
Samaan kiirastuleen, Anian, nyt sinäkin riennä, oi riennä

ja kuole kunnialla!
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Anian.
Ah nämät muistot owat hämmentäneet aiivoni! Kuinka

kertoa? Waan niinhän mietiskeltiin, ja lisäiltihin wielä: turhaan
apua lännestä me odotamme, kunnes nälkä on heittäivä niin lin-
namme kuin seu miehet ivihatun »vihollisen mielilvaltaan. Mikä
järjettömyys siis, »vuodattaa »verta tuo» »viheliäisen hullun tyran-
nin tähden, joka ei meitä kykene puolustamaan.

Conon.
Rulto heidän päällensä! Kuningastammeko he häpäisiwät?

Huusiivat häntä hulluksi ja hirmuivaltijaksi, sitä hieman itsepin-
taista, mutta hurskasta miestä? Olkoon heidän kielensä kirottu!
Hän on meidän kuninkaamme, eläköön hän!

Anian.
Toimeton raukka muka oli Kusta Adolf, mutta Wenäjän

walta-istuimella istui jalo ja mainio sotasankari.
Conon.

Hutnmh !

Anian.
Pian maineet kulkiivat ympäri koko johtokunnan, mutta kät

kössä oli yhä miehistöltä kaikki. — Tulipa Iviimein tuulispäänä
ivllrma tieto: heitetty on linna!

Margareta.
Taiwan» Jumala!

Kaarina.
Mi kammon sanoma!

Conon.
Gttei sammunehet aurinko ja tähdet!

Anian.
Ia ulos marssimahan käskettiin ivartijaiväki. Sotilas tui-
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jotteli, ja pian mi kiukusta ja wiinmasta itki, mi hammasta ki-
ristäen iski wasten jäykkää mallia kiiväärinsä pirstaleiksi, koska
asteli hän kiroten ulos. Nyt ainoastaan yksi sana ja yhteen lyö-
neet olisiwat helwetti ja taiwas. Mutta eihän kaikunut ääntä!

Cotton.
Gi kaikunut!

Margareta.
Gi kaikunut sankarin ääntä! Ah!

A n ia u.
Mi hetki äänetön kilin tuomiolla! Tuonne tänne risteili

aatoksia tiehuwassa ailvossani, mutta ulos tuliseen toimintoon ei
yksikään ebtinyt. Ah ken woi lciadoksessa käsittää mikä parhain
tehty mikä pahimmin? Mitä taisin minä, alajohtokunnau joukossa
nuori, kokematon jäsen? Voinut olis syntyä hiriveä hulluus, nous-
tessani ivastaan harmaapäätä päällysmiestäni; ehkä turhaan olisin
laskenut petoksen mustalle taalalle lisäksi wielä weljeu murhan pai-
non. Ia niinpä kuni kadotuksen paahteisessa häiriössä, minä ivietiin
wirrnssa ulos kuin houriiva mies. Niin läksimme linnasta.

Conon.
Miksi läksitte? Loppuiko leipä?

Aninn.
Leipää lvarahuonect täynnä!

Conon.
Puuttuiko kuulia ja Knutia?

Anian.
Iynkät kellarit ampiiivaroja täynnä!

Conon.
Te tunnottomat peikot! Ia sinä linnan päällikkö, haa sinä

musta perkele!
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Anian.
Hän oli onnellinen hän ja muutama herroistamme wielä.

Heidän taskuissansa helähteli kultaisia tynnöreitä, ja sentähden as-
tui lvihollinen niin mukaisesti ja ilon panhinallll pottistci sisään.

Conon.
Mutta te?

Anian.
Me äänettöminä, alakuloisina ja ivitkoin niinkuin kilpikonnat

toisesta Portista astelimme ulos. Sinä iltahctkenä, murheen wel-
jinä erosimme mitä miiinekkin, päin kaikkia ilmoja, kuin suden
pojat, joilta surmattiin emä.

Kaarina,
Tynkiä iltahetki!

Margareta.
Oi kylmien kyynelten hetki!

Conon,
Niin erositte hälväistyksett päiwän hämäränhetkenä!

Anian.
Olenpa ollut tuskassa retkelläni tuosta kolkosta päiwästä aina

tähän hetkeen asti. Tämä päiwä alati »vainosi mun sieluani kuin
öinen saamumtuuli, koska, polkien tuhansia harhateitä, kohden ko-
don ilmaa samoilin ja pohjan reunaa mun silmäni alati etsi. Siellä-
hän pakolaisen kurja kuivailus katseli lemmittynsä haamua; ja
käyskeli aiua pyhä haamu kaukaisten metsien sinisellä harjalla; ja
käyskeli hän usein pilwen himmeän lvaipan nojalla. Mutta mur-
heisena siellä iväiktyi hän aina, Heleinä helminä wälähteliwät hänen
kyyneleensä h.ritarien muoteilta alas.

Margareta. (Eriks.)

Ah sinä halkaiset mun sydammeni, katala, onneton ylläni
Woi minä kuolisin! (Kaarina itkee.)
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Anian.
Itkeiuäksi häntä kuivailin. Sillä myrsky yhä ukkosena for-

wissani jyrysi, ja nythän kohtailin myös kotomaani laaksoissa lak-
kaamatta ylenkatsetta ja kirousta, sa kuobui sielussani karwaus ja
kuolettawa tuska. Hirmuisestihan painaa meitä kansan wiha ja
kammo! — Niin kaahasi minua merestä kamala myrsky, niin hen-
gitti mua ivastaan kylmä, katkera sumu, ja ivimman uhaksi muultui
wiimein rinnassani murhe, — Wihdoin kuitenkin näin tuttaivat
pellot, muiston pyhät ivainiot, mutta näinpä silloin ikäivyyden
Pellot ja uiitut, ja piau en mitataan nähnyt, ainoasti kurjan sil-
mäni sumeaksi näin! Ah kuinka toisin ennen, piennä poikasena
ennen tullessani kouluu helteisestä ilmasta, koska kuulin kohinan
lapsuuteni kuusistosta jakodon katto kuumoitti mua »vastaan tuolta
kllntoisen kunnaan kaltehelta kuin pyhäinmiesteu kaupunki! Mutta
miksikä samea ja synkeä sawu nyt? Miksi pimenee eteheni maa
ja taiwlls? Mitä taisin minä? (Kaarina juoksee itkien Anianin luo.)

Kaarina.
Armas Anian, anna anteeksi, unohda mitä lausuin äsken

minä sokea, minä ivallaton liekkiö? Mitä tiedän minä mitä kär-
sitään jakilwoitellaan täällä maailman myrskyissä, minä kurja hem-
pilapsi? Ah, tuskaa tuntenut olet sinä hirmuisesti! Mutta siirrä
kuitenkin jo pois nuo pilwet otsaltasi. Minä lohdutan sinua; me
kaikki, kaikki sinua lohdutamme! (Kääntyen kohden isäänsä.) Isäni!

Conon.
Aniau, minä en tuomitse sinua, muistaen kuuliaisuuden tär-

keyttä sodassa. Mi pää, -viisas pää, ja jäsenet nöyrät ja lujat
tekemään mitä tämä pää määrää, siinä ikuisesti seisoiva sääntö.
Anna siis mieles tyyntyä, nuorukainen. Sinä täytit tvålas ja
ivelwollisuutes Vaatimuksen, totellen sun herraas, ja samoin tekiwät
sun tveljes ja kumppanis. Mutta jos olisi parwesianne löytynyt
yksi jalopeura-sankari, silmällä syökscivä toiminnon tulta, niin
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olisipa nousnut siinä melskettä, tiedän minä. Mutta niin ei tapah-
tunut, ivaan toteltiin peikkoa, ja himmentyi Suomen kunnian
kilpi. Waan huoleti ole, Anian, me olemme jo tehneet soivinnon,
ja hän tekee iväärin, joka sinua soimaa ja kirco. — Anian, ota
Margaretas ja elä onnellisna, jos niin taidat. (Erils ) Mutta
woi, maan mullassa nyt ennen makaisin mä itse! (Ääneensä.)

Anian, tule ivieraakseni tänä iltana ja nauti, jos taidat; murhei-
sena kuitenkin kohtaat isäntääsi, sen tiedät sinä. Sillä nyt on hä-
nen elämänsä kylmä ja tyhjä ja hänen ilonansa on kuolema, woi!
(Poistuu winhasti oikealle. — Margareta on seisonut ja seisoo wielä
hetken eteenpäin, yleivästi innostuneena kuin näyssä.)

Anian.
(Eriks.) Kurja wanhus, mun sydämmeni on lipeä sun mur-

heestas. Mutta katso: seisoohan tuossa Margareta eriskum-
mallisna, kirkkahana, korkeana kuin olento ylhäältä. Miksi katselet
noin tummaan ilmaan?

Kaarina.
(Anianille, pyhkäisten kyyneleet postiltansa pois.) Niin, tule

Vieraaksemme ja heitä mielestäsi kaikki pimeät asiat. Kaikki ei
ole hukassa lvielä! — Terive tuloa! Mhenee sisartansa.)

Anian.
(Eriks.) Sinä hywä Kaarina!

Kaarina.
Lähtekäämme, sisar.

Margareta.
Mitä tahdot?

Kaarina.
Mitä? Uneksutko? Nyt mennään.

Margareta.
(Kärsimättömyydellä.) lätä minut.
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Kaarina.
No tullaat sitten käsi kädessä, te kaksi kultasta, tuistaellen

soivinnon ja lemmen kieltä. Minä riennän edeltä ja askartelen,
tyttö-leiju, emäntänänne. Tutkaat! (Poistuu kiirehtien oikealle. —'

Kuu lvähittäin on ivalaissut tienoon,-

Margareta.
(Eriks.) Oliko tämä unelmaa? — Ah, eihän ollut tämä unelma,

ivaan Pyhä, ihmeelline» henkiuäky.

Anian.
(Eriks.) Kuinka ihastuneena seisoo hän tuessa niin kuin kat-

selis hän jumalten kekeusta. Kauniina hän seisoo, ja kuitenkin
en uskalla häntä lähestyä, mutta yhtähylvin wetää hän minua
puoleensa taas, ivaikka olis hän kuolemani. Gn kultatynnörien
tähden pettäisi täällä kerjäläistä, mutta palkintona tämä ta "ivaan-
olento —ci kiusaus »verraton! Kuinka tekisin silloin? Mutta
nyt tahdon lähetä ja herättää hänen unehen »vaipunutta korivaausa,
ivaikka kllntmccnkin, (Ääneen.! Margareta!

Margareta.
Anian, woi Anian!

Anian.
Sinä käännät pois sun kasivos, sinä hylkäät minun!

Margareta.
Miksi, cnneton?

Anian.
Onnettomuuteni tähden. Mutta älä heitä minua, uliuä wai-

puisin pimeyteen! (Margareta kääntyy äkisti ympäri ja syleilee häntä.)

Margareta.

Lemminhän sinua, muu armas ystäiväni. Mutta, korkeuden
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Jumala! — nyt mun lemmessani, woi mikä ahdistus ja tuska,
Anian, tuska ijankalkkinen! (Käänlny pois hänestä)

A»! an.
Älä poistu minusta, sä ihanin! Kuin jumal-ilmestys sä

iväikyt tässä edessäni, loistaen kuutamon kclmeässä walossa!
Margareta.

Anian, woi Anian!
Anian.

Miksi käännät pois sun kasivos?

Margareta.
Miksi antaivat he kamalan ivarjon?

Anian.
,'Eriks.) Mitä tarkoittaa hän?

Margareta.
Oi katala Anian!

Aitinn.
Pimeä, tuskista menehtynyt.

Margareta
Tuskan pimeys tämän rinnalla on halpa.

Anian.
Sano sitten, ja poista se pimeys, sinä taiwaan kiiltäwa

haamu tämän kuutamon kelmeässä walossa!
Margareta.

Ah! niin heleänä ennen kiilsi myös Anian lempiwän silmäni
edessä. Mutta woi tuota kehnoa sumua hänen otsallansa nyt!
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Anian.
Näkösi harhailee!

Margareta.
Jos niin elis! Oi lemminhän sinua; mutta äkistihän taasen

kauhistuen ammahtaa sinusta sydämmeni pois. Ah! mu» rakkau-
teni, äsken lämmin, nyt heti jälleen kylmenee, ja tämä on ivaike-
ampi kuolon tuskaa. Sillä huomaa, huomaa mikä pimeyden pilwi,
kiukkuinen ivarjo häwäistyksen päilvästä lvainoo sinua lakkaamatta,
— laupeuden Jumala! — lvainoo, hämärtäen sieluas.

Anian
(EriN.) Turma ja kuolema! Siinähän muutaman rikok-

'estä meille mustin, pcistumaton perintö; ja alas tämän päälle
hän katsahtaa nyt, puhtahaua jalosta korkeudesta. (Ääneensä sn
tuekllllisna.) Tämän kaltaisena seison tässä: mitä tahdot? Sinä
tahdot että siirryn sinusta aina maitten ääriin? Minä teen sen;
ylös kamppailemaan urostemme kanssa; ja kuuleman sinun pitää
kuinka taistelen, säästämättä wertani ja henkeäni! Mutta sano,
kaunoinen, jos sodasta wiimein »voittajana palajan, saanko sinua
kokonaan kutsua omakseni taas?

Margareta.
Mitä tekisit, sen tekisit ivimmasta, saattaakses tuon pilkun

kilwestäsi pois. Sinä taistelisit siellä mi»»» tähteni, »vaan et
meidän maamme tähden, jonka olet kerran unohtanut. Mutta
riennä sotaan ja kaadu kuin sankari maan ja taiwaan otollisna
uhrina. Silloin tekewät meidän henkemme ikuisen scwinnon ja
kchtaalvat toinen loisensa »viimein tuolla yllä pilwein.

Anian.
Mutta ah kun täytyy heittää lemmittyni, kaunihin, iha-

nin kaikista Jumalan luomista! Ah! sen kaltaisena katselen
häntä nyt, ja hänenkö heittäisin isäksi? Mahdotonta taiwastani!
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Margareta.
Koska hänen heität, silloin hänen saat! mutta tiedä, jos

tässä wiiwyt, sumuhaamuna aikailet, silloin hauen kadotat ainiaffi.
— Sun taiivaas! Oi, tahtoisinhan sun taiivaanas olla, mutta
en enään täällä, waan tuolla. Mutta pelkäänpä nyt, ettei mil-
loinkaan ollut lempesi täällä kohonnut ylemmäksi maamme piiriä.

Aniau.
Eikö se ollut? Sinä loukkaat uskollista lempeä, jonka siiwet

syleilewät ijankaikkisuutta! Margareta!

Margareta.
(Ryhtyy häneen.) Oi Anian, anna anteeksi! Ijäisyyteen pyrki-

ivät siis ineidä» molempain lemmet. Kuitenkin, nyt aivara juopa
on laskettu heidän ivälillensä, uiin täällä kuin siellä, ellet sinä
kuolemalla kuole. Siis kuole, Auian, tuiu sankari, muuta sinne
ikuisen kesän pyhille kunnahille ja kuolemasi, mi täällä meidät croitti,
siellä taasen kerran meidät yhdistää, luoden yli kolkon juoivan ete-

heni kultaisen sillan sun luokses.
A n i a n,

Oi ääni lempeä, täysi helleyden armautta kuin tähden tyyne-
leincn kiilto etäisestä sumusta! Minäkö sen äänen soinnussa en
kuolisi kultani edestä ja edestä mun maani! Margareta, miksi
lausuin kehnon sanan? Sen tein minä hourien, katsellessani tai-
»vastani, koska kuulin pyöivelin äänen kutsuivat! minua kuoleman
kitaan. Mutta kas: kuolon öisestä kohdusta nousen minä sinua
aina kirkkllhampanll katselemaan taasen. Ia kun saa kuolla syn-
nyinmaansa edestä, oi sitä jaloa kuolemaa!

Margareta.
Sinä haastelet kuin sankari, ja sieluni ihastuu!
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Anian,

Taisteloo» ja kuolemaan! Ia enkö tiedä että »uorena uroona
kuolen? Mitä sanoi ha» poikaselle kerra», tuo pimeä-silmäiiien
waimo? „Warahiupa sinä, pienoiseni, tuoletkin, kylmenethäu nuoru-
taisna tauwas jylisewään jylhistöön". Haa, siinähän sankarin
kuolema!

Margareta.
Niin hän sanoi, synkeä, tvakaa waimo.

Anian.
Ia niin uyt aaivistaa sieluni, jännittäen kaiken oleutoni so-

dan »veriseen temmellykseen. Gnnen päiwän koittoa lähden, mun
lemmittyni! (Wetää häntä rinnoillensa.)

Margareta.
Ah alas kyynelten wirtaan minä tahtoisin ivaipua! Alutta

kuule, kuule mitä näin minä näyssä juuri tässä, tällä hetkellä,
tuossa isäni poistuessa.

Anian.
Sinä olet siis näkijä?

Margareta.
Näinpä sinun kuolemas! Oi Anian! onhan tämä lakkaa-

maton murheen yö. Mustat, weienpallistamat pilwet sen taiwa-
halla yhä ylitsemme kiirii, toinentoistaan kaahaten kuin hurjat
kotkat ja korpit. Kauhistuksen henki tuallitsee, luonnon rakennol
syrjähtyivät ja moni halpa, kaino tyttö ennustaa tulewista päi-
ivistä. Järistys läpi sielun tunkee, sielua särkee, ja se rupeaa tus-
kissaan tirlistelemähän ulos ruumiinsa peitteestä. Woi mitä aikoja !

Anian.
Mutta kerro mitä näit.

Margareta.
Ankaran näyn. Gteheni aukesi kappale Pohjaumaan ran-
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taa, jossa riehui sodan liekki synkän wuoren liepeillä ja lähellä
laakeaa merta. Kiiwas oli lamppaus, ja tekitvät siinä ihmeitä
meidän sankarit. Waan esimmäisuä, ylimmäisnä aina taistelit
sinä, soda» tulessa hehkuen kuin kilwoittelewa enkeli. Niin tais-
telit, kunnes mouesta jalosta haawasta kaikki weres ja »voimas
oliwat wirranneet ulos; ja sun henles rauleni. Mutta ympärilläs
huudettiin kuin juudan jalopeuralle, „ah että sankari kaatuu!"
Ia nyt, kuoleman sinua suudellessa, sinä myhäilit kuin autuas
sielu riemun ja kuitnmn pauhussa. Ah mikä uäty! Kuin tai-
waan tulesta mun sydammen! leimahteli, kosta katselin kunnian
hetkeäs meren amvalla rannalla.

Aninn.
Sun sanas, sun äänes pyhä tuliseen rautapaitaan kietoivat

mun ruumiini, ja tuimasti hiutoen että kuulisin je tappelen jyli-
uäu; ah, heti ryntäisin sen pyrskiivään kitaan, sen hurjimpaau
llrian-leikkiin!

Margareta.
Jalo sotilas, kunnias retkelle lähde ja ota myötäs mun lem-

peni aarre ja rukousteni taiwaallinen parwi.

Anian.
Heidänpä kanssaan kiidän mainme salojen ja kaukaitten halki,

tuunes wasamana ehdin sodan pauhinaa» ja se» tulta-tuiskiwain
lohikärmetten luokse.

Margareta.
Ia taistelet kuiu sankari, ja koska kuolet

Anian. (Äkisti.)

Ia koska kuolen.
Margareta.

Hilloin sädehtien sielus sodan liekistä wäikkyy ylös puhta-
hana, iviatonna kuiu feniks, jälleen syntyneenä kuolemastaan.
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Anian.
Ia kiidän ylös korkeuden salihin, se» heleässä ilmassa onnel-

lisiia sinkoilen, mutta kaukana sinusta, kaukana morsiiisseppeles
tuoksusta!

Margareta.
Miuä silloin tämän elämäni lyhykäisen iltapäiivän täällä

pyhitän sinulle: lumilvalkeaan itseni ivaatehdin ja kukkaskedoilla
seppelöittynä morsiamenasi käyn. Niin käyn minä monena rau-
keneivana kesä-ehleona, kunnes pian riennän sun luokses ja iloisena
sylin! uivaan.

Au i an.
Ia silloinhan häitämme imetettäköön, silloin taiwaan tuulet,

pyhiltä ivuorilta tullen, jalosti raivistelkoot morsiushuntuasi korke-
udessa. — Oi suo mun lempeni bouria, sillä minä kiirehdin koh-
den kuolemaa!

Margareta.
Ia kuolemasta elämään taasen.

Anian.
Sinä kelmeä yön ruusu! sinä täytät mun poweni »voimalla,

pyhillä aaivistuksillll jll, kuin omihin häihimme nyt riennän so-
tllllii ja kuolemlllln. Walani on wannottu ja lähtöni lähestyy;
älköön nähkö sotilasta täällä enään tulewan aamun koitto. Hetken
wielä tuolla armaassa kodossani wiituyn, lyhyen hetken wiiwyn. —

Hywästi, mun impeni!
Margareta,

Ah älähän wielä! Waan wielä iviiivy hetki lyhyt tässä ystä-
tväsi kanssa ja yhtä lyhyt kodelles jäähywäisilläsi uhraa, ja sinua
kuitenkaan e! sallivilta aamun koi. Kuullelkaamme kerta wielä kuinka
synnyinlaakson kewätyönä luonto soi, eron »viimeisenä yönä, kuun
paistaessa kirkkahasti.

Anian.
No kuullelkamme, ystäwäni.
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Margareta.
KuiiNelkamme!

A n ia n.
Tyyni, ihmeellinen yö!

Margareta.
Kaikkialla hiljaisuus; ainoastaan männistössä yölintu ääntää.

Anian.
Ia rauhallisna Pauhaa kaukahinen koski.

Margareta.
Koski pauhaa ja kultana lumettaa kuu.

A uia n.
In tuolla hongisto helcittaa alla kultaisen kuun.

Margareta,
Ia joki siniivyönä ivälkkyy luolla niitun helmassa.

Anian.
Ia aawistaen lajastaapi tuolla wuoren komeroinen jyrkkä.

Margareta.
Ia tähdet tanvahalla hymyilee.

Anian.
Kas, tuossahan jalona kuin sota-orhi loistaa seitsentähtinen

ja pohjaanpäin iviittaa lewotonna kaulansa, alas kohden sodan wal-
keita hän iviittaa, sinne mihin retkeili on lulkewa nyt. Minä
tahdon rientää. Hywästi, mun lemmittyni.

Margareta.
Hywästi, mun sankarsulhaseui!
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Anian.
Kyyneleissä myhäilet sä taiwaallinen!

Margareta
Valkeuden sa pimeydeu häiriössä Väikyn. Oi iriiivy Vielä,

Anian!
A»! a n

Huutaa minua isäiumaa.
Margareta

Riennä, riennä!
Anian.

Hywästi jo armas! (Tahtoo mennä, mutta Margareta wetciä
häntä takaisin.)

Margareta.
Wiiwy hetki wielä, sinä kaunoinen, jota sydämincni tahtce

peistaa fatilvcis ja taasen takaisin temmata.

Anian.
Kuitenkin mun täytyy lähteä.

Margareta.
Kuolemaan! (Niekan Vinhasti liharnnsa poskeltansa tnemmas.)

Kuolemaan !

Anian.
Oi, tuskastako iviskelet sä kiharia» kuutamon kiillossa?

Margareta,
Ah, mun laupeuteni riutuu, mutta sc älköön ivaltaansa käyttäkö.

Anian.
Ei; waan miekkaani minä. Hywästi! (Pyrkii poispäin, mutta

Margareta tvetää häntä puoleensa.)
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Margareta.
(Haastellen wnikerteleivnlln, melkein tiljuwalla, mutta hiljaisella

nänellä.) Aninn, sinä kuclet uhrinn, seppelöittyun übriun siuä kuclet!

Anian.
Ilman murhetta, mun tyttöni; minä kuolen kuin mies,

(He tempnilelvnt hetken molemmat puoleensa, mutta hellästi,)

Mnrgnretn.
(Aina samalla äänellä,) Uleivänä uhrinahan kuclet edestä isiesi

maan!
Anian.

Sankarina iverratonlia! Mutta päästä miuun, armas!

Margareta.
Ei! Wnan kunnian ylkänä waiwut, kallistaen pääs kuin syksyn

kuktnnen! Mutta ivo!, siinä oli Veriä! Voi, tuhannen kertaa
woi, ja walita haikeasti, sydämmeni kurja! Sinä »vaiivut kuin
syksyn kukkanen!

Anian.
Sun rinnoilles kuiu lapsi, jos kamoemmin mä iviiwyn. Sen-

tähden kuin ivilli aalto minä kiirehdin merelle»! sa waiwun myrs-
kyyn. (Lähtee ivnuhdilln, mutta Mnrgnretn, pitäen häntä kädestä, tem-
paisee hänen kerran »vielä takaisin.)

Margareta.
Mutta tempaan sun wieläkin syyliinsä toinen aalto. (Sy

leilien häntä.) Nyt hywästi ainiaksi !

Anian
Gi! waan sulje mua ainiaksi syliis, sinä kirkas laine, lim-

meltäivä liehaus hopea-kuutamossa.
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Margareta,
Gi! Vaan tässä näit sinä naisheikkouteui iviimeisen lieha-

liksen. Mut taas kuin woimallisin laine sun luiskaan ulos kuole-
mattomuuden mereen. Sieltähän sä ijaukaikkisuuden otsalta mu»
sydämmeen! aina heleänä aamutähtenä säteilet.

Anian.
Mi autuas onni! — Hywästi siis wiimei»! -Aula» poistuu.)

Margareta.
Hywästi, kunnes terivehdin sua tuolla ylähällä Tähtelässä!

(i.'antee polivillensa.) — Wallitsija korkeudessa, tee hänen tiensä ja-
loksi kuolon-tieksi kilivoitnksen Vainiolla, että kunnian hänestä saapi
isäimme maa ja mun orpo-lempen! uneksua rauhassa! — Taiwaau
ruhtinas, kuule uaisen rukoilewa ääni: Oi, mikä etelässä ivaipu!
häpeän synkeään kohtuun, se nouskoon pohjan rannoilta ylös pil-
wihin, moninkerroin kitkastettuna taas! — Niin, mun sieluni jo
ihanuuden näkee, jo loistaa korkealla sankarkunniamme; ja maailma
on imehtiwä urostöitämme Suomen autioilla ahoilla.
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