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Henkilöt:
Hanssi.
5ll!tltll.
salia, edellisten tytär.
B<tlmo, Sallan entinen koti-opettaja.
Meijerhoss, majon.

palmelija.
Muutamia työmiehiä.

(Tapaus eräässä, Suomen kaupungissa).



Kokkimajori.
(Näkymö tumaa Haussin kartanon esikäytäiuää, josta masempaan

katsojista miepi omi asumuksiin ja oikealla on puutarha; keskellä nä-
tymöä seisoo pyöreä pöytä ja sen ympärillä tuolia. Ilta-aurinko las-
..umntsillaan malaisee paikan).

Ensimmäinen Kohtaus.
Meijerhoff. Sitten Paawo.

Meijerhoff.
Saa nähdä konsa kypsynee tää soppa.

Kuukautta tatsi on se kiehunut,
Nyt ropina jo kuuluu kaupunkihiu.
En tulta lisää enkä sammuta,
Suon padan imeltyä, hautua.
Kun tulelta se kerta temmaistaan,
Hytvältä silloin mahtaa hujahtaa.
Se sallittu, kun kestää aikansa,
Suloinen tuoksu näissä huoneissa. —

Pikenttt, passarit ja palmeljat!
Miss' omat täältä? tänne joutukaat!

(Soittaa kelloa. Paamo tulee).
Iloinen herra tänne kutsu! Missä
On hellä roumll niinkun hyacinthi?
Kas täällä suussa purppuraisen illan
Jutella hauska ois ja naurahdella.
Niin rakas ntttlle koko perhe on,
Ett'en woi löytää pöytää herkullista,
Johonka niin mä ihastua ivoin. —
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Kas itiin, no juokse! — tuosta motdetta
Saat nimelilles hiukan, hupakko.

(Antaa Pauniolle rahaa. Paawo kumartaa symasti).
Waan kuule! käännä wielä naamasi!
Miss' on nyt hellin, muista rakkahin
Tään jalon perheen katkist' asujoista —

Suloinen Salla, missä hän nyt on
Sinermttt silmin, kultakiharotn?

Paawo.
Hän sairas on; hänessä yskää lie.

Meijerhoff.
Tuon yskän tuskan ehkä ymmärrän.

Waan kerro, leit' on käynyt mieraita!

Paamo.
Salassa eilen Sallaa lohdutti

Tääll' uljas Salmo.

Meijerhoff.
Uljas saakeli!

Wai uljas sanot!
Paawo.

Silloin syleilimät
Niin hartahasK ett' oikein kadehdin.

Meijerhoff.
Woi-kirnuhun sä sotke kateutes

Ja juuston-heraan juttus hämmenitä!
Mun katkeruutta tuota täytyy kuulla,
lot' ikinä en todeksi moi luulla.
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Pa aw o.
Sen, luulen, lodets' uskoa jo moi,

lost' ympäriinsä kielikellot soi. —

(Syrjään).
Ia sehän totuus mua miellyttää.

Meijerhoff.
Wlli niin! kas sepä uutta on, kas se!

Wai niin on läsnä kypsymistä keitos.

Paamo.
Waan teitä rounm rakastaa ja herra,

Kuin lastansa, sen moitte uskoa.
(Syrjään ja komillisesti surumielin).

On sokeutta sekin rakkaus.

Meijerhoff (erikseen).

Kyll' ymmärrän tuon rakkauden juuret.
Ne sytvällll ei piile, roaitk' on suuret:
Mttn tarakassani on herran toimot
Etäälle päästä, lentää korkealle
Ia ylentmäks' ei ylty rouman aimot.
Kuin turhuuden ja loiston kukkulalle. —

(Pllllwolle),
Tuon ymmärtää moin sekä uskoa.

Paamo.
Waan Sallaa majori ei rakasta.

Meijerhoff.
Pois jnotse tästä! Sin' et tyhmyyttä

Saa sekoitella järjen mietteihin!
Sanoinko etten Sallaa rakastais?
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Paamo.
Ei, majori, maan

Meijerhoff.

Pötki sanomaan.
Ett' täällä herraa, rottmaa tvuotetaan!

Pa am o.
Mut Sallaa ei?

Meijerhoff.
Hänt' ennen kaikkia! —

Wai, lurjus, pilkkaa tehdä uskallat?

Paamo.
Ei, majori; waan pilkka kaukana

Täst' oltohon, luin totuus naurusta, —

(Syrjään).
Tai itku murheesta, mä aattelin.
Woi peijakas! nyt tempun keksin! Teen
Sinulle pienen konnan werutkeen.
Mua äköittää ja kiukku pistelee,
Kun tuommoiselle Salla työnnetään.

(Menee oiuesta roasempaan).

Toinen Kohtaus.
Meijerhoff (ylsin).

Mist' on tuo koira saanut haistella
Mun atrioit', ei Sallaa suosiman?
Miks' en mä suosis? — häutä rakastan
Wiel' enemmän kuin omaa maimoani. —

Ah! kamala pääs' sana huuliltani!
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Minulla tvaimo? Stt' ett tunnusta.
En itselleni! — täydyn, perhana.
Mut muille en, en maikka poltettais
Mun sydämmeni — sit' en tunnustais.
Suus kiinni, sydän! Miks' en outona
Woi täältä kotkan lailla kaapata
Sen linnun, josta lihawantp' on paisti —

Waan kenraalimme! — jos sen konnille
Kajahtaa näistä. —

(Paawo syöksähtää neljän tontun omesta masemmalta susiturkit nurin
hartioilla).

Aolmnz KMlluz.
Paawo. Meijerhoff.

Paawo.
Herra majori!

Nyt rynnäkköön ja miekka peukalon
Wamlle! Taisto kunniallinen
On tarjona! (Möyrii pöydän alle).

Meijerhoff.
Suolat ja pippurit!

Paawo. Ia rasmaiset lihaköntit, sanokaa, majori!
kun tuo kyöNipiika mua alkoi peitota ja pyntätä kuin me-
restä lammas-nahkaa. Onneksi kietaisin tuosta porstuasta
nämä sudenmillat hartioilleni. Näittehän mitä kuperinpal-
lia ja häränpyllyä minä tulla linkosin. — Ia tämä kaikki
teidän tähtenne majori.

Mei jerh o ff. Minunko tähteni? — sinä suden ruoka !

Miekat ja sapelit! (Tarttuu miekkansa kahinaan).

Pctamo. Teitä puolsin ja sanoin oikeaksi Sallan



sulhoksi, mutta wastaan wäitti maan piika, ylistäen teitä
yhtä Viisaaksi juonten keittäjäksi kuin itseään taitamaksi ko-
kiksi. — Siitä tämä mylläkkä. (Syrjään). Itsepä olet juuri
se kyökkipiita, jolta nämät kuulin.

Meijerhoff (erikseen). Soppa jo hujahtaa. Padan
kansi on syrjähtynyt. (Paamolle) Narritteletlo, Paamo?

Paamo. Naettehän, etten ole lammasten, waan sut-
ten hllllamissll nahoissa ja puhun siis totuuden karkeata
kieltä.

Meijerhoff. Miekat ja sapelit!
Paawo. Woi, kauhat ja hinkunet! kuinka hän mua

lyödä sätkitteli! Näyttäkää majori urhollisuuttanne ja höy-
hentäkiiä sitä piikaa. Onhan teillä miekka ja tämä on kun-
nian asia.

Meijerhoff (erikseen). Seikkani pakoiltua mun tuota
kärsimään. (Paamolle) Hupsuttelethlltt mies! Naistenko kanssa
tllmisin kahakoimaan?

Paawo. Niin, niin, tiedän majorin helläksi ja amo-»
sydämmiseksi naisille. Sen sanotaan merkitsemän hywää.
Mutta suden nahoista en ole ennen ihmisten hartioilla näh-
nyt karwain ulospäin purrtttawan, kuten nyt. Ia sen sa-
notaan merkitsemän pahaa.

Meijerhoff. Ethän uskone, sinäkin miesparka, kyökki-
piian jaarituksia?

Paawo. En tosin. Mutta surukseni tunnen mun
herkän sydämmeni niitä uskoman. Ia kauhistuksella aatvis-
tan majorin muuttuman hienomillaisestu lampaasta harjas--
selkätseksi sudeksi, joka häweten ja korwat lttimossa juosta
jolkottaa tiehensä. (Kuulee käynnin Ivasemmalta) Ahaa! jo tulee!
(Hypähtää puistoon oikealle. Haussi ja Sanna tulemat).

LO



Rehlls Kohtaus.
Haussi. Sanna. Meijerhoff.

Meijerhoff (huomaamatta toista). Pahaa ennustama
hutthkain on tuo mies. Äänettömäksi iski hän mun sanoil-
laan; naulitsi kuin tctrhapöllön tallin otven päälle. Waan

mitä tyhjää tuon tuhman narrin puheista; —

loppuun keitos

Haussi.
Täällä majori —

Noin yksin maan!

Sanna.
Oi terme, Meijerhoff!

(Kättelee).
Kuink' onkin hauska nähdä tuommoisia
Uljaita poikia kuin joutsenia.

Haussi (kättelee).

Ken rinnallanne lentää ylpeänä
Kakspäisen kotkan hartioille mois,
Se kunniassa loistamassa ois.
Min mattha ei, maan kelpo poikani —

Jos lup' on toiwoa — ne ehkä kohoais.
Kun siipiänsä taiten harjoittais. —

Majori, anteeks suokaa leikkini!

Meijerhoff (taputtaa Haussill olalle).

Te, jalo Haussi, ette kaukana
Oletkaan meidän kilpalennosta,
Ia poikanne par'aikaa harjoittaa.

11
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Kuin hllukanpojat siipimarsiaan:
Niin sukunne käy ylä-ilmoihin.

Sanna.
Iloist' on kuulla, nähdä ihanaa

Taas ystäwämme seurass' ystämäinsä.

Meijerhoff.
Nimensä oman unhottaa se siis.

Näin armoisin ken perheen unhottais
Sanna.

Niin rietnullist' en tiedä kuwaajata
Tulemain aikain ihanuudesta.
Kuin te, majori; Harmoin huuliltanne
Kajahtaa ajat selän-tataiset.
Te nuorukaisen toitvoll' uhkealla
Eteenpäin riennätte.

Meijerhoff.
Se luonnollista.

Mitäpä huolet mennehille roois,
Eik' eletyssä ole elämistä.
Waan huolet päimäin tulemain jos tois
Nykyisell' ajall' onnen uauttimista.

Sanna.
Niin, nykyiselle sekä tulemalle

Nautinnon, riemun setä kunnian.
Se jaloa on!

Haussi.
Mutta lapsemme,
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Suloinen Salla — missä miitvähtaä ?

Sen toitvon rottivan parhain tietämän.
(Katsoo taskewllsti roumaan).

Meijerhoff.
Ah, armas seura-enkelimme poissa!

Kaineoli,
Ametisti,
Krysoprasi
Ia agati.
Niinpä jaspis,
Satvutopasi,
Opali ja
Kalkedoni. —

Nää kiiltokitvet lahjoittaisin,
Kun Sallan omakseni saisin.

Sanna.
Oi, rakas Meijerhoff, kttittk' iloista

Hänelle teitä nähdä on! (Menee).

WMes Kohtaus.
Edelliset paitsi Sannaa.

Meijerhoff.
Waan murheella

Sain äsken kuulla Sallan sairastaman.
Olisko niin? Sep' oisi raskasta.

Haussi.
Se osaksi on totta, Meijerhoff,
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Waan waarallist' ei, sillä terweys
Piankin häntä ktitteleepi taas.

Meijerhoff.
Mä uskon sen ja kauanpa ei lie

Siit' aikaa, kun se häntä syleilikin.
(Paawo tulee oikealta).

Auudes Kohtuus.
Edelliset. Paamo.

Paamo.
Puistossa wuottaa nuori herrasmies,

Niin solatta tuin raita rannalla, —

Pnheille herran pyrkii.

Meijerhoff (erikseen).

Perhana! .

Haussi.
Sill' asioita tärkeit' on, kenties,

Niin tänne käske!
(Paawo alkaa lähteä, mutta tormallistaan kynsien kääntyy taas takaisin).

Muttll majori!
Te moitte ruokakammarihin käydä
Siks' aikaa; siell' on walmis teille pöytä.

Meijerhoff.
Se mukamast' on esitelty tuo;

Niin (syrjään) ehkä joudun suoraan Sallan luo.
(Menee owesta wasempaan).



seitsemäs Kohtaus.
Edelliset paitsi Meijerhoffia.

Haussi. Wiiwytteletkö mielä?
Paamo. En juuri miiwyttele. Pyytäisin waan pu-

dottaa herralle pari raskasta sanaa sydämntellani.
Huussi. Ia ne sanat owat?
Paamo. Kallista »varoitusta, jos futvaitsette.
Haussi. Ia sitten?
Paamo. Ia sitten kieltäisin teitä antamasta Sallaa

tuolle mieraalle Majorille.
Haussi. Paawo, Paawo! Älä tuikkaa kieltäsi kuu-

maan rautaan!
Paamo. Palakoonpa maan kieleni, kun pelastuu su-

loinen Salla. Sillä rehellisyyteni käskee mun tunnusta-
maan sydämmessäni oleman ilkeitä irmitumia tuosta Ma-
jorista.

Haussi (suuttuneena). Sinä irmikuma! mitä uskallat
haastella ylemästci ja kunnian armoisesta herrasta? Hup-
suutesi ja tuhmuutesi sua suojelee !

Paamo. Kirtasta totuutta maan lausun! ja mun
surku tulee Salla mamselia.

Haussi. Lakklllltto? — taikka tarttuu mun armot-
tomuuteni sun selkä pintilääfi!

Paamo. Päättyköönpä sitten tällä kertaa tähän.
Waan tahdonpa wielä näyttää, etten ole puhunut niinkään
tuhmasti; enkä ole tällä kertaa waan tuulta pieksänyt.

Haussi (miittaa kädellään). Niin, jll mene! (Paamo me-
nee. — Mm). — Puhetta, jossa ei ole pohjaa eikä laitoja.
Tuuli tuon hupsun päähän on koonnut noita suuruksetto-
mia ruumenia, — mutta tuuli ne hajoittaatin. (Salmo tulee).

l5
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U»MeKslls KoW-uz.
Haussi. Saltno.

Salmo.
Anteeksi, herra!

Haussi.
Salmo! Lastemme

Opettajana ennen. —

Salmo.
Asia

Nyt siitä ei mua käske hiiskumaan. —

Te tehtätväitni marmaan aatvistatte?

Haussi.
Waikk' aatokseni kuinka aprikoi.

En rahtua, en kynnen mertaa moi
Nyt asiaanne artvata.

Salmo.
Kas tuo

Wast' ihmeellist' on muistin tautia!
Kun käytökseni suoran tunnette.
Niin suorastaan mun suotte lausua.
Kai Salla teille julkaissut on sen.
Ett' antoi tnttlle sydämmensä? — Me
Ikuiset silloin malat tvanuoimme —

Te säikytte! No suokaa anteeksi! —

Me tuolla puiston iltakatmehessa.
Nähdessä tomun sekä korkeuden.
Sidoimme solmun, jot' ei ratkoa
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Niin kauan woi, kun taiwas liekkihin
Wälllhtää Ukon salamoissa, ja
Kun ihmissydämmissä rakkaus
Wiel' onnen aurinkona kohouu.

Haussi.
Tuo hämytönt' on julkirohkeutta!

Soturin poika kurja uskaltaa
Mun tytärtäni mietellä kuin narri!
Te hämyn tunnost' ette tietämän
Näy neulan mertaa, sen nyt ymmärrän
Syytönnä te ja miatonna maan
Kehtaatte mulle tulla kertomaan
Työt' ilkeintä, jot' ihminen moi tehdä.

Salmo.
Noin suurta rikosta en tässä näe,

Enk' edessänne huoli hälvetä
Soturin uljaan poikana, niin totta
Kuin miekka,käsin kaatui isäni.
Palmellen maamme köyhän kunniaa.

Haussi.
Niin totta tekin kuolkaa taistellen

Ia tuulta piesten, kuten isänne.
Pereeni rauhaan jättäkää, sen muisto
Teit' ikinä ei mannatko. Kuin yö.
Auringon peite, tulkoon Välillemme
Ijäti mieroittama sumupatsas!
Toiwotte Sallaa turhaan! Teistä ei
Hän huoli! Taikka unhotti hän jo
Wcilinne.
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Salmo.
Walhetta! — Ia häwäistä

Isäni muistoa te ette saa!
Wiel' elää poikansa — se muistakaa!

Haussi.
Waan malheeksi ei totuus muuttune.

Toisellen Salla kihlattu jo on,
Miehellen, johon mieltyy wanhemmat
Ia jonk' on armon astin-lautakin
Tuommoisten päätä paljon ylempi.

Sa lmo.
Waikk' astuiskin se herra päällänsä.

Te jota noin nyt ylistätte, en
Mä puhettanne uskois enemmän.

Haussi.
Mun puhettani? (Salla tulee masemmalta)

MdeKsäz Koljwuz.

Edelliset. Salla.

Salla.
Tänne käskettiin.

Haussi.
Pois, Sallani!

Salla
(huomaa Salmon ja tarttuu hänen käteensä).

Ah, läält' en pakene!
Älä luulin silmät jäiset kohtaamani.
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Waan tulta säihkyt noista mastahani; (Sainiolle).
Mä tammoin äänen kuulemani jylhän,
Waan jalosti sun lämmin ritttas soi;
Illllplltsaan eteen luulin jäähtytväni,
Sun rinnoillas nyt löydän lämpimäni.
Ken autuuden tänlaisen ryöstää moi?

Haussi
(joka edellisen tapahtuessa on hätäisesti hyörinyt ympäri).

Atvuksi miehel! Missä? Tänne!
Uhratkaa maikka elämänne!
Tuo juoksuhurtta ryöstää Sallaui.
Waan remetköön maa ennen allani.
Kuin lastani mä annan rosmota
Isänsä huoneessa! Woi Jumala!
Hänt' ennen seinähirret ruhjokoon?

(Työmiehiä tulee kinveitä ja seipäitä käsissä).

Uymmenes Koytauz.

Edelliset. Kansaa.
Työmiehet (sisään tullessaan).

No piruko wie sielut turmioon?

Salla (poistuen Salmostll).

Ah autuus hulluudessa! Kadotus
On tarjona kun siitä selwiää.
Waatt minkä tein? (Seisoo puoli horroksissa).

Haussi.
Teit, lapsi, hirmuista!
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Salmo
(ollen lewollisena ja jäykkänä).

Puhdistaa tahtoi herra huonettaan,
Mut saastutti ja hämäisi sen maan.

Haussi.
Käy tiehes, narri!

Salmo.
Käyn, mut palajan.

(Menee. Haussi nmttaa miehille, jotka menemät pois).

Haussi.
Kiiruusti heti, muista lapseni,

Tää leikki loppuu! Tässä itsesi
Suu tulee säilyttää ja outella,
Kunuekka päätöksen tuo Meijerhoff,
Pois sulkien tuon kuolkawierahan.

(Menee owesta wasempaan).

Msitoistas Koiitaus.
Salla (yksin).

Tuo tvieras musta, jylhä haamu taas
Mua lähestyy, se koht' on täällä jo.
Hän kristalleita tnulle lukitsee,
Kuin talminen yö tähtiä; mut' en
Woi rakastaa mä niitä. Kolkkona
Soip' äänensä kuin rautapakkanen.
Niin törmissäni paukkuu. Sydammen
Mä tahdon synnyin-itlllllltani ja sen
On armas Salmo mulle maunonut.
Oi kallis sydän, jonka loistona



21

Kansamme toimot on jll kunnia
Ia rakkaus sen jalo kaunistus! —

Oisitko täällä! Ah kuink' uskallan
Toimottllu! — Toimon täytyy kuihtua.

(Istuu tuolille ja laulaa sitraa soittaen).

Sielu, säästä huokaukses,
Silmä, kätke kyynelees:
Taiwas hylkää rukoukses,
Maass' ei täyty toiwotukses:
Sulje murheet sydäinmees'!

Enpäs, en! kas hopeiset
Toiwon aaltoset pois huuhtoo
Murheet mutaisei!
Enpäs, en! kas kultaiset
Lemmen liekit polttaa, liehtoo
Waimat, mastukset! —

Huokaus, siis ratko suojas,
Tllimuhlllta etsi Luojas,
Huoltöii kyynel, juokse pois!
Murheet kun jois multa musta,
Taiwas kun tois lohdutusta,
Rakkaus näin ruuhass' ois.

Nää wärsyt suopt wirwoittawan kasteen
Kukallen, jota halla uhkailee.
On säweleet kuin kesän lähettiläs,
Kewäinen tuuli, taimen surmaajaksi.
Nyt rakkauteni, luin aurinko,
Säteilee rinnassani.

(Nalee Salinon lähestymän).
Täällakö!
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AllKsito.stas Kohtaus.
Salla. Salmo.

Salmo.
Sä keikut sumi-tuulten lainehissa.

Kuin kemään lapsi.

Salla.
Kuinka uskallat?

Näethän tuossa pöydän wuottawan
Taas tänne Vleijerhoffin haamua,
Ia isäni.

Salmo.
Ia isäs ylpeys

Woi siittää kiukun mätähaamoja
Rumia nähdä hänen armossansa.
Äl' yhtään pelkää, Salla!

Salla (kumahtaen tllllkse).

Miekkako!
Sun myölläs murhan ase kamala!
Rakkausko möisi kaswaa julmuutta?

Salmo.
Et, Sallani! Pois kauhus sammuta!

Tään rakkaus mun sitoi »vyölleni
Sun ratchas walwojaksi.

Salla.
Minunko?
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Salmo.
Kysytkö? Eikö mätjy sieluas

Tänään tuo piru maasta tvierahasta,
lot', ärsytellen intta, manhempas
Sydammet loihtii myrkkypaloilla,
Joit' antaa niellä kiiltokuorissa?
Niin kerrotaan.

Salla.
Mä tuosta kauhistun.

S a l m o.
Waan wastamyrkynkin he tuntemat

Wiel' amuksi. Kun siitä maistaa sais,
Ulospa kaikki myrkyl oksentais
Silmille Meijerhoffin.

Salla.
Annuista

On ttutises! Waikk'en sit' ymmärrä
Kuin haaweksien, niin jo mapisen.

Salmo.
Huoletti, Salla! Nääthän tvyölläni

Isäni miekan, jonka pyhitti
Hän mihollisen merta juomahan.
Tää maamme onnen martijana jo
Tyhjensi lähteit' uhkuwia monta.
Nyt Meijerhoffin kurja kohtalo
Myös tuntekoon sen woimaa werratonta:
Sill' isänmaa ja rakkaus, ne kaks
Mjekllllen parhaaks' olkoon kunniaks!
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Salla.
Ei! Rakkaus on rauhan lapsi; sen

Wereksi kyllin onpi kyyneleet
Aseilla kotvan onnen isketyt.
Ia parahin lie puolus-asehemme
Tuskaimme poiiitistllmll huokaus.
Jok' atvun kättä kutsuu korkealta.
Maailma meiltä tahtois telkeä
Taitvlllltnnte owet sekä akltiitat
— Sydänten soinnut, walot silmien, —

Waan enkelit ah, muistan uneni!

Slllmo (talttuen Sallan käteen).

Unesi? Kerro! Oi sä, sydämmeni
Suloinen helmiruusu! Huuliltas
Totuutta taimcian maluu rintahani;
Oi kerro unes!

'Salla.
Aamun rustosta

Näin enkelin niin makaan, juhlaisan
Eleeni lastemvan, kuin Jumalan:
Sä kädessä sen istuit oikeassa
Ia Meijerhoff kuin yökkö, masemmassa.
Kun puhalsi hän kiiteens' wasempaan.
Sumuksi silloin haihtui Meijerhoff;
Waan hymyten kun katsoi oikeaan,
Sä edessäni loistit enkelinä,
Ia tosi enkel' ilmasf uikseli.
Täst', armas Salmo, mirkois loimotti.
Kuin aamun katztehesta kukkawyöl
Puistossa tuolla.



25

Salmo.
Oi kuin ihana

Unelmas kaikuu sielus temppelistä!
Tunteitten saarnan kertaa kuwastin.
Kuin laaja kirkon kupu. Soinluisuus
Sun sielus' on. Ei epiisoiuttta
Se sumaitse. Ah sua kuunnella
Mun sydämmeni tahtots' ijäti.
Kuin taimaan kannelta. (Kuuluu jyminä).

Sllllll.
Oi Salmoni!

Kuuletko jymyn? Kiitkey puistohon,
Pois tästä lähde!

Salmo.
lättäisinkö sun

Noin yksin tuullen pyörtehesen?

Salla.
Mun

Nyt jäädä suo! Sä piile puistossa,
Siell' odota! Waan wihas kahleita
Al' irti päästä!

Salmo.
Waikka joutuisit

Sä syötäwaksi raiwopetojen —

Kai arwelet — muu piillä puistossa
Pitäisi maan, ja siellä hämetä
Itseni edess' omaa itseäni?
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Salla (hätäisenä).
Oi mäisty tieltä kiukun polttaman!

Jo riennä!

Salmo (likistää Sllllllll masten rintaansa).

Ah! siis täydyn lähteä!
(Menee. Sanna tulee).

Aolmustoistn Kohtuus.
Sanna. Salla.

Sanna (imuliellen).

Kah täällä ruusu äsken puhjennut
Odottaa poimijaansa! Kaunista
On nähdäkin noin immen malmisna
Tullessa tiettynsä. Oi Meijerhoff!

(Salla mawllhtaa)
Jos tietäisit, et rahtuakaan tvois
Wiimähtää kutklls kuulumilta pois!

Salla (selin).

TllNs Meijerhoff! (Päin ruumaan).
Oi äiti!

Sanna.
Lapseni!

Nimestä, josta riemun rtntahas
Heräämän toiwoin, siitä siiikiihdyt
Ia kawahdllt kuin omaa kuoloas!

Salla.
Hiriveemmin mielä.
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Sanna.
Kallis lapseni!

Tuo musta kaapu riisti sielustas,
Wauhempais neuwoon luota! onneas'
Et ymmärrä.

Salla.
Waan ennen riisua

Woin sielultani haiman asuntonsa.
Kuin suosiolla nähdä — rakastaa
Wähemmän wielä — Meijerhoffia.

Sanna.
Rakastaa? Httrju tyttö hupakko! —

Näethäu sukusi ja itsesi
Kohoowau armohon ja kunniaan.
Ia palmikkosi tiedät hohtaman
lunr Meijerhoffin amull' ylemistä
Helmistä.

Salla.
Kaikk' o» maan ne halpoja

Weskellosia, jotka pulppuaa
Rupaisen lähteen pintaan pohjasta, —

Mun sydänlain ne ei moi hallita!
Sanna.

Sä uskallat noin mastoin wauhempais
Symintii rakkautta kiistellä?
Sun Salmon kiihkot maan on tvaltiaas,
Sydiimmes raukau sai hän willitä.
Sukuiitme hän sun kannakfillas nyt
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On ounettomaks' aimmt wthkinyt.
Waan muista, lapsi, koht' on majori
Taas täällä — hän sun jalo ystämäs —

Hän kättäns' ennen snlle tarjosi:
Sä hylkäsit, ett nyt fuo hylkäinväs.
Maailmasi' ain' ei ole tarjona
Niin ihmisfydämmiä jaloja.

Salla.
Kah, totuus tvalheen takapajulla!
(Meijerhoff ja Haussi tulee. Kuuluu hohotusta).

Neljästoista Kohtaus.
Edelliset. Haussi. Meijerhoff.

Haussi.
No, mistä soi tuo julma hohotus?

Se ääni noitien tai maristen
On räkätys, mut' ei järk' ihmisten. —

Mun sielussan' on pahan aawistus!
(IlMikiä kajahtaa edempäältä woimatas musiiki, joka taukoo mienosti

riutuen)

Ahaa! tuo ima karsashengisten
Tukehtui taas, luit riemu kajahti
Symiisti läpi luiden, ydiuten.
Woimallaau peikot tieltä kunnian
Se puhalsi, kuin suututut liekistä
Hajoittaa tuuli. — Nytpä maljoille
Ou kunniaksi tyhjentyä tnas
Onneksi Meijerhoffin, — sinnlle
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Iloksi, lapfemme, ja termeiksi
Wanhempais juomaan rakkautehen!

(Jokainen ottaa pöydältä täytetyt maljat; Salla mastahalmftsti).

Meijerhoff.
Karneoli,
Ametisti,
Krysoprasi
Ia llgati.
Niinpä jaspis,
Sawutopasi,
Opali ja
Kalkedoni. —

Nää kiiltokiwet lahjoittaisin.
Kun Sallan omakseni saisin.

Salla.
Waan sydäntäni triltokimistä

En teille myödä moi.

Sanna.
Hän lemmestä

Waan teihin suostuu.
Meijerhoff.

Niinpä rakkaus
On lllhsllntkin symtn perustus.

Haussi.
Sen ymmärrämme. Sila tarkoittaa
Sanoillaan Sallakin.

(Paamo tulee oikealta).
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Miuesloista Kohtaus.
Edelliset. Paamo.

Haussi.
Mit' asiaa?

Paamo. Olenpa waan wähän tyytymätön ahtaaseu
lrmikutus-alaani,

Haussi. Ia tahtoisit?
Paamo. Tahtoisinpa nöyrimmästi jatkaa mitä olen

ulottanut ja loppettaa mitä majori on ulottanut.
Haussi. Onko, Paamo parka, pääsi taaskin pyörällä?

(Majorille). Ette huoli pahastua hänen hupsuudestaan! Muu-
toin on hän uskollinen palmelija.

Paamo. Olkoonpa waan pääni pyöreä kuin kukku-
palli, mutta ajatuksia kiehuu siellä kuiu muurillissaunasfa.

Haussi. Woi sua höyrypää! (Majorille) Huomaatte
selmästi, että hiin on wähän löylyn lyömä.

Meijerhoff. Niin, niin; sen huomaan. Sallikaa
tuon mennä rauhassa!

Huussi. No ajatuksesi, Paamo?
Paamo. Olenhan yht'aikaa puutarhurinne ja lakei-

janne. Mutta puutarhassamme kastvaa nyt pahanpitimäi-
nen härkinmänty, joka »vahingoksi laihduttaa maata. War-
sinkin stlrkastuttaa sen juuret ja sen musta marjo erää»,
»vierellään kasmaman korean kukan.

Meijerh off (hätäisesti syrjään). Tämä tarkoittaa minua.
Paamo. Kukka tahtoisi kiertyä siivuiksensa solakan

raidan martalon ympäri; maan nylpä on raita, tuou rana-
oksatsen härkinmännyn tieltä, painanut päänsä pensaikkoon.
Lymyssä lepää raita, kalmakkaana kuihtuu kukka.

Salla (syrjään). Ia minä juuri olen se kuihtuma kukka!
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Paamo. Poisjuunttatvaksi katsoisin siis tuon hitr-
kinmännyn. Niinpä nostaisi raita päänsä ja forjasti ko-
ristaisi kukka sen martlllon ympärillä kukkatarhaa.

Sanna. Kuuluupa tuin Paawou huulilta »valuisi
nmonsäikeitii.

Haussi. Sumua ja höyryä owat maan nuo ajatukset.
Paawo. Waan moinpa tuosta höyrystä pusertaa

hcrrasiväelle seltvää mettäkin, kutt sumaitsette.
Sanna. No, puutarhan hoidosta woimme toiste kes-

kustella.
Haussi. Niin, toiste; — tas nyt mene!
Paamo. Menenpä; waan huomatkaa! (osoittaa mo-

lemmin käsin Meijerhoffiin). Tuossa, kas tuossa pöniikkllitä sei-
soo se poisjuurittllwll rana-oksainen härkinntitnty! — Mut
tuossa (osoittaa Sallaan) taas se sorja, murheeu-kalpea kukka!

Meijerhoff. Miekat ja sapelit, tätä häwäistystä!
Paawo. Woi peukalot ja etusormet, kuinka mun

kynteni himoitsee tuota mäntyä juuriakseni!
Haussi (taluttaa Paawon tylysti oikealle). Siekailetko

matkoihisi? — sinä hämyttömyyden syleksiä!
Paamo. Mutta oleuhan palwelijanne, joka
Hausfi. Joka hllwäiset haltijamäkesi sekä halwan it-

sesikin.
Paawo. Tämä on kirweltäwä päästöseteli.
Sanna. Mutta hywin ansaittu, Paawo parka.
Pllllwo (kaimaa kirjeen powestaan ja antaa Haussille), Tll-

kaanpa tämän laastari-lapun puhkaiseman ja parantaman
sen paifeen, joka herraswäkeäni tekee äreäksi.

Hausfi. Kirjekö? Ja masta jaariteltuasi anuat? —

Siuä kiusan kappale!
Paawo. Ha ha ha! Ensiupä jyrsin männyn kuorta

hampaillani ja sitten isken kirineeni sen sydämmeen.
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Haussi. Suoriatko jo?
Paawo. Onhan tässä käpälät allani. (Menee).

Auuuestoistll Kohtuus.
Edelliset paisi Paamoa.

Haussi. Suokaa toki, herra majori, meille anleeksi
tuon ilkiön kujeel ja hullutukset! Täst'edes emme tahdo su-
malla häntä palmeluksessllmme.

Mei j erh o ff. Olkaa huoletti, herra ja routva Haussi !

Hulluja täytyy kärsiä ja kujeensa hän kuitenkin jo lopetti.
(Erikseen). Muutoin olisikin hän mun taluttanut kuumille
kiiville.

Sanna. Jalosti lausui majori. Sillä wiisaat nau-
ramat tyhmäin hullutuksille.

Salla (syrjään). Ia lyhmät mihastutvat raimoon
kuullessaan wiisaita nemvoja.

Haussi (ämna kirjettä).

Waan mist' on kirje, jonka seurassa
Tää häiriömme astui? (Awattunan).

Katsopa!
Sinetti nimen alla! (Meijerhoffille).

Nimeä
Salaamaan teiltä käsketään! —

Uteljas lienen, kun mä alotan
Näin lopusta, kuin nainen maltiton,
Waikk' alku ain' on lopun perustus.

(Lukee kirjeen ääneensä alusta loppuun).
„Herra Haussi!

Totuuden ja rehellisyyden nimessä kehoitan teilä, ar-
ivoisa herra, oman setä lapsenne kunnian ja onnen tähden,
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wieroittmnaan luotanne erään". — Mitä? Vieroittamaan
luotani! — (Lukee edelleen). „WieroittllMllan luotanne erään
teidän mielestänne tähän asti sangen armoisin ja kunnialli-
sen herran". — Kummallista! Armoisin ja kunniallisen her-
ranko mieroittaisin luotani? Hän ehkä luulee wielä Salmon
oleman lastemme opettajana. — (Lukee edelleen). „Tällä her-
ralla, joka teille tohtii uskotella olemansa nuori naimaton
mies ja teeskelee tytärtänne kosioiwansa". — Naimaton
mies! Tytärtäni kosioimansa! — Warmaankin Salmo. —

„Tälla herralla onkin todella kotimaassaan nuori wihitty
wllimo". (Tuokion hämmllstyttämä äänettömyys, jolloin Meijerhoffin
silmät hajamielisesti harhailemat ympäri. Lukee edelleen mapisemastt).
„Tämlln totuuden wahwitteekfi panttaan teille kunniani setä
makuutan tarmittaessa yhtä monella todistajalla, kuin tämän
kirjeeni kirjaimet. Te tiedätte minun tuolla petollisella her-
ralla tarkoittamani erästä rykmentin majoria — herra Mei-
jerhoffia". (Säiluylsestä kiljahtaen lyykistywät Sunnu ja Salla sy-
letysten maahan. Meijerhoff nojaa mtipisten erään tuolin selkää ivas-
taan, tuijottaen alas).

HllUssi (wihan wllllleana ikäänkuin itsekseen).

Totuus mai malhe hämmästyttämii?
Ei malhetta tuo nimi todista. (Katsoo kirjeen alle).
Se todistust' ei mää tarwitse!
Hirmuinen totuus! — Nytpä aukenee
Mun eteheni Paamon ennustus
Ia llllwistukset. Irwikuwanll,
Häijysti itihoittllivana, nyt näen
Edessäni tuon julman Molokin.
Hänelle armo-istuinten himosta
Mä miattoman öisin uhrannut.
Ia sitten, kauheasti pettyen
Turhuuden markkinoilla, nielaissut
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Sisääni myrkyn, jok' ois hämittänyt
Mun sieluni ja ruumiini.

Sanna.
Ia muu

Sokaisi ahnas loistonhimo maan:
Jaloa, ihanaa ja ylhäistä
Itäin kuoressa, en sydänt' tutkinut.
Waan nyt se puhkes' älli armaamatta
Eteemme haisewaistta.

Haussi.
Aika on

Lakaista huoneestamme saastaisuus
Pois elkineen. (Kutsuu oikealta)

No, Paamo, kiiruhda
Sä työstäs palkintoa nauttimaan!

(Paawo tulee).

Beitjemästoista Kohtaus.
Edelliset. Paawo.

HllUssi (osoittaa Paamolle lasta).

Kallista täältä! Kiitos kunnia
Uskollisesta toimestas!

Paamo.
„No Morjens!"

Mit' olin melkapää, ja sydämmeni
Mihinkä kaski, sitä puuhasin.
Waan Majorimme susiturkillen
Woin onneksi tään maljan kallistaa. (Ryyppää).
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Meijerhoff (erikseen).
Ah, etten tästä paeta mä woi!

Pllllwo (ryypättyään Haussille).
Suur kiitos teille!

Haussi.
Juokse kutsumaan

Nyt tänne Sulmo!

Paawo.
Sepä sukkela

On pyörähdys. (Menee).

UuhdeKsaztoiztll Ko-htauz.
Edelliset, paitsi Paawoa.

Sllllll (tointuen).
Oi armas Salmoni!

t
Sanna.

Wahwistu, lapseni, ja anteeks suo
Wanhemmilles tää hirmu eihetys!

Salla.
Huomattu erhetys ja parannettu

On anteeks suotu, rakas äitini!

Haussi.
Niin, anteeks suo! (Meijerhoffille).

Waan sulle tnritsen
Sen kunnian, kuin koirallen, ett' astut
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Pois portailtamme! Paljastettu on
Alastomaksi häijyytes'; ei Voi
Sit' ihmismerhot enää peitellä.
Oh, inhoittaa noin ruma alaston! —

Siis juokse pois!

Meijerhoff (erikseen).

Ah jospa moisin maan!
Mut' olempll kuin tuomiolle nyt
Naulittu taikka jumitettu lähän. — (Toisille).
Petytte, herrastvllki!

Sanna.
Tuntuupa

Kuin liepeestäni kiskois entisyys
Mua rattaillensa.

Haussi.
Ällös tauksesi

Sä katsele, kulit Lothtn emäntä.
Pelastus taritsee nyt kättänsä.

Sanna.
Mä siihen tartuu, riistän itseni

Pois halltveksitvllin haluin mallasta.
Kaikk' unhotan ja toimon parempaa.
Tuolt' astuu Salmo!

(Salmo lähestyy. Salla kiiruhtaa wastaan, tarttuen Salmon käsiin).

Haussi.
Nytpä päättyköön;

Waitk' onkin kiista raskas rinnassani.
(Paawo tulee).
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Yhdeksästoista Kohtaus.
Edelliset. Salmo. Paamo.

Paawo (tullessa).

Kas tuossa raita! Kas, sen ympäri
Sorea Salla-kukta kiertyköön!

(Osoittaen Meijerhoffiin).
Mut pois tuo räähkämänty siirtyköön!

Meijerhoff (erikseen).

Nyt karsii mua. Aitvan tuntuu kuin
Wedellä tylmäll' öisin walettu.

Salmo.
Kuulinpa Pllllmolt' aitvan ihmeitä,

Jos totta on?

Sllllll (osoittaen Meijerhoffiin).
Niin, tuosta ilkiöstä?

Haussi.
Se totta on.

Salmo (tulistuneena).

Hän koston ansaitsee!
(Salmo wetää liepeensä alta miekan ja Meijerhoff samoin).

Wot tuhat tulta iskewäistä salamaa!
Sä harmaa hiisi, musta kyöpeli!
Ptthtllllsen tllimaatt lietkihin ei saa.
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Sun häijy, himoliekkis leimahtaa!
Kiiruhda täältä! (Ylenkatseella).

Ah! mun miekkani
Häpeekseen katsoo tuohon tarttua.
Oi, ettei ilma muutu liekiksi
Tuon polttamaan!

Meijerhoff.
On soppa kypsynyt;

Ei tulta tarwita, ei kokkia. (Puuhaa lähtöä).

i^almo.
Hampaissa haimalla on halpaa.

Meijerhoff.
Nyt häijysti mä nauraa katkatan.

Kun nähdä sain, kuink' ihmissieluja
Woip' ostaa syöttämällä tarinaa
Waan heille korkeist' armo-istuimista
Ia loistosi' ylpeästä. — Hywästi! (Lähtee).

Paamo
(ojentaen ylpeästi olleella kädellään nuuskarasian Meijerhofsille, seuraa

syrjitläin hänen lähtöään).
Waan lähtönuuskaa, major, suwllitkaa

Wiel' armoisalle nenällenne! (Meijerhoff menee).

Haussi.
En

Täst'edes ihmisyyttä halmetsi,
En kunniaa mä etsi kerjäten.
Ia lapseni, ne maansa kunniaks
Edistykööt ja kansans' onneksi!



Siin' uskossa ja toiwoss' yhdistämme
Nää kukat saman myrskyn kestäneet
Ia saman kukkatarhan kasmatit.

(Haussi jn Sanna liittämä. Salmon ja Sallan käsi käteen. Paawo
hypähtää ja lyöpi käsiään ilosta ja tulee suutelemaan Haussin kättä.

Esirippu lanlee).
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sotaiset meljekset
Näytelmä yhdessä näytöksessä.

Kirjoittanut

Erkko,

Henkilöt:
Hannu, manhaa köyhtynyttä ritarisukua.
Liisa, hänen mainionsa.

! edellisten pojat.
Niilo, --j
Elmu, Niilon mainio,
Ullitsuu.

(Näytelmä tapahtuu Suomessa Hannun talossa. Aika w. 1632,

heti jälkeen Gustam II Adolfin kuoleman).



Sotaiset weljekset.
(Sali; sen perällä ja simullu, omiu. Sulissa useampia tuolia,

ja seinällä riippuu manha kimäri ja miekka. Muutoin kaikenlaista huo,
«.kapineita).

Ensimmäinen Kohtaus.
Elma. Sitte Liisa.

Elma
(yksin hypistelewä jotakin käsityötä).

Oi, oisitko, mnn armas Niiloseni;
Wuor' oisit mankka masten mihollista
Ia kilpi wahwa kunnon kuninkaamme.
Maan kunnia ja onni onnesi,
Mesmarja kallis tuulle tultuasi!

(Liisa tulee sinm-omeZta).
Nyt sydämmeni, armas anoppini,
Nyt sydämmeni sortuu suruistani
Ia hetken mietto tuntuu tukalalta,
Kuin unettoman talmi-yösen mietto:
Ain' lljaltelen nuorta Niiloani,
Hän kaatuneeko maiko moitlajana
Wiel' astunee, kuin riemu, joulkohomme —

Nyt joudu armas Niiloni, jo joudu!

Liisa.
Uh! Suru synkkä kukat kaatelee

Ia paljot huolet riemun runtelee,
Waan huolten helppo löytyy Luojallamme:
Hän tvoiton tvoipi tuoda taisteluissa
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Myös Niilollemme kera kuninkaansa,
Siis hälle toimos, uskallukses anna!

Elma.
Sen uskon, että teillä tuimemmillai

Ain' timun antaa korkein kaikkiwalta; —

Mut kaipaus on mulla murtumaton
Ia toimoni kuin kulo sammumaton.
Nyt joudu, armas Niiloni, jo joudu!

Toinen Kohtaus.
Edelliset. Hannu.

Hannu (tulee kammarista).

No mitä täältä murhepakinoita
Taas kormihini kaikuu kammioon?
Te urohosta marmaan waileroitte.
Se tapa mauha maimomäell' onpi?

Liisa.
Hän miehestänsä kantaa murhemieltä,

Mä lohdutusta tarjoan kuin äiti.

HIINNU (tuimasti).

Tuon lapsen pää on mailla miisaulta,
Kun kadehtii hän urhon kuolemaa,
Wllik' kuolo wiepi hänet kunniaan.
Mon' elämäss' on hetki katkerampi
Kuin kuolema, eik' anna tullessaan
Sen kalliimpaa kuin katoamaisuutta;
Kuolossa hetken larmas taistelo
Amanpi portit uuteen elohon.
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Elma (huoaten).

Jos Niilo kuolee, soisin kuolemani.
Jos Niilo elää, soisin elämäni

(Peittää esiliinalla silmiään).

Hannu.
Äl' itke suotta! huoles hllihduttele!

Sen tiedän, että kunnon kuninkaamme
Ain' onnen-tiellä johtaa joukkojaan.
Ia kuljettaapi pojat kuumaan;
Sen tiedän, että Suomen sotilailla
Wiel' isäin meri soutaa suonissaan,
Niilontin tunnen notkeaksi ja
Ripeekn kuin on peura poikana.
Hän karhun monnin miekkaa mittelee!
Ia minkä tuli tekee tappuroissa,
Sen haaskaa, polttaa Niilo nuolillaan,
Sen hämittää hän sortain mihollista.
Siis murheen piikit remi rinnastasi;
On parahin ett' anot taiwahalta
Myös pojallesi wertä manhempansa.

Elma.
Sen totta lausuit, armas appeni.

On urhotöihin Niilo syntynyt.
Hän hytvästäissä toisti sanoillaan
Elonsa halmemmaksi kuoloaan,
Mi sankarmuiston lullessaltsa tuopi.

Liisa (Elmalle).

Mitenkä lausui? Wielä muistatko?
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Elma (raskaasti).
Kuin lähtö-syleilynsä, muistan sen;

Waan ennen kuolon-tuomioni moisin
Mä lausua, kuin urhon wärssyt ne.

Hannu.
Se lähtö-laulu mulle kyll' on luttu,

lost' ennenkin jo parkui tvaimot, lapset.
Kun hymästäissään urhot lauloimat,
Se kuuluu näin, se kuulkaa kyyneleittä

(Lausuu),
Ei korptkarhuin seurassa

Woi loistaa maine sankarin,
Kun hongat ei woi haastella
Ia ihmiskieltä puuttuu linnutkin.

Waan siellä maine ansaitaan
Ia kalmat tvälkkyy kunnian.
Miss' urhoin tverlä mittaillaan
Ia tvoitot Mkyttämllt maailman:

Hymästi hyrskyt lapsien!
Hymästi waimon waikerrus!
Ms' kerta teitä syleilen,
Niin sankar'-nwiin rientää urhotts.

(Elma peittää silmänsä ja itkee).

Liisa (ottaa Elmaa kädestä).

Nl' itke, Elma! Tulma kyynelten
Sun poskiltasi ruusut runtelee.
Ia rintas toimon loiste himmentyy.
Luo uskallukses' silmä taimahalle!

(Jymy luutuu. Elma säitähtyy).
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Elma.
Aih! ryske, ryty!

Hannu.
Niinkun mauhko tvctrsa

Sä säikähdyt, jos risu räisählää.
Tai tvaris lentää lähi warwtkkoou,
Waikk' omen takan' olis' armahasi.

Elma.
Mun armaani.

Liisa.
Työt Luojan armaatko?

Aolni-az Kohtuug.

Edelliset. Anlti.

HIINNU (Antille).

Ahaa! sä poikani jo Turusta
Kotia ehdit. Mitkä sanomat
Sielt' tänne kuuluu?

Antti.
Kuuluu kummia.

Elma.
Ah!

Antti.
Sanomat on tuotu Saksasta:
On kuninkaamme tehnyt sankartöitä



47

Miesjoukkoineen juur ihmeteltäwiä.
On saanut tvoittoju. ja kunniaa!

Hannu (arwoklaasti).

On saanut tvoittoja ja kunniaa.

Elma.
Waan Niiloni on kätketty kuin Helini,

lonk' kalleutta kaipaa rintani!
Hän taistelee, sen tiedän, moittaakin.
Ia ehkä kuolee henkens' uhraten
Edestä uskomme ja kuninkaan, —

Mut unhottanut on hän synnyinmaan.
Miks itseään ei sille säästää mois?

Hannu
(miittaa kädellään Elmaa maiti).

Unohda lapsi huoliivirtes pois!

Antti (jatkaa).

Mun sydäntäni särkee, kartvastaa,
Sanomat iski sieluun symimpään,
Wereni riehuu, suonet repeää!
Ah! Olisko nyt tässä tviholliset.
Ne surman ruoat. Tuonen tulitönkät!
He nielkööt liektitvätstä kirousta!

Elma (raskaasti).

Ah, hirmuista! — On warmaan onnetonta?

Antti.
On onnetonta eikä onnetonta:

He kaataneet on kunnon kuninkaamme,
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Sen Gustamimme, suuren sankarimme,
Ia taistelijan, jalon Taamettimme,
Urhomme aimon moiton mehkehistä, —

Maan »vieraan multaa huuhtoi hurmeheusa,
Wieraassa maassa mahti-heukeusä
Hän miimeiseen jo huokui woitollisna.

Elma.
Mua pyörryttää!

Liisa.
Mä pyörryn, enkä woi

Enempää kuulla sanaa hirmuista. (Menee).

RelM Kohtaus.
Edelliset paitsi Liisaa.

Hannu.
Ah, sieluni, jo poistu rttumihista!

Wapise, hämmästy! Se mahdollista
Todella onko? Ei! en uskoa,
En uskoa moi Pohjan leijonan
Kukistuneen kuin miirin horjuman
Etelän ärjystä. Woi! kadotus
Mua huimaisee, mun nielee kuolema.
Kuullessa sankar'rinnan sortuneen,
Kadonneen loimomme — ah kirmelee!
Kuoleeko toluuskin? Ei! Elämää
Himoitsee se ja maltaa maailman
Pennnötfeen. Sen himo kunniaan
Hehkuilee maan, ja moiton kruunuja



49

Totuuden enkel' antaa armailleen '

(Waipuu ajatuksiinsa. — Antille).
Puhutko totta? Kerro mieläkin!

Antti.
Sydäntä ahdistama totuus on

Ett' onpi kuollut kuningas.

Hannu.
Ia nyt

Lutherin-opin uskon-wapaus
Wajottnut on kuin päiwä merehen.

(Waipuu jälleen ajatuksiinsa).

Nntti.

Jok' ylentyy taas kahta kkkkahammin,
Walaisten aina Libanonista,
Sen setripuista, hamaan Pohjolaan,
Hongikko-sulojemme jylhistöön.

Hanntt (ei luullen edellistä).

Se oppi, joku sielut taluttaa
Pois synkäst' ahdistuksen alhosta,
Taas häwäistllän, ja tunnustajat sen
Taas poljettu on hengen-orjuuteen.

Antti.
Sä, wllnhus hourailet, kun tärttänyt

Et kuunnella kun sanoin: „woitollisna"
Kuningas kuoli — woitti kuollessaan!

Hannu (arwollllasti).

Ah, woitollisna, sepä suloisinla!
Kuink' autuas on elää sankarina,
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Waan autuaampi kuolla moittajana.
Hän kaksinkerroin sankat.', moittaja.
Hän kaksinkerroin kuoli onnellisna!

(Astuu miettimäisnä lattialla).

Antti (innolla).

Oi oisiilko sun kanssas tuolla saantlt,
Sun kanssasi mun kuninkaani kallis!

Elma
(heräten unelmistansa nousee istualtaan).

Siis sodan surma Niilonkin nieli.
Siis eteläsi' ei lämpö enään hehku,
Waan kuolon kolkko, kammottatva miitna.
Mi Pohjan ruusut rikkoo, runtelee
Niin, Niiloni? ah ihanasti hän
Kaatuilin kanssa kuninkaan. — Mut maani,
Sun lapses orwoiks jää ja tyttäres
Sulhoitta kuolee taikka leskeuä.
Tää kaikk' ois halpa tvahinko! maan jos —

Wihollinen nyt ryntää niskoillemme.
On maamme tvoimaton — pois urhot on.

Hannu (ajamisistaan heräten).

Haa tuaimo! Lapsettaako sua taas?

Elma.
Jos lapsettais.

Antti (erikseen).

Mä tunnen sääliä —

Ia enemmän — mä tunnen kuumuutta
Ia tuskaa sanatonta rinnassani,
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Nähdessäni tuon waimon waiteroiwan —

Wiel' enemmän! mun täytyy tunnustaa
Sen tllimahlllle — tunnen lempeä,
Suloista rakkautta — Ah! Mut kauaks jo
Uskalsin harpata.

Hannu (kuulematta edellistä).

Nuo haatveksii
Molemmat niinkuin toista maailmaa
Tlllvottaen. Mut edell' ehtiä
Mun täytyy suuren kuninkaani luo
Totuuden MllNhan. (Kaivelee yhä aatoksissaan).

Antti (syrjään jll luulemuttu edellistä).

Syoän-pohjukkaani
Mun lempeni nyt täytyy nukahtaa.
Pois hento laakson tyyneys! Kas nyt
Mun rinnassani kantaa maltikkaa
Rautainen, jäykkä urhous, jok' etsii
Waan autiota weritenttäa, jossa
Raimoisat sodan myrskyt mellastaa —

Ia meljenikö mainioon uskallan! —

Uh sydämmeni synnin polttama! (Elmalle).
Sä kysyit taikka tahdoit kysyä
Jotakin Niilosta?

Elma.
Jos tietoja

Sinulla hänen elostansa ois.

Antti.
Elääkö Niilo taikka kuollut lie,

Sen tietää yksin ylitaitvahat.
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Se tieto Suomeen ehtinyt on waan.
Ett' urhot, jotka kärsii haatvojaan
Kuljettaa laima maunsa rannikolle
Ia toiset tenveet rautakourineen
Taus raajarikkoni, kohlut palkitsee —

Ia minä.
(Ottaa manhan miekan maarnalta ja sitoo wyöllensä; sowittaa met-

sästyslimääriä olalleen).

Elma.
Ah en jaksa kuunnella

Tät' ahdistamaa epätietoa. (Menee).

Hannu
(herää älliä aatoksistaan lausumaan Antin yhä aseita ympärilleen

illtustellessa).
Tulistu taiwas, walaise ja — polta

Totuuden tieltä määrät! Halki lyö
Wihollistemme rinnat! Pilstoa
Säleiksi, niinkuin myrsky-ilmalla
Lyöt pirstaleiksi hongan martalon!

(Hoksaa Antin kujeet).
No metsästyksehenkö mamntustat
Noin itseäs, tailk' olet hupsuna?

Antti.
Jos hupsuna en lie jo syntynyllin?

Hannu.
Kuin ihminen, sä synnyit lapseksi,

Mut' mieheks' aioin sua kastvattaa.
Antti.

Siis miehen aseita mun kantaa suo;
Suo täyttää, minkä ennen estelit.
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Hannu.
No surma mieköön! Minkä isän sydän

Hywäkfi woipi nähdä lapsilleen —

Sit' ikänän' en sulta kieltää moi.

Antti.
Mi kerta tehtiin, se on woitutin,

Waan tekemätönt' ei wiel' ole tehty.

Hannu.
Nuo hourehesi, lapsi seltvitä!

Mil.es Kohtaus.
Edelliset. Liisa.

Liisa.
Mun täytyy tulla, waikk'en kuulla mois,

Mut kuulemasi' en moi myös olla pois

Hannu.
Nyt tarkkaile tuon pojan jaaritusta.

Antti (Hannulle).

Mun sota-into rinnassani riehui,
Sä tiesit sen, maan naiseltansa Niilon,
Kuin surman syötti-saalihiksi, syöksit.
Mun eloni ja kuoloni ois yksi,
Waan Niilon kuolo, kuolo naisensakin.
Siis aika on jo munkin kamppaella.
Jo kyllin maarnaa maitvannut lie miekkani.
Nyt kuninkaani meren koston-huuto
Mun wiepi woittohon tai kuolohon.
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Hannu.
Näen kyll', ett olet uljas poikani

Ia samat tunnot reuhtoo rinnassais.
Kuin nuoruudessa ennen isäsi.
Waan mesa olet sodan surmatöihin,
Jon tuulenpuuska maahan tuimertaa:
Et milua, et nälkää mielä kestä,
Et myrskyjä ja tulen tuiskiuaa,
Wiel' aika antaa sulle taisteloita.
Kun elämäsi siksi ennettiiä.

Antti.
Ei kotkaa estä malmisetkaan portit

Ei koston tulta meret sammuta!
Ei nuoruus ole miehuuteni surma
Ei urhotöille manhat mirtoa.

Liisa (talttuu Antin käteen).

Oi lapseni, oi armas Anttiseni!
Tahdotko surman suuhun rynnätä?
Waan säästä, säästä itseäs ja meitä,
Tok mältä maarat, kestä kiusaukset
Ia onnettomuus estä omiltamme.

Antti (liisillä kätensä. Laulaa).

Pois elämästäni pelkojen peikot.
Teitä en kammoa, en mapise!
Teitä pelättöhön horjumat, heikot.
Elämän waiwoja en pakene.
Tulkohon taistele, höyryämä,.
Nälkä ja kuolema kirwelemä:
Jään minä elohon urhojen kanssa.
Muistojen rihmaan loistelemaan,



55

Kunnian kukkia kantami kansi
Hautani kumpua kaunistamaan.

Hannu.
Nä'eu kyllä, ettei päätä, mutta sydän

On nuorukaisen elon ohjaksissa.
Se sydän on kuin hehkmvainen hiilos.
Johonka tuuli tvienompitin moi
Puhaltaa puhtaan hehkutvaisen liekin.
Jok' ilkitvallat murtaa ankarimmat, —

Waan ratmomuodon kerta saatuaan.
Eroiltua luonnon-tvointal toisistaau; —

Iloitsen, poikani, sun innostasi,
Waan murehdinpa mieles wiihyydestä:
Sä Saksaan lentäisit kuin kotkan fiiniin,
Meristä, maista mitään huolimatta.
Sä Saksaan rientäisit kuin kulon-tuli.
Mi luonnon-woimat murtaa mennessään.
Et aseita ja kelpo kumppania
Enempää tarwitse kuin milli-marsa;
Nuo ruostunehet ramul kelpaa sulle.
Joit' oramat ei enään hämmästyisi.

Antti (ensin katsoa tuijottaa maahan).

Niin tyhjä ei lie lampahankaan kallo.
Ett' aimoillaan ei tuota ymmärtäisi,
Mihinkä kelpaa kolhut ruostuneet;
Waan keikkailen tok siksi kehnommilla.
Kun Turusta saan uudet uhkeammat. —

On huomiseksi päätetty jo lähtö. —

Mä sotilaaksi olen ostettu. —

Älkäätte kiellä! — käskee sydämmeni.



56

Liisa (tarttuu Antin kaulaan).
Oletko, lapseni, niin tyly, julma

Ett' ijäs äänt' et kuule uupumaa!
Wai eikö kieltons ole sulle kallis
Kun sanansa ei satu sydämmeesi?
Sun luontos, ennen hellä, mulle rakas.
Ei kimeksi nyt liene komettunut.
Viholliselle näet koston-unta,
Waan muista ett' on sekin litwas kosto.
Mi tvanhempainsa kohtaa kieltäjän!

Antti (heltyneenä).

Oi äitini, en moi nyt sua kieltää!
Siis täydyn noutaa isän waatimusta.
Waan kuinka intoni moin sammuttaa?
Ah, isä, suo tok mulle siunaukses.
Oi hellä äiti, anna suostumuksesi
En hillitä moi sydämmeni ääntä,
Kieltonne siteistä mun päästäkää!

HIINNU tarmokkaasti).

Jo wiel, jo kannat mua nuoruuteeni,
Asetat aikaan, jolloin itse itkin.
Samoista syistä kastoin kasinojani;
Sen muistan kuinka katkeralta maistui
Monetkin esteet urho-aikeilleni:
Ne kirtvelteli niinkuin surman-nuolet.
Waan myötätuulet tuntuitvat kuin miina
Walttnut oisi murheen woiteheksi —

En tiellä suu, maikka tvanhuuteni
Raskaampi tuulle ois kuin rauta-kahle.
Kun kuuluu sanat: „miestä tarwitaan!"
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Rimiinpä riennä silloin ensimmäisnä
Ia elä, kuole kansas kuumaksi.
Sen siunauksen annan emääksesi.

Liisa (raskaasti).

Ia elä, kuole kansas kunniaksi!
En enempätä lisää emästäsi.

Auuoes Kohtuus.
Edelliset. Elma.

Elma (tulee wllsemmlllt»).

Tuol' ulkona käy ryske, pauhina
Ia hurraus.

Antti.
Kas sinne riennämme!

Kenties on siellä urhojakin jo
Walmiina rimeihimme astumaan.

(Menemät perältä).

seitsemlls Kohtauz.
Elma.

Mun rinnassani kuumuus kiihtyy maan.
Jotakin kummaa aamistusta tunnen
Se on kuin surmaa ennustais — Mut ei! -
Se tuntuu myös kuin ennen, koska Niilon
Sulhaisna tiesin luotsein tuleman.
Ah! waan nyt pettynen. — Mut ehkä en.

(Istuu tuolille).
Oi joudu, armas Niiloni jo joudu!

(Laulaa kanteletta soittaen).
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Muistan sen hetken.
Kun sotaretken
Kaukaisen alkoi Niiloseni:
Murheen ja waiwan
Raskahan aiman
Tuopi se minun rinnoilleni;
Lempeni ruusu ryöstetty on,
Syöstihin surman ranttitkohon.
Kaikk' on pois multa.
Kun on pois kulta.
Suru nyt kalmaa sydäntäni.

(Ulkoa kuuluu tetmettä ja hurrausta. Elma taukoaa kuuntelemaan.
Telme lakkaa).

Söikö sun julma
Sotainen surma.
Silloinpa kuolen kyyneleihin.
Jos elät mielä
Urhojen tiellä.
Niin jopa joudu haudalleni!
Silloinpa murhe pois katoais.
Riemu ja rauha taas palajais.
Kaikk' on pois multa,
Kun on pois kulta
Sum nyt kalmaa sydäntäni.

(Omi aukenee: Niilo astuu upseerin puwussa sisään, masen käsi ripus-
tettu kaulalle-, häntä seuraa Hannu, Liisa ja Antti, niiden

jälestä kansaa).
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AohneKsas Kohtaus.
Elma. Niilo. Hannu. Liisa. Antti. Kansaa.

Kansa.
Eläköön Gustamin sankari!

(Elma katsoo säilahtyneenä sisään tulijoita).

Niilo (kiiruhtaa Elman luo).

Ah Elmani ja enkelini! (Syleilemät).

Elma.
Oi Niiloni, ja taimaani! (Tuokion äänettömyys).

Kansa.
Eläköön Gustamin sankari!

Niilo
(kädet käsissä katsomat silmästä silmään).

Wiel' elät hellä, rakas Elmani,
Sä mulle kalliimpi ja suloisempi.
Kuin Reinilaaksoin ihanimmat ruusut!
Siis terme, rauhan, riemun martiani,
Taas urho-sydän lempeen liittyköön!

Elma.
Ia sulakoon kuin kulta kultahan

Perheemme onnen-liekin lämpimässä.
(Syleilemät toisiansa).

Niilo (Hannulle).
Wiel' elää isä, konnussaan kuin karhu,

Tuo sydämmeni urhouden alku! (Liisalle).
Wiel' äidin hellä sydän sykkäilee,
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Sä rakkauden liehdoit rintahani!
Siis terwe teille, onnen vylmllhämme!
Nyt raitistukoon manhat sydämmenne!

Hannu. Liisa.
Oi terme sulle, sankar'-lapsukainett.

Niilo (Antille).

Ia meljeni! — sä rauhan rinla-lapsi.
Jok' iloitset waan kodin kainalossa!
Jo kuohahtakoon tveres hyytelöstä,
Kirotkoon rauhaa nuori sydämmesi.
Jos tahdot isäs poikaa weljestellä!

Antti.
On taimi-unen karsattuaan karhu

Wiholliselle kahta kiukkutsempi.

Niilo (kansalle).

Te miehet myös, jo koston kinvehillll
Kuninkaan tveren hintaa etsikäätte,
Ia rietttäkäätte sota-tanterelle
Vihollisenne päitä pilstomahan;
On jalompaa se työ kuin jänis-jahti
Tai ilmeksen ja karhun-äijän pyyntö!

Kansa.
Viholliselle kuolema ja kosto!

(Rytyyttämät jalkojaan).

Niilo (kääntyy Elmaan. Nrmollaasti).

Kuin Vreitenfeld'in moiton taisteltua
Minua Main'in miinat mirwoitteli
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Ia urho-wertä maloi rintahani,
Niin Lytzin murhepäiwan haawojakin
Nyt moitelee sun huules hunajaiset.
Nuo säteet, silmistäsi säihkymäiset.
On elämäni kirkkain kesäpäiwä;
Sydämmes tunnot helkkyy huuliltasi
Mun sielulleni taiwaan soitelmina.
On weri-haamat, sodan surkeudet,
Nyt telineitä onnen alttarille,
Ia moitonpäimät omat kunniamme
laloimmat muisto taulut, armomerkit.
Joit' ei moi ryöstää ilkein wihollinen.

Elma.
Sun lansslls löydän elämäni onnen.

Sintittä olen kurjin, onnettomin!

Niilo (raskaasti).

Waan riemu kaikk' on murheell' ostettama.
On kaikki autuus tuskan hedelmänä!
Pisarat Harmat, jotka huulillemme
Tipahtaa onnen pnnapiltvistäkin,
On katkeruudella jo suolattuna:
Tää onnen-päimit kätkee polvessaan
Raskaimman surun kimiroukkion.
Waikk' eiwät tyhjään raueta woi työmme.
Ei suotta mälky sankartemme miekat.
Niin kuninkaamme, suurin sankarimme
On kuollut! Ah se raskas muiston-hurma
Himmentää ktrkkaimmanktn riemuhetken.

Elma.
Pois paetkoon nyt murhe tuskallinen.
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Kuin riemuu helmet heryy rinnoilleni,
Myrkkyiset koston-sumut hälwetköön.
Kun rakkauden silmät säteilee;
Pois sodan myrsky, riemun telottaja.
Mi märistyttää ihmis-sydämmiä!
Oi Niiloni! Et millään enään möisi
Pelastaa Manan suusta sankaria,
Jon sodan surma nieli ruoakseen;
Nyt ylistä maan hänen kunniaansa
Ia mainehenfa kauas kaikukoon!

Niilo.
Kuin miekkain mälke, kiilto kypärien.

Niin jalo kunniansa loistakoon!
Kuin sodan soitto, jyske joukkojemme,
Niin kuninkaamme maine kaikukoon!

Antti.
Waan minä kannan murhan kimäriä.

Ia koston hirmumiekkao. paljastan.
Jos ne ei auta, tartun kiinni kourin
Ia muserran kuin karhun kämmenin. —

Sä, weljeni, jo kyllin Mistelitkin,
Sun mertäs walui tantereelle jo!
Mä harjahirren nostan maineellemme
Sen edestä maikk' ehtyis maltimoni
Ia sydämmeni nesteet purskahtaisi.

Niilo.
Kas nepä äänet sointuu miehen suusta,

Kun sinas täytät, synnyt meljekseni!
Siis riennä riwiin! wiel' ei mihollinen
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Weressään ole kyllin kylmetty.
Wiel' auk' on sulle tanner taistellalses,
On kuninkaamme kuolo kostettama.
Läwistä niinkuin hauki ahraimella
Se totuuden ja meidän wihollitten.
Käy kynsin, hampain häijyn höyheniin
Kuin tctrhapöllön niskaan tarltuu kotka.
Se tvillihengen käskyläinen syökse
Alimpaan Tuonen tulikiiuuhun.

Antti (juhlallisesti).

Sen wannon. Tarkoin torwin kuunnelkaa!
(Nostaa oikean kätensä ylös).

Petänkö maani, hyljätköön mun taiwas
Ia koston miekllt nouskoon helmetistä!
Jos raiskaan, tahraan pyhää mainettamme,
Kirotkoon kansani mun hylkyläisna!
Jos mihollisla pakenen kuin kurja,
Mua kuntnkaani setä urhoin meret
Kiristäin, polttain syöskööt surman suuhun
Tatkk' öinä miekkaili mun teurastakoon,
Jos henkeän' en uhraa totuudelleni —
Nyt lemmon korlvat kuullen haljetkoon
Hän malmistllkoon koston rikkojalle!
Amatkoon taiwas tuhat aktunaansa
Ia katsokoon nyt köyhää uhriansa!
(Laskee kätensä alas. Weljelset syleilemät toisiaan).

Kansa (rytyyttäin jalkoja).

Eläkööt maamme sankar'-nuorutaiset!
Hannu (armoklaastl).

Nyt meill' on riemun loistamainen juhla.
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Jalosti onnen-taiivlls ruskottaa!
Lähestyn päitvän iltaa iloisena.
Kun jalot ruusut jäitpi haudalleni. —

Murheisen kyllä sanoman toit, poika;
Waan aate, josta taistellahan siellä
On moitollinen taitvaan helmalapsi.
Kyll' urhoin johtajan taas taimas nostaa.
Te poikani, mun jalot poikuein.
Eloni illan kaunein kultakruunu,
Seuratkaa uutta uskon-sankana! —

Niin teettekin, sen tiedän marmasti.
Siuuattu siis on synnyin-hetkenne,
Tuhansin siunatutta tuhotyönne.
Sukumme tversoo, kukkii kunniaksi
Tään kalliin maan ja kansan urhokkaan.
Aitt' yhlä köyttä kiskokaa kuin meljet,
Kuin sama sielu malmois rinnassanne,
Niin riemu nousee tuhotöistänne
Kuin kylälle, kosk' uljas metfämies
Tuo saalihtksi karhun kotiinsa.

(Elma ja Liisa lantaa kammarista pöydän, jolla seisoo pullo ja sen
ympärillä maljoja).

Niilo (osuttaen, malja kädessään).

Kulauttakaamme mielä tviinimalja
Muistoksi suuren sankankuninkaamme!

(Kulin ottaa pöydältä maljan).

Hannu.
Tää armas hetki urhon lempeen liittää

Ia toisen mihkii tvälkkytvciiseen miekkaan,
Tää liiyttää lemmen, urhouden toimol,
Asettain kiihkot, kaipauksen waiwat —
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Näin siteet ratkoo, toisilla taas tvyöttää.
Nää erohetken waahtolaidat maljat,
Täynn' urhonuden ja lemmen pifaroita.
Nää wahwistllkoon malat fekä liitot;
Wereksi joka helmi herahtakoon
Ia kiehahtakoon urhoin Valtimoissa,
Ikuisen innon, tvoiman Virtailuksi,
lost' iki-kunnill karttuu kansallemme!

(Kansa hurraa; maljat kallistetaan. Niilo suutelee Elman ja Antti
miekkaa. Esirippu lanlee).




