
Kullerwo.
Näytelmä wiidessä näytöksessä.

Kirjoittanut

H. Kiwi.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkitsema.





Jäsenet:

Väinämöinen eli Wäinö.
Ilmarinen eli limari.
Ilmarin emäntä.
Lemminkäinen.
Kalerw»,

Kalerw»n emäntä.
Kullerwn !

-Ainikki l heidän lapsensa.
Kelmä 1
llnt»m»inen eli Unt».
Nnn»n emäntä.
Tiera.
Käpsä >

Wiksari ! Tieran metsäkumppanin.
Tiimanen '

Kimm».
Kiili.
Nyyrikki.

Kaksi pnimenukton.
Ilmniin pallmlijn (nais-).
Ilmniin miehiä,
Unnon miehiä.
Eräs sinipiika.
Ilmniin emännän haamu.
Ajatar.

Gnftmäinen Näytös.
(Oikealla puolella Unnon huone, perällä maihlelema luonto. Unto

»a Kiili tulemat wasemmalta).

Unto. Siis kaikki hywin. — Mutta tietäisitkö jotain
Kullerivostll? Ihmettelen missä nyt oleskelee mies.
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Kiili. Kaskea hän taataa.
Unto. Nyt muistan, että namulla hänen, te-etteeksi, kas-

kin tähän työhön. — Kuinka käyttelee hän kirwestänsä?
Kiili, Vimmatusti. Matkan päästä salaa katselin, kuinka

hän hirsistössä temmelsi.
Unto. .hirsistössä ? Wiitaan, tuonne muoren alle, hä-

nen läskin, ivaan en hirsistöön.
Kiili. Parhaassa hongistossa hän kirineellänsä peuhasi:

hän ristin rastin hirret kaateli, ja sinkoiliwat lastut ympäril-
lään, kuin kipenät tulikuumasta rnudnstn; jn riemuten katseli
hän honkaa, kosla ryskyen se kaatui. — Mutta ätkiin taukoi
hän, kirtveensä kantoon iski, ivihelteli hetken ja sitten rupesi hän
kiroilemaan, kiroili ihmiset, maan ja tnimaan; ja koska wiimein
hän waikeni, niin äänetönnä hän seisoi iuisotellen maahan, ic>
niinpä hänen jätin.

Unto. Näin tekee hän työnsä; häivityspä nina tnsinlansa
on. Täynnä on hän kiuktun, jn riehuu tuin kuohuisi sisälliinsä
palllwa kosti. Ei ole hän ihminen, waan Hiien henki hänessä
ihmishaamussa käy. — Lähe luoksensa ja katso, ettei edemmäs
hän turjan työtänsä jatka.

Kiili. Minä menen, ehkei hywä tanssinsa leikitellä.
(Menee, llnnon emäntä tulee huoneesta).

U:n emäntä. Wielä sama synkeä muoto. Jokohan ero
meistä tulleen. Olkoon menneeksi! enpä siitä hirteen lätsis.

Unto. Sinä naasikka, jos tietäisit, niin etpä ihmettelis,
että muotoni on synkeä.

U:n emäntä. EM tahdo mulle tietoa antaa?
Unto. Uskoisitko, että mietiskelen hätistä unta, joka ei

tahdo mielestäni mennä?
U:n emäntä. Mitä uneksuit?
Unto. Että komeasti Haitiimme Vietettiin: kanteleet soi-

mat ja ilowlllkeat, joita Kullerwo, vnkenteli, pihalla leimuit.
U:n emäntä. Tämä kaikki hywin.
Unto. Vuota! — Vieraita suuri joukko meitä kuuni
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uitti, toki kaipasin fecisfanfa »veljeäni Kalerwon ja »vaimoansa,
mutta muistin miimein, etteimät löytyneetkään enään elämäin
seuroissa, waan että lvuosia sitten heidät kuolemaan saatta-
nut olin.

U:n emäntä. Sen ansainneet oliwat. Maatkoot ma-
keasti, niin iveljesi kuin kälyni myös. Niin kaulvan kuin hen-
gittilvät, ei ollut meillä rauhaa, mutta huoletoin on elomme ol-
lut siitä asti kuin Kalma heidän suunsa tukkei.

Unto. Kllhdenpuolin riehui waino weljesten wcilillti ja
rauhaa toinen toiselle ei suonut. Ne ajat ja riidat werifet
muistan ja tahtoisinpa kaikki nyt toisin päättyneeksi. — Mutta
loppuun asti uneni kuule: Katosipa iloni kaikki näiden heimo-
laistemme kohtaloa muistaissani, jn akkunasta katsahtelin ulos
ilman rantaa kohden. Koiva myrsky lähestywän näkyi ; pimeitä
pilwiä idästä taiwaslaelle nousi ja päiivä hämärtyi. Waaraa
mieleni aawisteli ja pianpa oli se päällämme myös hirweällä
muodolla. — Äkisti tuleen pirttimme leimahti, sisään ryntäsi
lietti jokn reijästä jn rn'ostn, suomatta meille nuti yhtään pe-
lastuksen tietä; ja tämä oli Kulleriuoii työ. Hän naurulla
ivastasi hätä-huutoomme ja tlumemmaksi waan aina kiihoitteli
tulta, joka ivilmein sieppasi meidät korkealle tierroksiinfa. Hyy-
piöinä manalasta nyt riensiwät siihen myös Kalerwo ja emän-
tänsä ja sinkoillen tulesfll lenteliwät, kunnes siipensä kärivennyit,
ja tempais myöskin liekki heidät, samoin lopulta Kullermontin,
että sekamelskassa leskellä tulta ja sauhua niin kaikki pyö-
reimme maan jn taiwaan wälissä. Kohisten nyt pilivet idästä
lähestyiwät jn edellä kiiti tuima tuulispää, joka meidät, niin-
kuin jostain korkeasta jyrkästä, luiskasi ales pohjattomaan syivyy-
teen, mutta silloin heräsin toki. — Tämän kaltainen uneni; ja
unohtaisinko sen, koska muistelen Kullerwoa? Onhan ennustettu,
että hän meille surinan saattaa.

U:n emäntä. Kullerwo sun unissasi surmllsi, siis sur-
maat hänen sinä; niinpä selitetään unennäöt. Hän sinulta
kuoloansa wnrtotoon, ja onhan kädessäsi elinkautensa mitta.
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Unto. Ettei niin ole, sen olemme nähneet. Muista,
kostu häntä menettää koetimme, niin pettyipä neuwomme kaikki
sll henki ei lähtenyt Kalerwon pojasta. Eihän lapsi pieni loih-
tia tainnut, mutta kuolo, niinkuin näimme, ei häneen pysty-
nyt. Tästä kummastuimme ja ymmärsimme jumalten sur-
mannsll ei suwllitsewan; ja pelkäänpä heidän wihansa päällemme
lllnkeeivlln, jos wielä kerran saman keinoa kohtaansa yrittäisimme
uudistaa. Waroitti myös eräs tietäjä.

U:n emäntä. Miksi eiwät tämän herjan kuolemata su-
waitfisi?

Unto. Wuiti tästä! sitä kohden ei tuumiamme enään te-
roiteta; hän eläköön. — Mutta lähestyyhän taloamme »vieras.

U:n emäntä. Ken lienee hän?
Unto. Käyminen on Ilmarin, hartiat ja musta tukka

myös; siinä takoja kuuluisa.
U:n emäntä. Ankara ivieras; huonettamme siiwomaan

iicnnän. (Menee).

Unto (yksin). Että lähenee hän Untamoisen huonetta,
joka wihllttu ja »vainottu on! (Ilmarinen tulee). Terwe tuloa
»vieraaksemme! Mitkä asiat saattoiwat seppä Ilmarisen näille
tienoille? Kaiketi neitosten maitoa sinä seliltä soitten ja tuntu-
rien lllkeiltll etsit; sinä teräs-ainetta etsit?

Ilmari. Asiani arwaat, mutta niin hienoa luin tahtoi-
sin, en toki käsittänyt ole. Käännynvä nyt taasen kotoani
kohden.

Unto. Ia siellä sua odottaa naises nuori, Pohjolan kau-
nis tytär.

Ilmari. Hauskalla mielellä kotihin käyn, sen todistan.
Unto. In pian, niin te-ilvoa mahdat, hän sepän pienen

sulle lahjoittaa, joka kerran alasinta tanssis kilistelee.
Ilmari. Enkö toiwois sitä?
Unto. Mutta eipä suonut onni mulle perillistä ainoaa.
Ilmari. Sulle »verinen kohtalo pojan antoi, »veljesi Ka-

lernmn pojan, jota isän kädellä hoitaa taidat.
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Uuto. Tätä pedon sikiötä tapsinani pitäisin? Hän huo-
neeni kauhistus ou, ei ketään hän tvääjciä, waan kaikkia uhaten
kohtelee; sillä eipä käy hänestä pilaa tehdä, kosta on hnn jol-
tain peikolta peloittalvlln ivoiman saanut. Koivasti itsiäni syy-
tän, että kerran häntä armahdin enkä surmannut häntä hnnä
sulunsa kanssa. Nyt en mieli enään käsiäni »vereen ryivettää,
sitä en mieli tehdä.

Ilmari. Kosta näin louMus-kiwes hän on, niin miksi
et häntä luotas saata? Myy poika minulle, minä paimenta olen
mailla ja tämänmoisen juuri tarwitsisin.

U:n emäntä (tulee huoneesta). Tule wieraatsemme, seppä
Ilmari, ja elä ohitsemme käy.

Unto. Asiaa tuumailla tahdon. — Mutta astu kattoni
alle, Klllewllu poika! (Unto, Ilmari ja Um emäntä menemät huonee-
sen. Kullnivo tulee jn wisknsee kiiween olaitansa).

Kullerwo (yksin). Kasken kaa'annasta tulen; mutta mitä
siitä? Oi! olisiwat kaikki puut yksi puu, kaikki kirweet yksi kir-
wes, niinkuin karina kertoilee, ja minä kirweellä llnkarallll tä-
män tlliwlls.or.ea.li tammen kaataa saisin, miu tietäisinpä mitä
kohden. — Wereni polttaa tänäpänä, ja mieleni riehuu koska
isäni lveljeä muistelen. Unto, kuinka kamvan powessani sääs-
telen sua kohtlllln wihllni tulta? — Mutta kohta sen teen, teen
koston työn, koska folvitttill waan aika, että kerralla kaiken per-
hees surmata taidan, niinkuin Kalerwon perheen menetit sinä.
Isani ja emoni murhasit, poikansa orjaksi teit ja otsaansa pol-
tit merkin, josta häpeä jll kirous paistua. (Kimmo tulee). Tuossa
tulee orja-kumppanini, Kimmo. Kimmo!

Kimmo. Mitä tahtoo Kullerwo?
Kullerwo. Näetkö tätä merkkiä?
Kimmo. Näetkös tätä, joka tässä keskellä otsaani irwis-

tää. Sinullepll se ylemmäs on painettu, että keltaiset kiharas
sen peittää taitaa, mutta tämä tässä näkyy aina niinkuin pilkku

härän ottilossa.
Kullerwo. Siinä, missä miehuus loistaa, istuu meillä
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tämä warilsen-jlllkll ja polttaa meitä ijantaikkisesti, polttaa wielä
Tuonen maassa.

Kimmo. Orjia olemme, ikeen alle meidät notkisti kowa
onni.

Kullerwo. Ei iestä yhtään, mies. — Mutta miksi
meitä surman päiwänä armahtiwat, koska häwitettiin isäni huone
ja sen asujllmet, paitsi me. Jospa miekka meidätkin sillon kaa-
tanut olis!

Kimmo. Unto, kenties, asiaa ei enään werisemmäksi tehdä
tahtonut. — Muistatko tätä kauheata ftäiwää?

Kullerwo. Niinkuin muistelee volwenkorlninen PoM.
Synkeät ajat oliwat, kaksi Veljeä sillon toinen toistaan weri-
sesti wllinoiwllt.

Kimmo. Ensinpä Unto eripuraisuuden siemenen kylmiisi
wiha kiihtyi wimmatu-Zti, kunnes miekan melskeissä weita las-
kettiin. Mutta wiimein, salaa niinkuin haukka, karkasi Unto
jllulkonensa isäs huoneen päälle ja surmasi Kalerwon perheen.
Toki jätti hän meidät, jotka wielä kowempi onni orjuuteen
heitti; mutta eipä metsiäkään sillon Kalma taulana ollut. Muis-
tatko, mies, kuinka piennä poikana sinä sillon kuumassa mela-
tassa itses käytit?

Kullerwo. Se jo muistostani on kadonnut.
Kimmo. Koska ottelu kiiwain oli, niin Väkisin itses

emosi käsistä irki riistoit ja ryntäsit tappelijain sekaan, jossa
kowa waara isääsi uhkaileman näkyi, mutta tuskin ehdit miek-
kaili winkunan ennenkuin kaaduit.

Kullerwo. Eeisoinpa sillon lähellä Tuonen rantaa, mutta
kiukkuinen kohtalo mun takaisin weti näitä päiwiä näkemään.
Tapahtuipa niin; mutta häwittäjää lohtaan koston wannonut
olen. Kuoleman ja tulen heidät menettämän pitää, ja äänettö-
myyttä ympäri entistä Untolaa elköön hämmentäkö muu kuin
huuhkllin käheällä huudollansa.

Kimmo. Waiti hunhkaimen huudosta. SM muistellessa
läpi ruumiini »väristys käy.
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Kullerwo. Sinua kllinoittllll turjan linnun ääni?
Kimmo. Malta! Koska kohtalomme yhteinen meidät niin-

kuin weljilsi tehnyt on, niin asian sulle kertoa tahdon. Kuule,
mitä sanon: minä murhamies olen.

Kullerwo. Oi Kimmo, mitä ilmoitat! — Mutta mille
tuntuu murhllmiehenä olla?

Kimmo. Kullerwo! kuumasti sydän polvessa tytkyy,
muisto riutuu m elon kirkas päiwä ehtootsi käynyt on.

Kullerwo. Jotain tämänkaltaista siinä tilassa kuivaillut
olen ja arwellut mitä tekisin. — Mutta kenen kalmanhaisu
sinua waiwllll?

Kimmo. Erään Untolaisen; sillä näiden kahden meljen
wihlln tähden moni itsellensä toimitti pikimustan sydammen;
minä myöskin osani sain, ja näin oli tapaus: Äskenpä Unto
miehillensä pahoin isäs karjan riistänht oli, huhtansa polttnnnt,
laihon juuri terää tehdessä ja kiwisteliwät mieltäni nämät ros-
motyot, että kostaa tahdoin ja pitmpa toiwoni täyttyi myös. —

Metsässä käydessäni erään Unnon miehen kohtasin ja paikalla
wnsllmllni läpi selkänsä ammuin, että kärki ulos rinnasta tunki.
Kiljahtaen kaatui hän ja wereensä nukkui, mutta suohon ruu-
miinsa hautasin ja haudan sammaleilla peitin. Mutta tehdes-
säni tätä lenteli ympärilläni huuhkain, ilkeästi huudellen, jn
senpä tähden knmoittan mua wielä tämän linnun ääni. Sillä
olenpa katala mies ja muistelen lewottomuudetseni mitä tehnyt
olen, waikta tiedän, ett'ei käy sitä parantaa.

Kullerwo. Teit sillon salamurhan, mies!
Kimmo. Tämä jääköön tähän; mutta kuule Varoitukseni:

tätes »verestä säilytä ja koston tuumat aimostasi poista; mel-
kein aina työtänsä kostaja katuu, mutta katumuksensa on
myöhä.

Kullermo. Malta: miten elää tässä palmellen suluni
surmnnjatll? — Mutta Uunolle ei toti hyötyä työstäni oleman
pidä, silla orjana en hälle siiwosti askartele, ivnnn ylpeästi tässä
ympärillä käy...len jn katsele» muiden raatamista ja Maiti ole».
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Mutta tämä sappea tekee, polttaa ivertani jll silmät päästäui
puhkllistll tahtoo. Juuri niin, Kiinmo, mutta mitä hankkisi
mies? Karkllisinko? Mutta merkityn orjan wangitsewat ja omis-
tajansa käteen tllwara.il jälleen tuowat. Rupeisinko rosmoksi,
metsän ivllllllttomllksi Pojaksi? Talwen kylmyys rosmon metsistä
pllkoittllll. Emmehän tnibn siellä elestellä setä kesät että tal-
wet, niinkuin sinipiijat Hawulinnan lieftehillä? Mutta orja-
nako tässä Unnon sarkaa kailvaisin sekä sateessa ettn päiwän
tuumnssll paisteessa? Kiusa ja kuolema! Mutta taasen tässä
»verkastellll näin, ja ajan juoksua katsahdella polven halkaista
tahtoo ja tukehuttllll wihaisen mielen, Kimmo, oletko lvangista
wuoressa kuullut? On teräsivuori, joka tuhansin penikulmia kor-
keuteen kohoaa, tuhansia tunkee syluyyteen ja sama on sen lewyys
ja pituus. Keskellä tätä «mortti, sen sydämmessä löytyy ko-
mero, niin pieni, että wanki, joka siellä nääntyy, tuskin kyme-
röissä mahtuu siinä istumaan, eikä läpeä niin suurta, että hyt-
tyinen hengittää taitaisi, juokse tästä ulos raikkaaseu ilmaan.
Tähän kuumaan ahtauteen wanki äimäksi tuomittiin, sillä tuolla
ei hän saa, waan tukahtua ikuisesti täytyy, ja ikuisesti enenee
kolossaan tulinen kuumuus. Niin hän kaulvas kätketyssä kam-
miossaan asua saa wuosttuhllnsien kuluessa; mutta tämä on
tuska.

Kimmo. Ääretön.
Kullerwo. Oletko ennen tätä kuullut?
Kimmo. En.
Kullerwo. Sen näet. Tässä tukehtuu tahdon ja sen-

tähden raikasta ilmaa himoon, himoon kostoon käydä, nurin nis-
koin itseni Viskata siihen tuulenpuuskaan, jossa kuitenkin hetken
uiskennella saisin. (Kiristää Kimmon tuikusta). Mies, oletko tästä
wangistll wnoressll ennen kuullut? Oletko kuullut hänestä?

Kimmo. MM tarkoitat?
Kullerwo. En tiedä mitä tarkoitan. Mutta inhoittawan

salamurhan terran teit, niinkuin itse tunnustit.
Kimmo. Kullerwo!
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Kullerwo (aina kiristäen Kimmoa kuilusta). Annas kun
kostan sen; paikalla tahdon sen kostaa.

Kimmo. Murhaatkll minun?
Kullerwo. En, mutta suo, että kuristan sinun, likistän

ryysyksi maahan. Olethan salamurhan tehnyt?
Kimmo. Hellitä, ystäwäni! (Kullerwo hellittää). Malta

mitä teet, ja asiasta, jonka sulle ilmoitin, elä sanaakaan hiisku.
Sinä kilisin tilani wielä kurjemmaksi tehdä tahdot.

Kullerwo. En tahdo, ja tiedä, että silaisuutes minulla
on kuin kätkettynä wuoren alle. — Miksi kohtelen sinua näin?

Kimmo. Tyynillä teillä aatukses käytä, että roeres jäh-
tyä siis.

Kullerwo. Tyyni olla tahdon ja kylmä, kuin jää: Un-
toa ja wäkeänsä tästälähin katselen, kuin lumi-äijä lapsia, jotta
hauen tehneet owat, mutta waikta oma kättensä teos, se yöllä
heitä kuitenkin kamoittaa tuin kuolleen haamu. — Ainiaan tyyni !

Elköön rnwähtäkö silmä, tunikkn järisis ja kukistuis maa! Niin
tyyni! — Mitä on tänäpänä tehtäiväs ollut, koska nctyt niin
iväsyneeksi? Kenties iviljaa puinnut olet tai wetänyt nuottaa
kiwisellä rannalla?

Kimmo. Karjan jälessä metsässä juosnut olen. Nyt sie-
niä on tosilta ja sienet karjan hajottaa.

Kullerwo. Siiwo mies on Kimmo; toki muistan hänen
toijeiMltlliseksi, hurjaksi ja itsepintaiseksi, koska isääni hän
palweli.

Kimmo. Wuosien kuluessa muuttua taidamme, kuitenkin
on meissä aina jotain altuluoitteestamme.

Kullerwo. MM muistelet isästäni?
Kimmo. Hän kuivas oli, mutta rehellinen.
Kullerwo. Nuottaako olet tänään »vetänyt?
Kimmo. Päiwun karjassa käynyt olen, niinkuin sanoin.

— Mies, muutos kauhistaa; tämä teräwä ja kylmä katsanto on
tärmeen. Kelmeätsi poskes täy ja hammasta puret, että loivin
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paisuu leukas jännelihat. Heitä Hiiteen tämä muoto; mykkä
peikko meitä lainoittaa enemmin tuin se, jota kirkuu ja peuhaa.

Kullerwo. Kuinka kauwas luulet wielä iltaan olewan?
Kimmo. Ei kauwas. — Mutta jotain wielä sanoa tah-

don. Liian pitkän ijän kiusoillemme annat, jos luulet niiden
ulettuivlln toiselle puolelle hautall. Tosin Wäinö Tuonelasta
hllllstelee jll sen kuumista Paateroista, mutta ne tarinoita otvat,
ystäwäni.

Kullerwo. Kuinka lienee?
Kimmo. Kaikki synkeä kuolo päättää; tämän weliriidan

myös, josta nyt kärsimme, se wiimein sowittaa ja ikuisen rau-
han tuo.

Kullerwo (huokaten äkisti ja symään). Miksi eiivät käy-
neet somintoon, koska elon ftäiivä wielä molemmille paistoi? ja
kaikki olisi nyt toisin. Iloisesti nyt asuisimme Kalerwolan nwa-
rassa pirtissä, joka keskellä peltoja lakealla kunnaalla seisoi, ja
metsät, joissa murisit karhut ja kuhertelit terret, ympäröitsiivät
tämän tienoon. Hauskasti, Kimmo, siellä eläisimme. — Woi-
mallinen aita, lietvitä sun kankaastas se »verinen kude, joka kah-
desta lveljestll siihen rewittiin! Käännä pyöräs ympäri ja kii-
ritä se entisyyteen takaisin, kunnes lapsena, mutta tällä tiedotin,
lotoivuoren harjanneella seisoisin ja ramistelisi kihariani pohja-
tuuli! Siinä pyöräs pysähtyä saisi ja kääntyä taasen pyöri-
mään eteenpäin pitkin ääretöntä amaruutta; mutta tietäisinpä
sillon kuinka häntä seuraisin. Kahden »veljen miha sillon wielä
äänetönnä idnntyis, ja koska ulospuhjeta se tahtoisi, niin Wäi-
non kannel, niin matkaan saattaisin, sen kohta tukeuttnisi, rau-
han tekisi llinillksi ja kättä puristaisit Kalerwo ja Unto iki so-
winnolsi. Sillon »vuoden kierrellessä ivuoden perään miehistyä
kelpais isän ortten alla ja Metsolan linnoissa piehtaroita, kir-
kas keihäs kädessä. Sodalla tulisella tätvisimme Pohjolaan, pe-
rikatoon häivittäisimme hlpeän suwun ja woiton pauhinalla sieltä
täänthisimnie, eikä kenkään enään rohkenisi Kaleivan kansalta
meron waatia, waan nonsisi meille aina wapauden jalot Päiivät.
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Sillon, Kimmo, sillon telpnis täällä elää tämän törkeän siner-
tämän taton alla, jonka pielet kaula-rannalla seisoivat. — Mutta
näinpä itseäni kiusllan, katsellessa löyhtääwältä tienoolla onnen
kaukaista maata, joka eteeni nousee, kuin korkea, kultainen hon-
gisto, mutta toisella puolella mahdottomuuden mertn. Nähdes-
säni tätä, tiertoilen tässä, ja ilma, jota hengitän, on kirouksen
sumu ja kllllsu. Muttll iväsyneeksi tunnun jn uni silmäkanstani
painan: nyt maata menen sammat-wnoteelleni metsässä, kaikki
unohdan ja nukun. (Unto ja Ilmari tulee huoneesta).

Unto. Kullerwo, nyt huoneeni jätät ja Ilmaria seuraat,
sillä hänelle myin sinun orjaksi, hän tehköön kanssiZ mitä
tahtoo.

Ilmari. Paimenen wiran sinulle annan, ja jos siivosti
itses käytät, niin hätä Päällesi ei käymän pidä, mutta mielisitko
juonitella, niin kyllä suu ohjata tiedän.

Unto. Klluiillkllutoiset kenkäs tästälähin — pahasti kyllä
— soihin sotkea saat ja puitten oksiin kiharasi repiä, joita nyt
niin ylpeästi rawistelet.

Kullerwo. Koska wielä kerran sinun tapaan, niin sillon
niinkuin Hiisi niitä rawistelen. — Mutta mikä oli hintani?

Unto. Mitä huolit sinä siitä?
Kullerwo. MM miehestä maksettiin?
U:n emäntä (huoneen oweltn). Wiisi wiMtteen terää hitt-

ills oli, sinä kehno orja. (Kntoo),

Kullerwo. „Wähässä paljo seisoo".
Ilmari. Nyt tielle itses warusta, Kullerwo!
Kullerwo. Minä seuraan sinua: tässä waate-aittani on,

kllliMtköni ja raha-arkkuni, tässä owat kaikki. Tämä Veitsi
ivyölläni tässä, muisto isältäni, on tawarani ainoa. Minä seu-
raan sinua niinkuin uskollinen rakkis. (Uunolle). Nyt jätän si-
nun, mutta lohtaan sinun kerran wielä, ja siihen asti elä yh-
tään yötä rauhassa makaa, kunnes wiimein lähestyn ja nuku-
tan sun ainiaksi,

Unto. Mene, ja elä koskaan enään tule.
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Kullerwo. Kerran tulen.
Ilmari. Lähe nyt ja elä keskustele! (Menee).
Kullerwo. Tässä olen. (Seuran Ilmniin).
Unto (itsekseen). Musta sanansa sylvälle mieleeni pai-

nuu ja öitten lewon, sen tiedän, multa wie. Surma ja kuo-
lema! se mies murhan himossa kerran päälleni ampuu. (Menee
huoneesmsa).

Kimmo (yksin). Niin erosit meistä ja ehkä näimme toi-
nen toisemme wiimeisen kerran. — Niin yksi kaupaksi pantiin,
toinen ehkä toistaiseksi säästettiin, sillä onhan onnemme osa sei-
soa myytälvänä kuin naudat. Muttn mitä ei nuttua käy, se
sillaan olkoon, sen mukaan itseänsä asetella tuiee ja muistaa,
että ehtoo Päiwän perii. (Nyyrikki tulee).

Nyyrikki. Päiwiiä, mies!
Kimmo. Sinäkö näillä seuduilla? Kuiuta onnistuu lin-

nustus?
Nyyrikki. Nyt ei huolita siitä. — Minä tiedän ih-

meitä.
Kimmo. Kertoopas ne.
Nyyrikki. Mitähän tekisit, jos sinulle jotain ilmoittaisin,

sanoppas?
Kimmo. Enhän tiedä mistään wielä. Ketä kosewat asiat?
Nyyrikki. Kolmea miestä tumminkin: Kalerwoa, Kuller-

woa ja Untamoista.
Kimmo. Kenties on Kalerwo manalaisena silmissäsi kum-

mitellut ?

Nyyrikki. Ei mllnalaisena, waan täydessä lihassa ja me-
ressä niinkuin mekin. Hän elää ja waimonsa myös, ja onpa
heillä kaksi tytärtäkin mielä.

Kimmo. Miksi haastelet noin?
Nyyrikki. Haastelen, mitä olen nähnyt omilla silmilläni.
Kimmo. Missä olet heitä nähnyt?
Nyyrikki. Erämaassa. Kalalammin niemen kärjessä mök-

kinsä seisoo. Siellä, Vieroitettuina mailmasta, he asumat ja
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Tyrjösetsi kutsuu Kalermo itsensä. Minä tiedän sen, koska olen
lillvllZsllnsi maannut kaksi yötä.

Kimmo. Kuinka tiedät hänen Kalenvoksi?
Nyyrikki. Satuinpll, heidän huomaamatta kuulemaan

tansapuhettansa, josta tulin asian jäljille. He istuiwat sillon
järwen rannalla ja haastelit keskenänsä menneistä ajoista, muis-
tuttelit pientä poikaistansa Kullerwoa, jonka luulewat kuolleeksi.
Tästä kummastuin minä, mutta tunsinpa nyt nuo laswot enti-
sen Kalerwon si emäntänsä kaswoitsi. Jos ei tämä ole tosi,
niin leikkaa kurkkuni poikki.

Kimmo. Mutta llunoitko jotain heille ilmeiksi?
Nyyrikki. Enhän ollut mieletön. Olis pian tullut pe-

rässä ju tappanut.
Kimmo (itsekseen). Tämä taitaa olla mahdollista. (Ää-

neensä). Mutta mitä ai'ot tehdä nyt?
Nyyrikki. Ilmoittaa kaikki sekä Kullermolle että Unta-

moiselle.
Kimmo. Kullermo ei kuulu enään Uunon mäkeen; hän

myyty on toiselle isännälle.
Nyyrikki. Peijakas! Mutta Uunon kuitenkin täytyy saada

asiasta tieto.
Kimmo. Et sllnaaklln tästä kelienkään hiiskua saa, et

Kullermollenkaan. Minä tahdon lähteä tiedustelemaan, kuinka
laita on, ja olisko niinkuin sanot, niin parhaaksi kaikki toimi-
tan minä, mutta sinun täytyy olla ääneti. Muista mitä sanon !

Nyyrikki. Mutta usta on tätä laatua. ..

Kimmo. Ei yhtään »väitöstä. Jos kirahdat tästä yh-
dellekin auringon alla, niin oletpa kuoleman mies, kosta sun koh-
taan; sen wannon.

Nyyrikki. Hywä ystäwä, minä olen ääneti kuin kiiski
tiwen alla, en jalkani alustallekaan kuiskaa tätä tietoa,

Kimmo. Tee se ja lähe malkoihisi
Nyyrikki. Kas kas, kuinka olet äteä, weljeni! Etkö salli

mun pikimllltään pistää itsiäni sisään Untolan pirttiin?
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Kimmo. Sitä, Jumal' awita! en salli. Paikalla nyt
jatka tiesi!

Nyyrikki. No no; woidaan hhwin sitten! (Nyyrikki
menee).

Kimmo (Yksin). Warmaan tiedon asiasta tahdon. Erä-
maahan nyt kiirehdin ja löytäisinkö entisen isäntäni, niin enpä
tänne takaisin käänny, waan yhdessä siellä Kimmo, Kalerwo ja
Kullerwo kalastelemat ja metsissä käymät. — Luulenpa wielä
pilwisen taintaan kirkkaaksi käywän ennenkuin iltaan kallistuu
päimä. Se malkenee. — Untamoinen, hywästi jää! sillä nn-
wetsinpll, etten näe sna ennän. (Menee).

Toinen Näytös.
(Metsänen seutu. Kullermo paimenena tulee, siivullaan myössä

riippuu tuohikontti ja toimi).

Knllerwo (yksin). Tässä lnteus, jota jo tiiwaasti nähdä
himosin, tnnkeissnni läpi tiuhan metsän. Äärettömäksi sen luu-
lin, mutta ivllpcillsti hengitän taas jn lepään kunnes jcihtyy ot-
sani; sillä olihan metsässä kuumempi kuin tässä paistawan au-
ringon alla. — Aurinko, pyöri kiireesti lännen alesmäteä ja
piuwästä Päätös tee! Tätä pyytää paimen, joka loimostas ja
.äänteleivästä ivarjosta ajan tultua mittailee. Warjo lännestä
itään kiertyy, päintvllstoin sinun tarhas juoksua, joka koillisesta
alkaa ja päättyy luoteiseen, piirtäen awaruuteen ankaran kaa-
ren. Heleä loimo, sinä kultaisia fäteitäs Oi Kullermo!
täytkö polkuja kurjan paimenen? Niinpä käyt, mutta pilkaksi käyt
tämän yhden Paiivän ja mihasi aittnan, shdämmeesi, kokoilet
mhrkkyä myrkyn päälle, ja tämä ihnnnta on. — Mutta kuinka
seisoo marjo nyt? Ihan pohjaa kohden; nyt pnolipäimä on ja
paimenen syödä pitää. Syön, mutta pilkaksi syön, pilkaksi. —

Mitä annettiin eivciäksi paimenelle? (Ottaa leiman kontistansa).
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Oletpa sileä päältanähden, mutta sisässäsi ehta silllon löytyy.
(Leikkaa weitsellänsä leipää). Mitä ivastns siinä? Kiwi leipääni
leiwottu on, ja siihen »veitseni pilasin, weitseni, muisto isältäni.
Sinun juones, sepän ätea emäntä, tämä oli ja pistosanat, ei-
len ehtoiset, näin kostit; sillä purema ja pistospuheeni olkoon,
missä orjana mua katsellnnu. (Wiskasee lciwän pois). Tyhmästi
kostit, muttn pnhn oli tnhtos toti mnn kohtaan, sinä Hiien
portto; mutta koston wannon kostoa ivastaan. — Paimen itse
karjansa pedoksi nyt muuttuu, ja naudoistasi, Ilman emäntä, ei
sinun enään sanveakaan näkemän pidä. (Wiskasee konttinsi, met-
sään). Kaitsemisestll jo tarpeeni sain ja wirkani hywästi jätän.
— Tämä Päiivä, tätä ennen niin pitkä, nyt ehtoosen kiirehtii
tuin nuoli ja päättyy pll.uhinn.llll. Juones, Pohjolnu tytär, nä-
mät hetket lyhensi jn tyyneyden tiuslln myrskyn kohinntsi muutti;
sillä ennen iltna on karjas häivitetty ja iloivalkeana hnonees
loistaa. — Tnmänmoistll jotain toiwoin, ja olkoon niin, tuin
ivaan ilman äärtä on. Hyivä tnhi paha, yhtä kaikki! — Jos
loihtia taitaisin, niin metsän petoja joka tuulesta saattaisin tänne
ja nterian heille rakentaisin. (Ajatar lulee). Ken sinä, jonka
muoto niin hurja on ja häwytön?

Ajatar. Se, joka toiwos täyttää taitaa.
Kullerwo. MM toiwoin?
Ajatar. Metsän petoja tänne.
Kullerwo. Miksi?
Ajatar. Karjan surmaksi ne saisit, ettäs naisen pilkan

maksaisit, joka kiiveä sun antoi leipänä kantaa.
Kullerwo. Jotain tietäivän näyt. Mistä olet, mitä

nimes on jn toimitukset,?
Ajatar. Ajllttnretsi mun kutsutaan, asuntoni lunorten

ivinlulo on ja wirkani: ihmisiä »vainoa. Lempo ja maahiset
mua pnlwelewnt, jn heidän nivullaan ivoin paljon malkaan
saattaa.

Kullerwo. Sinä Hiien heimoa olet?
Ajatar. Emoni isä ankara Hiisi on.
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Kullerwo. Sukua näin suurta, niin ehkä olet harjaan-
tunut loihtiinisessa. Tee mitä taidat, noidu tänne kaikki met-

sän pedot, ja mässätkööt karjassani!
Ajatar. Sen kohta teen, mutta elköön Pysäykö kostos

siihen, waan wanno minulle, ettäs Ilmarisen koko perheen hä-
wität!

Kullerwo. Wannoisinlo sinulle, ämmä? — Mutta to-
tuus on, että sepän huoneen jo itse polttaa päätin. Sen tänä
ehtoona teen, mutta werta en toti wielä laste. (Sinipiika tulee
wasemmalta). Ken tulee tuossa? Ken olet sinä houru, jota kan-
nat muotoa näin armasta ja hhmyelet niin makeasti mailninUe,
jonka menoa wiisaan kiroa täytyy? — Pois tämä muoto, tyt-
töseni! se ei maksa waiwan, usko minun, ei mnkfa se wniwna.

Sinipiika. Murhetta nähdessäni, sen muodon kannan,
mutta iloitsenpll, koska täällä iloa hawaitsen.

Ajatar. Wietotustaan kumahda: se muoto niin miaton
ja makaa, se miisaan pettää. Poistaa tuo sinun täytyy.

Kullerwo. Sen teen, muttn empä toki sinun knZkystäs,
ilkeä Ajntnr. Luuletko, että wnllllssnsi olen tni eitä edes suosi-
ostlls huolin, waikras mahtawakin olisit? (Sinipiialle). Kuiten-
kin olet sinä, iinelähulilinen impi, mulle wielä wähemmin ar-
mas ja paillstll, ettäs siirryt meistä pois; mutta mielin kuiten-
kin kysyä, ken olet ja mitä tvirkas on?

Sinipiika. Metsola totoni on ja siinä myös wirtaani
harjoitan. Minä waeltajalle hywiä neuwoja annan, eksyneelle
osoitan oikean tien ja murheellista lohdutan.

Kullerwo. Impi, sun elämäs on autuus.
Ajatar. Hau kiemailee, kiemailee.
Sinipiika. Kullerwo, wielä wnljetn tnitaa kohtalos syn-

keä yö; sentähden mieles masentua anna ja kuule mitä sanon!
Kullerwo. Myöhään tulit, Haivulinnan impi, myö-

hään.
Sinipiika. Ellös toiwon kadottako. — Kiurnn wiser-

rytsen korkeuden kumoskci kuulet, mnltn se merkki!
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Ajatar. Korpin lankumisen wuoren jyrkältä tuulet, malta
se merkki!

Sinipiika. Korpin ääntä en ymmärrä, mutta pieni
tiuru sanoo, että Kullerlvon onnen tahti wielä kiiltää taitaa.

Ajatar. Kiurun ääntä en ymmärrä, mutka musta korppi
sanoo, eitä kosta lumiivalkeaksi hän muuttuu, sillon kiiltää Kul-
lerivon onnen tähti.

Kul lermo. Hymin ennustettu, Ajatar.
Sinipiika. Kullermo, sun isis ja emos, he elämät

mielä.
Ajatar. Sen »valehtelet.
Kullerwo. Sinä huono tietäjä.
Sinipiika. Ilkeä waimo, joku pahuudesta iloitset!
Ajatar. Totuutta haastelen ja»vihaan walhetta, joka kie-

lestäs mirtllll.
Sinipiika. Minä en malehtele.
U jatllr. Sen teet, sinä maMilema mauma. Jos tah-

toisin, niin tuulen kierroksissa sinun puhaltaa taitaisin aina La-
pin tuntureille.

Sinipiika. Siihen puuttuu sinulta motmaa.
Ajatar. Ellos mihllllni kiihoitelko.
Sinipiika. SM en pelkää.
Knllerwo. Riitanne lätkäistä tahdon. (Ajattarelle). Si-

nun pallvelukseeni otan, mutta eron tämä toinen saa. — Lähe
tästä, nuori nainen!

Sinipiika. Oman ' onnes tähden tee se iise pian, kii-
rehdi tästä koillista kohden, kunnes ehdit järlvelle, jokaKalnlam-
mitsi kutsutaan! siellä asumat isäs ja äitis.

Kullermo. Tiedä, neito, että kymmenittäin talivia sitten
tuistunut on ja kesiä lviheriönnyt, koskll he tuhaksi jll tomuksi
tulit. Klllman kankaita he parhaallllan samoilemat.

Sinipiika. Sama aurinko, joka meille paistat», paistaa
heille myös, ja heidän asuntonsa on pieni mökki kuusistossa Ka-
lalammin partaalla.
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Kullerwo. Mutta surma heidät kohtasi tulessa ja lie-
kissä. Kuuletko mitä sanon?

Sinipiika. Tulesta he pelastuimat kenenkään tietämättä
ja plltenimat erämaihin, jossa wielä eläwäk.

Kullerwo. Tuska ja kuolema! Olisko se totin? He elni-
siivät wielä! —^ Muttn olkoon niin; en tnhdo heistä tietää, en
tahdo. Ei kelpaa enään tämä maa päiiväpaisteelle sille, se pi-
meyttä, sadetta ja myrskyä tahtoo, koston myrskyä, ja sade ol-
koon werenwnodntus, lostn rosmona metsän pimeydestä täyn.
— lätä meidät tyttöseni, ja elä tarinoillns tostonni pilan!
Mene liehes, ivnlheen neito ihnnnssn haamussa!

Sinipiika. Niinkuin onnes, poistun sinusta nht aini-
ntsi. Nyt wnstn mies mieletön, knwnhtnos luinnlten wainoa.
(Menee).

Kullermo. Kaikki menkani, niin jumalat tuin sinä! yk-
sin öisillä llhoillll Suomen snnrtn samoilla tahdon, ylsin niin-
kuin mäyrä, jonka hulvitus pimeys on. (Ajattarelle). Mutta
mitsi wiiwyttelet sinä? Käy toimeen ja tee parastus; työssä
ompi mlltsus.

Ajatar. Malta: jo ennen tuon pilwen wälttymistä päi-
wän kaswoin edestä on Ilman knrjn surmnnsa saanut. (Menee).

Kullervo o (yksin). Miksi ompi sydämmeni jaettuna mielä
ja tllhdatkielin haastelee? Mutta tästälähin luulla tahdon un-
han ääntä maan ja koston kuiskausta. Sepä sopii hänelle,
joka päättänyt on jättää pirttien suojan ja metsiin nsumllllu
mennä, jossi ystämänsä ainoa on loimottama nuotiomalkea.
Siellä me kuin meljet toinentoisemme kättä litistelemme, koska
taimen myrskyt käy ja kaimaan tähdet wiilltyy. Metsässä asua
tahdon; kontoni sywä maan polvessa ja walkeani kuusen juu-
rella muu talwen kylmistä suojeleman pitää. Niinpä asuntoni
tästälähin; ja koska lakeuksilla näyn, niin kauhistutoot. (Nyy-
rikki tulee kiiiuulla).

Nyyrikki. Oletko tämän karjan paimen?



161

Kullerwo. Se olin, mutta hetti sitten tämän wirnn
annoin pois.

Nyyrikki, Kellen annoit sen?
Kullerwo. Ajattarelle.
Nyyrikki. Ellös juonitelko. Tämä karja, sen tiedän, on

Ilmarin ja sinä hänen paimenensa, mutta et nautojesi anniksi
riennä, waitkas näet, kuinka pedot heitä ahdistamat. Mies,
miksi seisot tässä niinkuin ei mitään tapahtuis?

Kullermo. Wiisiutta itselleni kokoon.
Nyyrikki. Tätä kokoessis kohtaa Ilmaria mahinko näin

ankara.
Kullermo. Vahingosta miisiaksi tullaan.
Nyyrikki. Oletko järjetön, mies? Käy kanssani, ja pe-

toitetaan pois nämnt pedot; yksin en rohkene heitä lähestyä,
kosta on heitä noin hirlveän paljon. Katsos, kuinka iskee snsi
hnmpnllnsll Kyydön kurkkuun tuossa. Nyt lehmän kaataa, nyt.

Kullerwo. Tästälähin, joutuisinko wielä paimeneksi, tie-
dän, kuinka estän tämänlaisen pahan.

Nyyrikki. Kuinka?
Kullerwo. Etten toisten salli hänen noin iskemän ham:

mustansa lehmän kurkkuun.
Nyyrikki. EM tee sitä nyt?
Kullermo. Ensin leikin nähdä tahdon, ja ompa se haus-

kaa. Kuules tätä pauhinaa!
Nyyrikki. Se sinua humittaa?
Kullermo. Sydämmestä. — Mutta ken olet sinä, joka

tähän ilmestyit niin kiltisti kieltä pieksemään?
Nyyrikki. Nyyrikki on nimeni.
Kullermo. Terme, metsin ankara jumala! Nain mähni-

nen ja killisilmä?
Nhyrikki. En ole Nyyrikki Tcipion poikti, Mllitkll nime-

änsä kunnan, joka pilkoilla onkin minulle annettu — mutta
yhtä kaikki — maan olen linnustajll Nyyrikki, jn totinen ihmi-
nen niinkuin sinäkin.
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Kullerwo. Lnhe sitten nnsahilles jn t.rrentarhoilles ja
lninut yksin jätä tähän karjani kanssa.

Nyyrikki. Katsos, ei ole sinulla nautaa ainoakaan enään,
turja paimen!

Kullermo. Lähe pian!
Nyyrikki. Minä lähen. Ethän, hyivä ystämä, minua

selkään pane, maikka ivähän nuhtelintin sinua? Mutta siinä tar-
koitin sna kohtaan hymää.

Kullermo. Hymää! Käy käpälämäkeen, jos elää tahdot?
Nyyrikki. Jos elää tahdot? Mitä tarkoitat, mies uljas

ja iloinen? (Itseks). Vihaiselta hän näyttää ja pian ihmeitä
kanssani tehdä taitaa. (Ääneensä). Ethän minua selkään pane,
maikka tyhmyydessäni sinua äsken matsin soimasin?

Kullermo. Sinä mieleni mimmaat.
Nyyrikki. Knnlepplls, mies, mitä sinulle ilmoitan: Erä-

mllllssll elämät mielä isäs jn äitis. Minä tiedän sen, mutta
elä Jumalan tähden sano Untolan Kimmolle, että kuulit tämän
minun suustani.

Kullerwo. Tahdotko mennä? (Nostaa ylös suuren kiwen
maasta ja wiskasee sen Nyylikin perään, joka pakenee juosten). Kiitä
jnlloesi nopeutin, ettäs pelastuit, sun muuten tämä kiwi luon-
nottomaksi aineeksi runtonut olis. — Nyt Ilman tnrtnnoa koh-
den päimätyötlliii päättämään ja siitn suorasti Untolaan täy
kostoni tie, (Menee).

N^ytelmälaitosten muutos.

(Ulkopuolella Ilmarin huonetta, joka seisoo masemmalla; perällä
näkyy kunnaita, laaksoja ja järmiä. Ilmarin emäntä tulee huoneesta).

Ilmarin emäntä. (Wsin). Lähestyy jo ehtoo, kuusi
mustenee ja mänty mäellä tuolla haarmana haamuna seisoo;
tämä, piltvisenä päilvänä, merkki paimenella on, että ilta lite-
nee. Mutta miksi iviipyy pnimenemme tänä ehtoonn? Koriven
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.annalla jo tormensa kaikuman pitäis ja kilisemän kellot. (Eräs
nais-palwelijoi.ta tulee oikealta). Karjaamme, tyttöni, ei kuulu,
nmikta ehtooffi jo hämärtyy.

Palmelija. Pilmet päimän himeäksi tekilvät ja sentäh-
den ei malttanut paimen kohta yön ja päiwän rajaa.

I:n emäntä. Komin toki tänään paimenta pilkkasimme,
koska saatoimme häntä kimeä kantamaan. Tämän tähden hän
ehkä mielellä kyllä katkeralla ensimäisen päimänsä paimensi.

Palmelija. Kielensä tähden ei ansainnut hän muuta. —

Mutta ken tulee tuossa? Nyyrikki, se kerkeä-jalkainen. (Nyyrikki
tulee oikealta).

Nyyrikki. Termeys ja rauha Pohjan kaunoiselle!
I:n emäntä. Sinä metsästä tulet ja olet kenties kar-

jani nähnyt, jota Kullermo kaitsee?
Nyyrikki. Hän koreasti kaitsee, kaitsee niinkuin Muohi

huhtaa. Näkyy kuin metsän petojen kanssa olis hän yksissä
tuumissa surmaisi karjalle.

I:n emäntä. Onnettomuutta aamistan. Nyyrikki, sinä
haastelet tuin olis tapahtunut jotu matsinko.

Nyyrikki. Wechinto suuri, sen itse näin.
I:n emäntä. MM näit?
Nyyrikki. Kuinka sudet komean karsis hämittimät.
I:n emäntä. Ei humita se male.
Nyyrikki. Pian pitää sanani toteen käymän: yöseu lä-

hestymän näet — nyt aurinko itsensä näyttää, mutta juuri mai-
pnesslllln mäen taakse tuonne — mutta karsastus et yhtään
nautaa mielä näe.

I :n emäntä. Täytyykö uskoa mitä haastelet? Wahin-
gllli tämäntllltlliseu poißtakoon piimien jumala! Kuinka sanoit?
Kaikki karjani hämitetty?

Nyyrikki. Ei ainoatakaan henkiin jäänyt.
Palmelija. Mutta seuraishan karjaamme paimen; missi

löytyi hän petojen päälle karatessa?
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Nyyrikki. Juuri wieressä, mutta katsellen riemulla me-
ristä leikkiä. Jos olisi kanssani hän apuun käynyt, niinkuin
tahdoin, niin huiskahtaispa wielä monen hatasanven häntä;
mutta se tulenruokll ei paikastakaan liikahtanut, waan käänsi
pilkaksi mitä hänelle haastelin. Msin en rohjennut petoja lä-
hestyä, koska oli heitä lukematon joukko, waan täytyi minun
katsella kuinka naudat surmattiin. Niinä kiljuin kiukuissani hä-
nen edessänsä, haukuin hänen päästä kantapäähän asti ja yri-
tin jo panna häntä selkäänkin, mutta onnekseni äkkäsin hänen
monta wertllll wahwemmaksi minua. Noin korkean kilven, us-
kottenko? noin korkean kilven hän maasta tempasi ylös ja nak-
kasi perääni, mutta Ukolle kiitos, joka minulle syntyessä antoi
näin norjat jalat.

I:n emäntä. Kadottanut siis olen milsini kultaisen!
Kaikki surmansa saaneet, Nyyrikki?

Nyyrikki. En ihmettele, että murhe sinun ftamuttaa. —

Kaikki surmansa saaneet; ei auta.
Palmelijll. Missä näit tämän onnettomuuden?
Nyyrikki. Kumminkin penikulman matkaa tästä, Seu-

namäen ahoilla.
I:n emäntä. Vihoissansa tarkoitti hän karjansa näin

taumas.
Palwelijll. Mutta tiedä, jos wlllhettelet, niin sitä wul-

hetta eipä sinun hyweksimän pidä.
Nyyrikki. Pääni sepän wäkiwllsllrata maistakoon, jos

ei ole kaikki totta, mitä teille haastellut olen. (Kullerwon ääni
kuuluu oikealta). Siinä paimen mutta missä karja?

I: n emäntä. Missä on karjani, mies, missä on karjani ?

(Menee kiireesti oikealle).

Nyyrikki. Emäntäiseni, luule, mitä »virkkaan' elä sanaa-
kaan hänelle ilmoita, keltä asiasta tiedon sait, hän muuten pian
lyö mun hengeltä pois, sen hän tekee. Sinäkään, tyttöni, et
hiiskune hänelle mitään, että täytyi minun kannella päällensä.
Hän on hirweä ja ennenkuin tiedämmekään, nykistäci meidät
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moiemmat. — Hän tulee. Menen wähäu »verhoon, mutta as-
tun esiin, koska parhaaksi näen.

Plllmelijll. Se uljas Nyyrikki!
Nyyrikki. Teet niinkuin sanoin, piikaseni: et mainitse

hänelle mitään, mitä haastellut olen. (Poistuu Vasemmalle. Kul-
l«wo jn I.n emäntä tulemat oikealta),

Kullermo. Hymin kaikki.
I:n emäntä. Mihin saatoit karjani? Sano pian!
Kullermo. Metsässä kuleksimat mustakuonoiset, nopeasti

parhaallaan maata marmastelemat, mutta ei kuitenkaan omilla
jaloillaan.

I:n emäntä. Vastaa suoraan, mies!
Plllmelijll. Tiedä, että pietsiäiset sinullll murteissa on.
I:n emäntä. Missi omat lehmäni, hatasarmeni kaunoiset?
Kullermo. Häntyrien maarussa nyt sulewasti liukku-

wat; kyyti on heillä ilman maksutta.
I:n emäntä. Omat siis surmatut?
Kullermo. Kaikki.
I:n emäntä. Onneton paimen!
Kullerwo. Onneton hän oli, sillä ilawä on elo Paime-

lassa, ja sentähden sen päätin riemun pauhinalla. Ilokseni kat-
telin sitä leikkiä Meristä ja nousimat taasen rintani pallet.

I:n emäntä. Miksi teet syys suuremmaksi kuin se on?
En usko, ettäs huolimatonna katselit, kuinka raatelimat karjani
metsän pedot. Sano, että »vahingon kohtaessa, lehmistä eksyit
pois, niin koetanpll rangaistustas liewittää.

Kullerwo. Toisin kuitenkin on asia: itse naudoillesi
surman slllltoin, ja että kaikki niin pikaisesti kälvi, siitä kiitän
Ajatarta, jota sudet kaikista ilmoista, karjaani joudutti; käskys-
täni tämä tapahtui toki.

I:n emäntä. Sinä Hiien heittiö, peitto, miksi tämän teit?
Kullermo. Sinä kiukkuinen emäntä, miksi paimenesi lei-

pään leimoit timen? Mutta minkätähden torelen tästä päälles,
kostu kaikki onnekseni kääntyi?



166

Palwelija. Siis tulis sinun meitä kiittää, waan ei kos-
taa, koska sinulle onnen saatoimme.

Kullerwo. Kostossapa onneni, juuri siinä, että näin
on käynyt: tästä jotain tehdä laitaan.

I:n emäntä. MM siitä tehdään, kohta sun näkemän
pitää. (Palwelijalle). Anna tieto Ilmarille, riennä!

Palwelija. Hän pajassa on, ja pian hänen tänne saatan.
(Menee oikealle).

Kullermo. Hän tulkoon ja miehensä kaikki, masaroilla
ja pihdeillä.

I:n emäntä. Orjako näin korskailee?
Kullermo. Orja! Ellos mainittllko sitä siima.
I:u emäntä. Miksi en, loska orjaksi merkitty olet ja

orjana ostettu?
Kullerwo. Puhees taitaa sokeaksi, hurjaksi mun saattaa.

Waikene, waimo!
I:n emäntä. Minä edessäsi maijeta? Hämytön! Viitsi

karjani menetit, sinä millisusi, peto?
Kullermo. Niin, kuin ei maan orja.
I:n emäntä. Orja, miheliäinen orja!
Kullermo. Tuli ja leimaus? (Lyö Veitsellänsä I:n emän-

tää rintaan). Weitseni Pystyy mielä.
Nyyrikki. (Juosten wasemmalta yli teatenn). Murha, mur-

ha! Tänne rientäkää! Murha! (Katoo oikealle. Palwelija tulee).
Palmelija. Ken huutaa murhaa? — Onneton hetki!

Emäntä tapettu on! Ken on tehnyt tämän? (Emännälle). Heran
ja toinnu, näytä wielä kerran mailmalle lempeät, siniset silmäs.
Mutta hän kylmenee. (Kullerwolle). Mies, sinun telos tämä
on? (TyöntHsee häntä masten rintaa). Sinä pahahenki, sinä häneu
tapoit!

Kullermo. Sen tein. Onko hän kuollut?
Palm el i ja. Kuollut, isinlaikkiseksi. Tässä tulee meidän

miehiä. Rientäkää! (Nyyrikki jn muutama Iliuniin miehisiä tule-
mat oikealta).
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Nyyrikki. Tuossa hän seisoo. Suomikaat hän ensin,
sitten nykistätnät, tappakaat, niinkuin hän emäntänne tappoi.
Karattllllt kiinni häneen kaikki yksimielisesti. Kas niin! Hymästi
löylyttätllät häntä.

1:u mies. Onneton, mitä olet tehnyt?
2: n mies. Sinä hänen murhasit?
Plllmelijll. Jääkylmänä makaa tässä Pohjolan tytär,

jos häntä armossa piditte, niin kuolemansa kostataat. Kitukoon
murhllmiehensä, kitukoon, että mailina kauhistuu.

Nyyrikki. Aita metosti häntä piestäät.
Palmelijll. Miksi miipyy Ilmarinen?
Nyyrikki. Hän miipyy lähteellä; toti näen hänen lähes-

tymän. Tuossa hän tulee.
Kullermo. Mikä on aikomuksenne mua kohtaan, miehet?
1:n Mies. Hymin ansaittu rangaistukses ?

2: n mies. Rangaistus tomu.
Nyyrikki. Ensin päimiin pitkät pictsiäiset, sitten kuo-

lema.
Kullerwo. En usko sitä. Pois! (Wisknfte äkisti tykö-

änsä miehet, jotka kiiriwnt nurin hänen ympärilleen).
Nyyrikki. Sinä liimattu, mitäs teet?
Plllwelija. Enemmin woimaa tänne, enemmin »voimaa

ja wäkeä!
Kullermo. Ole huutamatta, neito; tässä minua ei ku-

riteta. — Lameammllltllkin kostoni liekin taitaisin riehua an-
taa, mutta täksi kertaa olkoon tässä tylliksi. — Nyt mapaa olen
ja asetan tieni mihin mielin; se metsiin käy. (Menee).

Plllmelijll. Niinkö aunatte hänen mennä?
1:n Mies. MM taidamme tehdä?
Nyyrikki. Se on Hiisi itse.
Plllmelijll. Tällä hinnllllllko pääsee emäntämme sur-

maaja, kauniin Pohjolan tyttären murhamies? (Kulleiwon tomu
kuuluu).

1:u Mies. Ken moi häntä hallita?
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2: n Mies. Ei tämä mäti.
Plllmelijll. Muttll missä oivllt joutsenne? Ampukaa se

peikko, lähettäkää hartioihinsa tulinen nuoli.
1:n Mies. Metsän rannan hän ehtii jo ja katoo. —

Tuossa tulee seppä itse.
Ilmari. Miksi tämä meno?
Plllmelijll. Nyt malita ja itke, Ilmari, kosta kuolleena

naises löydät. (Ilmaii ryhtyy emäntäänsä). Tämän teki paime-
nesi, Kullermo.

Ilmari. Oi päimä hirmuinen! Jäätyinä hän on, ja
tämä on kuolema. (Kaukaa kuuluu Kullerwon toimi).

Palm eli ja. Mennyt lempeä henkensä on.
Ilmari. Mutta murhamies, missä hän on?
1:n Mies, Pakeni kuin ilmes. Tormensa kaukana kol-

messa kuuluu.
Ilmari. Miksi päästitte hänen? (Tempaa ensimäistä miestä

kauluksesta). Sinä kirottu, sun paikalla mustalle Tuonelle mis-
tllsen, ettäs sen rosmon lastit.

Palmelija. Maltti, Ilmari, ja kuule: kaikin »voimin
he häntä hallita koetit, mutta peikolla oli peloittllwa »voima.

Nyyrikki. Totta haastelee tyttö. Hän tallukkoina mie-
het kimpustansa karisti ja juoksi matkoihinsa; ja tämä tapahtui
niin pikaisesti, etten, pahasti kyllä, minäkään heitä ehtinyt apuun.
Usko minua, Ilmari: ei ole häntä pilana pidettäwä, sen tänä-
pänä jo toisen kerran näin. Noin korkean kilven hän metsässä
Miskasi perääni, koska ai'oin panna häntä selkään, siitä syystä,
näet seppä, ettei käynyt hän kanssani lehmä-rautkoja pelasta-
maan petojen kynsistä.

Palwelija. Hirmeästi tirtistellen, katsllhtelee maahan
Ilmarinen. Oi päilvää tätä, jona itäwyyden saimme itimie-
raaksemme!

Ilmari. Siinä lepäät, naiseni, alkaen kuolon pitkää
unta, jossa omattiin etees Manan ääretön maa? Mikä muu-
tos! Äsken rehoittaen kukoistit, mutta nyt lakastuneena makaat
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tässä. Äsken ortteni alla iloisena emännöitsit, hyöreit ja pyö-
reit, mutta unohtauut olet uht askareet kaikki. Patti tulella
keittäjää ivartoo, mutta niissä miipyy hän? Oi, missä mii-
ppy hän!

Palmelija. Tulisialta ja pöytäs äärestä on ilo jäähy-
wäiset ottanut.

Ilmari. Äsken lempeä si tointll täynnä, nyt kuollut
kappale, timi, mall ja multa.

Palmelija (istuu ruumiin Viereen ja itkee). Itte, Il-
mari, itke!

Ilmari. Itteu yöt ja päimät, ja elkööu kesällä tällä
pajastani nousko säkenöitsewä sauhu; nyt lemätkäät putkeeni ja
»vaikene alasimen helinä, loska naistaan itkee Ilmarinen, M-
möitsee Pohjolan keltatiharaista! — Oi kaipaus ja murhe! nyt
teitä iuieraikseni tenvehdin. (Menee huoneesensa).

Mäliwerho
(Kalerwon huone Kalalammilla. Uö. Kimmo kutoo werttoa pä>

rewnlkealla).

Kimmo (yksin). Huomena, jo ennen päiwän nousua, niat-
kustan Ilman taloa kohden ja Kullermon johdatan uuteen to-
tiinsa, tänne sydänmaahan. Kiusaksesi kamaksi nyt sepän naisen
karjaa sinun kaitsea täytyy ; sydäntäs tämä kimistää, sen tiedän,
mutta huomispaimä pääsinpäimäs on. Ei namista isos, ei emos,
ei kaunis sisares, ettäs näitä kankaita wielä samoilet, enkä heille
tietoa llnnll ennenkuin tässä kattonsa alla seisot. Siitäpä riemu
nousee, sillon ilon auringon paisteen ja kyynelten lempeän sa-
teen yhteen liittymän pitää. Sillon, Kalermo, partas tärisee
tuin haaMllnlehti myrskyssä jll emäntäs ilon kyllyydestä maljen-
tuu, ja murheenne sen perään, joka teiltä metsään eksyi ja, niin-
tuin näyttää, ainoaksi katosi, kementymän pitää hänen kauttansa,
ionia sialln saatte, hänen, jota teitä lähestyy niintuin mies muo-
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sia sitten turpeen alle peitetty. — Mutta murhe rastas teitä
vainaa nyt, ja »väsymättä te metsät ristiin rastiin tiertelette,
etsien sitä onnetonta. — Muttn jnrmelle nyt, merktoani laske-
maan, sillä ilma on lempeä jn tyyni. Menee wnkko olalla. Ka-
lermo tulee).

Klllerivo. Ei toimoll tyttärestä, en koreata Aulikkiani
ennän nähdä saa. — Koma onneni, kuin koira, miestä maiuoo
ja hänen löytää mihen itänänsä tatkeyisi. — Erämaahan tänne
pakenin ihmisten yhteydestä, pois »verisistä melskeistä pahan
»veljen kanssa, nähtyäni poikani pienen kalltuwlln ryömärten
miekan alle; tänne pakenin, luullen rauhan täällä löytämäni.
— Tosin mulle täällä tytärtä taksi kasmoi, kuin kaksi riippuma-
lehtistä hlllllwllti, ja heitä katsellessain jo melkein unohdin men-
neet pahat; mutta juuri tämä ilo oli sen murheen lähde, jok
lomin meitä plliimll nyt, ja parempi, ettei yhtään tytärtä meillä
ollut olis, tuin että toinen heistä näin temmattiin pois teille
tietämättömille. — Itiinpä täällä, tällä kämmenlelvyisellä ajalla,
jota milloin lyhytsi millon pilkaksi näyttää, mutta on toki ly-
hyt ja ftllhll, ukkoa, kiukkuinen kohtalo wainunnut on. Mutta
llrwettunut on pistoksista sydämmeni pinta ja arwista kamaksi
kllmartunut. (Kaleimon emäntä ja Kelmä tulemat).

K:u emäntä. Missä on hän, missä? Sano missä mieno
Ainitiimme on.

Klllermo. En tiedä hänestä minä, mutta olisko sinulla
syytä luullaksesi tytön kotiin joutuneeksi?

K:n emäntä. Tiellä tullessani keskustelin onnen kanssa
ja tiimaasti manasin häntä toimoni mutaan myöntymään. Häntä
manasin ja rukoilin santtnuinnn niin, että, palattuani metsästä,
mua Ainikki kotona Martoifi. Niin tingin onnen kanssa jn tein
niinkuin mieletön; toiwoni todeksi uskoin jn iloisena jn nopeasti,
tuin pinokärppn pieni, juoksin koton kohden. Niin mimmnttu
murhe leittiä lyö jn »viimein lettiinsä todeksi panttaa, niiu tn-
tnln tein jn tuskani enensin Maan. En näe tässä Aiuiltia, en
lnstnui näe.
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Kalerwo. Et tostnan häntä näe. Jos säästitkin hänen
pedot, niin eksyneen knuhistutset lempeäu luontonfn miimein toti
menettilvnt.

K:n emäntä. Oi tämän murheen symyyttä!
Klllermo. Symä murheemme on, mutta wulitus ei auta,

tosta jumalat meidät kironneet omat. Koman onnen tuhtaessi
paras keino, sydäntä komentaa.

K: n emäntä. Koiventaa, ei, maan auki repiä tahdon
sydämmeni haamut ja koskena juoskoon meren jakyynelten mirtn.
Tuskan himoitsen jn tulen polvessani tahdon tiihoittan, kunnes
kaikki kartena latoo, jn tnmn oli äitin murhe, niin hän tytär-
tänsä suri, kaunoista Ainikiinnsa. Ainikki! Alati taitun törmis-
säni ännes, jokn pelastusta huutaa, nmtta kenkään sinua ei toti
armahda. Missä on nyt asuntosi, missä pöytäs, pntas ja mal-
teas, missä olet nyt, nyt, haastellessa... näin, missä olet, jos
elon neste wielä suonissasi juoksee? Ehkä huosutnt parnitaa
snminnleisellll kuolinmuoteellas että mesipisarata jnnos snmmut-
teetsi san. Ehta hourit myös, haastelet kiivien, kantojen ja puit-
ten kanssa, ja anot heiltä liemitystn tustnlles, muttn turhnnn.
Oi luonto niin lempeä jn tyyni jn kuitenkin niin lemmetön!
Sinä lnntlljn tyly, sinn armoton toukontamma, joka mnrsojns
et imetä, »unnn omille rinnoilles heidän nääntyä nnnnt. — Oi!
murhetta täulaltaista ei äitin sydän kanna; sen nlle pian Mni-
puu hän, jos päästöä ei tule. Pilmien hallitsin, tänne katsahda
ja armahda pian!

Kelinä. Vlllitlitses, emo, mieleni murtaa, kuolettaa.
K:n emäntä (syleillen Kelmän). Kuollaan, tyttäreni, men-

nään maata »viheriän peiton alle, musta siellä Ainitin uuohtlla
taidamme. Oi Kelmäni!

Kelinä. Kurja emoni!
Kale rivo (repien tukkaansa). Kirous, tirous ja pimeys wal-

littoon! (Kullcimo tulcc).
Kullerwo. Ken asuu tässä?
K ale nuo. Kolme tirottua henkeä.
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Kullerwo. Olkoon heitä neljä. — maanko hien »vettä,
tylnlän wettä?

Kelm n (juosten isänsä turmiin). Ken ollee hän, hänen muo-
tonsa, on kauhea.

Kalermo. Ole rauhassa lapseni.
Kullermo litseks). Tehty on kuolon lyö.
K: n emäntä. Hourapäiseksi hän näyttää.
Kalermo. Ken olet, mies, ja mitä etsit?
Kullerwo. Sinä murhumiehen näet; hän sinulta pisu-

illu wettä pyytää. — Astämät, kuinka kaumas on yö kulunut?
Kalermo (itseks.) Hän kaiketi on järjestänsä. (Ääncensä).

Anna hänelle juoda. (Itseks». Varoillani tahdon toti olla ja
jota käännöstänsä tarkalla silmällä seurata. (Kelin» taijoo Kul-
lnmolle hnalikkon).

Kullerw o (tuskin maistettuansa wettä, panee haarikan kiiwaastt

kädestänsä pois. Itseks.) Murhasin sen kauniin, jonka otsa ka-
jasti kuin aamun koi jn keltntihnrnnsn hartioillaan siöyryelit,

koska käännähteliwät kasivonsa telmeät. Lnmimallea joutsen lai-
neilla uiskenteli, ympärillään kultakeltllinen poMis par»vi. Kah-
deksi onnen kunnaaksi polvensa kohosi ylös jn hiin, jota päänsä
sinne knllistnll sai, hän houraili hekumassa autuitten. Pohjan
neito, sun murhnmiehes nyt Mnstn knuneutes muistan jn siihen
rakastuu, mutta myöhään : sen kuivan, jota mielessään hän ihas-
telee nyt, särti hän omalla kädellään, eikä nähnyt, Hauru, mitä
kalleus se oli, mikä autuuden lähde. — Niinpä tnpnhtui, jos
eu unta näe. Olisi niin! Mutta heräylsisfä seison tässä, maitta
mieli ei entisellä mitalla nyt aitaa mittailee, maan hirmuisesti
kaikki pidentää. Mitä ehtoolla eilen tapahtui, sitä muistelen,
sitä hetkeä meristä, knin muinaista asiaa hämäryydessä men-
neen ajan.

Klllerivo. Mies, sinä Tyrjösen huoneessa olet. Mitä
etsit?

Kullerwo (itseksi. Sama aurinko, jota silloin länteen
nukkui, makaa wielä, mutta nostan kohta kirikään otsansa ja
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meitä termehtii. (Ääneensä). Sinä kaiketi mielipuoleksi mun
luulel?

Kalermo. Niin luulin, mutta järkeä osoittaa toki katsan-
tosi. Ken olet? Joka kattoni alle astuu, asiansa sanokoon ja
mitä miehiä hän on, häntä muuten kohtelen kuin ryömäriii.

Kullermo. Murhamies olen, niinkuin sanoin.
Kalermo. Kenen murhamies olet, sinä onneton?
Kullermo. Kaikki tahdon sinulle kertoa, koska yö niin

pitkä on; kaikki sinulle kertoa tahdon. — Naisen kauniin mur-

hasin ja tapahtui tämä illan itämässä hämärässä, ja ehtoruskosta
ehtoo ruskosta sillon paistoilvat idän muorien tutkaimet. Sen
hetken muistan. Ia nyt sun kuulla pitää kenen murhasin; niin
kaikki sulle ilmoittaa tahdon. — Mutta yöseen kiivaasti käynyt
olen ja jos laskisit kätes otsalleni, niin hohteen tuntisit.

Kelinä. Isäni, tätä miestä kumahtakaamme.
Kullermo. Te turhaan minua pelkäätte. — Mutta sa-

noakseni sinulle kenen merisesti tapoin, niin oli se Pohjolan ty-
tär, seppä Ilmarisen kaunis emäntä.

Kalermo. Pohjolan tytär!
K:n emäntä. Se kuuluisi Pohjolan neito, niin hymäksi

ja ihanaksi huuttu?
Kelinä. Hänen murhata taisit?
Kullermo. Niin tapahtunut on.
Kalermo. Sinä peikko! Paikalla kostaisin naisen kuolon,

sun miekallani maahan naulitsisin, jos en uskoisi, että kiimau-
dessa teit tämän työn ja jos en näkisi mielesi lemottomuutta.
Kurja mies, mitä olet tehnyt?

Kullerwo. Kuuma tuska! Wierastanpa wielä .antaakseni
werenwuodllttlljan sydäntä, muttn uMn woittnin ehkä knwisi se
päisin, tottumuksen ihmeellisen woimnn kautta, näetkös. Mutta
sen tiedän, ettei ole nht laitani oikein; yöseen metsiä kulkenut
olen, wasyneenä seison tässä nyt ja odotan päitvän nousua,
mutta klluwan wiiftyy kelmeä Koi, joka meille aamusta tiedon
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antaa. Toki luulen, että tuolla idässä toisella puolella kun-
nasta tuossa, hän jo pyristelee siipiänfä.

Kalermo. Nousema kuu se on, nyt on meillä puoli-yö.
Kullerwo. Loppuu ei tule yölle tälle: tuon walteuden

siinnon jo aamun koitteeksi luulin, mutta nyt, sinut sintsi on
puuli-yö wastll. — Mutta tieni juttua täytyy.

Klllerwu. Mihin wuellat?
Kullerwo. Enpä tiedä; kutua ei miehellä ole.
Klllerivo. MM niinesi on ja mistä olet syntyisin?
Kullerwo. Kullerwo on nimeni.
K:n emäntä. Kullerwo!
Kalermo. Waimoni hämmästyy luullessilln nimen, jota

on meille ratas jll tuttu.
Kullermo. Ken olet sitten sinä, jota asut tässä erä-

maassa?
Kalermo. Nimeni Tyrjönen on.
K:n emäntä. Sinä onneton, nuorimies, ken oli sun isäsi?
Kullermo. Kalermon poika olen.
K:n emäntä 'itseks.) Kauhistus jakuolema! Mutta tämä

mahdotonta on.
Kelmu (itseks). Hallitsia pilmien, mitä haastelee hän?
Kalermo. Kaleiwon poika? Sinä hämytön, sinä riimiö,

miksi tämä juoni, ettäs kuolleen haamussa kummittelet? — Ta-
pauksen kuullut olen: Kalermon poika surmattiin ynnä isänsä ja
äitinsä kanssa.

Kullermo. Mutta surma ei häntä toki sillon käsittänyt,
maan temmattiin hän kuulon kidasta, orsiksi Untolcicln mieliin
jll merkki tämä mielä otsiansa painettiin.

K: n emäntä (itseks.) Minä tukahdun.
Kalermo (emänällmsn). Aatteles, että olis hän poikamme

ja lähestyy meitä käsillä tllhrllttnina Pohjolan ilsimm naisen
Vereen.

K:n emäntä. En tahdo sitn aatella. Minä tukahdun
ja näännyn.
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Kelmä. Mutta kaikesta tästä ei Kimmo meille sanaa
taan haastellut ole.

K:u emäntä. Ei, sitä ei hän ole tehnyt, jn siis ivnleh-
t.lee täniä mies, tahtoo meitä pettää. Astan meille Kimmo il-
moittanut olis.

Kalerwo. Kamala kettu, nyt nitees ymmärrän: Mua
tahdot ansaan miekotelln ja Miedä saalis kiukkuisen Uunon kyn-
siin; muttn erämaan kontion kohtaat tässä, jonka nahka pitää si-
nulle knnllii.si tuleman. Koetetaanpas, mies.

K: n emäntä. Kalerwo malta että taitais hän, oi juma-
lat! oma poikamme olla. Kalerwo, ne silmät ja ne hiutset
pientä Kullermoamme muistuttamat.

Kalerwo. Waimo, minn pelkään, että niin on ju tllidan
tuskin hengittää ja kylmä hiki otsastani lihoo.

Kln emäntä. Näköni pimentyy, enkä tiedä missä seison,
mnttll kaiketi uneksun, uneksun.

Kullerwo (itseks.) MM sanoo tämä waimo? Hän il-
moitti jotain uumonstll, että tllMisin poMnsi 01111. Mllll ja
taiwlls! Nyt immen puhe metsässä muistooni joutuu. (Kimmo
tulee). Kimmo, nyt taidamme toineittoistamme kädestä ottaa.
Emmekö kiro o näitä käsiä? Mutta sano minulle keitä nämät owat.

Kimmo. Sinäkö tässä? Taidanko uskoa mitä näen?
Klllerlvo. Tunnetko miestä, Kimmo?
K:n emäntä. Sano pian!
Kimmo. Hywin hänen tunnen: poikanne, Kullerwo,

hän on.
K:n emäntä. Kullerwo! (rientää syleilemään Kullerwon).
Kelinä. Korkeuden jumala!
Kalerroo. Kaikesta nyt lopun tehköön kuolema!
K:n emäntä (Vetäen itsensä äkisti Kullermosta pois). Mutta

miksi sinun murhllmiehenä kohtuun, minä onneton! Mitä llita
meillä wuorotlluoessi nyt, yö wlli päiwä? En nyt tiedä tosta
uneksun ja hourin ja katkerasti unissa sydämmeni kärsii. Tulta
isteileivä jumal', miksi tämä hetki, joka olis meille tainnut soma
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kohtaus olla, mutta murheen äärettömän toi? Miksi häntä enään,
pilwien Pikkainen, luoksemme luiskasit, kosk'ei hän iloa saattanut
meille? Tuli hän, jonka tuleman ei enään pitänyt olis, mutta
eipä tullut hän, ketä ivnrroimme; niin metsään tyttäreni ihnnn
kuoli, kuolosta poikani palasi, muttn murhan haamulla, että kau-
histuen häntä katselen. Tuli siis mies alainen",
mutta ei heimonsa iloksi hän tullut. Ia koska tapahtui ennen
niin ettei kuollut mies emonsa riemuksi takaisin tullut?

Kullermo. Niin olet mun äitini? Terme!
K:n emäntä. (Välttäen Kulleiwon). Ellos mua lähestykö,

poikani hirmuinen.
Kullermo (kääntyen Kalermon kohden). Isäni sinä? Terme,

kunnioitettuma mies! Tässä un poikasi.
Kalermu. Pois! En tunne sinua; mutta jos säästää

tahdot tätä harmaapäistä, niin riennä tästä matkuihis ja tätci-
tuhden ellös koskaan kääntykö. Tee se ja kiiruusti!

Kullermo. Tässä minulle sisar? Terme, neito, terme!
Kelinä (Välttäen Kulleiwon, joka aikoo lähestyä häntä). Oi

meljeni! elä tule tänne; sinä olet minulle lainoitus.
Kullermo. Kimmo, tämä taitaa mielen pyöryttaä jarii-

mata. (Itseks.) Poika, ormoksi jäänyt, muostymmenien kuluttua
isänsä ja emonsa lohtua taas, mutta eimät tunne häntä enään,
ei siittäjänsä eitä kantajansa armas, maan omen hänelle osoitta-
mat, kastein hänen luumus siirtymään. Se ehkä nyt un par-
hain tehty, ja feiMhden rientää tuhdon. (Menee kiironasti ulos).

Kimmo (itscks.) Woi minua! nyt miipymystäni alati
kirota täytyy.

K:n emäntä. Kalermu, ken oli tämä mies?
Kalermo. Ei muistella häntä, maan niinkuin hän huo-

neestamme latosi, niin ladottoon hän mielestämme myös.
K:n emäntä. Pajaksemme hän itsensä sanoi, se oli hän

myös, se Kullermo oli. Minä kuolen jos en enään häntä nähdä
saa. (Kullermo tulee takaisin).

Klllermo. Oi, tuossa tulee hän!
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Äullermo. Kimmu, minä aion tästä mneltllll pohjan
lolidcn.

Kimmo. Oi Kullermo! mitä on nyt sinulle tapahtunut?
Kullerwo. Minä tnullut olen, että elämät isäni ja

emuni wielä ju että llsulttunsi tässä on, liekö se tuttu?
K:n emäntä. (kiirehtii syleilemään Kullerwoa). Armns

poilnni, tule helmoihini? Tule, tule rinnoilleni jn lepää siinä
yhtä hellästi kuin ennen! Kownn kowempi se emo, joka poikansa
hylätä taitaa, ja minäpä olin näin armotoin. Mutta tiedä,
loska puolestasi käännyin pois ja kätesi tyhjää haperoita annoin,
niin sillonpa pakahtua sydämmeni tahtoi. Mutta ole nyt terwe
tultua! Kullerivoni! Terwe kaunohiuksiseni!

Kullermo. Olet toti lempeä ja armelias.
K:n emäntä, (aina syleillen Kulleiwon). Kaunis olitlusna,

tnunis miehenätin olet. Toti seisot mielä itäsi anmupäimässä,
se on se suma aita nuoruuden ja miehuuden mälillä. — Mutta
moi tuota merkkiä tuossa! Tunnoton, häijy Unto, miksi rumis-
tit voitani muodon näin?

Kullermu. Siitä meitistä kiusani kotoisin omat, joita ei
sylisitään poistu enään.

K:n emäntä. Kullermoni!
Kalermo. Hiiteen tämä syleileminen ja mairitus! SM

ci ansaitse murhamies. Erottani, ja lähde mattans sinä!
K:n emäntä. Ehta toisin urmelemme?
Kalermo. Pois peto, murhaaja pois?
Kimmo. Kenen hän murhannut on?
Kullermo. Kimmo, nyt keskellä kahta tulta seison: ylsi

riutumana hämärtyneestä tllimaanreunastll lciittyy, ja mieltäni
tuluttaa sen itämä kuume, toinen tässä mua sokeudella lyö,
etten oikein tiedä kuinka mailina nyt seisoo.

Kimmo. Mutta kenen murisisit?
Kullermo. Tyttären Pimentolasta.
Kimmu. Nyt Hiien henti mallinnut on ja parastansa

tehnyt.
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Kullermo. En tiedä mitä henki; mutta orjaksi myyty,
paimeneen pantiin mies ja kimi leipäänsä kätkettiin, jonka pil-
kon tähden slllltoin karjan petojen kitaan, ja linkusta kuohumalla
pomella, kotihin kiirehdin. Kohtasi mun pihllllll emäntä kiimas
ja, tapauksen tuultullnsll, kowin päälleni ärhenteli, mua orjaksi
mainiten. Tästä mieleni pian tulta iski ja koska hän taasen
mulle antoi tämän häpeä-nimen, niin weitseni rintaansa löin
ja henkensä heitti. Sillon metsään pakenin ja samalla retkellä
seison tässä nyt.

K: n emäntä. Murheellinen turina.
Kimmo. Jos eilispäimän nyt tataisin saisin!
K:n emäntä. Kimmo, miksi et ennen meille tietoa hä-

nestä antanut?
Kimmo. Huomenna aikeeni oli lähteä häntä saattamaan

Ilman talosta tänne, mutta ennätti mua ankara onni.
Kullerwo. Olisit tämän eilen tehnyt, niin käteni nyt

puhdas olis ja riemu pctuhais näiden ortten alln; mutta näinpä
nyt käynyt on. Tänne erämaahan mulle raiettu oli somn onnen
lautlls, josta en tiennyt ennenkuin ijätsi olin sen ohitse mennyt,
sillä tähän en enään mahdollinen pyfäymään ole. Toti katsah-
telen wielä taakseni sitä kätkettyä lnntson, jonka, pian näöstäni
klltooman pitää: sitä latsllhtelen hetken wielä: Nnmätko emoni
tllswot, jotka, täällä metsän synikeydesfn, eteeni ilmestyit? Jo
tuntui mulle tämä knin nnmnivnlo keskellä syysyön pimeyttä,
jostn hämmästyin. Terwe emoni jn terwe isäni myös! Nyt
yhtnMll teitä terlvehdin jn hymästi jätän, sillä kohta, tieni jnttnn
jn teistä kiirehdin knutnmntkoilleni jn ei pidä teille ennän ehti-
män Kullerivostll snnomntn linnuntnnn. — Wiiivyn wielä,
muttn kohtn lähden.

K:n emäntä. Knlerwo, eikö' tniun puheensn tulisnteena
lamee polvesi Päälle? Niin tahtoisin uskon. Oi! aivan se sitten
sn ellös omaks tiivutsest sydnntäsi knrnisto.. — Kurjnn poikani
i>ä, muista eloansa tutelnn, niin etvä suiukann.niin komin töi-
tänsä tuomitse, llsto minun, mitä hän tehnyt on, sen on hän
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mielensä wimmassa tehnyt jn tntuu sitä nyt. Nyt seisoo hän
tässä hiuksilla reivityillä ja murheellisella muodolla. Mutta on
tämä snma muoto, samat silmät siniset, jotka muosin lähes kaksi-
kymmentä sitten mun Mllstnnn rinnoiltnni klltsnhtelilvllt jn samat
keltaiset kiharat, joita silittelin sillon ja nutuudestn sydämmeni
löi. Mnttn hänenpä kndotin jn knuman häntä murehtien kai-
pasin ja Tuonen llsujllmetsi hänen luulin; kuitenkin kasinonsa
hänen näin, näin eräänä maifuna yönä, mutta piaupa hän ka-
tosi tnlls ja tlltosi ainiaaksi. Mutta että hän niin pian silmis-
täni joutui pois, sentähden kuolln tnhdon. Ett'ei knumemmin
suotu mun syleillä poikaani, etten hohdetta lempeni päällensä
hengittää ehtinyt, sentähden lakastun jn tuolen.

Knlerwo. (peittäin silmänsä). Hän pysähiytööu huonee-
semme, hän ppsyhtylöön! Niin loivaksi ei karkaistu ole wielä sy-
dämineni, ettei se, näin ankarasti litistettynä, muotnis. — Tule,
.''nllermo, että sua syleillä saan. (syl.il.wät).

Kolmas Näytös.
(Metsäinen tieno. Kullerwo, keihäs kädessä, tulee).

Kullermo. (yks.) Enhän menesty isäni huoneessa: wer-
lon kutominen mulle ei mieluista ole eikä kortistossa., järlven
tyyneellä pinnalla, onkea huiskeilla ja salakkoja lippellä ylös.
?iämät askareet mua waiwaa kuin hätärä-silmäistä karwas kaasu
ja sauhu. Sentähdenpä kyysän puhteesta nyt karkasin karhukei-
häs kädessä; mutta eipä toki suuresti mua haluta täällä tiertella
kontion jälkiä etsien. — Häivitys ja kuolema! Oi! olis tämä
keihäs Ukon ivasllma ja minä pitläisenä. piliven partaalla istui-
sin, niin tietäisinpä työni: Kuloivalkean hurjan ympäri mailmaa
sytyttäisin, jyristen kukistaisin taiivahat maan helmaan, ja sylvyy-
teen tllikli waipuisiwlli »viimein. Niin lakeutta tekisin jn ilmnn
herrana waltaistuimellllni istuisin noilla tasaisilla tantereilla.
Niin juuri. Mutta milsi tämä? MM lailesta tästä? — Ei
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autuutta jumnlien, ei tirottnin öitä Tuonen tulisilla Paateroilla
eitä näitä väimiä täällä, matin kaikesta loppu! Mitättömyys
pllills, jll kaikki antaisin jos saisin tyhjyyden. — Mutta unpa
kenties lllita, ettei päätytkänn tiemme kalmistoon, maan juoksee
siitä wielä äärettömiin mailmoihin, ja orjan, merkittynä, myötä
seurata täytyy niin kauwas tuin kestää. — Mieleni kärsii tuosta
illan synkeästä hämärästä, joka metsäin tutkaimilla äänetönnä
lepää; sillä tydyttihän kohtalo loiva eloni lvirran, tielle tväärälle
sen käänsi, johdatti sen ahtauksiin, joissa nyt se reutoilee, tur-
mellen niin itsensä tuin mantereet; muttn ryntätöön se eteen-
päin kunnes hnwityksen knllnn wiimeisen hän ehtii, (menee).

(!:n jn 2:n pnimcn-ukko tulemat eii hnnialtn).
1:n Paimen. Mies, missä mertastelet?
2:n Paimen. Tomeiini, minä ihmeen näin, näin Tuu-

likin, Tapiun tyttären, ja tästä syystä, armas tomerini, olen
sekä iloinen että hämmästynyt.

1:n Paimen. Kurja mies, miistoon, luulen minä, on
taas aimos kierretty, tosta senkaltaista haastelet.

2:n Paimen. Hänen totisesti näin.
1:n Paimen. Tuulikki itseänsä sinulle näytteli? Hän

sitten yhtäläinen tollo olis, tuin sinäkin. — Mutta nyt ei ole
aika hullutella, mnnn mene jn mastan lehmät tänne tuolta, kor-
meu rannalta.

2:n Paimen. Sen olen jo tehnyt, niinkuin näet. Mnttn,
hyivä weli, usko mitn sanon. Hänellä oli musta hame puna-
r.unaisellll miehnstnlln, lumiivnltent pnidnn-hint jn hiutset pel-
lamnntarmniset. Koren tyttö! In tiedättu uiitä hän teki? Pot-
mieli puolaimill nholln, tuossa, juuri likellä tietä.

1:n Paimen. Woi Tuulitti; kyllä tiedän, kuka hän oli;
mui Tapiulllil Tuulitti. Tyrjösen tytär hän oli, sinä hohto;
Tyrjösen eli Kalermon, sillä onpa ästen saatu tietu siitä että
hän, juku itsensä Tyrjusetsi kutsuu, on Kalermo, Untamoisen meli.
Hänen tyttärensä uholla näit.

2:u Paimen. Ehkä maltat toti asian määrin.
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l:n Paimen. Kinan tahdot sinä taasen Malillemme nos-
inn, näen minä. Hän oli Kulermun tytär eitä kenkään mmi.

2:n Paimen. Mutta näetkö, ystämcini, tuinta löytyisi
hän tässä, näin tankana kudostansa?

1:n Paimen. Et siis tiedä, että hän, liti tutsi miittua
sitten, etsineenä kudostansa, joutui meidän taloon; ja oli tyttö
mellein näännytsissä, metsässä tuuman tsirlsiiltulllln.

2 :n Pnimen. Tämän kuulen wasta. Mntta ett'ei häntä
jo ole lähetetty wnnhempninsn luotsi?

l:n Pnimen. Sinä härtäpää, etkö ymmärrä ja käsitä,
että hän rasituksistaan towin sairastui? Niin tapahtui ja tau-

tiwuoteeusn jätti hän wllsta pnri päiwää sitten. Stum kyllä
lähetettiin wanhemmilleen erään talatztajan myötä, mutta ar-
wattllwllsti ei ehtinyttään se perille, waan upposi mies tielle,
kosta ei ole häntä takllisin kuulunut. Huomeniill hän toki to-
tiinsa saatetaan, johon hän, hywin tietty, towin Mwöitsee ja
ielvotoin on mielensä äitinsä murheen tähden. Myös halaa hän
nähdä wllnhintll weljeänjä, Kullerwoa, jota touosta sitten kuol-
leena pidetty, on näinä päiivinä, juuri sisaren täällä ollessa,
ilmaunnut totiinsa niinkuin kummitus. Muttn eipä tiedä tyttö
rääsy kuinka on weli mnilmnssn kuystennellyt jn mitä lurjus
hän un. — Mutta tässä jaarittelemme asioista, joista ei meillä
yiplllettlltaan ole tekemista, ja lastemme karjan sutten titaan.
.liiennetään perässä; mene tuota iohden sinä, ja jos yhdenkin
mullin suohon päästät, niin katso uisklls mies. Mennään nyt.
«Paimenet menemät. Kullerwo, taluttaen sisartansa Ainitkia kädestä,
ittlee esille sitä suuntaa mastapääta, jota kohden oli mennyt pois).

Kullermo. Sumaan pailtaan, luulen minä, joudun taas.
Seuraa minua impi! Tähän kuusten suojaan istumme haaste-
lemaan lemmen tieltä; tule neitoseni!

Ainitti. En tule ennän.
Kuller mn. Sinä lemottomalsi näyt.
Ainitti. Mitä iiimauiseu hetti tämä?
Kulle>'ivo. Elä muistele hetlen mennyttä, uuislele lem-
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peämme maan, joutu molemmat tässä käsitimme. Sinua sy-
leillä tahdon.

Ainitti. Pois! Mua kamoitat, ja mapisemnan saatat.
Kullermo. Minä?
Ainikki. MM sinusta sanoisin?
Kullermo. Sen mitä aattelet.
Ainikki. En tiedä mitä anttelen, mun tummn häiriö on

käsittänyt. Ilkeästi sinustn anttelen jn nnttelen suloisesti, enkä
tiedä, tuinkn lnitnmme on. Sinä hiriveä olet jn tnunis, kau-
nis, kaunis! (lankee Kullerwon linnoille). Olet keltlltihara ja tu-
men, jn kirkas leimaus on katsantos. Pidä sanas ja tahdonpa
sun ikuisesti seurntn, nuori mies. (Wetaä itsensä äkisti hänestä
pois). Muttn pois! Jotain kauheata silmistäs mua kohtaan
säteilee.

Knllerivo. Kaiken onnes niissä näet, jos katsot tarkem-
min; oman armaas löysit tässä, neito nuori. Me yhdessä
elämme tuin ruhtinaat, jn kunnaalle korkealle huoneemme ra-
kennamme, johon kaukaiset tienot näkyy.

Ainikki. Ken olet ja miksi otsassns tämä merkki? Elä
tntsnhdn minuun nom hirivensti, minä knuhistnn. Mies, minn
tahdon sinusta erota.

Kullerwo. Neito, minä en tahdo sinusta erota, minusta
et Pääse, ivaikkas pakenisit Lapin tuuorille, ja siellä niinkuin
ivullhi jyrkästä jyrkkään hyppelisit; minä mahtosuin, kuin hurja
koira, sinua wäsymättn wninoisin, ettäs miestä hnliveksit, uroon
pilkkana pidit. Mitä huolit tästä merkistä?

Ainikki. Olisitko rosmo? jos niin, niin ole armelias
mua kohtaan.

Kullermo. En ole juuri rosmo, mutta jos tiedon tah-
dot, niin olen Kullermo, Kalermon poitu.

Ainikki. Kullermo!
Kullermo. Sen olen. Miksi tuijottelet.
Ainikki. Onneton hetti!
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Kullermo. Niin ellös haasteltu; mun muistossani seis-
loot llliullhina setä hetki tämä että tienoo.

Ainikki. MM teet sinä metsässä täällä?
Kullermo. Sinä näet että kurhuteihästä kannan.
Ainitli. Koska isäs huoneen jätit?
Kullermo. Kostn aamu kuitti. — Tyttö! kasmus tny-

wnt lumimnlkeilsi, kuin olis Kullermo katsella niin hirmuinen
Ellös, neitoseni, kamastuko, maan tule lanne, niin postillesi tah-
don ruusut nutun.

Ainikki. Elä, onneton, mua enään lähesty, maan erot-
kaamme kiireesti, sillä taimaan nuoli meitä uhkaa. (Kykertyy
ales, peittäen tasmonsa pitkillä hiulsillansa ja painaen otsansa masten
polwea). Nyt itkeä tahtoisin helmani täyteen, mutta tämä murhe
ei liemii eitä tyynel juokse, ei juokse, maan lähteesensa jäätyy,
ei jäädy, ei jäädy, maan polttaa, pomesjani polttaa, tuin wi-
hainen liekki, ja parempi elon kuolo nyt on. Kätköä niin sy-
man ei löydy täällä, joka peittäisi immen kurjan ja sentähden
kiirehdin merhoisin pimeyden maan. Nyt hymästi taiwas jää,
ja plluhaawa metsä sinä, jota päälleni kantelet, päälleni minun
tlltallln!

Kullerwo (nostaen ylös Ainikkia). Mös neito! pyhi kas-
inoiltasi hapenet, ja pane pois tämä unelias muoto. Oletpa
lapsiklls tyttö, joka näin turhasta tuskittelet; mutta uiskenteles
ivielä ivuosill muutamia elon myrkyllä täytetyssä wirrassa, niin
asia tämmöinen kuin tämä on silmissäsi mitätön, sinä naurat

sille. Muista, neito, sanani.
Ainitti. Sinä Kullermotsi itses mainitsit?
Kullermo. Tämä nimeni on, mutta ken olet sinä, niin

millton jä kaino.
Ainikki. Olen Ainitti, Kalermon tytär.
Kullermo. Sisareni?
Ainikki. Se onneton.
Nnlleimo. Jota eksynyt oli?
Ainitti. iin mnsin Isin etsii.
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Kullermo. Kirouksesta nyt kaikki kuimattoun.
Ainitti. Kiroo himojest mallllttumuuttll.
Kullermo. Oi neito, että täällä toinen toisemme kohta-

simme! Meidät turmiu mustin ehtinyt on, ja parasta maahan
ivllipua nyt.

Ainitti. Lähtömirteni meisinnut olen.
Kuller mu. Impi, suu kutonu murehtien kaipuamllt.
Ainikki. Murheesta emoni kuolee, muttn ennen häntä

toki on tyttärensä Kalman maassa. Kosta kotiin ehdit sinä,
niin sano, että luolluk olen ja makaan aaltojen alla, ja päätty-
köön heidän murheensn siihen. Muutn mitä tnpnhtunut on, et

heille kertoa mahda, jos se kätten tnitnnu, sillä sydämmeni on
kuolemaan sairastunut. — Niin kotomäkeä en nähdä snn, entä
kuusia, jotka humiseivnt siellä; minä leititsin kerrnn niiden jun-
rilln, minn kurja, turja. (Sitoo päähänsä liinan, joka on hartioil-
lansa riippunut). Mutta rientää täytyy, koska uhaten meitä lä-
hestyy tuo pimeä pillvi, kuules, myrsky tny; minä iunltän sen
edestä. (Menee).

Kullerwo. MM tapahtuu ei sydän tuntea saa, waikta
muodllttaisin oman kantajani meren; sillä suloisin on mieltä
tnrnistn jn kiukkuiselle onnelle liusna tehdä. Sydän kiwestn jll
koura rautainen, ne täällä omat parhaat edut. Nyt masta oi-
kean olentoni käsittänyt olen, ja jos mintun hiilillä mun edes-
säni korwentuis, niin enpä tuosta suuresti huolisi, waan hauko-
tellen kekäleitä ympärilleen kohentelisin. Niin tiedän siis ken
olen, jn mille tästälähin näyttää elämäni juokju. — Mutta mi-
hin jouduit, tyttö? Ellös harhllilustlls metsissä nyt pidentäkö
enään, waan knnssllni totihimme käy, jll kosin astumme huo-
neesen, niin kllksllntomme elköön tnnnelko, mitä tapahtunut on,
ei ensinkään, wllan olkoon muotomme iloinen ja wiaton, waikta
kuohuis polvessamme kyinen kulju. — Näinkö hänen tässä ja
katosiko hän taasen tietämättömiin? Ainikki! Missä wiiwyttelet?
(Paimenet tulemat) Mitä kiire pllimenilln?
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2:n Pnimen. Se on tehty! <Kulle.wolle>. Osantto uidn,
mies ?

1:n Paimen. Mitä nuttuis siinä enään uiminen?
Kullermo. MM on tapahtunut?
2:n Paimen. Kauhea asia. Eräs nuori tyttö — Ukko

häntä llnullhtlltoon! — itsensä npotti mivtlllln tuohon, juuri
silmäimme edessä.

1:n Paimen. Pahimpaan pyurteesen hän maipui.
Knllermu. Kostu tapahtui tämä?
2:n Paimen. Kaksi palaa sitten lehmä tutztin märehtiä

ehtinyt olis.
Kullermo (itseks.) Tuskissaan neito Tuonelle meni.
1:n Pnimen. Syttiä korten on tnllion jyrttn ja siinä

alla wesi wllhtona kiehuu. Juuri wiimeisellä reunalla näimme
tytön seisuwan, katsellen ales pyörteesen, ja oudostuimme kohta
käytöstänsä, mutta samassa peitti hän .ciswonsa ja wistasi it-
sensä syivyyteen, eikä nähty hänestä wilaustataau enään.

2:n Paimen. 'Niin juuri oli asia tuin kumppanini nyt
sanoo; ja siinä ei tvoinut ihmisen apnn mitään, se on hyivin
ymmärretty jn siksi toisetsi, niin ei tumpainentnnn meistä
osnn uida.

1:n Paimen. Tämän neidon tunsin minä; hän itsensä
snnoi Tyrjösen tyttäreksi Kalalammilta, ja meidän taloon joutui
hän harhateittään metsissä. Huomennll lliwottiin häntä totiinsa
saattaa, jonne hän, hyivin tietty, towin Mwöitsi. Myös halasi
hän nähdä »veljeänsä, Kullerwoa, jotn, niintuin juttu täy, wielä
on elossa ja on ätisti ilmestynyt wanhempainsa huoneesen.

Kullermo (ilsets.) Olet sinä, luulen, oimu tyttö ja kul-
taista sydäntä pomessus kannoit: paha onni jota sun kohtasi ja
katkerasti Päimäs päätti. Mutta kaikki jo unohtanut olet. 'An-
neensa). Mitä on tämän paikkakunnan nimi?

1:n Paimen. Riektutantllllksi tuma kutsutaan.
Kullermo. Rieltotangas.
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2:n Paimen. Mutta snuletsi kunnaksi sanotaan tämä
Kullermo.

Kullermo. Suuri tonna ja koiruutta täynnä.
2: n Paimen. Minkaltainen lienee tämä peitto päaltä-

nähden?
Kullermo. Ihan minun muotoiseni.
2:n Paimen. Wanhempainsi luona sanotaan hän löy-

tymän nyt ja näissä metsissä nähdään hän usein täyskelemän
tllmoitukseksi ihmisille.

Kullermo. Hän isänsä luona asuu mutta nyt seisoo
hän tässä.

1:n ja 2:n Paimen. Missä?
Kullermo (osoittaen itseänsä). Tässä, (Pcttm.ti.i jitotsewai

vois). Te sinne, toista suuntaa kohden minä. — Oi pnimnä
tätä! Enn synkeän muotos milau.se.si unohdin, mutta muistan
kaikki taasen; kuitenkin sillen muistooni maan sian snon, mutta
en voweheni. lolapäimäinen asia tämä oli luonnon säännön
ja järjestyksen mukaan eitä enempätä, sen hullu kumailus mann
inelteätsi tehdä tnitna. — Kotihin käy nyt metsämies, joka otuk-
sen hymän käsitti, muttn kadotti hnnen jälleen, aina samalla
retkellä. (Menee, lm paimen tulee ja kohta sitten toinen).

1:n Paimen. Tule rohkeasti; hän ei ensinkään tnmoitn
perässämme, ivnan juoksee perin toisiin ilmoihin ja menee, kuin
itse Hiisi. Kuules larankojen ryskinätä jalkainsn nlln.

2:n Paimen. MMmäni, hän olis tainnut tappaa mei-
dät niin kuin knksi turjan rottaa ja sitten kaimaa meidät maa-
han ja turpeilla peittää miehet, sen olis hän, meljeni, tain-
nut tehdä.

1:n Pnimen. Epäilemättä. Mutta mitä aattelemme
tästä asiasta? Sisar itsensä kosteen syöksi ja kässä seisoi weli,
eikä suuresti nnnänsä ollut, kuultuaan tytön surtenn lopuu.

2: n Paimen. Ihmeitä olemme tänäpnnä nähdä snnneet,
ja ompll meillä totona ehtoolla juttelemista. Kulu pnimä kii-
reesti että pian näitä kummin ilmoittnmnnu pääsemme.
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1:n Paimen. Ihmettelemän ja itkemän ämmien pitää.
2:n Paimen. Ah! turmat lutkassa he kuuntelemat uusia,

joita metsistä tuumme.
1:n Paimen. Hymin tietty; mutta sinä et sanaakaan

hiiskuu sua, ennen kuin minä heille ehtinyt kertoa kaikki; koska
taidan asian paremmin usuittaa ja selitellä tuin sinä.

2:n Paimen. Totuuden suustani sunoa tahdon entä
hiemaakallii salassa pitää.

1:n Paimen. Mutta jos ennen minua tapauksesta jo-
tain simahdat, niin myttyyn suusi lyön, muista se, ja tiedä ja
ymmärrä, että omat tämmöiset asiat sangen ankaria ja tärkeitä
eitä tule niiden tanssi leikitä.

2:n Paimen. Sen hymin ymmärrän, sen hymin ym-
märrän, ystälväni.

1:n Paimen. Noh, tee sitten mintuin tuhdon ja par-
haaksi näen. — Mutta nyt karjamme luotsi meidän rientää tu-
lee ja mähitellen kääntää naudat käymään koton kohden.

2:n Paimen. Niin juuri. — Tässä mailmassi tapah-
tuu niin paljon asiosi. (Menemät).

Näytelmälaitokset muutetut.

(Kalermon huone. K:n emäntä ja Kelmn tulemat sisään).

K:n emäntä. Miksi taasen hän kiroilee ja pauhaa on-
netonta poikaansa?

Kelmä. Ompa syytä siihen hänellä, koska Kullerwo tiun
millitty itsensä layttelee, ketään ivääjaämnttä. >— Tänä namuna,
niin tuin tiedät, rittireivnisi hän iverton, jotn tnton hänen piti,
pihdin säpäleiksi nurklnan wiskasi ja larkns' ulos hurjapäinen.

K:n emäntä. Kiukkua lomaa osoitti tämä, mutta aM
jo olis tämän tähden torelemasta la'atll.

Kelma. Kaiten tamnn hnn jo unohtanut olis, mutta as-
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ten hiluinllitfi Isin enemmin Kulleiivon tuiranjnunia, soista 'vi-
hansa uudestaan syttyi.

K:n emäntä. Mitä mielä on huisi poitu tehnyt?
Kelmä. Eilan, ehtoon tullessa, tosta isä häntä merias-

telemisesta uli nuhdellut, hän ongelle lähti, muttll pulasi sieltä
pian lataisin, ylpeästi mihellellen, maitt' ei hän talaistakaan saa-
liitsi tuonut.

K:n emäntä. Aina ei pyynnistä saaliin tanssi tulla.
Kelmä. Mutta talarettestänsä tsimaitsi isä tänäpänä, että

uli mertlo kappaleiksi tarmottu ja mene tistottu silttiä tuimalle
maalle, josta ei sitä ilman työttä ja muimatta jälleen laineille
saada. Semmoista hän puitansa tetemän näkee, eitä ihme, että

»vihoissaan hän peuhaa.
K:n emäntä. Onnellinen minä, jos en häntä enään näh-

nyt olis. Multn tänne hän heitettiin lisäksi murheillemme.
(Kullermo tulee!. Tuossa, tulee onnen heittiö.

Kullerwo. Rauha maassa! Mutta mitä on noin tallis-
tllnnt muorin pään, juuri kuin kuollut olis ainoa ivastansa.

K:n eiuäutä. Että poikani ainoa syntynyt un, sitä, emo
lurjn, nyt nureksin. Noi, Kullermo, moi että sun mnilmnnn
saatoin jn tllsiuntin!

Kntlerivo. Näistä eduista en kuiiipnistllkaan sinulta pyy-
tänyt. Oman hentes pelastukseksi synnytyskipus toki sinun kär-
siä täytyi, mutta terran tuormnstn päästyäsi, mun olisit Hii-
teen misklltn tainnut, konttiin pistän litisemän venitkns in sei-
nään nnijatll kuin kissan.

K:n emäntä. Näin hllllsteleivi hän, jota helleydestä ei
tiedä. Kiittämätön peto! jos emon tuskat ja huolet kuivailla
tllitllisit jll tuntell lempensä lietin, niin näin et sanelis. Minä
surmata sinua, kosta helmassani wiatonna lepäsit? En, ivailla
olisin sun tainnut tulta-unilla kuolemaan nukuttaa, maitta olis
mulle annettu maa ja taimas ja jumalan itninen autuus, sitä
en tehnyt olis. Ken lempeänsä murhata taitan? .
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Kullermo. Ellös lausuiltu näin torensti, mnoriseni;
sinne en nyt lonvaani lallistllll mieli. — Niitä sanoo Kelmä?

Kelmä. Enpä hymää hänestä, joutu täytös un näin
huv ja, järjetön; tuli, enemmin kuin mihnta, sna täytyy suitn-
tella, tosta meljeni olet.

Kullermo. Surkutella ei tarwitse; hymin kaitti on.
K:n emäntä. Siitä tauluna Kullerwo. Sä tuijottelet

tatsellll kuin Kalman Vieras, ja oudosti äänes taitun. Mitä
onnettomuus tuusen tllhdannut sna on?

Kullevmo. Jotuni tllhtoisin tiedostani reiväistä pois.
K:n emäntä. Sinä Tuonen kansan olet lisännyt, meri-

meltlls suuremmaksi tehnyt?
Kullerwo. En tehnyt, tein sen toti; mutta murhaa en

nyt muistele, ivaan päinivnstoin elon tipenän sytyttämistä. Mutta
ken taitaa moittia tätä tointa? Hyivin tehty, waan ei pahoin,
jn hän itseänsä syyttäköön, että niin tuin mielipuoli Ahden snn-
liitsi hän lähti.

K:n emäntä. PuheMs en täsM.
Kullermo. EM ole se täsitystäs llnsiitsema. Mitätön

tämä asill on, perin mitätön ja turha, ja sopii sitä nauraa,
maan ei itkeä. — "Niin on tuin sanon, jn hymin tintti on.
iKnlcnvo tulee!. Tuossu tutee isä. MM sanoo hän?

K alermo. Kysyt wielä mitä sanon? Kirous ja rutto
päälles, konnan sikiö!

Kullermo. Minä lonncin sikiö? MM siis hän joka mi-
nun siitti?

Kalermo. Pureksittu sanojani?
Kullermo, Sana sanasta niin tuin tapa on,

K:n emäntä. Kanssansa, Kalermo, ellös haastelko; hän
on kinttua täynnä.

Kalerwo. Mukailisin., itseäni herran mieltä myöden jn
kärsisin? Surma jn kuolema! miksi ruuheni ylös mäleen kiskoit,
riiwnttu, miksi teit sen?
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Kullermo. Siinä aalto sitä ei liituta, ivailla mintnisi
puhjuinen ja järmi tiehuis.

Kalermo. Huoneestani pois!
K: n emäntä. Minä onneton! Malta Kalermo, tenen

tanssi tekemisissä olet: hurjan miehen, mallattoman metsäläi-
sen kanssa.

Kale vmo. Peltäisintö häntä? (sieppaa seinästä miekan, jolla
nlikna Kulleiwon). Ulos huoneestani, kehno orja, ulos!

Kelmä. Isäni.
K:n emäntä. Oi jumala! Werinen riita tästä nousee.
Kalermu. Ulos, mertitty juhta?
Kullermo. Merkitty juhta?
Kulermo. Ulos! sun muuton miekallani lcimistän.
Kullermo. Elä uhkaile muu miekallasi, tämä teilsis on

talsi ivertcia pitempi.
K:n emäntä. Edestänsä hetletsi ivältä, Kullerwo.
Kullerwo. Nyt en juuri mielly siihen, ivnnn nhtnustn

uhaten lohtaan, ja taitaisin nyt tehdä, mitä tnuhistuis täällä
tämä autio maa, sillä mieleni hurjaksi, sokeaksi käy. Merkitty
jnhtll! Tämä fann, niinkuin tnrmeen kieli sydäntäni pistelee jn
myrkyllänsä sekoittnn miehen aiivon. — Sama lcitti aina, mi-
hin käännyn, mutta silmän-islun, jota ei nauraa tulee, siinä
leikissä näyttää tahdon. — Tänne mustat pilivet jota ilmnstn
jn kauhistuksen yö, jossa huhtaimena Kullermo kuolon sanomia
huutelee! KuuMat, kulkaat mitä teille ilmoitan: Tyttärenne Ai-
nikki, jolll eksynyt oli, itsensä mihnsen kosken kuohuun mistnsi,
jn nieli hänen nhne pyörre.

K: n emäntä. Oi! tämäkö arinaan lapsen loppu?
Kelmä. Oi, sisareni onneton!
K:n emäntä. Kuinka tiedät tämän murheen asian?

. Kullermo. MM nyt ilmoitan, sen kaksi paimenta mielä
todistaa, jotta uuttivat nuoren neidon tuoton.

K:n emäntä. Toti tiedän sun Vaivoista pnäsneetsi ja
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iällisissä makaaman; tuitentin tuntee sydnmmeni tiun», lusta
Ahden hirmuista linnan muistelen.

Kelmä. Hän uponnut on, maan ei itsensä upottanut.
Kullermo. Taiten juuri hän itsensä pyörteen tilaan

syöksi, ja tuin millttomnutenfu hän kadotetuksi näki, scntähden
lätsi hän, hourupllinen, Ahden jyrisemään kartanoon.

Kelmä. Se leikinlasku tässä ei somelias ole.
Kullermo. Totuutta haastelen, jumal' amita! pimenty-

mätuntä, lluringun kiikasta totuutta.
Kelmä. Saastainen loka sentultainen totuus.
Kullermo. Sinä simeä impi.
K:n emäntä. Sinä murheen riutuman häyeän mim-

matsi muuttaa tahdot.
Kullermo. Totuutta ilmoitan.
K:n emäntä. Oi kauhistus!
Kullermo. Pimeys tulkoon pimeyden päälle! Loppnuu

nsti teille nsinn kerton tahdon, ja kuuluu se näin: Hän jota
immen Päälle iski niinkuin totta ja Mäkisten neitsyytensä kun-
ninnkruunun Mei, ken oli hnn? Knlerivon ainon poikn hän oli.
Juuri niin; miksi tuijottelette minun noin?

Kelmä. uuttakaa äitiämme, hän pyörtyy. (Kelmä ja Kn-
lciwo lientäwät emännän luotsi, jokn pyörtyy jn knntuu).

Kullermo. Kostisto se minuun?
Kelmä. Tämä kaiketi on tuolemansi.
Kullermo. Kuolema ja umpi-pimeys.
Kalermo. Rosmo, miksi meitä rääkkäät? Jos tiftenätin

polvessasi sääliä löytyy, niin tay käsin keilsiälläs tahi miekalla
tällä. (Wisknsee miekkansa Kulleiwon eteen). Wliudata meremme
ja pikemmin meistä loppu tee.

Kullerwo. Niin armelias en ole, merkitty juhta ei ih-
missydäntä kanna. Mitä kanssanne mun tekemisiä olis, kosta
piiriinne en kuulu?

Kelmä. Hän elän, nivan silmänsä jn mirloo. Emon
nrmns, lntso ylös!
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Klllermo. Se nnlotu ei ole järjen.
Kelmä. Elä siirry, elä siiriy hänestä, jäijen tirtcis loimo.
K:n emäntä. Lapseni, missi olemme?
Kelmä. Huoneessamme. Emoni, kaikki mieraat aatokset

nyt poista ja hillitse tumllilukfes : tee niin, tee niin si minuun
tlltjllhbu niilituin ennen, muutun näännyn murheesen.

Kalermo. Lapsitas tyttö, auttaisiku siinä keskusteleminen?
K:n emäntä. Muu taluta rahille tuutsin. (Kelmä tn»

lnltnn hnntn islumnnn),

Kelmä. Kadonnut on hämmennytses, luulen.
K:n emäntä. Jo taasen muistostllni kiinni saan ja mur-

heen perimmäisimmän pimeyden näen, joka kohta tuoton yöksi
käy, jll lewon ehtii »väsynyt sydän.

Kullermo. Nyt olin sun tohinan paholainen, emuni;
niinpä olin, mutta snnanrnnn ei siitä, ci yhtään. Muttn niistä
tiesin, että äitini tytär hän oli?

K.'n emäntä. Poirnni, tästä tauwns pakene jn elä ou-
tona luiernissn maissa, siksi tuin päättyy elintnutes onneton.

Kullerwo. Nyt sen päätän, nyt on mtll «les Tuonen
uumentoihin mennä niinkuin nuoli. Kos.'., menty tästä kor-
keuteen päin, niin llles mustlllln sylvyyteen, että silmät tultll lyö.
— (Itseks.) Mutta mielä elää Unto, syö, juo ja mässää ja ivih-
duin, töittensä palkinnoksi, ehkä nukkuu makeasti miehensä wii-
meiseen. Soiveltuisto tämä? Mies sllakoon kuolon iverisen jo
ennen huomispäiwän laskua; siinä, Unto, tuomiosi on, ja niin
iauivan elää wasilta, kuin »veistä hiotaan. (Ääneensä). Isä,
sun rautllpllitas jo kauivan ruostunut on; nyt tahdon sinulta
sen lainata ja kirlastllll sen sodtm kuumuudessa.

Kalermo. TaMisito Utto heitto, harmapää mitään ryö-
märiltänsä kieltää, jonta kädessä henkensä on? Ota sotapaitani,
sen paino sinun upottatoon.

Kullermo. Untoluisten mereen, (menee).

K:n emäntä. Hän sotaan aitoo jn tietyn surmansa toh-
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ma. Mitä moi hän chiä mntcmänn, ninn uitiäii ylsin paljou-
den moimnn Mllstnnu?

Kalermo. Häntä surkutella; Kiroutseu . hänelle annan
kumppaniksi retkellensi, toimoen toti, että illeä Unto miekastansa
kuolon saa. Iskekööt yhteen tuin lennossa taksi noidan-nuolta
ja toinen toisensa tämistätööt ja, yhteennanlittuina näin, luutu-

koot tappotanterelle. Silloinpa ytsiaMa mailina kahdesta pe-
dosta pääsisi.

K:n emäntä. Tämä onneton toti oma lapsemme on.
Kalermo. Hiiteen jo lapsi-oikeutensa mennyt on. Hän

lapsemme? Peto, rosmo, häijyhenti, jota matmaa meitä! Tiitn
lapsenamme pitäisimme? Ne siteet hän jo isiksi on kattllisuut,
niinkuin tehbllZsian hän tapalomyönsi rikki reivaisi. Mutta
mitä mertti tämä? Että samoin hänen tupensti katkaiseman piti
liitteet kaikti, jotta toinen toisiimme si jumllliin meidät yhdis-
tämät. Sen hän tehnyt on, ju hirweällä tawalla, että ansain-
nut hän olis luoton monenkertaisen, jonka kädestäni hänen saa-
man pitäis; en toti omaan mereheni itseäni tuhraa, mutta siir-
tyköön hän silmäili alta. — Me taidamme täällä elää wielä,
maikka armaan tyttäremmekin kadotimme; ja on minulla Kimmo,
joutu seura metsissä ja mesillä mulle hauskuutta antaa. Missä
ollee miesi nyt?

Kelmä. Hän nuottaa paittaa järmen rannalla, jota työtä
hän on tehnyt päimän pitkän.

Kalermo. Ahkera kuin muuriainen, je mies. — Ainitti!
Mieli tuuhistuu sun loppuasi muistellessa. Sinä peitto mie-
heksi, kuinka lsiivytön sun tiinnlistutses! Te mätisiu lveitseni
rintlllls tiihuittllll.

K:n emäntä. Ainillini, missä olet nyt? Tuonen uuti-
oillll ahoilla sii täystelet, synteästi ympärilles tatsahdelleu. Varro,
tyttäreni, wnrro! Kohta luonas seison. (Kelmä iltee).

(Kullciwo tulee puettuna inuinpaitanu jn wniUÄleltuun keihäällä
jn miekalla, jn haltioillaan riippuu kncni jn iviinij.

Kullermo. Nyt sotaan, isä.
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Kalermo. Kironlseni myötäs ota, ja surman titaan lähdesuoraa tietä. Itkisinkö sinua?
Kelmä. Enkä itlis sinua minätään, maitta sun kuolleeksi

tuulisin, sotahan kaatuneeksi, sinä hirmuinen meli.
Kullermo. Huolisinko siitä?
K:n emäntä. Oi Kullermo! minä sinua itken enkä ennen

lakkaa kuin kuolo kyynelteni lähteet tutkii. Mutta mitä haaste-
len? Hän tulee jo ja uneliaan silmän ummistaa. Ainikki!

Kullermo. Nyt hymästi jää.
K:n emäntä. Poikani, elä sotahan lähde. Wanhan emosi

rukous nyt tuule ja tottele.
Kullermo. Waisu äänes on ja setaisesti haastelet. MM

tahdot sanoa?
K:n emäntä. Miksi seisot minusta niin tankana? Etäällä

sun näen ja olet silmissäni niinkuin tumma, merinen tuma.
Kullermo. Edessäsi seison.
K:n emäntä. Kuolema silmäni juonittelee,
Kelmä. Emoni, emuni!
K:n emäntä. Elä sutaisin lähde.
Kullermo. Kieltos turha on, mun emoni. Sotaan kii-

rehdin. Nyt tyyneys ja rauha sodan melskettä on tuhat kertaa
tntelllmpi.

K:n emäntä. Sinä sodussu surmutuan.
Kullermo. Enpä sillon suohon sorru, kuin kaadun sula-

tiloille, mainotllitterille maimun; somll sotlllsin kuolla: on, kau-
nis miekan kulskehesen, sorea on sudan tauti: ätin tulemi poika
pois, laihtumatta lanteami. — Emoni nyt ainiaaksi hymästi
jää! (Menee).
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Neljäs Näytös.
(Metsänen tienoo; Tiera, Käpsä, Wiksari jn Tiimanen, «va-

rustettuina knihunpyyntiln, tulewnl).

Tiera. Peijakas! nyt parempi maata panna, tuin har-
haillen näin rämeitä hukkaan suikea. — Miehet, kuinka seiso-
mat ilmat nyt?

Kapsa. Tämä juoksu Hiiteen!
Tiimanen. Tuolla, urmelisin, pohja on.
Witsari. Ei, maan tuolla, sen kuusista näet.
Tiera. Samoin luulen minä. Tuolta tulee miimein

mustaisimme Lappi leimatun ja sentään parhaaksi näin ajoissa
takaisin kääntyä.

Tiimanen. Metsänkäyntiä näin tyhjää en äsken teh-
nyt ole.

Witsari. Kitsas meitä kohtaan metsän emäntä on.
Tiera. Tamaransa pitäköön, ryysyineu ämmä; me koti-

hin tallustamme, miehet.
Tiimanen. Laiskasti kuin härkä teurastettaa käy toti-

hinsu saaliiton pyyntimies. — Ken lähestyy meitä? (Kulleiwo
tulee Vasemmalta).

Kullermo. Oltoat ketä tahtonsa, mutta osoittakaa eksy-
neelle tie.

Tiera. Sokea, ei sokeata johdata; me itse etsyssissi
täymme, mies, — Mutta oletpa sä Kullermo.

Kullerwo. Ken olet sinä?
Tiera. Nimeni on Tiera. Mies, sinä Untolan torwessi

mun kontion tynsistä kerran pelastit.
Kullermo. Sen muistan.
Tiera. Enkö sulle tiitutsia metkaa ole?
Kullermo. hymäntetemäisyydestä en sua toki sillon aut-

tanut, maan tein sen humitseni. — Mutta luiulu seisomat
ilmat?

Tiera. Teit sen maan huiviksesi?
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Kullermo. Tiedättö pohjoisesta?
Tiera. Tuolta luulemme hänen puhaltaman, tosta pal-

teensa täymät. — Eriskummallinen mies. — Mihin tartoitat?
Knllermo. Untolata kohden.
Tiera. MM asiaa täyt?
Knllermo. Omaa asiaani. Welan matsoon lähden.
Tiera. Asias armaan. Etpä ole siellä juuri termetultu

mieras. — Iu yksin käyt sinä tuimaan kahakkaan?
Kullermo. Kuinka löytäisin taasen ihmisten sotkemia

tantereita?
Tiera. Metsien tataapa niitten tulla täytyy. — Mutta

jos toisiamme seuraisimme aina Uunon kontuun.
Kullermo. Wihamiesnä sinne tarkoitan. Werinen kosto

mielessäni palaa, mutta eipä kuulu asia muille.
Tiera. Ehta yhtä paljon muillekin. Tiedä, että eräs

kumppanimme, Kormentuustau Kinnu, karhunampuja hymä, Un-
tolan peikkuin pesässä surmansa sai. Hänen murhasit he ja
mistllsit turjan kujalle luin tuirun, saaliiksi korpeille; mnttn
meidänpä surmansa kostaa tulee. Mies, eikö asiamme ole yh-
teinen?

Käpsä. Meitä antaru melmollisuus maatii.
Tiera. Miehet, jos tallustaisimme tästä Untolaan?
Witsari. Minä malmis olen.
Käpsä. Samoin minä lumppanimme tuulemata kos-

tamaan.
Tiimanen. Käymmepä oivalliseen purtioretteen. Oltta

Untolassa tylliksi löytyy ja ehkä tultua ja hopeata myös.
Käpsä. Me lähdemme.
Tiera. Mutta, ystämäni, usiu tuumattakoon tarkemmin

ja juurestll jatsien. — Untolussa kenties, löytyy miuttomill myös.
Käpsä. Ei yhtään »viatonta; kaikki he kuoleman ansain-

neet omat,

Witsari. Susien luolassa ei karitsa menesty eitä kottien
pesässä tyhtyineu.
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Tiera. Asia käskee toti armella,
Kullermo. Hiiteen jäätäät armelutsienne kanssa, ennen-

kuin soman askareeni raiskaisitte. Täyteen mittaan tostotyöni
tehdä tahdon.

Tiera. Ellös tiiivastuto; eihän heitä itseänsä uros noin
ylisnistoin mehteisin, hän ensin tuumailee. — Mutta seuraanpa,
teitä Unnon kotiin, maikka löytyisi se toisella puolella tuolcmnia.
Teitä seuraan, kuin maan makaasti astelette; juoksu ei ole Tie-
ran työtä. — Mutta ten lähestyy meitä? (Nyyrikki ntlee). lu-
malnn rnuhn sinulle, jokn tupsuttelet siellä!

Tiim un en. Tule luoksemme, mies!
Nyyrikki. Hymät ihmiset, ketä olette?
Niksuri. Olemmepa ihmisiä hymici.
Tiera. Hymää hymällä, mutta pahaa pahalla kohtaamme,

- Mutta astu tänne ju sano ken itse olet.
Nyyrikki. Nyyrikki.
Tiera. Siis tunnemme toinen toisemme. — Käy esiin

ja ole hymässi turmllssll.
Nyyrikki. Uskonhan teitä kunniallisitfi miehiksi.
Wiksari. Senrullinme ei tarmitse sun hämetä. —MM

kuuluu muuten?
Nyyrikki. Ihmeitä kuuluu. Knlemalan uroot, Wäinö,

Ilmari ja Lemminkäinen nyt miehissä omat lähteneet Sampon
ryöstämään Pohjolasta. Sillä onhan ankara wiha taasen mei-
dän maan ja Pohjolan »välillä ollut siitä asti kuin se ivintiö
ja lurjus Kullerwo tappoi Ilmarin emännän. Hänen fnno-
taan kuleksiman näillä tienoilla. Oletteko nähnyt tätä miestä?

Kullerwo (jonka pensas on merhonut Nyyrikin silmistä, as-
niu esiin). Hän on tässä; mitä tahdot?

Nyyrikki (pelästyen). Ei minulla mitään asiaa ole. (It-
seks.) Jumal' warjel' minua!

Tiera. No, elä pelästy noin surteasti, Nyyritti. Sinä
näet, ettei hän sanoistasi lutua pidä.

Nyylitti. Anteeksi pMltämään walmis olen.
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Knllermo. Sinä kehno penikka.
Nyyrikki. Ia heikko, lomin heikko; sillä enpä ole sinun

lsirmeätä moimaas osikseni sianut. — Muttu muistunko oikein?
Me ennenkin olemme yhdessä olleet, ju miimeiselsi, luulen, seppä
Ilmarisen pihullll. Tllpahtuipll siinä sillon sotuin Mmiitä ja
minäkin matsin päällesi närkästyin, mutta asian oikein kuul-
tuani, niin enpä ensinkään ihmetellyt, ettäs sepän ämmää ma-
han nuisisit päähän. Leipoihan se hämytön emäsleipääsi kituen?

Kullermo. Sinä maimainen!
Nyyrikki. Waimainen, maimainen. — Muttu olipa hän

juonikas ämmä, tuo sepän ämmä.
Tiera. Panetusta taasen, ja kuollutta kohtaan? Mies,

usko minua, tämä un huono wirka. Heitä seinä saakeliin, lu-
paa se jll sanassasi kiinni riipu, jll sinä itses mäkistenkin tun-
teet läpitse tämän mmlman joka soppeen ja solaan.

Nyyrikki. Totta snnot. Tämä mailmn on petosta täynnä
ja sentähden minäkin itseni »varota tiedän; kuultua ripsauksen
pienenkin metsässä, kohta juotsemnlln.

Tiera. Arta henkensä pitää.
Viisari. Ia henki on kallis lahja.
Nyyrikki. Henki on kallis lahja.
Witsari. Jota ei pistetä juuri kuikille.
Nyyrikki. Oikein!
Tiera. Riepas mies.
Wiksari. Eipä taida kerskata. Toti sanoo sananlasku:

mahtunen, mutta terämä.
Tiera. Ia miisis mies.
Nyyrikki. Eipä taida kerskuta.
Käpsä. Oletko kalu mai lintu?
Nyyrikki. Mikä tahtons', tuin maan kunniallisesti tieni

päähän kuljen.
Wiksari. Erehdyt; mirkaasi hän tarkoitti.
Nyyrikki. Linnustus un ummllttini.
Tiera. Missi tacires ja nuolee?
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Nyyrikki. Ansailla pyybystelen.
Tieru. Siis tunnet nämät metsät hymin?
Nyyrikki. Joku suuremman timentin.
Tiera. MM kohden Untola tästä?
Nyyrikki. Tuonne niinkuin nuoli; katso sormeni mutaan.
Nitsari, Totisesti, siellä on Untola.
Nyyrikki. Minä sanoin sen.
Tiera. Mies, johdata meitä sinnen ivastaan runsasta

palkintoa.
Nyyrikki. Kuhdenpuolen hiottakoon kirmes, jus sen pys-

tyä pitää. — Mitä maksatte jus juhtaan teitä Untolaan.
Tiera. Päimän ultta naamaas metää siat ja siat mar'

kultaakin jos asiat onnistuu.
Nyyrikki. Untllmoisen taloon teidät tästä wien, Wien

otteestaan, kuin kotka lentäin halli ilman, hawaittuaan kaukana
saaliin. (Kimmo tulee). Mikä ryökäle sinä olet? Suitatpa olla
juuri se mies, joka toisen pussin iviet ja pian knrkkuunsaki kar-
kaat. Katso, ettes san saumastani!

Kullermo. Miksi olet tässä, Kimmo, ja mitä etsit?
Kimmo. SM ruohoa, etsin, joka murheen mielestä

poistuu.
Kullermo. MM muihe un suu kohdannut?
Kimmo. Sinuakin, jos sydän sulla on.
Kullermo. Kerro mitä tiedät.
Kimmo. Kuollut on isäsi.
Knllermo. Kuullut huudattakoon.
Kimmo. Muttu miimeiseksi Kiron mitä ensimmäisetsi ta-

pahtui: Emos kuollut on.
Kullerwo. Emonikin armas kuollut! Kntsi tuolemntn

njalla tällä, jona päiwä tuskin puolen tietänsä laella ivncltnnut
on! Onko puhees wietos wnnn?

Kimmo. Muistele sanomia, joita metsästä totihis saa-
toit, niin uskon snn täytyy, niitä nyt kerron. — Knuknnn et

isäsi huoneestn ollut, tosia ummistuiwat emos sillnät: sillä te-
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tosi hirwen — tniiti tiedän — jn tyttärensä .mimninn kuolo
olilvnt tlllltlojll, joita lempeä sydcimmenfä ei kestänyt. Hän
tuoli; muttn kosin »vieressänsä ivllikeroitsimme minä ja sisaresi
Kelmä, niin metsäpuutollnnn isäsi kurttunsa puhkaisi, jn pääte-
tyt olit Kalerwon päimät.

Kullermo. Nyt siis Kelmun muoro?
Kimmo. Hän, nämät hirmeydet nähtyänsä, eipä enään

mieltänsä hullitu tainnut, maan raimoi, niinkuin järjetön: hän
kiljui ja hintsillnsi riistoili, juoksi sitten ulos tuin tuulispää ju
latosi sllMlllle tielle. — Niinpä tapahtui; mutta muutos mur-
hetta ei näytä tnullessisi sanomia näitä.

Knllermo. Olkoon mailman meno näin ja malitus ja
murhe pois! Hymin kaitti!

Kimmo. Muttu multa toki, että tämä kuolon rikas niitto
isäs huoneessa, on sinun telos, Kullermo.

Kullermo. SM parempi mielä. Ihannta! Enemmin
tämänkaltaista kerro, minä tuulla himoon.

Kimmo. Jos enemmin en tapahtuneesta kertoa tiedä, niin
ennustllupu mitä tapahtumaan pitää. — Kullermo, sinä sur-
mus pian kohtaat.

Kullerivu. Sepä parhain kaikista, sitä kohden riennän
nyt; mutta sinä tuolleitllsi hautaamaan lähde.

Kimmo. Siihen huoueesen nyt käyn, missi hopeahiutsi-
nen Kalermo meressänsä mukull jll emäntänsä telmeänä olkimuo-
teellll. Alltteles: että taiten tämän saatoit mattaan sinä.

Kullerwo. Kimmo, elä mua härsyttele. — Tnitnisinpn
sanon, että kaiken tämän snntoit mnttnan sinä. — Mnisteles,
kuinka, ollessnmme Untolnssa, sinä mieltäni alati tuumentelit,
mulle ivihnli kielellä kertoen Unnon koiruuksista isääni tuhlaan,
ehta syytä löytyi heissä molemmissa. — Se itä, jona sauhuu-
mnstll kodosta ma mieliin Untolaan, fe wielä kerteästi unohtaa
menneet pahat. Siis arwelenpa nyt, että ilman sinua toisiin
suuntiin elininuteni juosnut olis, luulen, että ' kail.i menneet
pohjahan sÄdnmmeni lnskennut olis jn uikn unohdntsen kalmonsa
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sen päälle metäuyt, minä siimosti käynyt ikeen nlln, mihdoin
kuollut ja kuopatuksi tullut, maa hautani päällä taasen tedotsi
wiherjälsi kamartunnt ja mnilmn ei Kullerivostn tiennyt olis.
Niinpä, tentiesi, kaikki käynyt olisi, jos wihan sytytetyn kipeniin
sinä pomessllni sammumaan lnslenuk olisit; muttn tntsos, päin-
ivlltztoin sä puhalsit sen liekiksi, jota riehuu ivieln.

Kimmo. Kostoon sinua en yllyttänyt, muun mnroitinpa
suu siitä.

Kullermo. Asioju toti kertoilit, jotka mätisin synnyttä-
mät koston himon.

Kimmo. Oi Kullermo! etpä tarminnut sä tiihoitusta
ulkoapäin; lvihlln tulimeri kiehui sinussa jo kyynärän korkuinen
ollessas. Kolmepäiväisenä, niinkuin tietään, lätkäisit sä tct-
plllowyösi.

Kullermo. Pois mäitös tämä, koska päälles syytä kui-
tenkaan en heitä, mutta mähemmin töistäni sanele toki. — En-
hän päälles tahdo täältä mievittää, maan tänne kuitti mirtakoon.

Kimmo. Käy tanssini heimoasi hautaamaan.
Kullermo. Takaisin en käänny.
Kimmo. Isas huoneesta et mielä klllMna ole,
Kullermo. Ei takaisin, maan suomusti Untolllllu. —

Mene sinä ju tuollees mllahan tätte, mutta jos et sitä mieli
tehdä, niin muattoot niinkuin luuduit.

Kimmo. Sina sikiö millisuden! — Minä menen, mutta

hitaasti tuin tuolemaan. (Menee).
Kullermo. Nyt Uunon tuoksi; hän kaiten tämän syy

ja llltu. — Nyyritti, käy eteenpäin si osoita tie.
Nyyrikki. Mua ukko suojelkoon! minä rettestänne jo-

tain uumuon.
Kullermo. Astu täymuän.
Nyyrikki. Oltuni puolellani, miehet, jus tuhtoisi hän ta-

inta päälleni.
Kullermo. Etkö tahdo meitä johtaa tästä?
Nyyrikki. Lähdetiehän sotaan, partiotultnnn Untolaan?
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Kullermo. MM hnolit siitä?
Tiera. Ole hymässä turmussi, Nyyritti.
Käpsä. Jos et mieli tehdä, mitä tahdomme, niin ora-

mana keihäämme kärjessä riiput.
Tiera. Ole hymässä turmassa, sinun minä.
Tiimanen. Miksi miestä peloittelet? — Meitä ensim-

mäiseen tiehen johtaa, niin tiitämmepä sinua.
Nitsari (erittäin kumppaneillensa). Päähän asti seuratkoon

hän meitä, niin pitää meidän iwatn ja nnnrna saaman. (Nyy-
rikille). Tämä partioretki, johon nyt täymme, on oikea; joka
ilmasta jo kosto Untolata kohden huutaa. Tule mataasti mie-
heksemmc jn johdata meitä sinne. Kahakan kestäessä siellä, kätke
itses liivien, muorten taakse, ja tostn knikli tehth on, niin nstut
esiin olmijuomintiimme iloiseen, jn kullasta ja hopeasta ansai-
tun palkkasi saat.

Nyyrikki. Tahdonpa kumppaniksenne tulla, muttn sillä
ehdolla, etten tappelutsen temmellystä liketä tarivitse, kosta ei-
Mät silmäni wielä sodan kanhistusta nähneet ole.

Tiera. Onpu se lysti leikki.
Nyyrikki. Oltuun mur siellä, luulen mälisti hymintin

päälistyMsin ?

Wiksari. Pään päälläkin siellä seistään.
Nyyrikki. Miksi siellä niin tehdään?
Witsuri. Hän moittaa, jota taumemmin näin taitaa

seistä.
Nyyrikki. Kas niin pian ei miestä pussiin pistetä.

Enpä usko mitä sanoit; mutta jos niin, että siellä päänkin
päällä seistäs, jota kuiteiltaan en usko, niin olisinpa, minä su-
dllssa urhea sankari. Minulla on niin muhiva pääkallo.

Tiera. Hymä nurkkukimi.
Nyyrikki. Etten usko. Kuultaatpas pieni tapaus : Sa-

riolan terivlliipolttllsi, lunritko, häijy mies ja suuri juomari,
hänpä minua kerran löi kangella päähän, mutta enpä minä
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muuta tuin pikkuisen maan kiljahdin ja läksin juoksemaan. Eikö
tubista tämä pääkuoren mahmnntta?

Tiera. Paras sankarihan sinusta tnlis. — Mutta nyt
toimeen kuumaun ju sitten huikeasti elämme kuin kuolisimme
joku toinen päimä.

Wiksari. Huikeammin: niinkuin joku päimä töppöset pys-
tyyn kaatuisimme.

Tiimanen. Wielätin huikeammin: niinkuin ei löytyisi-
kään sitä knimanokkaa tnulematll, muan kestäisi olomme ituisiin
pitimiin.

Tieru. Juuri niin. Nyyrikki, nyt jllltatapulasi liit-
teille suuta.

Kullermo. Suorin tie!
Nyyrikki. Tätä kohden, tätä kohden, niinkuin kaaresta

ammuttu. Hih! (Menemät).

Nciytelmäluitokset muutetut.

(Eläs paikka Untolnn pihasta-, pirtti ei näy, multa liimaillaan
oleman Vasemmalla. Unto tulee).

Unto (yksin). Eipä kuulu miehiäni metsästä wielä; pahasti,
luulen, on tämä hirwenajo Voimiansa koettanut, ja wiimein
ehkei sorkkaakaan saaliina heillä. — He kotihin rientäkööt toki,
ennen yön ehtimistä, sillä uuwistutset pahat mieltäni kiusanneet
oivut: joku hetki tuin näkisin mua lähestymän millityn Kuller-
mon, yön pimeyteen peitettynä. — Woi, että syntynyt on tämä

mies! tahi oiteimmin sanottu: moi että synnyin tänne minä,
minä Untllmoinen, joku heimoni meren mnodattanut olen ja pal-
jon mertll mierllsta mielä! — Miksi en sominnon äänelle kor-
millni kllllistllunt, ennenkuin riitumme sui tuon merisen muo-
don! — Mutta eteenpäin kulkee taikkimaltias aita. (Kiili tulee
oikealta). Sinä tnmppuneistus erinnyt olet?

Kiili. Kohtu omat he tässä.
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Unto. Kuinka päättyi hirmenajo?
Kiili. Tyhjä käynti. — Mutta miksi nämät työläät ret-

ket, koska meille melkein ilmaan maimatta tarjonu rikas aarre
on? Soliseman ojan partaalla se martoo meitä, ja yksi tämäys,
niin on se siivossamme.

Unto. Jotain tarkoitat?
Kiili. Suorasti sanottu: loualuna pimeänä yönä saa

Ruotus ja Pöyhteä ämmänsä meiltä näpsiytsen, jota heidät äi-
mäksi nutnttuu, muttu aarteensa omat meidän. Pikaisesti, en-
nenkuin tiedämmekään, tämä tehty on, ja rittaitll olemme, su-
rnttumatzti elämme aina kuolinpäivään.

Unto. Suuri, Kiili, siinä kohdussa, jo metkani on.
Kiili. Welat uudet manhut mielestämme saattakoot.
Unto. Tunnenpa puheen luhsisi.
Kiili. Tosin elonpöyrämme alesmäteä jo tiiiistelee, mutta

chtoosen on mielä mattaa. Taidammelsin elää ivuosia mielä,
hymin huikeasti miisi ja kaksikymmentä, joka on uita kappale
ajan tiellä.

Unto. Slluotpu jotain.
Kiili. Mutta jos nyt musatta olemme, niin hauskasti

kuljemme tämän matkan. Kulta on saakeli tuumaan nutlamno-
rill ja ilon pöhnää.

Unto. Hu, ha, ha! sinä konna. Tätä asiaa havlita
tahdon.

Kiili. In muistllll lninlll Ruotus riltautensa to'onnut
on — tästä yhtä ju toista jutellaan — jll kuinka hän köyhiä
ja mllimllisill llrmllhtllll.

Unto. Hän heille ei murenitta annu. — Haa, Ruotus
sinä! nyt katso aarteesi, kosta rupeamat kourani syhyilemään.
Sinä köyhiä muinoot.

Kiili. Warkllin, ryömäten hän tämän rittanden itsellensä
käsittänyt on. Muttu sitähän jumalakin nauraa, kosta ivaras
martaalta ivarasta».

Unto. Aarteensa mua tahtomat tykönsä Vetää. — Pli-
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hnomissiäiwänä, Kiili. — Mutta tässä tulewnt miehemme.
(Joukko miehiä tulee oikealta, joista kaksi pysäyy teaterille, mutta toi-

set katoowat wasemmalle). Kitsas onni teitä seurannut on. (Un-
non emäntä tulee masemmalta).

1:n mies. Tyhjä niinkuin tuulenpesä tonttimme on.
U:n emäntä. Te saumattomat miehet, jos päimän ka-

lastaneet olisitte, niinkuin tahdoin, niin olispa ehkä ruokanne
nyt maksettu.

1:n mies. Emmekö parastamme tänäpänä koettaneet ole?
U:n emäntä. Eipä juuri näytä niin.
2:n mies. Hiiteen, ämmä! Näinkö meille tiuskitaan,

kosta mäsyneinä, niintuin koirat juostnumme, metsästä pala-
jamme. — Laita meille illallista.

U:n emäntä. Illallista? Oletteko sitä ansuinneet?
2:n mies. Surmu tituas! Emmekö ole ansainneet?
Unto. Eukko, nyt kielesi hillitse.
U:n emäntä. MM haastelet sinä, sinä suutta-herra

tässä?
Untu. Wielä yksi sana ja mihani liekehtii. Käy tore-

usti sijään nyt ja kurhuntäpälä ehtoolliseksi putaan pane.
U:n emäntä. Sammakkosi pataan teille. (Menee wn-

scmmnlle).
Unto. Suu pitäisi mun kerran huyhentciä, mutta ennen

ohjaat kosken juoksun luin kierron ämmän mielen. — Nyt si-
sään, miehet, polmianne lemahtamaan, atrioitsemaan ju sitten
lepoon. Kuitenkin kaksi teistä uinu martaana »valmokoon jakai-
killa aseensa tietyssä paikassa oltuun, sillä keltatukkain peitto
huonettamme uhkua. — Mutta sisään tuikki. (Kaikki menemät
Vasemmalle, hetken kuluttua tulee oikealla Kulleiivo, Tiein, Knpsn,

Wiksnii ja Tiimnnen, jolla on termns-roihu kädessä).

Knllermo (itseks.) Nämät timet, nämät nurkat ju sopet
Untolatll muistuttamat; jo kirotun ilman sieraimissani tunnen.

Tiera. Onpa Nyyritti jo sennistamme pois.
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Wiksari. Haastele hiljaa. — Hän jäi tuonne kannan
taa. — Mutta kuinka käymme nyt käsin?

Tiera. Knllermo, kuinka tuumailet?
Kullermo. Käy tuonne luotsi ukkunlln, Tiimanen, ja

miritä termäs-soitos, että maloa pirtissä on, tosta tappelemme.
(Tiimanen menee wnsemmnllc). Tee niinkuin sanoin, ja tahtoisit»
joku akkunasta ulospyrtiä, niin anna miettus purra. — Nyt
keihäs, kaari ja miini pois ja käteemme miekka, niin pirtissä
mapaammin taistelemme. (Panemat tyköänsä pois muut aseet
paitsi miekan).

Käpsä. Omi anti murtakaamme.
Kullerwo. Heräykööt ensin, emmehän elikkoja teurasta-

mllllN tulleet. (Wasemmalta walon kajastus). Tiimllsen soitto
syttyy jll heittää murhllMlllonsll Unnon huoneesen. supi-
asi räwistele, Untamoinen; koska lennät täältä.

Untllmoinen (pirtistänsä). Mikä lvlllo tämä? Ilös, mie-
heni! Mös! Murha, murha ja poltto!

Kullermo. Nousipa hörinä ampiaispesään.
Käpsä. Nyt ryntäämme sisään.
Kullermo. Sen kohta teemme.
Unto (piltistänsä). Ken olet sinä, joka hämmennät huo-

neeni rauhan?
Knllermo. Miksi kysyt? Knllermon äänen tunnet hy-

min; Hiien tiljunata hirmeemmälle se törmissäsi kaikuu nyt.
Unto. Rosmo, mitä tuhdot?
Kullermo. Kulman kasmot tänä yönä sulle näyttää

tahdon.
Tiera. Unto, missä on kumppanini, missä on Kormen-

tanstan Kinnu? Hänen tapoit sinä; mutta nytpä tilintekoon
täymme.

Knllermo. Nyt, Unto, kauhistu ju maftise. (Unto, mie-

liinensä tulee lyntäen Vasemmalta),

Tiera. He tulemat. — Karatkall tiin! (Kiiwns mistelus:
Unto pnkcnee VnsemmnUc, Kulleimo kiirehtii perässä, ne muutkin Unto»
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laiset, paitsi yksi, joka on kaatunut, wälttäwät ja Tiera kumppaninecn
moinoo heitä; kaikki katoowat wasemmalle. Pirtistä kuuluu koma huuto,
meteli ja miekankalste. Kiili tulee wasemmalta ja kiil.htit perälle.
Witsari rientää jälcssäcin ja kaataa hänen miekallaan).

Witsari. Tämä palkaksi pettäjälle, joka yskämänsä hä-
dänhettessä ylenanlaa tahtoo. — Meillä on moitto siellä sisällä,
kiitos olkoon Kullerivolle, hnn wimmntusti peuhna. (Menee wa-
semmalle. Kullerwo tulee kiskoen kauluksesta Untoa — joka on Meri-
nen ja näyttää maipuneekfi — ja heittää hänen nurin keskelle teatnia).

Knllermo. MM on nyt aatutses?
Unto. Ettei armoa Kullermolta rutoilla.
Knllermo. Myöhäistä se niistin, tuska kerran mittås

täysi un. — Ota kuutos. (Pistää miekallaan Untoa, joka kuolee;
Kullerwo poistuu Vasemmalle).

Tiera (tulee). Tehty on askareemme, ja antoipa se meille
tuumnnttu hiemun. (Tiimanen tulee, palawa teiwasroihu kädessä).

Tiimanen. Kuinka onnistui?
Tiera. Hymin, mutta luulen toki, että Käpsä tästä löy-

lystä kylliksi sii. — Punertaa mar sinnnti miettus.
Tiimanen. Kaksi heistä nukutin: kuin hiiret he itsensä

akkunasta mistasit ulos, mutta mieltäni tämä heille sutimeksi oli.
(Wiksari tulee pidellen päätänsä).

Wiksari. Sainpa aika kolauksen päähäni.
Tiera. Ia minä otsaani aita sirmen; kutsus. Mutta

liitos Ukon, että tällä hinnalla pääsimme. 'Käpsä, luulen, on
osansa saanut?

Wiksari. Hentetön on mies.
Tieru. Siinä ihmisen loppu. Olkoot Hiiessi tämän-

taltaiset partiorettet. Että näin ihmisiä tuppuu tuin rottia, se
ei somistit luonolleni. Se on sanottu. (Kullerwo tulee »velipilttu
otsassa). Tuossa, tulee itse pää-juntas.

Knllermo. Tänne soittos, Tiimanen, sitä tarmitsen.
i Menee, tenvassoilto kädessä, »vasemmalle).

Tiera. Ken tappoi ämmän?
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Witsari. Kullerwo, join taistellessa temmelsi tuin hnlln.
Tieru. Kuin leimaus miekkansa wilahteli, ja nyrttinsä,

wieläpä kyynäspäänsä ja silkllnsitin aita surivnutsiu antoi, ja
näytti tuin ulisi hän uiskennellut wihamiestensä seassa, joita
hän ympäriltänsä wiskeli kuin meren tvahtoa. !Wnlo miilnn mn-
semmnlta). Mutta mitä loisto tämä?

Tiimanen. Hän un sytyttänyt hnuneen.
Tiera. Liian martsiin. Peijakas, hän hntäilee. (Kul-

lerwo tulee). Kullerwo, nyt tyhmästi teit, saakelin tyhmästi.
Kullermo. Tämähän ihanata on.
Tiera. Periköön sun Hiisi; mies! — Mahdotonta mi-

tään enään pelastaa, kosta jo käy jota lämestä ulos tuli sa
sauhu. (Kown wnlo wnsemmnltn).

Kullermo. Päreetpä katossa tulen näin pikaisesti leivitit.
Tiera. Näinpä sinä aarteet käsistämme temmusit.
Kullerivu. Eipä aarteet siellä; niitä muualta etsitän,

jos heitä ensinkään Untolan tienoilla löytyy.
Tiera. Muttu olmi meni, emmekä nyt kantaamme kas-

taa saa.
Kullermo. Nnuriskuopllssn, nummen töyryllä tuolla, o<-

mitynnyrit käsitätte. — Muttn enemmin puita tulelle. Tässä
on nila hlllko, (Kiskoo Uunon ruumiin wasemmalle. — Tultuansa
takaisin). Tule lisäksi loimoou sinä myös. (Kantaa pois sen kaa-
tuneen Untolaisen).

Wiksari. Mteen iloon kuitti. (Wie Kiilin ruumiin Va-
semmalle).

Tiimanen. Tästä nousee ankara palo. (Kullermo sn
Wiksari tulemat).

Knllermu. Nyt riehu tuli, pimeässä yössä! Suu kat-
sella tahdon tuolta mnoren harjlluneeltu. (Menee).

Tiee m Hurjllu, ilkeätä tämä liitti, jo mieleni käy taimeatsi.
Wiksari. Olmi liemittätöön mielen. — Tule, Tiimu-

nen, tanssini oltta tuopusta tuumaan. (Wiksnri jn Tiimanen me-
nemät, Nyyrikki tulee).
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Tiera. Mutta tuota rahia, joka makaa tuossa kedolla,
nyt tarivitsemme. (Menee oikealle).

Nyyrikki (yksin). Tämä hirwentä on tntselln; muttn
nytpä sodan nähneekseni sanon tnidnn. (Tiera tulee lautaeu rahia,
jonka hän asettaa keskelle teateria ja istuu). Tiern, jos totin sa-
non, niin tanvani pöyhistyy tätä katsellessa. (Tulipalo wasem-
malta walkaisee aina).

Tiera. Kumppanini, käy istumnnn, niin hnastelenpasulle
jotain. (Istumat wastulstin, jalat kahdenpuolen rahia). Kernnnsti
inyöniinn, että juttelet oikein ja lnusun kerrnn wielä, että on
tämiliuineu menetys koirnmlliZta; mutta jos toti nsinn oikein
hnrtikseiinne, niin luulenpn tnytymnmiiie pernnnnntnn, että oli-
mnt mnr Nntolnisct ansainneet pienen löylytykseii. Heidän me-
nonsa, liionkin näinä wi.meisinä aitoina, olimnt koivin nutiteen-
alaiset, sitä ei kieltää taidn.

N pyritti. Werta imemiä petoja he olit.
Tiera. Mutta teoistansa ei enään sanaakaan; he palt-

tansll saaneet omat. Emmehän tiedä, ystämn Nyyrikki, missä
meidänkään uuhtamme miimcin naulitaan?

Nyyrikki. Emmepä tiedältaän.
Tiera. Ei yhtään.

. Nyyrikki. Mutta toiset tnmppnnimme, he pääsit taitti
ehjin tnrtin »vihaisen sodan hampaista?

Tiera. Oi Nyyrikki ystämäni! Käpsä ei tämän yösen
perästä enään leipää jäyrä; taiten tarpeensa hän saanut on. —

Muttll tuossa on olmi. (Wiksnii jn Tiimnncn, toinen kantaen l,na-

rikknn, toinen kiulun, tulcmnt). Kaitti istutaamme, ja tehköön olmi
parastansa. (Wiksnri jn Tiimanen islumnt mnnlinn likelle rnbin. He
juomat). Mutta puis on Kullermo seurastamme.

Tiimnncn. Hän muorelta tulen luimutnstn tutselee.
Nyyrikki. Se taitaa häntä ilauttaa! Eikö osoita tämä

miehen peitollista sisua? Hiien sutnu se mies. — Ustottetu,
että ilman näitä mitteliä jallojn, ju minälin häneltä ulisin sum
mani saanut. Noin lortean limen hän perääni mistasi. (Osoit--
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taa kädellään). Noin tortenn. Ustottento sitä? Vtuttn silloinpa
kelpasi Nyyrikille maa.

Wiksari. Se tunna miehetsi.
Tiera. Hän pahoin siinä teli, pahoin.
Wiksari. Mutta kuinka korkea se kimi?
Nyyrikki (Osoittnen kädellään). Noin korten.
Wiksari. Täynnä koiruutta se mies.
Tiera. Paljasta koiruutta.
Wiksari. Hänen tunnen. — Mutta sen limen toilnus

taasen ?

Nyyrikki (aina osoittaen kädellänsä). Noin turten, sanoin
minä.

Witsari. Juuri niin tortea?
Nyyrikki. Juuri niin.
Tiera. Ha ha ha! Tarita silmä, jota noin tuuman päälle

määrätä taitaa. (Juo jn tnijoo muille).
'Nyyrikki. Asia on niinkuin sanon.
Wiksari. Ia makaasti haasteltu, niin onpa hän suuri

mintiö, tuo Kullermo.
Nyyrikki. Senhän sunoin ja sanon mielä, ettei sinä il-

moisna itänä hänelle kunnian kukko laula. — Minä Nyyrikki
olen, mutta jos käytettäisiinkin minua maitta tunkiona, tuin macin

siivosti jll kunnillllll tsilti Mllilmlln muellllii, niin kenpä on meistä
miimein ensimäinen, hänkö Kcilermon poM tuolla, mai minä?

Witsari. Se, jota tnntiukllsina kunnian loisteessa tsilti
mailman maelsi.

Tiera. Oikein! Saas tästä, Nyyrikki.
Nyyrikki. Nyyrikki Karjalasta.
Tiera. Tielläkö sukusi suuri?
Nyyrikki. Likeltä Wenäjän rajaa kotoisin olen ja olenpa

manhempani ainoa poika. Mutta emo turja humalaan kuoli ja
tarkasi isä pojustansa. Lätsinpä miimein tietä tallustelemaan ja
ja tapasi mun muuan härtätarjan ajaja, joka tuimattoman pe-
llitän huomaansa otti ja emälle inotatauppias-ämmälle mun or-
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jutsi myi, myi pusin kolmeen piirattaan ja yhteen lihamatta-
raaii. — Mutta tarmitseeto mun hälvetä sitä?

Tiera. Ei tciilvitse. (Tiimanen nukkuu).

Wiksari. Se on sun tunnius.
Nyyrikki. Orja tahi mapan, yhtä taitti, tuin onnemme

osaan tydymmc maan; ja snrntun on orjan elo. — Mutta häijy
iillllsittll oli tämä eukko, äteä tuin suotu tuumassa uunissa.
Toti palmelin häntä mnosia seitsemän, tunnes miimein kohtaus
juuri kummallinen mun siirsi hänestä äimäksi. Näinpä tapah-
ini: Muija terran pesoansa hnuhtumaan läksi ju minä kohtu kir-
nusta maidon-kuorta tonkkeilemaan. Mutta, hymät ystämät,
tuinta kämi? Kirnu matin — no sinä suuri Jumala! — kirnu
kaatui, minä lniytasin ja katselin kauhistuen, tuinta ympäri per-
mantoa lainehti maito.

Tiera. Hirmeä kohtaus!
Nyyritti. Te, sillon nnhiaani pistettyinä, mitä olisitte

tehneet?
Wiksari. Katkerasti itkeneet.
Nyyrikki. Auttoiko itku siinä, ystämäni, auttoiko ittn

siinä? Ei, maan tavata päätin ämmästä ja onneani koettaa.
Mutta ennen lähtöäni, soinpa parhaat palansu, söin itseni täy-
teen kuin tiitiäinen ja mitä en jaksanut tuhkaan mistasin, säi-
jin astiansa, ivcsisillminsiiiu mielä taasin, taitti setamelslaan
myllersin ju sitten pois, mitä käpälät testit.

Witsari. MM rohkeus!
Nyyrikki. Mitäs teki?
Tiera. Mutta sitten?
Nyyritti. londuinpa paimeneksi ämeriäälle pohatalle;

myös nntaran tiimas mies : mutta tniteniin, hnntä palmellessani
mnosia tymmcnen, maan teiicm seltääni sain. Mitä todis-
taa tämä?

Wiksari. Isäntäsi hymää täisimäisyyttä.
Nyyrikki, Te luontoni mitkelyyM todistaa, Jos, toi-

sen orjana, selkääsi säästellä mielit, niin elä siinä tnhnnile elätä
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kuhnaile, maan pnjehtele tuin salakka, ja kerkeä, kuin tulen lei-
maus, mustaamaan ole, kosta jotain suttu kysytään.

Witsuri. Parempi mielä, jos »vastaat jo matsin ennen
kuin kysymys tulluttaan on.

Tieru. Hu Hu Hu! moitittu, sinä.
Nyyrikki. Vikkelyyttä siinä tarmitnan.
Tiera. Mutta sitten, sitten?
Nyyrikki. Klllltoipll multa kontio naudlln, ja karkuun

lähdin tlllls ja aina seurasi mua onni. Nyt on Mirkani lintuja
murhata ja, sitä harjoittaissa, miimein, luulen minä, liikahdan
rakllhlln mustan mullan. (Wiksari on nukkunut). Usko minua,
ystllwäni, meitä kaikkia kerran musta kuolo päähän koppaa.

Tiera. Msi toisensa perään hän meitä maahan nuijii,
juuri niinkuin uni tällä hetkellä tässä nyt; jn uni on kuoleman
csikniva. Tässä knidnmme selmästi nähdä, tuinkn se tuoppasilmä
täällä tnnsfllmme peuhaa. Wähän aitaa sitten, keikuit mieln
pystyssä meidän kaikkein päät, mutta onpa meistä kaksi jo
kumartunut, ensiki Tiimnnen, Witsari sitten, ja nyt siis on
tuuoro meidän, muttn kumpi meistä knhdcstn nyt ennen kou-
kistuu, sitä nyt Hnnrilnn kanssa koettnn tahdomme. — Saas
instn. (Juo),

Nyyrikki. Me juomme. (Juo).

Tieru. Iloinen mies.
Nyyrikki. Joku päimä iloinen ju hnmitsi kaikille, joilla

edes fuskukin lämmintä merta sydämessä on. Tarinoita taidan
yuset läpitse ja armoitulsistani ei loppuu tule. — „Taimaan
tiero mei meilt' päimän tiedon pellon muiteen päältä;" siinä on
yksi kohta. „Wiisi pitää miisi pieksee tiaisen nokkaa kannon
päähän;" armaas se. „Hemuinen hyppää hyrstyttää pitkin ran-
taa rouskuttaa, suomesi hulisee, tultamesi knlisee;" mitä seinä?
„Kiltklllls tlllttlllls, kiminen pelto, rautanen äes toimnn tuorest
siemen;" entäs semä? Mutta mitä sanot muistostani? Tui-
danpll lllulaatin. (Lnnlnn).
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Snappas täältä, ystäiväin,
Su turja Keikkciiveillu,
Kumauta poskehes
Ia invistä tuin peitto.

Jo tnrjnssn täydessäni tämän lnulun opin, Niuttn ulitn
äänestäni lausut? — Mutta juodaan, rakas meljcui, Tiera,,
oma ystämnni, juodaan!

Tiera. Näinpä juomme. (Juo ja tarjoo sitten Nyyrikille),
Wedn nnnmlllls, että naukuu. Kas niin, sinä poika iloinen.
(Itseks.) Olmi, näen, tekee tottn, tekee.

Nyyrikki. Iloisia molemmat. Usto, minua, niin pi-
dcinpä sna korkellssa arwussa jll ylistän sull ainll, sillä kunnon
mieheksi sun tiedän. Kuinka häwyttömästi, kowin hälvyttömästi
Mlljllmäen Kyynililtä, että syyttää sinua poika-nallikkanfll isäksi
sinua, nainutta, kunnian urosta! Sentähdenpä niinä, jutunkot-
iviini saatuani, lausuin kohta ja mannoin, että on se wale ja
määrä puhe.

Tiera. Häh?
Nyyrikki. Näpätärsä luuttu, tämä Kyynitti; mutta tuima

raiska karisee hännästä.
Tiera. MM olet sinä miehiäsi?
Nyyrikki. Me juomme ju iloitsemme?
Tiera. Majamäen Kyynitti ! Olisiko sinun tekemistä tä-

män usiun kanssa?
Nyyrikki. Ei yhtään, mutta onpa minulla talsi tornina,

joilla mailman maineita tuulen; mutta aina, koska tämän asian
tuulin, niin ulinpa sun pnolusmiehes.

Tiera. Puolnsmieheni, sinä? Kokkare.
Nyyrikki. Huolisintu siitä?
Tiera. Rääpäle.
Nyyrikki. Olkoon. lNousee islumnstn).

Tiera. Lurjus.
Nyyrikki. WaiM.
Tiera. Sinä muistuttelet minua Kyyniiistä?
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Nyyrikki ttnillna).
Snappas täältä, ystämäin,
Sä turja Keitkameikko. ..

.

lNyyrikki poistuu, sillä Tiern, koivin päissään, nousee istumnsln'.
Tiera (yksin). Nyyrikki! Mihin pujutit itses, kärppä? Jos

puoleksi niin paljon olttu juonut olisit kuin minä, hurja poika,
niin etpä nahkaasi näin mikkelästi pelastanut olis, maan nis-
tllharsitsistll sinuu nyt wähän kivistäisin, kärppä. — Majamäen
Kyynikki! — Tieran oma asia. (Kullnwo lulee oikealta; muotonsa
osoittaa kauhistusta).

Knllermo. Jos tuki sammuis tämä palo!
Tiera. Senpä itse sytytit. — Mutta missä ulet mii-

pynyt?
Kullerwo. Wuoren harjulta katsellut olen tuota punei-

rusta taiwaan tumossa päällä tämän laiiiehtiwan tulen, ju Un-
tolaisten weietsi se näytti ja tämän tiesin työkseni. Wielä tat-
fllhtelin, muiston silmällä, kuolon saalista isäni huoneessa ja tie-
sin tämän työkseni; näin tuskasta punehtuman Ainikin, näin
Ilman emännän pihallensa kaatuman ja kaikki teotseni tiesin.
Sillun, Tiera, tjnutautsen luulin, kuin munen kusten pauhun,
pohjoisesta käyivän; myrskynä se ohitseni meni, murheellisesti
mulittaen ja ivlltitnksellansi pimeän uwarnuden täytti. Män-
nyt wuoren tiieeellä, tuiwettuneet, sammaleiset, wapisit ja min-
tuit tämän wihaisen wihnrin tynsissi ja kirkuen yösioiltansa kot-
kat pakenit. Ia tostohnudon päälleni tässä myrskyssä mä tuu-
lin ju sentähden kumu synkeä muu painaa, entä päältäni sitä
mistatll moi. — Tiera, tehty unpi koston työ, tehty kaitti ja
mihin täyn nyt enään käsin? Tyhjyydessä kuuhun mieleni huo-
hnttllll, hirmun merta pohjatonta mittailee, mutta eipä Pohjan
löydä, maan taasen takaisin kiirehtii ja mukimaltaisesti henkeänsä
metää eitä iantsia saa. — Mutta ettei jo sammu tämä palo.

Tiera. Annu palaa maan.
.Kullermo. Nouse siteen hattara ja tuleljutn hurja lietti!



215

Tiera. Tässäpä nyt matsiisi luteatsi näemme; annappas,
jos hattara sna tuule.

Kullermo. Mies, elä pilttaa tee, mieleni un tuin uton-
pilmi synkeä ja kamoittuma. — Tiera, tämä iualtea mua
wlliwaa.

Tiera. Sinä hnlln, sen itse miritit. — Mutta peija-
kas! kosta maiivllll sua lietti, niin mene Hiiteen sen maiheilta,
toskll ei hllttavll sna totteleman näy.

Kullermo. Hcimitys ja tuoleina! sinä mimmattna kili-
saat, porsllssilmäinen juoppo. Malta sanas, mies, sun muuten
pian moneksi repiä taidan.

Tiera (menee jn kyhnäsee Wiksnrin). Wiksari, nous ylös;
tästä tulee tappelus.

Knllermo (itseks.) Mun murhe moittcmnt on. Mihin as-
telen nyt? Kenties isäni huoneesen? Siellä ehta Kimmo mua
kohtelee tuin ystäivä; muilta maun piirin päällä en lepfteyttci
murtoa taida.

Tiera (taittuen Kulleiwon knsiwarteen). Porsllssilmäinen, sa-
noit sinä, ja jnuppo, mutta näistä sinoistu tllhtoisin tarkemman
selityksen.

Knllermo. Hellitä!
Tiera. Ensisten selko asiasta. Minä tahtoisin sinulta,

näetkös, kysyä yhtä seikkaa.
Knllerm u. luomuksissa ulet; lähde tiehes. Hellitä käteni!
Tiera. luomuksissa? Kas siinä yksi pykälistä. — Wik-

sari, nous ylös, Wiksari.
Kullermo. Pidä rauha, ystälväni.
Tiera (ninn halliten K:won käsiwniieeln). Sinua en jnnii

pelkää, ehkä mahmakin olet ja nuhassasi hirmuinen. — Mutta
tahtoisinpa sinulta kysyä yhtä asiaa.

Kullermo. Käy tyköäni.
Tiera. Pursissilmäinen, sanot sinä?
Klilleiivo. Niinpä sanoin.
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Tiera. Sinä todistat sen? Tästä tullaan mähitellen sel-
luille poluille.

Knllermo. Sinä liusin-tappale! (misknsee tyköänsä Tie-
ran, joka kiirnhtnn nurin. Kullerwo menee).

Wiides Näytös.
(Knlerwon huone. Tumma yö. Kimmo mielipuolisena, seisoo

keskellä huonetta).

Kimmu. Ha tsi ha! Onpa malteus taiwaassa nyt kal-
lista, tuska näin tummasti ja säteetönnä loistaa tänne ylijuma-
lan ikuinen loimo, ja päivän melkein yöksi muuttua. Mutta
muistuttaapll tämä päiwä päiiuäii tuista menneestä ajasta.
Näin himeä ja sumuinen oli myös se, jona karastetnstu kaa-
resta minlsin nuolen miehen hartioihin ammuin, että nurinnis-
koin kiiruhti hän tanterelle. Mutta suohon symään hänen kät-
kin, ja olispll laitti hymin, jos ei törmäni sieltä tuota huuh-
tllimen huntua kuulisi, juku lakkaamatta kaikuu tänne. Tahi
(sairausko kaikki olis, male koituissani tämä ääni? Sillä tun-
tuu kuin ei istuisi pääni juuri oikeilla tiloilla, maan miistoon
metäisi. Eitä ihme, koska muoiotausia kolme sen päällä seiso-
nut olen. — Mutta mene maata taasen, Kimmu, mene maata,
jll medä peitto yli pääs. (Päätyy makaamaan eiänsen huoneen louk-

knnstn. — Kullermo lulee).

Kullerwo. Autio on pesä, jostll kotka sekä emän että
pojat imenyt on; se ahne totta., kuolo, on riistänyt tämän pe-
sän tässä kuusten juurilla. — Kylmä ompi emon hiilos, isän
kiuas kylmä ja siltti tuossa, siiwoomaton; se ennen sisareni ta-
kaseinä, hänen lehdittälnänsä. Missä nyt asuntonne, tämän
huoneen entiset lämmittäjät ja siiivoojat? Siellä, mihin saatoin
teidät minä, joka seison tässä kuin kulon polttama honka öisillä
ahoilla, ja tyhjyydessä, jonka itse tein, nyt tahtoni mukaan meu-
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hata saan. Oi! nyt öitten yö on tullut, kaitti kansat maata
menneet ja äimäksi nukkuneet; minäpä maan malmeille jäin,
omistajatsi asuttoman mailman, jossa suulaimaa ei löydy, ei
tylänmiestä, jonka luotsi menisin hämärän-uitua imettämään.
Ju tällä yöllä ei tuuli käy, ei metsä humise, eikä kehrälle siikkn
sammaleisella kalliolla; sen tyyneys un ikuinen, ja pimeys tyy-
neyttä syleilee. Oi aamutun yö! Untulnn palo leimun! —

Puis paita rautainen, sinä polveani ahdistat! (wiskasce inntnpni-
dnn päällänsä lnttinlle. Kimmo heiäyy).

Kimmo. Ken häiritsee uneni?
Kullermo. Kimmon ääni!
Kimmo (tulee estin). MM tahdot mies?
Kullermo (likistäen Kimmon kättä). Terme, ystämäni! sun

luulin tästä murhe-huoneesta jo tuumas siirtyneeksi, mutta koh-
taanpa sun mielii ja iloitsen, sillä tuska mieteni käsitti, koska
yksin tässä seisomani luulin. — Minä tulen Untolasta.

Kimmo. Terme tuloa hnoneesemme, korkea ruhtinas!
Knllermo. MM haastelet?
Kimmo. Tämä huone on matala.
Kullermo (ilseks.) Näyttää kuin ei tuutisi hän minua,

maan tuijottelee päälleni tuin mieletön. Hän järkensä on ku-
dottanut.

Kimmo. Tässä lilluneessa antura Kalma kämi ja kaitti
tuntoonsa, tunkkaiseen mei, maan Kimmon jätti, ehta työläästi
hänkin pelastui sen kouristu.

Kul leimu. Nämät tapaukset tiedän. — Kuinka on
laitlls?

Kimmo. Paremmin toti. (Huokaa).
Kullermo. Ole iloinen, ystämäni!
Kimmo. Et aitaa iloon, kosku siluisunttu mun mietis-

kellä täytyy.
Kullermo. MM on se suluisnus?
Kimmo. Saitko tiedon, mies? Symällenpä se maahan

lattettiin.
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Knllermo. Kimmo, elä katso päälleni noin aarneen taivalla!
Kimmu. Mistä maasta olet?
Knllermo. "Nyt leikkiä lasket. Sinä et tuntisi Knller-

mua, tilmppnnills Untulnn päimistä?
Kimmo. Hänen tunsin, mutta nyt en häntä nähnyt ole,

sitten tuin tästä hän lnlsi, puetettuna rautapaitaan. Sinä,
kenties, sanoa taidat, missä nyt löytyy leltatiharainen mies?

Knllermu. Hän un tässä; Kimmo, minä Kullermo olen.
Kimmo. Ammenna sitten, taimas, kirousta päällensä niin

tosilta tuin ennen, kostu rapaa sadoit, tahi niinkuin meri,
tosta se mettä »vuosi: sumea on tämä tarina, mutta kaukaisim-
pia aitoja se kertoilee.

Kullermo. Sinä kiroilet?
Kimmo. Sen te'en, mutta tuumailtuani empä oitein

tiedä, ketä ennen mun kiroilla pitäis, häntä ivai itseäni.
Knllermo. lätä kirous ja ole iloinen!
Kimmo. Iloinen kuin pääsky eitä murhetta yhtään!
Knllermo. Ottein! Moisia olla tahdomme ja tsiustusti

asumme tässä kahdenkesken : sinä ehtoisilla saaliillesi järmeltä pa-
lajat, minä metsän törmistä, ja niin yhdymme tähän ilta-pystyä
mieltämään. — Mutta nytpä maloa ja lämmintä tarmitsemme.
Mistä löydän tulukset, missä un karttu, pii ja taulaa? (Etsii
kiukaalla). Loimottaman tulen te'en. Tässä omat. (Iskee). Kaikki
käy hymin! Näetkös, minä isken kuin Ukko piimien päällä.

Kimmo. Miksi ansaitsisin lamullu poltettaa?
Knllermo. Mitä haastelet? Toisella tumalla leiltiä lasle!
Kimmo. Tllpahtutoon mitä jumalissa päätetty on; mutta

saata tänne tuohta sata pihtiä ja termatsia tuhatta rekeä, sillä
olempll sitkeätä juriitn entä juuri leitin menehdy.

Kllllerivu (itseks.i Häntä tnihuan manaan.
Kimmo. Et toti mua teurasta kuin karitsaa; täyppäs

ensin mälsin rinnnsteloon. lAstuu uhaten K:won kohden).

Kullerwo. Mitä aitumulses?
Kimmo (nstuu tnkaisin jn neppnn knlecnsn rnlnn, solln uNknn
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Klivon), sanoman ihmisien pitää: kalliisti henkensä Kim-
mo myi.

Kullerwo. Eiiwosti, mies! (Tempaa häneltä rahin, jonka
dä» wiskasee pois). Jos mihn-tnsin mun kohden mieln liitnhdal,
niin nlos hnoneestll joudut. (Nupee taasen tuluksiin).

Kimmo. Mies, sinä karmani pöyhistymään saatat. Mitä
moimll sun suostu nosti, johon mnosiu kymmeniä sitten sun sy-
mälle hautasin?

Kull ei mo. Käy jäilees, Kimmo, ju liawciitse entinen
tumeris, Knllermo.

Kimmo. Sen »valehtelet; Kullermo merkkiä otsassansa
kantoi ja sentähden häntä tähtipäätsi sonniksi kutsuttiin, Unto-
lan Tähtiöksi.

Kullerivu (heittää kädestänsä tulukset. Itsekseen). Pimeys
olkoon, piimiköön järkeni ivalo myös, niin kuin häneltä tuossa;
ehkä wähemmin tuntisin kauhistuksia näitä.

Kimmo (oiiaa laattialla rautapaidan ja wiskasee sen Kullerwoa
koliden, joka toki wäislää). Mene Hiiteen Untolan peto! (Juok-
see ulos).

Knllermo. Tämähän un knolemata kamalampi. Natns
hämmästyy, kustu elinkauttani taakseni katsahtelen, entä tiedä
mitsi synnyin tänne ja ken mun synnytti, en tiedä. Kuitti se-
koitus on jo hiimeä yö! — Jos rutuutseen kumisin, häneltä ur-
moa anoisin, jota pilmi-mnorillu Vallitsee? — Mutta maksaisto
se Valmaa? Sinä mieletön! Koitvansa ennen kivahduksen pienen
lintniseii mailman ääristä tuulisi, tuin Kullermon äänen, maikka
nmyrillä hän hnutais, että tajahtelis amarnns. Pois rukous
ja kyyneleet! nyt teinos ainoa on kuolon tie; tuolla tahdon, io
ennen päimnn nousua astun Tnuiien sumuiseen ilmaan.

Kalermon emännän ääni (mnnn nlln).
Kullerwo. MM ääni tämä? Lemmen lintuhan se lau-

loi. Einoni ääni, jota tailui Manalasta, nimeäni mainiten!
K:n emännän ääni. Knllermo!
Kullermo. Hänen äänensä! Kaiju, ääni, meisici mcn-
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neistä tewä-ilmoista, laula kehtolaulu, ja tuuntelempa kaiken yön
entä kuolemaan iiennä.

K:n emännän ääni. Kullermo!
Knllermo. Minä tuulen. MM tuhdot?
K:n emännän näni. Tustns, puitani, hautani lemusta

utua pllluittaa käymään. Muttn wui, niinä en sitä lieivittää
tnidn! lisi koetus toti: Utton pilwein pnnllä rutoilla tahdon
edestäsi, »vaikka tumin rikkonutiin olet. Minn riennän.

Kullermo. Sinä lempeä ääni, mnn wielä hetken snntat
clnlmiän. No, siis' kuin ntunn koittaa. Huomisllurinto ei näe
enään miestä. Mutta huoneessa tnssä, tnssä kauhistuksen ko-
dossa en wiiwyitele; metsään riennän. Oliko se emoni ääni,
jonka tuulin, ivai hourailinto? En tiedä. Muttn metsään
nyt. (Menee).

Vtäytelmälaitokset muutetut.

(Iö; metsäinen seutu. Sinipiika tulee).

Tinipiitn (itseks.) Loisin, tuu, ja osoita Kalewnn sanln-
reille tie, snlntnrit heille laitti tnrlnsti näytä, ettei »venheensä
särkeyis, kosta Pohjaan he matkustamat kirjokansista sampoa saa-
maan. Surmasi hirmuinen Kullerwo Pimentolan kauniin tyttä-
ren, mutta sillonpll katkesi side, joka Pohjolon ja Knleiunlan so-
wintoon liitti, ja toisiansa mustaan nyt taasen kääntyiivät suku-
tuntllin nseet, jn onnen ikuisen nyt mnnmme perin tnitnn. Jos
impi niin, niin knsmoipn tuhosin onni. — Loisin, tuu, jn kir-
kasta tiensä. Mutta kosken alle, tuohon, he menheinensä py-
säyymäi. He ehkä päiivän nousun siinä odottamat. — 'Nyt
miestä kolme maalle astutvan näen, jn tätntohden he tuywnt.
Tunnenpll heidän, tunnen wiisaan Väinämöisen, seppä Ilmarin
ja nuoren Kautomielen. He kaiketi tietänsä tntkistelemnan käy-
mät ylitse niemen tässä. — Muttn ken lähestyy tuossa? Ei
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ole se elotns mailman tämän, wnnn hnnhmo niuunmen kuol-
leen. Lumirelmeä hän on jn ivnuhtosti hnn astelee. (Kalerwon
etnäunän haamu ilmestyy).

Hnnm. n. Terwe, ncitoinen! Olen mn hllnmu luoloii
Innasta, mutta ennen, eläissäni täällä, naita tienosa pölleissäni,
olinpa emäntä Kalerwon ja onnettoman Kullerivon äili. Ia
hänenpä tähtensä nyt hautani leivosta läksin, käniin pilwien hal-
litsiaa rukoilemaan, että -toti hän armnhtnis miestä kohtalossa
kiukkuisessa; mutta turhat laitti huuloni, ei luule hän emon
ääntä. Sentähden sinua nyt rukoilen, Hawulinnan armas neito,
sinua Ullo jumalan suofitelmna, ettns wnlitiäjnkseni rupeisit,
koettaen lepyttnä Pitkäisen mielin kuhtnnn poiknnni onnetontn.

Sinipiitu. Oi haamu Tuonen maasta! miksi armoa
anot miehelle, jota armon niin ylpeästi katsoo ylen, rikoksesta
rikokseen heittäypi, taimasta ja maata pilkaten?

Haamu. Masentunut on jo mielensä ja metsiä tay hän
murheissansa.

Sinipiitu. Hirmutöitä täynnä on tiensä.
Haamu. Koivu onni tiensä pahoin käänsi.
Sinipiika. Sulle asian ilmoitan: Koetinpa terran, ajalla

mielä otollisella, tiensä oikealle kääntää, mutta nenmoilleni nau-
roi hän ja miiilllten mun tyköänsä puisti. Poikus, emo loito,
on itse syypää kohtaloonsa loivaan.

Haamu. Ei muistele syitä äiti, hän lastansa lempii
maan. — Armas impi, hän Viatonna rinnoillani maannut on.

Sinipiika. Sillon karitsa miaton, nyt merellä tah-
illttn peto.

Haamu. Kaunis oli hän helmussiin, se pienoinen.
Sinipiitu. Mene ruuhan-kammillosi, turja maimo.
Huamn. Se hopea-siumasein!

Sinipiika. Hän unohda pois!
Haamu. Sinä omenani kultainen! Sillon helmani mail-

mas oli ja sinä mun mailinani päimänpciste.
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Sinipiitu. Sun surkuttelen, mnttn niuutn e» moi si-
nun kohtaan.

Hllllinn. MM tiesit sillou, pottani? MM tiesin minä?
(Peittää silmänsä jn itkee).

Sinipiika. Oi haamu armahin! sun murhees sydäntäni
leikkaa. Wnimo, käy tuunen tupaas takaisin; pyyntösi täyttää
tahdon ja poikasi edestä pilmien Pitkoista rutoilla.

Haamu. Sinä lupaat sen?
Sinipiita. Lupaan ja mannun.
Haamu. Sna tiitän, ihana impi ja toivon sulle onnen

taiten. — Mutta rientää mun täytyy täältä. (Katoo).
Sinipaita. Ääneni tykönsä turuittaa tahdun. Jos tulta

hän istee pauhinllttn, niin snuZtnn hän pyyntööni ja lempeä
mielensä on, muttu jos jyräys leimnusta seuraa, niin hymää ei
odottaa moi. (Rukoillen). Hallitsia korkeuden, sna, toisen Puo-
lesta rukoillen, nyt lähestyn. — Ei tahdo hän mastansta an-
taa. — Sä armahda onnetonta poikaa Klllerlvcn. (Leimaus jn
hiljainen jyrinä). Nyt mielensä ankara on. — Häntä armahda
katalan emonsa haamun tähden, (Leimaus jn kowa jyrinä. Sini-
piika juoksce pelästyneenä pois. Kullerwo tulee).

Kullermo. Mua waiwaa tämä ilma: tulen leimahtaissa
tununituksill hiriveM pilivissä näen, uroita tulipunaisilla otsilla
liikkuu siellä irivistellen lännen; ja hongat tuossll, koskll iväläys
tllilvllllllll käy, muuttulvllt peitoiksi partaisiksi ja uhaten päälleni
silmänsä istetuät. — Mitä tahdotte minusta? Rauhassa mun
kuleksia suotatit kllnerwa-kanklllllla tässä; ollaan sowinnossa me,
tuska kllylvät sotllll luonnon ivoimat. — Mttiivät! — Mitä
sanoisin nyt? — Kas tuota piliven-noktall tuossa, awllttu lohi-
tärmeen tita; se hien otsaani patoittaa. Elä katso sinne, waan

maahan silmäs luo ja jatta ties. (Katselee ympäiillensä). Tä-
män seudun tunnen. Rietkukangas? Oi keto kirottu! Tässä
tuskitteli impi nuori, tästä niinkuin kurja pääsky kiirehti hän
koskeen, jonka kohinan kuulen. — Sinä ivaisn ääni Manalasta,
tota tänne saatoit miehen, sinä kaiketi Hiien olit. — Mutta
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täytöön näin. Tämä paikka on oiwa päätösmerkki reitelleni
taalla, tässä tuolla sopii, tässä knnerlva malittaa ja ittee. (We-

tää miekkansa tupesta). Olethan miekkani merta syytöntä juonut,
miksi siis et syyllistäkin joisi? Vastllutses äänettömän ymmär-
rän; sinä himoot, kirkas teräs, mereeni ivirmnaan päästä. —

Mutta ken tulee? Mene hetkeksi huotraas »vielä. (Wäinö, Il-
mari ja Lemminkäinen tulemat).

Ilmari. Wnoden uita on jo myöhä, mutta pauhaa
mielä ulkoinen.

Wäinö. Se lyksyä lenseätä ennustaa.
Ilmari. Salamoita näin testnmiä en muista nähneeni

mielä. Tuntui tuin ulisi taimas mihoissinsa maan tahtunnt
lllitutsi pulitan.

Wäinö. Uö, tämmöinen tuin tämä, on tamoittama, mutta
juhlallinen.

Ilmari (hnwnitsee Kullerwon). Ken siinä? Ihminen mai
naive? Kullermo! (Wetää miekkansa jn nitoo pistää K:won, mnttn
Wäinö estnn häntä).

Wäinö. Mielesi malta!
Ilmari. Puis edestäni!
Wäinö. Seis, mies!
Ilmari. Enkö kostaisi naiseni merta?
Wäinö. Katua tuMisit toti, tosta tehty un työ.
Ilmari. Kutua? lLemminkäinen tulee).

Wäinö. Nyt ei merenmnodatnstll.
Lemminkäinen. Miekkasi huotraan pistä ja anna tur-

jan elää.
Ilmari. Päästäkää minua!
Lemminkäinen. Ei askeltakaan.
Wäinö. Katsos muotoansa; hänen päällensä tahdot mie-

kalla käydä?
Ilmari. Hän naiseni armaan murhasi, merisesti surmasi

Pohjolan kauniin tyttären. Ainiatsi iloni ja onneni hän mei,
mu rosmo tuossa, ja jätti mulle nutimnstan mielen.
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Wäinö. Mieltä mustempaa mielä tantan hän. Oi mno-
toansi kamalaa! Sydän tärsii silmän häntä katsellessa. (Kuller-
molle). Mies, mitsi seisot siinä niinkuin jäätynyt, tuin ales pil-
mista mistllttu ja ensi terran näkisit, tuinta eletään alhaalla
täällä? Outo henkeä sinussa?

Kullermo. Pilmistä. —MM tahdot?
Wäinö. Taidat siis toki puhua.
Lemminkäinen. Sinä turja mies, mitsi näillä tienoilla

miimyttelet? lätä Suomen saari jn maelln niin tunmas kuin
lantaa maa.

Kullerwo. Mutta mM on llsill? Miksi, hetki sitten, edes-
säni tämä kiiwlls temmellys? Waikta kuulin, empä kunllut toki,
ivaan mustina ivarjoina teidät edessäni kiitelewän näin. 'Zksi
mun kohtlllln mietkllllnsll uhaten heilutteli, toiset täsiwarteenfa
ryhdyit ja tanssllnsll rinnusteliwllt; tämän nä'ön näin. Mutta
tiedäupä llsilln, tiedän, että tahdotaan henkeä miehen, että Il-
marinen, toston himosta kiukkuinen, werta werestä weltoo. —

Tnssä rintani, seppä, jos mielit, pistä tänne. Minä emäntäsi
murhasin, kauniin hämärän immen, jota kuitenkin paimencnsii
leipään leipoi kitven ja orjaksi nimitteli häntä.

Ilmari. Pahoja töitäs lnetellu mielit?
Kullermo. Surma ju tuulema! lsiu tehnutsi orjatsi mun

hanttui ja olipa tämä tuin jääkylmää mettä tltliiunmaan katti-
laan ammentaa: mereni tuohin, hiukseni pystyyn nousit ja maa
ja tcnivlls pimenivät silmissäni. Ju nostinpa tatein ja haamu,
joku edessäni seisoi, kaatui nousematta enään. Niinpä tein, tein
Hiieu työn, ja tuskin tiesin mitä tehnyt olin, ennenkuin hänen
muassa makaaman näin. Silloin talostasi siirryin pois, ja tun-
tui, tuin olisin uneksunut. Ju siitä usti on eloni ollut myrs-
kyinen yö, kosta ulkoinen iäy, kalliot iunnutuan, metsät palaa,
ja kortens joku hetki mlleltllsnll uhkailee, juta lamoen laaksossa
liiy. — Mitä aattelet, mies Sumantolasta?

Wäinö. Aattelenya, ettn linnelle, junin nieli imwloinen
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tämän yösen on, jota knmailet, ei nouse täällä enään ruuheni
päimä.

Knllermo. Jo Tuonen menijällä seison ja niittnuusi
synteään sisään täyn jo ennen aamun toittou, jota kohta onnen
päimätsi »valkenee teille, onnen lapset.

Wäinö. Henkipattonteen en toti sua tehoiMa tahdo.
Kullerwo. TerlvchtMät tätä päiwää, te, joille se onneksi

koittaa; minulla ei kllnsslltm enään tekemistä. TerivehtMät
häntä jll iloisesti elätäät jll kllnivlln jll paremmin kuin poika
katala. Kerran hänkin, hän, poika Knlerrooisen, tänne joutui,
mutta kuinka, kosta ja mitst, empä tiedä sitä, ja tuinko, elonsa
ollnt on, en tiedä sitä, mutta olipa se helteinen, sen tunnen
hien jäljistä poskillani wielä. Toki on sen päätös tässä ja
Tuonen tie nyt alkaa, mutta missä on sen loppu? MM kan-
saa kohtaa minua joutuissani maahan kaukaiseen? Kuinka ter-

mehtimät miestä tulemaa sen asnjamct, hymyillen Mai irmistel-
len, tahi itkemättä ympärillä kaiken pitkän yön? — Wäinö, sinä
Voimallinen laulaja, joka käynyt olet maassa takana yhdeksän
meren, anna mulle tietoja sieltä!

Wäinö. Knllermo, nyt turhaan tuttaelet, mutta sen toti
tietää mahdat, että palkka siellä maksetaan setä hymän että
pahan.

Kullermo. Mulle sanottu on, mutta empii toki muistu,
ken tätä lsillsteli ja koska, mutta näin hän lausui:- Kostu mii-
mein Kulman retkellä meristä yhdeksännen ehdit, niin Kynsi-
kosken kohinan tnnlla sillt jll lähestymäs tiedät mlllltll ankaraa.
Mutta jus astut harjulle sen mnoren, joku jyrkästi meren ran-
nalta kohoaa, jos sen kiireelle kipeet ylös, niin Tuonen pellot
näkyy, sen metsät pimeät, sen enokus mirta ju ne ahot lakeat
ja ehtoiset, jotka pitkän Mmyyden saattamat; ja kaiken tämän
päällä kllllvteleikse murehtima, piiminen taimas. Tämänmoinen
tienuo sillun edessäs, jonne moima salainen suu ajaa; et tah-
tois käydä kohden sinne, täytpä toki. Oi synkeyden maa! Miksi
synnyin näitä kaikkia näkemään? Mitä miehestä tänne? Oi hä-
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märän maa! — Mutta tamoisinko tielle lähteä, jonne monta
täältä itse lähettänyt olen? Sitä muoria hirmuista nyt nähdä
himoon ja kuulla kosken pllnhinuu. Wäinö, Ilmari, seppä Il-
mari ja Kaukomieli!

Wäinö. MM tahdot?
Kullerwo. Tässä nurmi ihana itkee, että katkesi kerran

tässä nuoren immen sydän; tässä juuri. (Itseks.) Oi nei-
toinen, elä punehdu noin ankarasti! —- Miehet Kalelvan, mua
kuulkaat!

Wäinö. Kuuleinmepll huutos. (Pitkällinen äänettömyys;
Kullerroon katsanto on teroitettu Kolewalan miehiä kohden). Mitä
on sutta sanottamaa?

Knllermo. Eikö ole tuo päimän lujustns, idässä tuolla?
(Wäinö, Ilmnii jn Lemminkäinen kntsahtelewnt wnsemmnlle. Kulleiivo
pistää itseänsä miekalla jn tuntuu).

Ilmari. Kas! nopea oli Pojan miekka.
Wäinö. Oi hurja, onneton!
Lemminkäinen. Hän jo meressänsi mirnu.
Wäinö. Tätä odottaa taisimme; olihan muotonsa pu-

heensa ja käytöksensä kuoloon aikoileman miehen.
Lemminkäinen. Ei liikutu hän jäsentäkään enään.
Wäinö. Masentaapa kuolo miehen, joku äsken mielä

mimmoissinsll mailman kuppaleitsi repiä tahtonut olis. Tässä
päätös tuhon, joutu lähde oli kahden iveljen riita, mi ampiai-
sesta pienestä paisui hirmeätsi kyyksi ju miimein kohdustuusi
oman surmansa tui. — Makeasti nyt mataa mäsynyt mies. —

Kus lempeittä mnutou lnunnon: hymyen nousee aurinkoinen ju
houkat kantahllllll puneitamat; kaitti hengittämi rauhaa. — Oi,
Ilmari! kuintu on nyt mieles kohtaan miestä, jota lepää tnossu?

Ilmavi. Ellöön kiroukseni hantaansi painako. Rauha
hänelle?

Wäinö. Nyt miehnkkaasti haastelit. — Ju Kaukomieli,
sinä, tämä matama muoto iloisilla lasmoillasi, niin haimoin
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niissä nähty, sun tekee monet kerrat kannimmaksi mielä. Lem-
men ilsinll poika, tässä tapauksen murheellisen nähneet olemme.

Lemminkäinen. Rantsi tomullensa! — Muttu mei-
dänpä hänelle muoteensi miimeinen rutetu tulee.

Wäinö. Kosken muiljeille hänen kannamme ja menlje-
tnmpplluimme meille työssä amnljllat olkoot.

Lemminkäinen. Ota miekkansa sinä. (Antaa Nnölle
K:mon miekan). Tänne, Ilmarinen.

Wäinö. Kuusten suojaan, kosken äyräälle, hantuumme
Kalermon pojan. (Kaikki menemät, Ilmari jn Lemminkäinen kaninen
Kulleiwon).




