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Ensimxinen Laulu.

Jos tulisi kaunis sulhosein,
Jos nsekisin siimeensä ssetet
Ninkuin hsentse vast' unessa nsein,
Peittaeisinpee kohta kukkihin
Itseni poloinen orjatar. —

"VVolga-virtän vuotäpi Oka,
Keltanen Moskvvä valu Okän,
Vän Moskvvän puronen pienonen,
Pserlypintanen ehsetteli.
Tuon purosen kukkarannalla
Neito, visitoistavuotinen,
Kseyskenteli, itse kukkainen
Kukkia kuteli kukkihin.

Töonsae oi' hyvsesti loistanut,
Paetensse jo pirti seppele,
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Solmittu kukista kaunista,
Rinnallansa rusu ruskotti,
Vasta peitostansa puhennut,
Ohimoisiän oli samoin
Vienoja koristi vyottsenyt.

Soimaisi somaisen seppelen
Vielse helmallin ja lausui noin:
"Jos tulisi kaunis sulhosen,
Jos nsekisin silmsensse ssetit,
Ninkuin hsente vast' unessa naein
Peittaeisinpse kohta kukkihin
Itseni poloinen orjatar,
Puetettu rusupehkoksi
Kohtaisin mie hsentse tullessäin.
Mutt' ei joudu hsen; unennseko
Ompi vän Nadeschdan sulhonen,

Neien huokauksen tuli vei,
Virran veille heitti heiluman,
Virran vallassa vajoaman;
Vän Nadeschda taitti rusun täs,
Ilomielin ninkuin vast'ik£n.

Vimen joutui hsen lahelmahan,
Kussa uimastansa öpunut
Virta vaipununna heinikkön;
Tuossa kirkkahassa peilissae
Aikoi hsen kuvansa katsoa.
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Koska, kallistaissa p&tensse
Tynen virran vin ylitse jur,
Keksei kukkivaiset kasvonsa,
Nousi kynel neien silmihin,
Murhe musta rienti rintahan:
"Oi Nadeschda raukka," virkki hsen
"Miksi noin koriksi laittaidut,
Öt pahoin korea mötenkin!
Ei sua omaksi onneksi
Kasvateta, eikse sulhosen,
Rakkahan seka? rakastetun;
Kasvat kurja mieron mieleksi,
Jonkun Herran hempu-herttaseks
Hyljsetaen kun öt kunehtunut."

Noin sanoen otti otsastän
Seppelen ja rusun rinnastan,
Vimen vyonsae päästi, viskasi
Kaiken kaunistuksensa jokin;
Virkki vienosti valittaen:
"Virta, vie Nadeschdan hempumet
Vie Moskvvä-joken, joka ne täs
Kaunisti kulettavi Okän,
Kusta Wolgan veille vierevset;
Vimen VVolgan matkassa meren
Päästen siellse totta loytevset
Sulhoni kuva, se ompi myös

Veretön, syleten hähmonen
Ja unessa vän syleiltaevae."
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Tuskin neito sai sanoneheks.
Kun Miljutin, ukko harmöpee,
Neien kasvattaja, rauennut
Sauva kseissse sihen ennsetti.
Tytsertsen tavattua puhin
Pisti haelle varsin vilkkahan:
"Miksipä, Nadeschda, kseyskelet
Kuin kanina seudun ympäri,
Pytlset puiden suojan pillellse,
Rannikoilla virran vipyee?
Ön talon talosta kulkenut,
Mseilte mseille lsepi läksojen,
Turhan polkujasi etsien;
Pseivsen heltissee nyt tessae ön."

Nin sanoi hsen. Kaunis impi nyt
Ukkoa lsehestyi noyraesti,
Otti hsenen ksette karketa,
Site suteli, kyssesi noin:
"Oi mun kallis kasvattajani,
Miksis jselkiaeni noudatat?"

Sihen vastaeli ukko noin:
Tyttseren! ilo kjdsessse on,
Riemu on majoissa vallalla,
Laulut, kannel&oitot kaunihit
KÖluvat komisti ilmassa.
Vanhat, nuoret, koyhset, rikkahat
Juhlavätteita jo kantavat,
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Pojat vaihtelevat keskenifcn
Hattunauhoja, ja tytteret
Pseitsensse kukilla käärivset.
Etsin sis Nadeschdan polkuja,
Etten kaipaisi iloani
Neitojen somien joukossa."

"Oi mun kallis kasvattajani,
Lausu miksi rahvas riemuitsi."

"Site ratki rahvas riemuitse,
Kun tenäin tulipi linnahan
Kaiken kansamme kokoutua,
./Eiset, semmset, poj at, tytteret.

"Oi Miljutin, helise hoitajan,
Autiona monet vuodet on
Linna ollut henkin huostassa,
Lattiat pihansa heinseset.
Ken nyt linnan portit aukasi,
Ken on rahvän sinne kseskenyt?"

Vastineksi vanhus virkkasi:
"Tytte, sie suloinen toivoni,
Tiedae, ette kaks on kasvanut
Haukan poika, kaks jaloa jur
Nuorta ruhtinasta linnassa
Ruhtinamme, Wolgan varrella.
Vasta kulu kuolemaisillän
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Isse heidsen heille säätenen:
"Dmitri, sie iloton poikani,
Sun tuli asua seitines'
Tsessse ilosassa linnassain,
"VVolgan rannalla, ja riemusa
"VVolmarini, urho uljakas,
Siepse sat perintemätani
Hallita, mun linnani Moskvvän
Varrella valaista autio."
Nin oli heen saetenyt ja nin
Poikinsa perinnot päättenyt.
Site nyt ilo kylsessse on,
Ettse sämme sivon ruhtinan,
Sitä? vseillse juhla-vättehet,
Ettse taenne hsen tuli tsensen,
Site meillse teitte linnahan,
Ett' isaemme nuori kaeski nin.
Joudu nyt Nadeschda myoteni!
Taita kaeydesssesi kukkia
Tukkahas, ja vyolles, rinnalles!
Nyt koreks pitse paneutua
Tyttaeren, sorein koreittakin,
Muita neitoja koreimmaksi,
Ette silmse nuoren ruhtinan,
Tyttejämme tarkastellessän,
Seisahtuisi mun Nadeschdahan
Lemmellee, jok' oisi onneksi,
Auringon valoksi meille ois."
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Nin heen lausui. Hetken ääneti
Tyttserensae seisoi, silmsensae
Loi vihasen vasten vanhusta.
Hsenen tyneyden havattuän
Leppy kohta, suteli hsenen
Psete harmöta ja virkki noin:
"Ksey Miljutin, helise hoitajan,
Ksey edellse verkallin kotin!
Kylpese purossa mun pitae,
Jos olisi ehkse heltillse
Tarttunut tomu mun kaunosin
Kasvoni ja kaulani ihon;
Sitten ruhtinallemme koriks
Laittaumme ja riennsen linnahan."

Verkallin vaelsi vanhus pois,
Hoipuroien pitkin polkua;
Mielesseensse mietti kuitenkin
Pseivien tuloa kultaisin.
Nin hsen synkkään laksön ennaetti.

Kun Nadeschda keksi kulkevan,
Silmilten hsen hsente seurasi
Kunnes koivumetssen lehvikkon
Katoisi vivahus vimenen.

Kun oli kadonnut laksohon
Neito vielse hsenen kulkuän



8

Köntelehti, kunnes vimenen
Helke haihtui taivon ilmahan.

Kun ket&n ei neehnyt, kullutkän,
Leeksi kerran vielse virran luo,
P&teensse sen puolen kallisti,
Sinse nyt kuvansa katseli,
Seka? virkki surkeasti noin:
"Puronen, Nadeschdan ystevse,
Oi sure, kun et vedellaesi
Voi hsevitte kaune'uttani.
Tokkohan katala kylpenen,
Kurja kukkaisin koristunen?
Silloin kasvojani kastaisin
Jos hsevisi rusko niltse pois,
Silloin rintoani hohtoisin,
Jos vajoisi valke'utensa,
Silloin kukkihin pukeutuisin
Jos mie kukkineni köntusin.
Sen sanottuansa, vaivattu
Kaune'udeltän, purohon nyt
Sai ksetensee, vellosteli vin.
Sitsepae kuvansa kaunoinen
Turmeltui, rumaksi möttui myös;

Mutta neien silmse killon sai:
"Tuommoisena, nuori ruhtinas,"
Lausui hsen nyt, "ompi orjatar,
Kseskyste iseensee, astuva
Sun etehesi, heraettevae
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Ei himoa mutta inhoa."
Lseksi nyt purosen rannalta,
Kulki hiljallehen linnan pa?in,
Tiellae vätteitansa laitellen.
Saraheiniste hsen seppelen
Surkean siteli paehsensse,
Ohdakkeista oksan sai ja sen
Heitti hempumeksi rinnallin,
Väänsi vyön olesta, kääri sen
Hoikan vartalonsa ympseri.
Noin puettu astui orjatar
Nuoren rahtinansa linnahan.



Toinen Laulu.
Samassa san6 hsen oijallen ■Orin heti tuo, Ivan!
Sekse mun valkea haukkani
Se kitsevse on tsensen.

Moskvvä, sie hiljanen virtanen,
Mik' on tohu rannallas?
Sun veiltesi tomupilvien
Polsehykset pyorivaet.
Jos kyllaeinen karjaparvi lie
Kotihin ehsettsevae,
Vai myrsky lie, joka tupröttä
Poro tuliköman tien?

Mitenkse metssestse murkinoiks
Jo karja kotiutti,
Mitenkä myrsky nyt puissa kseyp
Kun lehti ei likuta.
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Se pilvi rannallasi, Moskvvä
Nyt teytä? se p&llesi,
Jo enneettepi se sillalles,
Sun korkille kärelles.
Kas, kultavaunut kuin pilvestä?
Nyt sillalles suikahtä
Kuin tulennuolet ne klltevset
Ylpet tuliset orit.
Kas ruhtinällinen seura nyt
Vselsehtele seudussa;
Se riemun ruhtinas "VVolmar on
Ja veljensse riemuton.

Kun toista rantoa joukko nin
Tapasi, jo seisahtui;
Ja "VVolmar ruhtinas otsallin
Ja raittille rinnallen
Nyt ristinmerkkiä? vittasi
Ja lausui sanoilla noin:
"No, terve teille, ihana mä,
Ja taivas sinertevae!
Myös sulle terve, mun veljeni,
Kas, tsess' on perinteni!"

Mut Dmitri ruhtinas riemuton
Nyt silmsensse maille loi,
Ja hetken ääneti katsoen
Hsen virkkasi vtmen noin:
"On sulia soria peltoja,
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On nittyjse, nurmia,
Ja mainioitakin mehtise
Metssestsejsen mieliksi,
Ja tuolta loitolta loisteli
Perintehovisi myös;

Mie noita kaikkia katsoeii
Kyll' onnesi ymmserrsen."

Ja "VVolmar vastasi: "Veljeni,
Mi S3'ontesi kylmente?
Osani verrataksein osäs
En maitani nseytellyt;
Ko'issän vän sua tervehti
Issentense veljesi,
Tule, sopusana suolansa
Ja leipsensae maistelun,
Haen vuorossän heti linnassas
On vieräna vipyva?."

Taemaen sanottua veljensse
Sai sihen sovitetuks;
Ja Dmitri virkkasi: "vaivaksi
Poly sekse helle on.
Mie virran varrella keksin tien,
Sun linnasi kulkevan;
Mie sille poikkeun, varsani
Mun heltistse viep pian."

Samassa sano haen orjällen
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"Orin heti tuo, Ivan!
Sekse mun valkea haukkani,
Se kitevae on tenäin."

Nyt "VVolmar ruhtinas vaunuistän
Hypaehti ja kaeski noin:
"Ehsete, joukkoni, linnani,
Tuloani ilmoita.
Mun vihti veljeni, vieräni
Nyt hetkisen metsaeste.
Kokoutukön vseki, kohfikaen
Me joudumme sinne myös."

Sen virkettua hsen viskaksen
Virkun hevon selkaehaen;
Ja Dmitri ruhtinas suitseli
Jo ylpetse orittän
Ksedelten kantaen haukkansa,
Myös "VVolmar omansa säp.
Ja vaunut vierivset matkansa
Ja joukko ajäpi pois.

Yllse taivas sintevseinen,
Alla mä vihertevseinen,
Män ja taivahan vaelillae
Hellae peeivse paistavainen.
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Malla paäivsen paistamalla
Kukat kasva, vit valuvat,
Metsikkokin mullistaksen,
Valot, varjot metsikössä?.

Nitty on takana metssen,
Nityilse ikuinen koivu,
Koivun latvassa on kyhky;
Kusta kyhk)'nen kotosi?

Eipse synksessse salossa
Tuo pessestään ö paennut,
Ihmisten asunnon luona »

Kptkynen on kasvatettu;

Harjalla majan matalan
Monet pseivsennousut nsehnyt,
Massa noukkinut monasti
Jyvaet kaeiste kaitsiansa;

Sivet sievset satuansa
On ha?n laksot lennellynnae,
Koivukossa kikkununna,
Kylpenyt vesissä? virran.

Nytpse nityilse hsen istu
Latvassa ikuisen koivun,
Suorittaen sulkiansa,
Ruhtinain leehestyessse.
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Toinen niste seisahtaapi,
Toiselle sanoen sinse:

"Kappas, Dmitri, kyhkylseiste,
Paeste haukkas, veikkoseni!"

"Dmitri jseykkse vastailipi:
Metssen haltia on kyhkyn;
Öt edellse ollut aina,
Joudun mie jselelte nytkin."

Vän iloinen "VVolmar virkki:
Pois pahat puhisi, Dmitri!
Paestse haukkas kitsemsehsen,
Mie samoin omani psesten.

Kohten ilmoa sinistae
Kohta kaksi haukka lenti,
Kitivset yhae ylemmä?,
Sälistä hakien kumpi.

Keksittyae kyhkylseisen
Koivun latvassa, molemmat
Kerrassän samoin kuin nuolet
Salista tavoittelevat.

Mutta puhun puolessansa
Toinen toisehen tokahtä,
Vasten silm& silmae kilo,
Sipi sipese koputtä.



16

Tuima tappelu tapahtu,
Verinen vselissae haukkain,
Toinen sälistä ei salli
Toisen kynsihin kovihin.

Mutta kyhky, sseikyksissse,
Oikasipi oksaltansa;
Vainojansa on laehellae,
Kaukana kotimajansa.

Sinee katsellen pelossa,
Kaksi ihmistä? nsekipi;
Turvassa heti iksense
"VVolmarin olalla istö.

Tappelukin taivahalla
Loppui linnuilta samassa,
Sivellä? hervottomalla
Haukka VVolmarin putöpi.

Voittaja nyt vallallansa
Täsen taivahalle nousi,
Silmsensae tulenpalava
K^hkjiste etsiskelipi.

Haettavan havattuansa
Puotaksen tavalla tsehden,
Oikase jo kultakynnet
Kopristäksen kyhkylseistse
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Vän vihastununna Dmitri
Haukan himot hillitsepi,
Lyopi varrella vapansa
Lintu kurjan kuoliaksi.

Hetken heidsen aenetennse
Oltuansa, lausui Dmitri:
"Wolmar, haukkani jos säästin
Kyhkysi ei ois' elossa,"

"Tosin totta, kallis veljen,"
VVolmar vastasi, "tok' öisin
Huolinunna jos sen multa
Oisi sänut ryöstetyksi."

Hengetöntä? haukkoansa
Nseyttseen sanöpi Dmitri:
"Tuo ilosi uhri, VVolmar,
Tiedsetko mite se maksoi?"

Pilvittypse tuosta otsa

VVolmarin ja sutuksissa
Lausu heen: "Oliko kallis
Haukkasi, nimite hinta!

Ostolla säp ostettua,
Maksamalla maksettua;
Mutta turvattoman luotto
Heiteksen vdn hinnatonna."
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Nauruksi nureksi sönsa
Vsenteen saneli Dmitri:
"On hyvä?, ylevse veljen,
Haukkani kun mielit maksa.

Hinnan kölla myös haluat:
Paljo tuo ei maksanunna,
Kaksi vän hunaja hölta,
Kaksi vän punaista poski,

Kaksi kaesivartta, jotka
Kauloain usein syleillyt,
Kaksi kaunokaista silmse,
Jotka itkivset kun myTotin."

Noin hsen oudosti puheli;
Mutta "VVolmar vastailipi:
"Orjatarta kyllse mulla
Mallani on toista sata:

Veljeni, valitse niste
Mötama tahi us impi,
Ette velkani sinulle
Nillse saisin maksetuksi.

Kahden sän hunaja-hulen,
Kahden sän punaisen posken,
Kahden sadan ksesivarren
Ön minae issente itse.
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Minkse taidan, sen mie tarjon,
Mutta tarjoa ei taida
Kaksi sulo-silmä?, jotka
Itkeva?t, kun sie ne hylkäät."

Tuskin sai sanoneheksi
Kun vselissse puiden impi
Ilmesty, menossae linnan,
Ilmesty sekee katöpi.

Naurusuin sanöpi Dmitri:
"Nseitko neien, veikkoseni,
Lie se mutama monista
Noista mun valittavista.

Heinä? p&nsae hempumena,
Vyo oli olesta hsellae.
Orjattareni muhoili
Kukkaisissa mun tulossa,"

VVolmar seissse, ämetennse
Tuohon vastata ei huoli.
Paeivae laskeksen ja linnan
Vaiti rientevset molemmat.



Kolmas Laulu.

Rukouksen lsempimsellae hengellse haen noin
On kohdannunna kultansa,
Ja vipy polvillän, rukoillen, silliä ei,
Silmaensse rakkaudella vän.

Oli suloisen seudun raitis rahvas jo
Kokoutunut ja ottaen
Puvussa juhlasessa ruhtinast' omä
Pihalla linnan likkeli.
Ukot ja miehet, pojat, vaimot eeneti
Katsastelivat kummastuin
Nyt ruhtinansa kullatulta vaunuja,
Koreita palveljoita myös.
Miljutin, ukko vanha, harmöpa?inen vän
Oli iloton yksineen.
Hsen kaipasi suloista silmsensse valo,
Nadeschda vielä? poissa oi'.
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Vän nyt orilla valkeilla jo otteli
Metsa?ste kaks ratsastaja,
Ja rahvas teytesipi linnan portille
Ja riemullisna höteli:
Hoi, terve Ruhtinamme! haen valoa tuop
Valosa valko varsalla,
Otsallän kyhk£ kantaen, haen kantakin
Nin lapsillensa lempensä?."

Puhe nyt semmoinen suloinen puhkea
Iloitsevista rinnoista,
Ja linnan portilla, pihalla polvillin
Asettununna rahvas on.

Ja ruhtinas tuli, vän musta mieli on,
Ei sö suloisna, silmee ei,
Ja tuima tervehdyksensse vän sseikytte,
Ja rahvän riemu raukeni.
Tuo fenettemys Dmitriä ilahuttä,
Ja naurusuin sano hsen noin:
"Vseella tuolla, veikko, onko henkeae,
Vai lie ne linnan hahmoja?
Samoin tosin minsekin tahdon taivuttä
Mykseksi kerran kansani,
Ettei tulossan korviani koskisi
Ilon ja riemun rseiskehet."

Tajuten veljensse puhin pahan hsen nyt
Hevoistän sihen seisauttä,
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Ja keksien Miljutinin, hsenelte nyt
Salavihassa noin kysy:
"Mi synse ette kansani mun tullessan
On surkea on ääneti,
Olenko taivon rangastus rasittava,
Olenko ruoska rautanen?"

Kumartaen noyrsesti paete harmita,
Sanöpi vanhus vastiniks:
"Kun aurinkoinen la?mpossesti loistäpi,
On mäkin laemmin, loistava,
Vän, oi, jos pilvihin se peitte kasvojän,
Murhissa mäkin mustöpi."
Sanottuän hsen tyttserensse keksi jo.
Ihana impi joutunut
Ikään oli parihin toisten tyttöjen;
Hsenen nyt ukko hoksasi.
Ja ruhtinan ja vastauksen, ja itsensä?
Unhotta hsente nsehdessaen,
Ja juokse neien p&ste seppelette jör
Rumentava repseisemäm.

Samassa Dmitri ksemmenisen pieksseen
Vallattomasti naurahtä:
"Kas, veikko, puolustajatarta, jonka nyt
Tuo ukko noutaman meni!"

Sen virkki hsen; ja tuossa VVolmar ruhtinas
Havaitsi olkivyohyen,



23

Ja kauheammasti ha?nin vihastui nyt
Kun metsikossse vastikään:
"Tuleppa taenne, Olkineito," hösi hsen,
"Tule! mie morsiamen ön
Luvannut orjalleni, hupsu Ontreiile,
Ja hsen sinun on säpa nyt."

Ihana impi tuosta varsin hsemmsestyi
Ja ruhtinasta katsasta.
Kenen nsekipi hsen! Tuon silmsen kiitoa,
Tuon otsan muotoa ja nuo
Suloiset kasvot ennen hsen jo naehnyt on;
Uneksimansa sulhonsa
Hsen tunte nyt. Sama se on van lieto ei,
Ei lempeaj, kuin vast'ik&n
Purosen rannalla unennaeossae oi'
Kuvastimena sielunsa.
Paennut pelko ompi nyt, haan peljsete
Ei hsente voi, ei taivastän;
Sula suloisin kyneleihin voipi vän
Ja rakasta ja kontua.

Ja pelvotta, samoin kun ois rukouksille
Pylte kuva lsehestynyt,
Lsehesty^ ruhtinasta heen ja polvihan
Ristissee kaesin rukoili:
"Mun Herran, katso orjattares kynelit,
Else vihastu vaivasin!
Parempi onni jos hsenelle suotu ois,
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Paremmat hsellse hempumet.
Ruma on seppeleni, vyon vihaksesi;
Kun nuo sitelin, mietin noin:
Nin koyhsense ei olki kasvanut, kuin mie,
Nln riemutonna heinse ei.
Sun tahdostasi, ruhtinas, mie kuitenkin
Pukuni mutan mielellsen
Ja rinnaltani psestsen karkin ohdakkin
Ja ksetken syommeheni sen."

Sen lausuttua, seppelensse torkesen
Samassa p&stsen psestele
Ja irtauttäpi olkiraipan vyaltsensse,
Ja täs rupi rukoileman:
"Oi ruhtinas, vihasi heitse armostas
Vsehseksi hetkiseksi vän,
Ja suo mun nsehdse lempeyttä kasvosi,
Ja kittseen kunehtua!"

Rukouksen lsempimsellse hengellse hsen noin
On kohdannunna kultansa,
Ja vipy polvillän, rukoillen, siiliä ei
Silmsensse rakkaudella vän.

Ja kas, rukoilevaisen silmse kseynyt on
Jo kotvan silmin "VVblmarin;
Puhua pyt& hsen, sydsemmen huoka'us
Puhinsa ompi ainoa.
Ei kaunotarta tuommoista hsen neehnyt ö
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Moskvrän, ei Wolgan varrella;
Ja sielunsa vajö syväin lumo'uksen
Ja valveilla uneksi hsen.

Lsehesty silloin Dmitri voittoriemussän
Ja hiljan hiuskä veljelleni
"Lupasit mulle orjattaren haukastain,
No, olkön tuo valittuni."
Lupa'ustansa Wolmari nyt muistele
Ja unestän heti her&;
Vilahtelevat outoisesti silmsensse
Ja kasvoistän veri kato;
Kovasti vihdoin tartttt veljensse ksetin,
Ja lausu: "valta sulia on
Valita, vän valita orjattaren vän,
Tuo neitonen — vapa hsen on;
Joka on enkeliksi syntynyt, hsen on
Vapa syntymse hetkest&n,
Ja hselle nyt vapauden annan, lahjaks ei,
Vän julki vahvistukseksi."

Ja orjatarta kohden täs hsen k&nnseksen
Sanoen lempesesti noin:
"Nadeschda, nouse, öt vapa, kuin lintu on,
Ei sulia Herra 6 en&.
Vän kyhky raukka, kaks jaloa haukka nyt
Sinusta taistelehtavat.
Oi minne mielit lentimillses likkua
Ja missse turva etsise?"
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Ihana impi nouse nyt ja sudellen
Puhujan ksettse vastaile:
Metssessse kenen luona kyhky suojan sai,
Sen luona säpa on mineei.
Tykssi, ruhtinas, pakenen turvaton
Ja turvan tiedsen toytsevsen;
Sydsemmes armo on mua pelastava
Veljesi haukasta ja sun."

JEkisti silloin posket Wolmarin punastuivat,
Ja vastämatta vittasi
Jurolle veljellen ja linnan huoneisin
Katövat kohta kumpaset.

Tarina tietäj Dmitrin kauvan kulkenen
Monissa linnan huoneissa,
Katsellen muistoja iksein kadonneiden,
Kovin sotien syammess&n.
Kun iltaisille oi' ruvennit veljekset,
Sovussa varsin huonossa,
On Dmitri outo tyhjentsenyt kolmasti
Lasin champagnevinise.

Ja ensimseisellse lasilla maininnut
Onnelliseksi veljensse,
Jok' on omansa, kun emonsa vallassa
Oli hsen itse linnassän, —

Ja maljan juonut sille, jonka syontse ei
Pahainen onni voitta voi,
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Ja jonka tahto rohkeasti taitäpi
Elonsa vaihet vallita.

Ja toiseks onnea oma hsen kittsenyt,
Kun vilpitön petetty oi',
Ja maljan juonnut sille, ku lupauksen
Pitffi, jos myos musertuisi.

Ja kolmanneks' oli hsen noussut poydsestse,
Lasillän kohta koskenut
Lasia veljensse, ja sihen lausunut:
Sun muistoksesi maljan juon,
Sie Wolmar ruhtinas, ksesistse jonka on
Perivse orjattareni."

Samana yonse mainitän ratsastajan
Aseissa seisahtunehen
Miljutinin majalla, "VVolmar ruhtinan
Se palvelja oh lujin.
Hevonsa hsen oli ovelle heittsenyt
Ja kseynyt katsoen sis&n,
Ja hetken psestse sieltse täs palautunut
Nadeschdan nopsan seurassa
Ja neien nostanut satulansa etin
Ja itse noussut sihen myos
Ja kannustanut varsoän ja i-feneti
Iksen kuin y0 paennut pois.

Olivat kauvan neien retket peitetyt
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Sen koistansa kadonnehen,
Ja rahvas vaiti oi' tahikka lauhrffe
Sen paosta kummallisesta.
Ja jos Miljutinia joskus tutkitttn,
Hsen vaiti puisti p&tsensse
Ja kynelsilmin katsahteli tielle psein,
Ilonsa kunne karkaisi.



Neljäs Laulu.

Monia 6n kysellyt,
Kysellyt nin monasti
Kun hetkiae lie ollut
Ajasta sitse, jollon
Sua sain vtmen neelidse

Kaukaisen Kaman maille
Ison elon iloista
Oli pakon paennut
Yks leski ruhtinainen,
Ja virran rannikolle,
Sen ninipuiden suojan
Asettanut asunnon.
Tytsertse nuorta kolme
Olivat ilonansa.

Tsemsen asunnon ku nyt
Valaisi muan ilta;
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Sen metsisteissse tulet
Kisailivat kevseiset
Somilla varjoisilla.

Samoissa varjoisissa,
Tolissa lauhkeissa,
Toneissa metsisteissse,
Yhdessse istuin impi
Ja nuori mies, puhetta
Sen illan pitksen pannit,

Ne sudellen, syleillen
Puhuvat kauvan vielse.
Kuin taivahalla pilvet
Syntyvset sintsevsellse,
Vselistse ruskeiksi,
Vselistse valkoisiksi,
Vselistse synkeiksi,
Nin syntyvset sanatkin
Nyt nseiden rakka'uden
Taivalla sintsevsellse.

Ja nuori mies hsen lausui
"Monia on kysellyt,
Kysellyt nin monasti,
Kun hetkise kessessse
Ja talvessa lie ollut
Ajasta sltse, jollon
Sua sain vimen nsehdse



31

Ja kummun pseltse kd jo
On noussut taivahalle,
Ja ilta kiruhtäpi
Ja vielsekin kysyisin."

Muhoillen virkki neito:
"Monia vastaellut
Olen mie, nin monasti
Kuin rahtinani armo
Ilö on mulle suonut.
Miten mie tsellse ollen
Salattu, suojeltunna,
Elellyt onnellisna,
Sisser sisserten kanssa,
Tyta3r emon tykemse,
Sen ön jo vastaellut
Ja vielse vastaileisin."

Ja ruhtinas, se nuori
Sanoilla noilla virkki:
"Tyvenehessee tsessse,
Koissa ystsevseni,
On hellillse ksesillse
Hoidettu kukkaseni,
Ja kukkasieluansa
Kauniksi kasvatettu.
Monia tietsemsehsen
Hsen ompi oppinunna,
Tok' ei hsen tiedse, mistse
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Mun onneni tulipi,
Kun hselle sota annan."

Ihana impi lausui:
"Nyt on mun rahtinani
Kuin kulkia merellse,
Jok' ei havaitse mätä,
Vän kukkatuoksun tunte,
Ja ihmeksi ja etsi
Ja lule kukkajoukon
Povellän ksetkevsensse.
Oi ruhtinas, se onni
Suloinen, jonka tunnet

Minua sadellessa,
Se vän mun onnen ompi,
Joka sinua kohta."

Vän ruhtinas hymyili
Ja lausui: Siepse vasta

Öt onnellinen, koska
Omasi onnes ompi.
Kun raukka merilseinen
Mie kukkarannaltani
Olen pojessa, silloin
Ei ö ilo minulla;
Mä ompi autiona
Ja taivas tsehdetennse
Ja murhe mielessseni
Ja kaiho katkerainen.
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Tosi puhisi ompi,
Iloni vän on laina
Sinulta ainoalta."

Tyttensse kse'den otti
Ja lausui noin, muhoillen:
"Iloni nyt mie tunnen,
Mik' on ilo Nadeschdan?"

"Mun rakkauteni ompi
Iloni, ei se sammu
Samoin kuin ruhtinoiden."

"Sun rakkautesi ompi
Ilosi, sis minulle
Sano, mi ompi rakkaus?"

Hymyillen neito sihen
Sanoi: "mun rahtinani
Ei tiectse sitse, kysy:
Oi tietseisinko itse!
Sen tiedsen, ettse muinon
Ajassa lapsuteni
Oli mun mielen aina
Kuin lumi vuoriloilla
Vselissse män ja taivän,
Nin ratki rauhallinen,
Nin suojeltu, nin välke,
Mutt ninpse my*oskin kylmse,
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Vän aurinkoinen armas,
Ssetit suloisen silmsen,
Kun sihen sattui kseym£n,
Se ätoksin ja tuntoin
Virroiksi muttui silloin,
Vapäksi pöesi, kulki
Aloja, hselle ennen
Jur tuntemattomia,
Se lsempeni ja kirkkäks
Ksevi kavastimeksi,
Sinisen taivän nseytti
Ja män ihanat nurmet,
Ja sen suloisen silmsen
Syvytehensse ksetki."

"Ja kenen, neito, lausu,
Se oi' suloinen silmse?"

Ei neito vastannunna,
Kepisti painoi psensse
Kirkkästi loistavaisen
Olalle ruhtinansa.
Samassa tulen henki
Lehahti lehvikossa,
Vavahtelivat lehdet
Vavahtelivat varjot
Ja kun ihana loiste
Tyten tukalla likkui
Kuin jserven lainehilla.
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Ja fenettemsen hetken
Persestse täs kohotti
Ihana impi psensse
Ja lausui: "paljo ompi
Kysellyt rahtinani,
Mie yhtse vän kysyisin,
Anoen vastinetta:
Ön kahdesti jo nsehnyt
Lehokon lehdistyvsen
Ja kuivettuvan täsen,
Ja kahdesti vän tfellse
On ruhtinani kseynyt.
Hsen kuitenkin sanöpi
Ilonsa ainoastän
Olevan tsellee, miksi
Tulipi hsen nin harvoin?'"

Vavahti varjo lehtin
Ja ehkse myos sydsemmen
Nyt ruhtinan otsalla;
Hsen vastiniksi virkki:
"Nadeschda, vangittuna
Mua pitsevset jiiri
Ne keisarkaupunkimme
Ilot ja riemut ratki
Ja sankarmainen pynte."

Ihana impi lausui:
"Ön kahdesti vän neehnvt
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Lehokon lehdistyvsen
Ja kuivettuvan täsen,
Ja kahdesti jo t&llse
On rahtinani kseynnyt.
Kun keisarkaupunkimme
Ilot ja riemut hsentse
Pidsettsevset, no miksi
Hsen nin usein tulipi?"

Hymyillen, huokaellen
Nyt ruhtinas, se nuori,
Saneli: "neitoseni,
Oi kuinka mielellseni
Mie vipyisin sun luonas
Koko ikseni tsessse,
Ja etsisin sun kanssas
Asunnon yksinseisen,
Samoin kuin linnut etsi
Kotoa rakkaudellen.
Mut, oi, tyhemses tytto
Salapa vän sän olla.
Pimitse vältä kaksi
Vihävat onneani,
Mun veljeni on toinen
Ja toinen on emoni."

"Veljenne! vastustako
Hsen onnea veljensse?"
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"Sie muistat, neito, muistat
Suloisen ensikerran
Kun nseimme toisiamme,
Sydsen sydeemmin yhty.
Oli hsen silloin lsesnse
Mun veljeni, ja sinun
Hsen keksi ja povinsa
Himon palo pahainen
Ja sammumatoin syttyi.
Ja aina sitse asti
Hsen hahmona kuleksi
Kyisen k3'lsestse, etsin
Sinua ainoata.
Nadeschda, jospa teytft
Hsen piloasi voisi,
Ei rahtinasi, eikse
Mäilman kaiket vallat,
Ei tuonela, ei taivas
Olisi voimallinen
Hsenen ksesistse konsa
Sua pelastamahan."

"Nimitti ruhtinani
Emonsa, eikö ökkän
Emon sydsen hsenellse?"

"Nadeschda, kylmse, jseykkse
Ja ylpese ja ynsses
Oma emoni ompi,
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Natalia Feodorovvna.
Ei miksikin hsen arvä
Sydsemmen sykkivseisen
Iloja hellimmise,
Mut' armo esivallan,
Sukujen surten loiste
Ja orjajoukkoin paljous,
Ja kunniantsehdet, arvon
Ne vän hseneltse sävat.
Ei, tytte, kauneuttasi
Nsekisi hsen sinussa,
Ei silmses kirkkautta,
Ei sielusi suloutta,
Joka sun kasvoillasi
Valoissa, varjoisissa
Ilmestypi ja likkft;
Poloisen orjattaren
Nsekisi vän sinussa,
Ja jos mun rakkauteni
Hsen tietseisi, nin sinun
Hsen ryostseisi minulta
Jos kappalin sydsentsen
Hsen vielse veisi myotsen."

Ikifen kuin pelvon alla
Hsen neitoa syleili,
Ja neito kallistihin
Nyt vasten kainalota
Syleilisen ja hiljä
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Hsen lausui huokaellen: i

"Oi lapsudeni muistot, k

Ilot suloiset kaiket,
Sie aurinkoinen armas
Taivalla sintsevsellse
Kirkkailla pssivillsesi,
Sie mä kukissa kaunis
Ja lsehtet, vet ja virrat,
Te kallit ystsevseni,
Oi, josp' en milloinkana
Olisi teitse nsehnyt!
Oi kunpa kasvannunna
Mie öisin ninkuin vanki
Isoissa kartanoissa
Ja lamppujen valoa
Vän nsehnyt, kirkkaudessa
Juvelien ja kullan
Vän jseykksense ksevellyt; —

Iso sukua öisin
Kuin Wolmar ehkse silloin,
Olisin ruhtinatar,
Ketse rakastan, hsentse
Mie rakastakin saisin,
Ja hsen minulle saisi
Myos rakkautensa antä."

Noin lausui neito, &ni
Nyt sammui hiilillensä
Punertaville, vaiti
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Oli nyt ruhtinaskin. —

Ei heidsen rakkautensa
Taivalla syntynynnse
En& puheiden pilvet,
Ja hiljainen ja selvse
Oli ihana ilta.



Vides Laulu.

Jo monet vuodet haen
Lujasta kansastän on poissa ollut,
Samoin kuin viljavuos
Nyt siuna'uksen sättä seudullemme,

Oli jo vuotta kaks
Asunut yksin&n Miljutin. Kerran
Nyt ämuisella hsen
Ksevi kevseistse ilma huokumahan.
Pihalla pihlaja
Kukoisti, alla sen lepseisi vanhus
Nyt aivan yksin&n,
Nadeschda kun kadonnut oi'; ukolla
Oli vän ruttona
Mehilseisparvi puissa lentsevseinen.

Tulipa ystsevse
Ja tervehteli vanhusta ja virkki:
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"Miljutin, riemuitse,
Suloisen sanoman sinulle sätan."

Ylsehse katsoen
Osoitti vanhus vierailin ksetensse:
"Sanoman minkse tuot?
Suloisen rauhan onko mämme sännut,
Ja Herra armossän
Täs Keisarinnallemme voiton suonut?"

Saneli vieras noin:
"Likempi meitse, veljeni, on riemu;
Tsen' yonse tullut on
Hovinsa täsen meidsen ruhtinamme.
Jo monet vuodet hsen
Lujasta kansastän on poissa ollut,
Samoin kuin viljavuos
Nyt siuna'uksen sättä seudullemme.
Tsensen ei linnastän
Sä vaivainen palautua avutta,
Nin on hsen s&tsenyt,
Ja lahjoja jakäpi lsemseltsensse."

Miljutin huokaili
Ja lausui: "mistse laupeus rahtinamme,
Jokön on sihnsensse
Tavannut jonkun neien kauneutta?
Nukut tsen' iltana,
Mun veljen, ehkse kultaisin unihin,
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Kun huomenna herset
Tytserttes ainoata hudat turhan."

Sen sai sanoneheks
Ja k^nel vielse valui kasvoillensa,
Kun sanansättaja
Isoilla antimilla sihen joutui;
Ne toi ukon etin
Ja virkki noin: "Miljutin, terve sulle!
Ja terve, terve nryos
Sun riemupseivillesi joutuville!
Nsein lausu ruhtinas:
Miljutin kansan vanhin on, oleva
On vanhutensa sis
Iloinen, kirkas kuin kevseinen ilta."

Ei vanhus vastannut

Hsen msettsehseltse nousi vän, ksetinsse
Hsen otti sauvansa
Ja lseksi linnalle vaeltamahan.

Isossa linnassän
Oleksi Wolmar nyt hyvillse mielin,
Puhella hellsellse
Hsen tutki vanha palveliatansa:
"Wladimir, harmoa
Mun lapsiidessani oli jo psesi,
Sanoppa, kauvanko
Öt ruhtinas-taloa palvellunna ?"
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Pitseen parrallän
Ksetensse, kotvan seijse arveskeli,
Ja psetse harmöta
Hsen puistellen sanoiksi vimen virkki
"En tiedse, ruhtinas,
Mitenkse kauvan, huoli ajan mitta.
Ei lu'e aika se,
Jonk' elo ollut kuin kevseinen pseivse!
Mie lapsi viel' olin "

Minut kun otti korkea sukunne,
Ja nuorukaisena
Issenne ensi askelet varoitin."

Armolla ruhtinas
Nyt katsahteli vanhusta ja lausui:
"Wladimir, linnastan
Mun tseyty huomenna heti jo Isehte,
Ettei mun onnean
Kamala silmse konsa nsehdse saisi.
Mut tfellse sun tuli
E1& ja vallita mun puolestani,
Ja kseskys kftltava
On linnassa kuin oisi se omani.
Yks ompi kuitenkin,
Jota sun tsellse tseytypi totella,
Vän nin ihan sälä
Ettei sen valtoa kukiksen arvä.
Sinulle tuttu vän
Ja suita nsehty, on hsen kutsuttava
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Kylsessse tyttseres
Mut ompi tok sun valtiattaresi.
\Vladimir uskottu,
Sano, minua ymmsertsenyt ötko,
Ja, mennen, taidanko
Mie luotta ettse tahtoni tapahtft?"

Hynvyili vanhus, nyt
Issennsen puolen loi iloisen silmsen,
Ja kohden rintoän
Ksetensse hsen kohotti noin puhuen
"Oi ruhtinas, jo on
Wladimir vanha osille tavoille,
Hsen tottelemahan
On tottunut ja muta ei hsen taida,"

Tsemsen sanottua
Hsen lseksi pois sanalla ruhtinansa,
Ja "VVolmar yksinain
Salinsa jsei nyt täsen onnenensa.

Hsen hetken vipynyt,
Kun sai oven Miljutin auvastuksi,
Ja astui rohkisti
Sissehsen vartioilta vastustettu.
Kun silmse ruhtinan
Hsenen tapasi, vasta silloin ukko
Pysseytyi &neti
Ja, kunnioittamalla, polviansa
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Syvsehsen notkisti
Ja psensse aina lattian kumarti.

Kasvoilta Wolmarin
Vihan vilaus pian pakohon laeksi,
Ja kohta orjallin
Hsen ystsevsellisesti ksettse antoi:
"Miljutin," virkki hsen,
"No miksis luokseni nyt täytät? Nouse!
Mik' ompi pyntesi?
Ei tteltse huolinin kukan nyt käänny."

Vän ukko huokaili:
"Oi herra, halvan valitus on halpa;
Minulla leivo oi',
Sen haukkasi on ryostsenyt majastan."

Armossa ruhtinas
Hymyili: "huoles helppo on parata
Mie laulurastahan
Sun leivosi sian sinulle annan."

Vän ukko huokaili:
"Oi herra, halvan valitus on halpa;
Tok eipse huoltani
Paranna lintujen suloiset laulut.
Kuva, pyhse kuva
Minulla vieno oi' jalavapftsta,
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Parhain tavarani;
Sen r)rostseJBe, sun linnastas, varasti."

Armossa ruhtinas
Hj'myili: "huoles helppo on parata;
Kuvani kultaisen
Sun pu-kuvasi estse sulle annan."

Vän ukko huokaili:
"Oi herra, halvan valitus on halpa;
Ei kostu kuitenkän
Surunsa kultaisilla antimilla.
Tytser minulla oi',
Haen leivoni oli, pyhse kuvani,
Olipa orjatar,
Ja valtasi hsenen minulta ryosti.

Ylsehse ruhtinas
Nyt katsoi kasvoilla punastuneilla:
"Miljutin," lausui hsen,
"Ei t&ltee huolinen kukan nyt k&nny."

Hiililtä ruhtinan
Nyt huoka'us, sano, nimiko lenti;
Ja kas kun aukesi
Ovi koreimman huonehen samassa,
Ja kaunimpana vän
Valossa onnen pseivsen valennehen,
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Kuin ruskopilvi jur,
Nadeschda seisoi nyt ukon edessse.

Hymyillen armossa
Kaetehen otti ruhtinas Nadeschda,
Ja kummastunehen
Ukon tyko ihanatarta sätti:
"Miljutin, orjani
Sie uskottu, mie laulurastan sulle
Leivostas tarjosin
Ja kultaisen kuvan sun pftkuvastas.
Hylksesit tarjoman,
Tytaertaes huolit, vieno orjatarta;
Kas ruhtinattaren
Sinulle orjattarestasi annan."
Nyt kynel kirkkahin
Nadeschdan kasvoilla komesti kiiti,
Ja eenetannse van
Haen sftteli muhoillen vanhan otsa.



Kudes Laulu.

Oi semmoiseksi jos mua synnytit.
Ett' ois tuo taehtin kirkka'us, jota sie
Nyt vasta ihmettelit, mun mieltäen myös
Hyvittaenyt! Kuin lapsi mie, mieltynyt
Ilokaluihin, öisinpä miekallan
Ne poimassut iloisna, ja henkeni
Kisassa lapsellisessa heittaenyt.

Vän linnassansa, varrella Wolga-joen,
Sen marmora-salissa ja kulusan
Suvun kuvien keskessse yksinaen
Oli Natalia Feodoro\vna nyt.
Jftr tsessse, nseiden toistajin seurassa,
Hsen psettsenynnae ruhtinas Dmitrise, -

Isinsse koissa kauvan jo kaivattft, —

Etensse laski, Jori kuin juhlaksi
Oli sali nyt laitettu, poistetut
Kuvilta kaikki purppura-peittehet,
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Ja poydsen päähsen, vierehen aeitinsse
Korea istuin pojalle pantu oi'.

Se ylpi seiti otteli, kello loi,
Salihin astui Dmitri, korea ei
Pukunsa ollut, korjämatonpa vän,
Seka? tavallinen, jokapseivaeinen,
Ja arka silmse oi' mutta royhkinae,
Emonsa luo haen astui kuin synkkse yO.

[Ja ruhtinatar hetkeksi synkeytyi,
Kuin pojastän pimestse pimeytynyt,
Heti hsen kuitenkin hyvsen mielen sai,
Jalosti haentse kohtän ojenti nyt
Kaetensse, otti paikastän askelin,
Ja hasntae kerran kasvoille suteli.
Ö terve tultuasi, mun Dmitrini!
Jaloa poikani minää, ylpeillen,
Täs nsehdae sän suvun ison keskessae,
Enae ei nuorukainen kokematoin,
Vän koiteltu ja ehksepee valmis jo
Isinsse kunnia lissem&n jalo.
Sie 6t jo kauvan koistasi ollut pois,
Vän kussa, kuissa teissae ja toimissa
Et ö julassut, en kysynynnse mie;
Se ompi ollut myos minun tahtoni.
Jaloudellen omalle ja huolellin
Mun jalon poikani olen heittsenyt,
Ja itse vän sen vallan omistanut,
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Joka emoille oivista oivin on,
Parhainta lapsestän sada toivoa.
Ja nyt kysyn sinulta — tok' enpse mie
Mut nuo mykaet kuvat minun kauttani —

Mit' öt kokenut, kunnian miliisin
On urhöllinen mielesi pyrkinyt?"

Se oli ruhtinattaren tervehys.
Hsen istui, kseski poikansa istuman.

Kului nyt hetki feneti, hengeti,
Ja Dmitrin hiilet vielae ei vastiniks

f Vän outoiseksi nauruksi likkuivat,
Ja täsen aeitinsEe jalo virkki noin:
"Ei huoli Dmitrini julki vastata,
Ikään kuin nuo kuvai kysyvset, samoin
Hsen vaiti tahto heitekin vastata;
No olkön nin! mun ylpese riemuni
On sinse, ettse vastinta siimatta
Mie itse kyllse huoleton olla voin. —

Kas vaimon tuon kuva, jalo poikani,
Kas mustan silmsensse tulileimua,
Ja otsan kumpua tukan varjossa!
Se juri aeitisi esiseiti oi',
Suvusta ruhtinain, seka? syntynyt
Vuorilla Grusian liki tehtien.
Hsenellse poika oi'. Tsemse aikasen,
Samoin kuin siekin, koistansa lseksi pois,
Samoin kuin siekin, vuosia vipyi haen,
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Ja yksin linnassän asui seitinsae.
Tulipa kerran tuttu hsenen tykä,
Ei nsehty kaukän, syntyjen kreivitser,
Vän naituna sukiin vaehse halvempän.
Hyvsesti hsentse kohdeltin kuitenkin.
Puhetta ystsev^dessse pantihin,
Ja vimen tutkien kysyi vieras noin:
On sulia poika, onko iloksesi
Hsen nuorfttensa viettsenyt, missse haen
Nyt on ja kuita teitse haen toimitta,
Sodanko retkillae tahi rauhan on?
Esi-emosi nauraen vastasi:
Mie vuotin kahtin haentse en nsehnyt ö,
Halunsa syttyi, kotinsa ahdistui,
Hsen perintensae otti, ja mäilmä
Ha?n laeksi koittaman, mutta kussa nyt
Ja kuinka kulkeni — sit' en tiedae mie.
Vän vieras kummeksi sekse virkki noin:
Nyt pisteet pilkka taikka uneksinet?
Oi sieko, seiti hellse-sydsemminen,
Noin sätat heitte ainoan poikasi?
Ei totta. — Nin saneli se vieras; vän
Nyt ruhtinatar nousi jaloudessän
Kaetensse vierällensa ojenteli
Ja lausui nsemset kallihit lausehet:
Ö huoleton, mun ystsevsen, aeitinsse
Jur yhden tietsfe, musta ei huoli hsen
Hsen tietae, ettse missaekin poikansa
Vaeltane, isiusse veri valft
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Kuin kullan suoni puhdas sydaäminessifcn.
Esi-emosi ätteli,. Dmitri, noin,
Ja luontonsa minsekin perinyt ön."

Puhinsa hsen lopetti, vän Dmitri nyt
Ylsehse katsoi, ylpesti virkki noin:
"Ön tsessee, seiti, paetseppse itse sie,
Iloksesiko lienen vai huolekses;
Mie ulkokullaisutta vihan ja nin
Sisselte ön kuin uiko olevan nseyn."

Vän seitin helise, tutkiva silmas oi'
Nyt pojan silmään tarkasti tarttunut,
Ja nyt kuvin hsen katseli ftdestän
Ja vasten yhtse kseillien osoitteli
Ja lausui: "koska tuo jalo tsehdikses
Palautui ensimseisiltse retkilt&n,
Haenenpse tullin k03Thsense kerrotan
Ja ilman ulkoloistetta ninkuin sie.
Issensse katunut oi' Tsar Petterin
Sodassa vasten Ruotsin kuningasta,
Ja vasta ryostetyssse hovissa jftr
Asuili aeitinsse orpo leskense.
Pultavan tanner tiukkui verestse nyt
Ja voitonriemu rseikyi lavilta jo,
Palautui silloin kaivattu poikansa,
Vän yksinsen ja välea kasvoiltän.
Emonsa, vaikka turvansa pannut oi'
Haenin, ja hsent' ei kaukahan nsehnytkii,'!!
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Ei &ntse pifestsenyt, mutta huoli vän
Kun noin alastomana tuli kotin
Alastoman. Kului pian pseivse yks
Ja toinen koitti, silloinpa kulupi
Iloinen höto vuorilta, laksoilta:
Nyt Tsäri, Tsäri tuossa tulossa on.
Enää ei linnan haltiatar, samoin
Kuin muinon onnen pseivinse, taitanut
Anoa Tsärin armoa sädaksin
Emaentsensense hsentse nyt palvella.
Arasti pili haen salahuonisen,
Ja ikkunasta katsellen tielle psein
Hsen siunaten halasi vän silmseillse
Vensen Is& ohitse ehsettsev&.
Jo joutui voiton sankari valjailla
Vähdistuneflla, seurattu vaunuilta
Jyriseviltse, joukko jo Isehesty
Ja kiltääpi, katoko? — ei tottakän!
Se seisahtii, mun Dmitrin, hovin pihan,
Suloinen haemmsestys mutta sserkevae
Tapa sydsentse linnan emottaren,
Iloisna kuitenkin hsen ehsetteli
Ylhseistse vierastan vastan ottaman,
Ja kirehtien joutu hsen porstuan.
Kas, tuoss' on Tsäri jo jalo'udessän!
Kas, minkse seiti nyt nseki! Poikansa
Nseki hsen nyt syleittynnse Tsärilta
Ku haen tse sölle, otsalle sftteli.
Tuo poika, Dmitrini, joka halpana
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Emonsa luo palautui, samoin kuin sie,
Hsen oi' parempi kuin olevan naekyi;
Monessa tappelussa jalosti hsen
Oli tapellut, urhöllisutensa
Oli Pultavan voitonkin päättenyt;
Hsen oli hävoitettuna, rakkahin
Oli haen Tsärin mies, hsen kenräli oi'."

Nin lausui hsen; muhoileva valke'us
Jo hsenen kasvoillansa vselaehteli,
Mut Dmitri, istuin kylmsense, jaeykksense
Nyt möttui oudosti sekse virkki noin:
"Emoni, herkeseppse jo luomasta
Minuhun onnetoivovä siimeesi,
Jok' ennustäpi Tsärien armoa,
Salattuna minussa, sun välissä
Rajussa, ratki riettässa pojassas.
Iloksesi en tullut; iloksi sie
Mink' arvat, sit' en sänut, en etsinyt,
Ön tullut vän omaksi ilokseni,
Sinulle vaikka murhin se maksäpi."

Hsen vaikeni, vän kohtapa lausui täs:
"Oi semmoiseksi jos mua synnytit,
Ett' ois tuo tehtin kirkka'us, jota sie
Nyt vasta ihmettelit, mun mielten myas
Hyvittenyt! Kuin lapsi mie, mieltynyt
Hokaluihin, öisinpä miekallan
Ne poimassut iloisna, ja henkeni
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Kisassa lapsellisessa heittenyt.
Mut toiset tsehdet Dmitrilles loistivat,
Kaks tsehti hurmävaista ja tuikkavä
Povensa polttivat, ja sydsemmesten
Veren imeksivset, nistse rakka'us
On toinen, toinen kostoksi mainitän."

Hsen vartti vastinin, mutta _bneti
Kun ruhtinatar istui, hsen virkki täs —

Oli nj 7t ämensse ninkuin ällon on
Kun myrskytölessa vasten kallio
Se lyopi, sserkeytypi ja huokaili —

"Olin jo lasna kamala poikasi,
Mun veljeni, hsen vän oli mainio,
Mie nsein miten hsen valkeni, itse mie
Pimeydyn, vän pimeyteni peittelin.
Perintemme jaettihin, linnahan
Omahan onnellisna mun veljeni
Meni, mie hsentse vieränä seuraisin:
No kuitenkin mun onneni ilmestyi, —

Sen hsen varasti, hsen, jolla kaikki oi',

Se silloin syttyi toinen mun tsehteni,
Minua kosto houkutti, matkani
Valaisi surkea monet vuodet, nyt
Se loistelian mun sätti sun luoksesi.
Emoni, tuopa rehtevse poikanne,
Tuo aina suositeltu ja rakkahin,
Hsen orjattaren kanssa suvun lisää,
Hsen halvan orjan tyttseren nainut on."
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jEkin si'innyt, sammunut väle'us
Vavahti ruhtinattaren kasvoilla,
Kuin hirvese ukontulen heijastus,
Ja huoltän hilliten hsen nyt virkki noin
"Oi, Dmitri, onneton, jos sun veljesi
Onnettomfts sun kostosi virvoitta,
Ö huoleton, on loppuva onnensa.
Wen&tse vallitsipi nyt semmoinen,
Jok' seitin huolet helposti ymmsertse.
Rukoukseni hsen kftleva totta on,
Hsenen kun pydsen suojeleman jalo
Sukiimme sekoituksesta halvasta.
Ö huoleton, kaks poika minulla oi',
Nyt vän on yks, en toista kysy enää;
Ö huoleton mun onneton poikani,
Sun tsehtesi sinun nyt perille sai."

Noin virkki hsen ja vartti; vän kynele
Pidetty puhkesi hsenen silmisten-,
Ja nyt ksedeste ottaen poikansa
Hsen, jftri kuin rukoilia, lausui täs:
"Sie Dmitri öt nyt ainoa poikani,
Sie vaikka öt kamala ja riemuton,
Sinun jalo sukumme vän turvautu,
Et tuskastua sä, et menestyse.
Sis toisen tsehtesi sano mulle nyt,
Nimitse rakka'utesi, totta ei
Wensessse nin rikasta ja kaunista
Ja nin jalo tytsertse ole, jok'ei



58

Emosi poika ottais toveriksin;
Tsarinna itse auttava voimallän
Sinua on halattuas voittaman,
Nimitä? vän kuk' ompi sun rakkahas,

Lopetti lausin. Mutta rukoilevan
Emonsa kseiste Dmitri ksetensse sai
Ja ei salannut rietasta rakkauttani
"Emoni," noin hsen virkki, "ei Dmitrisi
Ö tuskastuva, eikse menestyvse
Jos raivolle ja rajulle rinnallen
Sun voimas sättäpi hsenen veljensse
Toverin, orjattaren ihanaisen."

Nyt ruhtinatar horjuen hoiperoi
Istuimeltän ja ylpisti, &neti
Vaelti verkallin jalon, kftlusan
Sukunsa kirkkästa juhlahuonista;
Mut pai veliä, ylpea?n kseskystse,
Sissen tuli ja &neti laski vän
Kuville täsen purppura-peittehet
Ja yksinsensse Dmitri nyt sihen jsei,
Ja ei pyhitettyin esi'isien
Kuvat komit enfe hsentse silmaeillet.
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Ja kauvan kumpaiset olivat vaiti.
Potemkin ottomanille asettui
Ja paensae antoi painua keetönsae,
Ja Wolmar senetannae otti vän.

"Kenralmajor Kutusoif kun tulipi,
Hsen laskettava on mun kabinettin,
Vän kaikki mut, Markoff, Kasakki Platoff
Ja "YVolmar Paulovitsch, ne sävat öttä."
Puhuen noin Potemkin heittihin
Nyt ottomanin purppura-tilalle
Ja adjutantti ruhtinan sana
Kumartain kanteli ja lseksi pois.

Mut otsa ruhtinan pimitti pilvi,
Tylyltse, vsesyniltse naeytti silmse
Ja joskus vän ksedellse kaunilla
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Lasinsa rftsuvinise hsen otti
Ja hulillen vei sen hajuja vän.

Peraestse mutaman lyhyen hetken
Ovea auvastihin, ja Kutusoff
Sis&n tuli. — Ei likahtanutkän
Potemkin, mutta silmaäluomillin
Ksetensse nosti, tarkoin vierastan
Haen silmasili ja, hiukan n^kaehyttein
Peetensse, lausui noilla lauseilla:
"Olen, kenräli, teitse kseskettenyt,
Mintehden, itse tiedsette. Pahalla
Ilolla korki Keisarinnamme
Parätia nyt vasta katseli;
Tavaton tyhmys riimin kseyteksissse,
Kepimpi keksise kun kertoa,
Hsejynen huolimattomus ja ynse
Vallattomus pilasi rivimme:
Mit' ön mie kuristanne ätteleva?"

Hsen vaikeni, olipa vaiti myös
Kenräli nuori, mutta kasvoillensa
Verensä? nousi, jonka rusko jo
Punaiseks pannut Largan, Kagulin
Ja Saborin viheriseiset rannat;
Sen keksi ruhtinas ja virkki täs:
"Mun helppön moittehesen ette suostu,
Ehk' ette itse ö vikäkän nsehnit?
Mitsepae grenateri virtaisi
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Hyveelle kumppalillensa rivillse?
Tapahtuivatko k£nnokset ra'otta,
Komentajien silmset pasllikkön
Oliko sirretyt, kuka se täksen
Katsasteli, ja kenen konkka.luta
Veti pereesten seitsemses rykmentti
Kun oi' jo seisahtunut? Paljo ois
Vikoja vielse mainittavia.
Selitteksepse nyt, Kenräl Kutusoff,
Mik' ompi sy taimsen tavattomuden ?"

Nyt ylpeaesti katsoi ruhtinas
Ylhää, kenräli nuori noyrimmaesti
Kumarti päätaensae ja vastaten
Saneli: "Teidsen korkeutenne, vasta
Ovat palautunehet Turkin malta
Useimmat nseistse sotamiehistse,
Ja toiset ovat vasta-alkavaiset
Sodassa kuolleiden siahan sadut.
Vsehee osävat vielse nuoremmat,
Ja vanhemmat ovat sodan ja marssin
Pusassa ehkse unhottanehet
iEkserauksen tarkan monet mutkat."

Nin lausui hsen, vän istuimeltän nousi
Nyt kivastunna ruhtinas ja virkki:
"Ivan Ilarianovitsch, sie eltes
Nimitse noita syitse, sf syvempi
On sihen; itsevallituksen henki
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Nyt tarttft kansoihin, ja mistse se
Tulipi kyllae varsin tuttu on.
Si'ityt Genevessse, hullut neuvot
Ovat pahoin Euröpan muita maita
Jo hurmannit ja myrkkynsse myos tsenne
Levittsenehet. Häleutupi tunto
Totella ylhseisempss s&ntese,
Ja halvan huoli palvella parempä.
Puhetta pannan ihmis-arvosta
Jok' ois mokoma mft, kuin ihmis-noyrys
Totella esivallan kseskyjse. —

Jokainen pytä? olla keskuksena,
Jonk' ympseri kansojen onni pj'ori.
Tunnustakä, Kenträh ötte, nuori —

Nyt sulia ruhtinan vilahti nauru —

Tunnustakäpa, etteko, myös tekin,
Isoksi mainioksi itsesenne
Ö arvannunna joskus, ettekSn
Uneksinit miten Wensejse ompi
Oleva vallassanne muan pa?ivse.
Mitsepse tuommoinen psete paräti
Ja halpa seksera'us sille maksa
Joka isoja voittoja uneksi!"

Puhinsa loppui. Nuori sankari,
Syvsesti koskettu, jalosti virkki:
"Mun ruhtinan, parempi korke'utta
On mulle mämme puolesta tapella,
Sen onnen sain, en muta etsinyt.
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Unistani — uneksinut ön miekin
Ihanin oi', Wen&lle uhrata
Sen antimen, lujan sydsemmeni."

Enfe ei haen puhua sänut: haentse
Kohotetulla sormellansa esti
Nyt ruhtinas ja itse noin nimesi:
"Pitepi teidsen pseivaekaudet nyt
JEksirfttella miehiaenne, kunnes
Vanhoista haihtu muisto Turkin män
Ja nuoret kaiket temput oppivat.
Kutusoff, tyonne ovat muistettavat,
Mut jserjestys, kovus on totta tarpen;
Ei sotamies sä muta muistella
Kuin mitse hselle pannan tehtevseksi.
Hyvsesti jt_, kenträlini, nyt toinen
Asia arvollinen vän ika?vse
Ja ajan vserin oppien mukainen
Minua vati muille toimille."

Sen lausui haen. Kenträli lseksi pois,
Ja esihuonisin tuli Potemkin.
Ko'ossa ovensussa seisoivat
Pelvon ja toivon alla upsierit
Ylhseisemmset sekse mygs alhaisemmat;
Ja ruhtinas jalosti heitse nyt
Lsehestyi, seisahtui ja hetken heitse
Mitseksen virkkamatta katsasteli
Ja vimen lausui tuimat lausehet:
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"Te herrat Evestit, te neljsenneste,
Te videnneste, seitsemaenneste
Rykmentistse, ja te alaupsierit,
Ja Platoff, te, Markoff, te, jä, te kaikki
Menettsenit olette miekkojanne
Tsensen. — Ei vastinta suvahdeta,
Ei itsepuolustusta! Keisarinnan
Ylistettevse nimipseivse vän
Nyt armon sättä,

Ajoissa millisissse nyt elsemme?
Pitepi psellikko vertaisenansa
Halvinta mieste, jok' on rinnallän
Tapellut vän sodassa mittamassa,
Hyvaeile, seestepi ja helposti
Haenen pitepi vän, ja vätipi
Myos helppo'utta vasten itsensae.
Markoff! oletteko te reglementin
Mukahan vailla yhte nappia?
Ja Platoff! kunnian tohti kaulallanne
Jos sen ensemmin nseyttseisitte, muista
Kovinko paljo te eroisitte?
Tavattomatta voi! Jos pölkyistä?
Tekisi sotamiehise, ne totta
Paremmat semmoisia oisivat,
Jotk' eiveet konsanän osä totella.
Te nauratte? En naurua suvahda.
Te Kulneff, riemusilmsenen, mik' on
Ilonne sy? Se ehkae, ettse vasta

Parädista kasakillanne rahvän
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Piditte poissa? Oi "VVensejsen mä!
Nerosi oi' vakainen jserjestys
Ja poikis into itsesensse kielte;
Ei se nero ole kunehtuva. —

Te "VVolmar Paulovitsch, te j&tte tsenne,
Minua seurätte. Sanonen vielae:
Nyt Keisarinnan nimipseivse armon
On teille muille antava,"

Kun sai

Sen lausuneksi, täsen kabinettin
Potemkin laeksi, nuori ruhtinas
Jseleste kulki aivan fenetennse.

Ja kauvan kumpaiset olivat vaiti,
Potemkin ottomanille asettui
Ja pfensse antoi painua ksetensse,
Ja Wolmar Eenetonnse 6tti van.
Kun oi' kulunut kotvan aika noin,
Kohensihin Potemkin, tuimasti
Tereevsen kotka-silmsensse heen slrti
Nyt Wolmar ruhtinän ja lausui noin:
"Puhetta kapinoista kuilut 6n,
Sodasta varten jserjestystse, jolle
Perhe- ja valtakuntien menestys
On perustettuna, kysymys on
Sodasta vasten vanhempien vältä
Omassa massamme, Wensejsessse;
Tsemse asia liekko teille tuttu?"
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Ei eentenynnse nuori ruhtinas,
Lissesi vanha: "nuorukainen meidaen
Suvuista ensimseisistae, pilattu
Aikamme myrkyllisiltä? opilta
Jokaisen yhtearvoisudesta,
On unhottanut lapsen velvoisudet,
Sukunsa suren muistot mainiot,
On halvan vaimon nainut; tuo ha?pese
Ei teli' ö ennen tok tapahtununna;
Tuon nuorukaisen ehkä? tunnette?"

Noin lausui hsen; vastinta outtamatta
Täs mältunilla ä%nellse lissesi:

01' ruhtinas, ihane vanhempinsa;
Isaensse kuoltua peripi hsen
Hsenen isoista maista mutaman.
Hsen kaeypi mätän katsoman ja siellä?
Naekipi kohta nuoren orjattaren;
Ihanat kasvot, povi pulskea —<-

Kas, nuohan kaiketi ovat parhaimmat!
Hyvä?! hsen ottä tuon iloksehen,
Haenen myos ksetki, mihin? — ei ö tietty
Ja vuotta kaks kuluttäpi sen kanssa.
No, lultihin hsenen tok kyllsestyvsen
Ilohon tuohon, myos unehuksin
Koko iloasian vimen jsevaen,
Mut eipä? nin! Tulepi mfttamasti
Hovinsa ruhtinas, joka sodassa
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Oli jo virka-arvot ansainnut,
Muassän puolisonsa tuopi hsen,
Ketepse? Oi hsepite! — orjatarta.
Ei vielse ö asia julkaistava,
Sen esteevset sukunsa arvelukset,
Jur m&tamat tutut sen tuntevat.
Täs vuosia kulu ja, ruhtinan
Jaloa kunniatän kasvattaissa,
Seka-sikiot linnassän sikiveet
Hsepetse ei en& salata voida,
Se ilmesty myös ruhtinan emolle
Ja sserkepi hsenen jalo sydaentefen. —

Nyt, "VVolmar Paulovitseh, kuva on valmis,
Teos on totta ihmeteltsevse;
Kuvata itse taidatte, no onko
Teemse kuva'us luonnon mukainen?
Hsen viitasi nyt, ettse vastinetta
Hsen otteli, ja huoletonna täs
Nojasi pä?tensae ksettsensae vasten.

Kehoittamatta "VVolmar ruhtinas
Wihansa heitti vallalleen ja lausui:
"Mie tunnen ruhtinan, hsen linnan sai
Perise, linnan kanssa orjattaren,
Vai orjattaren, — orjattarena
Oli hsen kunne silmse ruhtinan
Hsenen tapasi, vän enä? ei sitten.
Mut ei haenen ihanat kasvonsa,
Ei puhkea povensa — ninkuin te
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Mun ruhtinan, varoitte — valmistanit
Vapauden hselle; hsen sydsemmen istse
Sydsemmelte sen sai, ja saipa vielse
Lisaeksi turvan luona mutaman
Jalosukuisen ruhtinattaren.
Kun sinae seurassa suloisessa
Hsen, rakastettuna, ylevsen hengen
Hedelmiae hyvise kasvanut,
Hsenen aviovaimoksensa otti
Herransa entinen: — se ruhtinas
Nyt seiso tessse, öttain tuomionsa.'

Puhinsa psettyi. Valtias Potemkin
Sanoiksi virkki huoletonna täs:
Jalon emonne murhe sä?littepi
Sydsente hellaen Keisarinnamme,
Jok' itse seiti on; hsen tahtöpi
Hsepeste sitse seitisenne passtee
Ett' ottä orjattaren niiniseksi;
Hsenen ylevse visautensa on
Hyvin havannut, ette valtakunta,
Lavea kuin Wensejse, on ko'ossa
Pidettevse siteillse vahvoilla,
Ja että? jos joku venj^pi niste

f Koko rakennus ratki turmeltu;
Hsen kauttani nyt tahtonsa julista:
Nyt, "VVolmar ruhtinas, on toimenne
Nyt jfiri tarpillinen Tomskissa;
Emonne mätänne sill'aikä hoitä
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Luvalla Keisarinnan. Laähdostsenne
Jo huoli on pidetty, rattahat
Ovat jo valmistetut Tomskissa
Te satte neuvon toimituksistanne.
Hyveesti jääkää!"

Wolmarin iholta
Veri karannut oi' ja tenkkaense
Potemkia haen hetken silmaeili,
Ja virkki vimen: "Teillä? valta on,
Vän mie ön mies ja ei mun ksey rukoilla.
On mfttama, joka rukoilla voisi
Mun istseni sekse omasta estäen,
Vän hsent' ei kiillä, heiteten hylyksi.
Hsenette, ruhtinas, viel' oisi kaks,
Jotk' ehkse saisivat rukoilla; mutta

■Issennimi ne tuskin taitavat
Sanoa vielse. Ruhtinas, mie teilte
Kysyn nyt vimeksi: kuletetänko
Mua elsevsense haudattavaksi,
Vai sänenko mie vielse mäilmassa
Omiani ikaense kohdata?"

Jaloinen ruhtinas Potemkin nousi
Ylos ja haentse käpaisi ksetehen
Ja virkki: ""VVolmar Paulovitsch, mie tunsin
Iseenne, vieressseni seisoi hsen
Jyryssse tappeluin; hsenenpse tautta

Mie tahtoisin keventae ylpesen
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Poikansa onnea kova. Mie tunnen

Ikuisen neuvon: tottele ja ota!
Sen annan teille, mut' en voi; hyvaesti!
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Koska tuossa haen epaeillen vip)>
Itsekiusäjana onnetonna,
Haeilytetty likutuksiltansa,
Paeivae laskeksen ja ilta nous§

Män ylitse rusko-sivillaensffi.

Mitkse vierasä?niset huminat,
Mitkae raivövaisten hurjat hudot
Kftluvat, Moskvvä, nyt rannallasi,
Wolmar ruhtinan tyvenehessse
Linnassa? Vai sillse lailla nuori
Puolisonsa huoliniko jftri
Rakka'uden ja elonsa ätto —

Paeivise, sydsemmen ensimseiste
Onnea, hseneste luopunutta?
Eltes tutki! Linna hallitsevat
Vierahat nyt Wolgalta, hsejyset
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Orjat, joita jö.r laehettsenynnse
On Natalia Feodoro\vna, nuoren
Ruhtinan ylevsen aeiti ylpi.

Mutta karkoitettu, turvatonna
Ol' Nadeschda raukka täs paennut
Matalahan syntymaemajänsa;
Onnen lahjoista haen korjatuksi
Sänut vän kaks pientä? poikaistansa.
Luonto oi' kevä?ks pukeutununnän,
Vän hsenen povessa kesti talvi;
Nyt hsen ksetki lehvikon pimentön
Huolensa, saman puron varrella,
Kussa visitoistavuotisena
Muinon hsen iloillen likkununna.

rannan nurmikolla
Nyt hsen istft, jftri kuin unessa,
Toisinän alaha paina pä?ten,
Väleata otsansa alentä,
Kunne täsen vallattomain riemuin
Humina hovista enna?ttepi,
Silloin hsen hersepi täsen, katso
Vasten ilmoa ja kuntelepi.

Kuitenkän ei huolta vän suloinen
Silmse ilmoita, myos pelkoakin.
Tiilen likuntoa lehvikossa
Saeiksehtepi hsen usein ja rastan
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Laulua helakka metsikossse.
Pois ete hsen tahtoisi paeta,
Vän ei henno nostattä sylinsae
Nukkunutta pientä? Igoria,
Nukkunutta kaukana emonsa
Huolista ja nite tok lsehellse;
Vielse toinen poikanen iloinen
Perhoja ajäpi rannikolla.

Noin hsen vip^; mistee murhe hsellse ?

Ompi tullut tuommonen sanoma:
"Sie, jok' oppinunna 6t suruja
Kantaman valittamatta, muita
Lohduttäksesi jur itse jasmren
Lohdutukseta, oi ruhtinatar,

i
iNinkuin pyhae kaikilta halattu,
Sie enä? et sä ilomme olla;
Hsejyt haukat kyhkyste ajavat,
Pois ehaete, tellse ompi Dmitri,
Puolisosi veikko vseijyvseinen."
Viel' on kerran tahtonut Nadeschda
Jä?hyvsestise sanella noille
Rakkaille aekinpse kulunehen
Lapsutensa muisto-mantereille.

Pa?ivse painu, hahmot pitkistyvset;
Oi, vselissse puiden varjo muita
Mustempi nsekypi, laehestypi;
Dmitri on se. — Silmaensae tulinen
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On jo sälihin tavannut; voitto
Houkuttäpi, nytpä? palkittavat
Ovat vuosien monien julmat
Hengen ridat, kurjat houra'ukset,
Synkset pseivset, yot lepoa vailla.
Nyt vivahus vän, ja enna?ttenyt
Ompi heen perille pyrityille.
Mutta, kaspa ihmettä?! ihonsa
Muttupi; hsen pili ja epseile,
Kun Nadeschdan kasvoja neekipi.
Tuo kuva, ah kuink' on yhdenlainen
Mutta kuitenkin erinsekoinen
Kuin se kuva, joka silmsehaensse
Kerran tarttui laehtemsettemsesti;
Orjatartän etsi ha?n, suloista
Rusunkalttaista nopita neito,
Mutta teytä? välistunin seidin,
Jok' on aikasin vakautununna
Toimessa elsemaen, kirkastunna
Noytyden, suruin ja huolten alla.
Kappas Dmitriä?, miten epseili!
Vallat synkeset nyt ritelevset
Rinnassän, haenen piteeko vielse
Vipyse vai astua etehen.

Koska tuossa hsen epaeillen vipt,
Itsekiusäjana onnetonna,
Hseitytetty likutuksiltansa,
Pseivse laskeksen ja ilta nousi
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Män ylitse rusko-stvillsensse;
Ja verensse kuohunnan vselissae
Köli hsen nyt jftri kuin etselte
Hiljaisen ja vienon henki-äänen:
Dmitri, kas, jo luonnon lepo-aika
Joutu; rauhan, unen, unhotuksen
Lieto valta varsin valmistupi.
Rauennilla i&nellse jo lintu
Houkuttä toveriän kotihin,
Tulelle vän metsae supsuttäpi
Jsehyvsestiaen ja tai vahalta
Iltakaste kukkavuotehille
Laskekse. Oi, Dmitri, koska rauha
Mä ja taivas tahtovat, sydaemmes
Miksi riehö ratki rauhatonna?"

Noita köli hsen, samoin kuin altoin
Kuohunnan veelissse purjehtia
Män jsetetyn rannikolta vielse
Killi paimen-sarven loppusoinnot,
Ja ha?n huokaili, ja mahan sirte
Silmsensse, ik&n kuin hsepeseisi,
Kunne täs herseveet raivo'uden
Henget, ja hsen heidsen houkutukset
Mielesssensse noin selittelepi:
"Dmitri, arka, sseiksehdytk© illan
Hiljaisutta, vaiko orvon vaimon
Kalvakkaita kasvoja, oletko
Vuosia sie kamppaillunna, ette
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Voiton hetkenä? jur horjahtaisit?
Nouse, valhe vän sinua pilkka!
Mika? on lepo? Se myrsky-ilmain
Hetkehinen helpoitus vän ompi.
Tahdotko sie sääliä?, sopia,
Kaikkia myös unhotta? Oi, Dmitri!
Taivässa ja haudassa on rauha,
Malla viha veljien vselissse." —

Mietittyee noin ylös hsen katso
Ninkuin oisi peetes vahvistunna.
Sattumanko, vai viattomuden
Hoitajan tekö haen nyt havaitsi?
jEidin silmi-linalla nyt pyhki
Aivan nyt ik-aen isompi poika
Nukkuvaisen veljensse kasvoilta
Kynelin ja hiljaisesti kieltää
iEiti&n enaemmin itkemseste.
Kauhistuen kasvojansa krentä?
Veljensse vihäja pois, ohitse
Ompi voiton hetki täs, ja hsenen
Tseyty rohkeuttansa vahvistella.
Pois hsen hipi, ninkuin vihollisten
Valtain pilkkana hsen täällse oisi,
Tahto metssen synkeydessse jonkun
Hetken huokua, ja satuansa
Voitetuksi syommensa? rajua
Vastotusta täs pala'utua.
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Tuskin nin ete oli hsen paessyt,
Ettse ei enfe puron sohina,
Josta vasta lseksi, kölununna
Illan hiljaisödessa, kun täsen
Toinen nasky, outtamaton ha?lle,
Ilmestypi metssen synkeydessae.

Kalliolla sammaltunehella
Istui ukko vanha, sauva kseissae,
01' kun ois hakattu kalliosta.
Na?ytti ninkuin ptettsenyt hsen oisi
Eipae vän sen paeivsen matka, mutta
Myos elonsa pitksen vaelluksen;
Vaivalla hsen vasten tulevaista
Nosti silmaensse ja lausui: "Vieras,
Veikko, näpuri, sie, jonka siimaa
Kuolion varjo vielse ei sokaise,
Ninkuin mun, sano, oletko nsehnyt
Naeillse seuduin vaimoa, ylevsen
Ruhtinamme lempeä, suloista,
Oi vän onnetonta, puolisota?
Kauvan hsent' ön turhan etsinynnse,
Voiman on ja paeivaeni kulunut;
Naeitko hsenen, ninpse nyt kuleta
Hsenen luo minua kuolevaista,
Jonka sydsen nyt levottomasti
Vime-kertoja sykaehtelipi."

Ukko lausui noin, ja Dmitri tunte
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Veljen linnan vartian, hsen tunti
VVladimirin, kohta hattuansa
Psehsen painaen syvsehsen, ettei
Hsentse tunnettaisi, noin sanöpi:
Ukko, onko sunkin tunnollasi
Kuorma, joka katkeraksi sättä
Elsemaen ja kuoleman? Sie etsit
Ruhtinasi puolisota; minkse
Hselle sallitun rikoksen tehden
Tahdot kerjsete hsenelte armo?"

Vielse vimeisillse voimillansa
Nousi ukko nyt sekin ja lausui:
"Vieras, lienenko mie villipedon
Hähmoks murtunut, kun noin kyseeset?
Vän sie vieras öt, et hsentse naehnyt,
Etkse tiennyt, ette murhapedon
Vertainen vän hsentse vastan voisi
Rikkoa. — Tok' ompi rikkonunna
Vanhukainen, vaikk' ei vasten hsentse.
Kummia olen mie nsehnyt, köllut;
Naehnyt rahtinani puolison ma
Linnastän ajettavan omasta,
Kseskyste anoppi-muorin. Köles!
Kahden pienen poikaisensa kanssa,
Toinen oikissa ka?dessae, toinen
Vasemmassa, ääneti heen lseksi
Onnensa isosta koista, lseksi
Autiohon syntymsemajänsa.
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Ei kukan ö hsenen itkö naehnyt,
Ei valitustansa köllut; muita
Lohduttäksensa hsen vän elaepi,
Ninkuin enkeli; ei heente koske
Oman maisen onnen vaihetukset.
Köles vielse! Ei hsen puolisonsa
iEitise rukouksillansa voinut
Leehestyee, siellse Dmitri Löytyi,
Haen, se julma vainoja, jok' otti
Sälistän. — Minunpa silmsen itki
Haenen puolesta ja höliltani
Leeksivset rukoukset, joita jöri
Hsen ei itse sänunna rukoilla.
Painettu suruilta, vanhudelta,
Lseksin linnalle varrella Wolgan
Luo jalon Natalia Feodorownan.
Portti oi' sulettu, ei sissehaen
Laskettu nyt vanha palveljata;
Yot ja pa?ivset ulkona oleksin
Taivahan katoksen alla, joskus
Sädaksin ruhtinatarta nsehdse.
Vimen hsen nsekyi, madon tavalla
Tuhkassa matelin mie sen ylpen
Jalkain jörehen, armahtamista
Kerjeeten mun rakkän rahtinani
Puolisolle seka? lapsillensa. —

Vastineks minua ruoskitettin
Orjilla hsejyillse, kunne vimen
Pois ajettin. Koska noin hylsetty,
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Pieksetty, sseretty, entiseste
Koistani mie lseksin, syommeheni
Hirmuinen vihan tuli nyt syttyi;
Seuduissa, joiss' oli rauha muinon,
Hösin kurja kostoa, kirousta,
Hiisin: Voi Natalia Feodorowna,
Voi sua, jok' ylpeydessä? riehut
Raivosti omä lihasi vasten!
Olkön lentmetein ja yksinseinen
Sun elosi, elkön lastenlasten
Hyvseillys ilauttako sinua,
Ja kun kuolemas, halattu, joutö,
Suljetkohon silloin silmisesi
Palkatut ksedet sun orjajoukkos!
Muistin myöskin rahtinani velje,
Dmitrise, jok' ompi sy rikoksen,
Ja mie hösin — Vieras, hsemmsestytpse
Köllessas vihan sanoja na?ite:
Voipa, voi, kirottu kaksinkerroin
Olkohon sie julma Dmitri, jonka
Hirmuinen kate'us matkan sätti
Kaiken tuon pahöden! Hedelmsetein
Kukka olkohon se siunaus, jonka
Mie usein sanoin sinun ylitses
Kun viattomana lasna vielse
Mun sylissseni kisailit muinon.
Ratki rauhatonna, toivotonna,
Koditonna, kaivattu sydsemmes
Köermehilte tseytynet ehsettse
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P^ntesi rajan, joka sinua
Pakene, tai tavattaissa joskus,
Potkasi sua pahoin takasi!
Noin mie husin. — Velje ön vihannut
Ettse ön vihannut, tuo rikoksen'
Tuntoani vaiva, tahdon kuolla
Rauh ai lisna,"

Hsemmsestynnse seisoi
Dmitri ruhtinas, ja ukko jatkoi:
"Sie, joka elon makeutta ehkse
Vän öt maistanunna, jospa möttö
Onnesi ja huolten taikka vihan
Koi sydsentses syopi, silloin etsi
Hsentae vän, jota mie turhan etsein.
Monet myrskyt hsen asettanunna
On, parantanut monet kivutkin,
Ja monen kipeaen omantunnon
Kuormat ottanut sydsemellensse;
Miekin, jos haenen tavannut öisin,
Öisin oppinut unhottamahan,
Oppinunna antiks antamahan,
Rauhallisna nukkuva olisin."

Vanhus vaikeni; ja kotvan kesti
Haudan hiljaisus kamala sinse.
Vihdoin nousi Dmitri ja ksetinsae
Otti vanhuksen kseden ja virkki:
"No, minua seura, mie sinua
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Sätan, sekae tien sinulle neuvon.
Kun tapat haettavasi, haelle
Heite terve'yksen sättajaltas,
Lausu noin: temaen puron varrella
Nseille kukkaisille Dmitrin haukka
Kuoli jör oman ksetensa? kautta,
Kun se yllytetty pyti ryoste
Kyhkylseiste veljensse. Ja koska
Vaimo hsemmsesty nimeste Dmitrin,
Virka noin: Oi vaimo, Dmitrin voima
On jo murrettu, hsen tytfleehsesti
Vän minua sätti tsenne, sätti
Rauhan, itse ollen rauhatonna."

Tuon sanottuän ja ennsetteen
Luo Nadeschdan, &netennse jsetti
Vanhuksen, pakeni pois etehse
Kuin kamala hahmo, ja katosi
Teille tuiki tuntemattomille.



Ybdeksaennes Laulu.

Oi mik' autus, ettae täitä
Neuvoa jokaista, kaikki korjaella,
Ja nerolla vän sydaemmen
Sada pienen rauhallisen kukkatarhan

Vallan mainio emo Wena?jsen kansan,
Keisarinna Katarina,
Ruhtinattaren Natalia Feodorovenan
VVolga virran viereisessä?
Linnassa isossa varsin valkeassa
Oli kerran yopynynna?.

Ämu oi', kesseinen pseivse loisti kaunis
Maiden, virran vein ylitse;
Jalo Keisarinna kirkastettu seisoi
Aukeassa akkunassa,
Rinnallän, vän loitompana, ruhtinatar
Seisoi, mutta vieressaensse
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Suljetussa akkunassa oi' Potemkin
Ruhtinas, se Kriminniemen
Mainio kukistaja, seka? Bestuscheff
Kreivi, vanha amiräli.

Vaiti oltin kunnes suri Keisarinna
Hellsemielin noin nimesi:
"Minkee katsen, kaunihin, totisen keksin!
Tuossa vähterpöt ikuiset,
Tuossa virta viljaisilla rannikoillän,
Kummut, laksot loitompana!
Varmahan asupi kansa onnellinen
Noissa kartanoissa, jotka
Valkeina, punaisina, sinisnae, jöri
Karvoissa "Wena?jsen vallan,
Tuolla vselkkyvset vselissae lehtipuiden.
Olkohon sinulle kttos,
Sie Natalia Feodorovraa, kun sie hoidat
iEidin huolella hyvsellae
Lapsiani "VVolga-virran rantamailla!"
Noin hsen lausui ja ksetensse
Antoi helleydellse ruhtinattarelle.

Linnan jalo haltiatar
Noyrsesti sen kaette söteli ja lausui:
"Oi, mun kallis Keisarinnan,
Helppo huoleni on ollut, viljelisen
Huoli vän, joka ei vaiva,
Koska aurinko ylhseinen lakkämatta
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Lsemminte suloista laina."
Noin hsen lausui. Täs hymyillen helleydelke
Keisarinna noin nimesi:
"Ön usehin kittenynnse niden onni,
Jotka vallitsevat pientae
Valtakunta, aluetta vän paeteistse,
Jota valpas siima? voipi
Kaikin puolin tarkimmite silmaeellse.
Oi mik' autös, ettse täitä
Neuvoa jokaista, kaikki korjaella,
Ja nerolla vän sydsemmen
Sada pienen rauhallisen kukkatarhan!
Te, Potemkin, jonka neuvo
On vakainen, neuvokäpa, kuinka täitä
Katarina kaikin-puolin
Sada myös "VVensejsen mätä nin somaksi,
Viljaiseksi myös, kuin seutu

Tsell' on VVolgan varrella viherisellse ?"

Tuohon ruhtinas Potemkin,
Päätensse jalo kumartaen syvaehsen,
Silmse luotu Keisarinnan, —

Vastasi toden ja leikin lausehilla:
Yhden neuvon vän mie tunnen,
Tulkohon se kseytetyksi, neuvo ompi
Keisarinnamme ylevse
Kallis kaikille elsek^n vielse kauvan."

Tuolle vastinille hetken
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Naurahteli Keisarinna, mutta kohta
Möttui täsen hella? nauru
Toimeksi, ja huokaillen haen noin nimesi
"Vaimo ön mie, vaimon voima
Vän on mulla; miehen kunto vänpa voisi
Taete &retente vältä
Muodosta soveliäks, VVeneejsen mätä
Kunnian kirkkauten kohentä.
Söri Petter, jospa hengellseni voisin
Haudasta sinua osta!
Te Bestuscheff, vanha sota-kumppalinsa,
Muisto hsenen ajoistansa,
Varmahan kerallani te kuolisitte
Voiton semmoisen edeste?"

Sihen vanha sankari nyt kynelsilmin
Vastasi sanoilla noilla:
"Keisarinna, telia? paellse talvisella
Henkese en taida osta
Ainoaksi hetkiseksi Petterille;
Taitaisinko, tuossa ois hsen
Esssenne, sanoisi: jalo tyttereni,
Sun on valta, mie lep&n jo:
Petteri WenseJBete rakastanunna
Ei ensemmin ö kuin siekin,
Ja neronsa oli rakkaudessansa."

Keisarinna Katarina,
Mainio emo "VVeneejsen, silmaehsensse
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Sai nyt riemu-kyneleisen;
Virkki noin: "Tsen' ämuna ön onnellinen
Tahdon nsehdse muiden onni.
Ruhtinas Potemkin, kseskekae ksesille
Vaunujamme, nyt halajan
Kseydae noita kaunihita kartanoita
Tuolla katsoman etellse."

Tuosta heemmsestyi kovasti ruhtinatar
Vastasi myos joutusasti:
"Kallis Keisarinna, tiet kovin kapeat
Juoksevat ylitse peitoin,
Vaunuilla ei varata ksey tulla tuonne
Pienoisen kyisen perille.
Sy on mun, jos arvannut halunne öisin,
Tie olisi nyt levimpi."

Keisarinna naurusuin nyt vän saneli:
Sit' ei haitta ö, Natalia!

Koska, ninkuin tä?llse, luonto on ihana
Kaikin puolin ympaerillsen,
Astun mielellaeni, kseyskelen useinpa
Matkoja pitempiaekin.
Lsekksem, lsekkaem!

Ruhtinatar polviansa
Notkisti ja noin rukoili:
"Armas Keisarinna, valitkäpa möta
Huvitusta; ämu-usma
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Tuskin on kadonnut, tölen tuima henki
Terveytenne turmelepi.
Mun ruko'uksen miljönat yhdistyvaet,
Köle meitse armossasi!

Keisarinna lohduttaen sihen lausui:
"Huoletonna ö, Natalia!
Taemmoistae suloista ilma Pieterissse
Harvoin on minulle suotu.
Nouskäm, lsekksemme! emsentejseni meille
Tien on neuvova nopisti."

Sen sanottuän oli heti haen valmis,
Hsentse seurais aenetennse
Ruhtinatar, seka? ruhtinas Potemkin
Ja Bestuscheff, vanha kreivi.

Tuon kapean, pitksen tien lopulla, peitoin
Viljankantavin vaelissae,
Kumpu oi', jok' esti kulkijata keksimseste
Pöt ja kartanot. Kun vihdoin
Keisarinna pääsi kummun kukkulalle,
Keksi hsen kyisen laehellee,
Ei majoja, vän somin majoin kuvia
Vättehille mälatuita,

Lseksi noita katsoman, takana niden
01' vän nurmi-hokkelise,
Akkunattomia aivan autioita
Juri kuin pesaet petojen.
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Peitetyn vihan sumulla hölillansa,
Silmsellse ssedehtivsellse,
Välenevän ruhtinattarin haen kansin,
Sai sanoiksi nyt koviksi:
"Ken on mälannut neemset majat, ihanat
Katseltavat loitommalta?
Mun hovi-teaterille hankittava
On hyvse tekise noiden.
Mutta, ruhtinatar, ken asöpi nseissse
Mokissse koristetuissa ?

Ihmeksien ön mie rahvasta iloista
Neeillee seuduin kaivannunna.
Onko tä?llse rahvahan tapa paeta
Kun tulipi valtiatar?"

Noin hsen lausui. Ruhtinatar vastämahan
01' ruveta, Keisarinna
Antoipa Potemkille ksetensae sinse
Ja palautuman rupesi.

vftnetennse nyt vaeltelivat hetken
Mutta vän lyhyen hetken,
Kunnes Keisarinna keksi tien ohella
Kukkapehkon kukkivaisen,
Ja sanoi: "Bestuscheff, vanha ystsevseni
Antakäpa kukka mulle?"

Ruhtinatar pehkolle sekin ehaetti,
Taitti rösun kaunihimman,
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Vanha sankari hitästi haente seurais,
Taitti toisen minkae sattui.

Keisarinna otti lahjat kumpasilta,
Kitti kumpasia myaskin,
Mutta ruhtinattaren kukan ha?n antoi
Nyt Potemkille, pitaeen
Vän Bestuscheffln, ja lausui: suokä antiks
Mun emsenten, ette tuhlän
Lahjojanne, vän mie kukkia rakastan,
Ystevilleni mie annan
Mielella?ni, ninkuin heiltse myos otankin,
Kaikki, joll' on itsesssensse
Arvonsa, ja jonka ulko-puoli kaunistettu
Ei ole petollisesti."

vEnetenna? oltihin ja hnnän tultin;
Nj't sen portilta ilolla
Rienti ihmis-joukko juhla-vättehissa,
Ruhtinattaren kaeskyste.
Rahvas-parvi tseytti tien molemmat puolet,
Kalvit, kftntunehet hahmot
Notkistivat polvensa ja tiete pitkin
Kukkia hajoittelivat.
Keisarinna katsoi tien molemmat puolet,
Katsoi nuoret, katsoi vanhat,
Vimen seisahtui hsen majestetillisna?
Rahvän keskehen ja lausui:
"Ruhtinatar, mie halajan muiston heittä
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Kseynnosteni linnassanne;
Puolestani tutkikäpa rahvastanne,
Mite tahto, tarvitsipi."

Ruhtinatar köli kseskyn, korkealla
/Enellse samassa virkki:
"Lapseni, jos huolen' teistse kaikkin kohtin
Ei ole ulottununna,
Nin on suotu sille, ku etin tulipi,
Ilmoitta mite hsen tahto."
Ei kukan etehen tullut tahtomahan,
Putostän julistamahan.
Polvillän ja vaiti rahvas oi', epseillen
Toinen toista katsasteli.

Vimen joukossa jaloillin nousi ukko,
Sata-vuotinen ja outo,
Paljas oli p&nsse, vyohon asti rippui
Partansa hopinnsekoinen;
Ruhtinatartän Isehestyi haen ja lausui
Kuolion toimella lujalla:
"Valtiatar, ei kukat elaete, leip&
Anna meille, me isomme!"
Ruhtinatar hsemmsestyi nyt, vän sanoiksi
Virkki söri Keisarinna:
"Tuon ikuisen miehen Petterin ajoista
Heiten halttönne, Bestuscheff,
Te, Potemkin, laitatte tapahtumahan
Tahtonsa, ninkuin lupaisin."
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Sen sanottuän haen linnan pihan joutui.
Tuolla muista loitompana
Seisoi vaimo, kaunis vaikka huolten vaiva
01' valaissut kasvojansa.
Lasta kaks piti hsen kseisssen, poikalasta
Vienoa, kukannsekoiste,
Hsenen kirkastetun silmsen kyneleissse
Kiiti hiljainen ruko'us.

Keisarinna likutuksella sydsemmen
Katsahti rukoilevaista,
Seisahtui ja sirti ruhtinattarehen
Silmaensse kysyilevseisen.

Ruhtinatar keksi tuon ja helleydellse
Virkki tuntemattomalle:
"Lausu, vieras, sie, jot' en ö ennen naehnyt,
Jos jotakin tahtoisitte!
Jos on pute kasvonne valaissut, nin on
Keisa rinna auttavainen."

Tuohon juri senellae vapisevalla
Vastaeli tuntematon:

Ruhtinatar, antaman, ei pytsemseheen
Ön mie tessse vaimo raukka:
Kauttanne oli orjattarelle suotu
Jotkut onnelliset vuodet,
Mik' on hsellse, kaksi poika, nyt haen tarjö
Pseteiseksi palkinnoksi.
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Oi, toverini jalo emo, verenne
Armost' ottakä takasi!
Koyhse, turvaton, hylsetty ön, en taida
Kasvattä mie ruhtinoita,"

Noin Nadeschda; vän vihalla julkisella
Lausui ruhtinatar täsen:
"Eltes usko, Keisarinna, tuon loruja,
Paeste sukumme hsepiste,
Pettejse hsejy haen on sikioinensee
Rakkaudesta kielletystse."

T^neydellse Keisarinna Katarina
Könteli puhetta tuota,
Virkki vimen: "ruhtinatar, ihmetellen
Keksin kuvaillus tapanne:
Autio-majoja, nselksen nsentyneite
Hahmoja koreiksi satte,
Ja tsetse ihanata, puhdasta vaimo
Parjättepa vän pahasti."

Sen sanottuän, rukoilevaisen puolin
Loi hsen silmsensse suloisen,
Lausuen: "ei tuommosta emoisen lahja
Hyljeete jokainen voisi.
Tahdotteko Keisarinnallenne antä
Kaunihita poikianne?"

Kyneleihin hukkuvat Nadeschdan silmset
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Itku &nensae tukautti,
Vän ksesilten, pienoisien hartioille
Lasketuilla, kumpaisia
Lykksesi haen hiljoin vasten Keisarinna,
Vastaten tavalla sillse.

Keisarinna, itse seiti, seitin lahjan
Otti vastan helleydellse,
Ja silitteen vsehseisten lasten tukka
Noin haen virkki antajalle:
"Eipä? ota Katarina antimia
Vasta-lahjä antamatta,
Sis, hyvä? tyter, nimite minkae tahdot.
Ette veikan' saisin maksa."

Riemu-k^nel kiiti silmsessse Nadeschdan
Väli muotonsa punastui,
Ja, kaetensse pannen ristin, polvillensa
Sihen lankesi ja lausui:
"Jos rukous on mulle suotu, Keisarinna
Armollinen, anna täsen
Nseiden pienoisten isse minulle, heidaen
Orvolle emo-paralle!"

Keisarinna hellsesti hymyillen lausui:
"Vädittepa varsin paljon,
Ruhtinasta vallan kölusata kahden
Poika-ruhtinain edeste.
Ruhtinattareni, teidsen vielse taeyty
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Lunastustanne lissete,
Tseyty itsenne minulle myoskin antä
Helline sydaeminenne."
Sen sanoi, ja vastinta odottamatta
Sai ksetin rukoilevaista.

Hsemmsestyipae linnan uljas haltiatar,
01' Potemkin ja Bestuscheff
iEnetennae, rahvas vän ilo-huminan
Hiljaisen pihalla nosti.

Vallan mainio emo "VVensejaen kansan,
Keisarinna Katarina,
Köensihin vapasukuista seurahansa
Kohden noilla lausehilla:
Herrat, nyt valmistakä mun lsehteeeni;
Kosk' on seurani lisseynnyt
En sä vaivata emsenteni ensemmin,
Ja Moskwän halun pitepi.
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