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Sawon jääkäri.

Jäsenet:

Pllflllli Tähtinen, kartanon omistaja.
Anna, hänen tyttärensä.
Maiju, Paroni Tähtisen palwelus-tyttö.
Pastori Kiminen.
Kllllllo, hanen weljensll, Sawon jäälciri,
Klllllstlljll'NN«.
Sanni, hänen tyttärensä.

Tapaus: Samassa 1808.

Onstmmämen Miiytös.

Paroni Tähtisen sali. Huone-kalut uhkeat. Eräällä pöydällä
piippuja ja tupakkaa. Anna istuu sohivassa, pieni kirja helmassa,
ja Paroni kulkee laattinlla.

Ensimmäinen tchtlliis.
Paroni. Anna.

Paroni. Tuo kirkkoherran apufainen käy täällä aina
harwemmin, häntä ei näe eniiän muualla kuin kirkossa, eikä
hänen meljensä Kaarlokaan ole täällä ollut moneen päiiväiin.

Anna (iloisesti). Ah! isiini kllipaa häntä, etkä tuo ih-
mettä otettaan, sillä Kaarlon seura on kaikille hupainen; hän
on jafo-lunteinen mies — ja —
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Paroni. Soh, soh, piisaa jo — kyllä siinä jo oli
kyllin nuorukaisen kiitokseksi. Tuo yli-opistolaincu on lamal-
lansa kelpo mies ja kylläkin sopima opettamaan pappilan
kaswawill «vesoja; osaa samati kuin meljensiittin käyttää it-
seänsä simistyneitten lailla, jonka ivuoksi olenkin halusta
nähnyt heitä seurassamme, olletillin koska tiedän, että tyttä-
reni muistaa olemansa mapaa-sukuisen neidon, muistaa, mikä
croitus on hänen ja halpa-siiätyisen nuorukaisen «välillä.

Anna. Hm — kun Pastorin kanssa juttelen, muistuu
mieleeni net hywiit opetukset ja neuivot, jotka olen häneltä
saanut, ja minä tahtoisin häntä kuunnella piiiwiit pitkät,
maan kun Kaarlon kanssa juttelen kukkasista, linnuista,
tiihli-taiwaastll ja kaikesta, mitä maailmassa on suloisinta,
silloin tunnen, että olemme marsin yhtäläiset, sekä ett'ei ke-
nenkään seurassa päimäni niin hupaisesti kulu kuin hänen.

Paroni (erikseen). Tumattoman lämpimät sanat —

hm, rakkauden enteitä — mutta jos hänellä on minun luon-
toni, moi hän tuosta rakkaudestaan luopua, kun hän sen tar-
peelliseksi hllivllitsce — (Annalle). Annaseni, minä luulin
saattamani sinua kaikesta maarasta parahilen säilyttää täällä
sydänmaassa näinä sotaisina aikoina, mutta pelkäänpä, että
olenkin mienyt sinua maaraan. (Katselee tarkasti Annaan).

Anna. Mikäpä tuo «vaara olisi?
Paroni. Hm, — jasoo, sinä tahtoisit sen tuulla —

noh niin — paras onkin — minä pellään, että olet rakas-
tunut — Kaarloon —

Anna («vakaasti). Niin olenkin, isäni, ja Kaarlo ra-
kastaa myöskin minua, ja Pastori, joka isällisellä hellyydellä
huolta on pitänyt «veljestään, on komin iloinen siitä, että
saa minun sisareksensa.

Paroni. Anna, Anna! näin pitkälle en luullut asiain
joutuneen — minä olen ollut sokea — Oi sydiin-käpyseni!
minä en ofisi suonut sinun joutuman semmoiseen taisteluun,
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johonka nyt olet tulewa, sillä tiedä, että ainokaista tytärtäni
en minä anna kencllettään muulle, paitsi sille, jonka nimeä
polweslll poliveen on kunnioituksella mainittu. Wapaa-sului-
sen kauniisti kajahtama nimi pitää ofeman hänellä, jota tyt-
täreni omaksensa saa.

Anna. Kunnioituksella maiuittu nimi, puhdas maine
— siihen minäkin Panen armoa — ja sehän on Kaarlollakin
— maan luo nimen kauuis taitu — oi isäni, mitä on se —

lasten toru — uswa-tuwa, joka tyhjään rautee! multa sy-
dammen ylemyys — siinä se, jota taitti ivoittaa.

Paroni. Sydammen ylewyys kaikki woitlaa, toden sa-
noit — ja sillä, jolle tyttäreni annan, pitää olla maine —

nimi — josta heti tietää, että sen omistajalla on nuot omai-
suudet. Lapseni! ei ote yksikään Tähtiuen säästänyt itseänsä,
kun taistelu-tanterelle häntä on kutsuttu, entä myöskään luule,
että neiti Tähtinen epäilee, mitä hänen tulee tehdä, luu isänsä
häntä maata taistelemaan oman itsensä kanssa; ivaatii, etfci
hän eniiän mene tuon rakasteltunsa näkymiin.

Anna (rukoillen). Oi isäni —

Paroni. Minä jätön sinun tätä asiaa miettimään ja
loimon, että tyttäreni un isällensä kuuliainen, kuten ainakin.
(Antaa Annalle kätensä suudeltamalsi). Hymästi tyttöseni! (Me-
nee kamariinsa).

Toinen tohtaus.
Anna sitten Maiju.

Anna (yksin). Oi toki! Kosta, kosta on tuo siiiily-
eroilus tasoitettu — sutu-yfpeys poistuma? Ah! sitsi on
monta sydäntä säilynyt — ja tuinta käynee minun
— Ennen lapsena ollessani, kun isäni jolloinkin rankaisi mi-
nua jostakin ilscwllllllisuudeStllni, koetteli hän tottcleivai-
suuttllni sillä, että käski minua suutelemaan kättänsä, kun
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se minua oli rangaissut. — Ah! — silloin oli luo helppo
tehtäwii, maan nyt — oi kuinka katkeraa! (Maiju tulee
sisälle).

Maiju. Tässä, Anna neiti, on teidän tryykiitlyjii
maatiettänne, eitviitkö ole sileitä ja kiiltäwiä?

Anna (ajatuksissaan). Owat.
Maiju. Ettehän, neiti kulta, niitä katsottaan. Minä

panin tärkin sekaan oikein ranskan saippuaa ja maltoista
mahaa, ja siitäpä kiilto tuli — mutta, armollinen neito, ette-
hän te yhtään kuufettaetn minua — ah! kyllä minä syyn
tiedän — tiedän, miksi ette kuule — jos main uskaltaisinsanoa —

Anna. Oh, mitä nyt sitten, Maiju rukka, olet tietii-
tvinäsi? puhu, puhu wain, lapsi.

Maiju. Neiti hywii, te ajattelette sulhasia
Pappilan Penttu sanoi minulle, että heidän nuori maisteri
on neiti Annan sulhanen — „mutta älä siitä main mitään
tvirttaa," sanoi Penttu — enkä olcttaan mitään puhunut, en-
nen tuin nyt ivasta tässä. Penttu sanoi: „ Maisteri", mutta
minä «vastasin heti: et sinä ottein tiedä, Pastori se on.

Anna (naurahtaen). Noh miksi tuulet Pastorin sulha-
sekseni?

Maiju. Pastorihan nyt muuttaa kappalaisen-tilallensa
syntymä-tienoillcen tuonne Oulun lähelle ja tnrmitsee siis
emäntää.

Anna. Mutta entä jos minä pitäisin enemmän hänen
Veljestään? —

Maiju. Ei, armollinen neito, kyllä sen werratt ym-
märrän — Pastorihan saarnaakin — ja Pastori saa suuren
talon, jossa on paljo lehmiä, hemosia ja kaikkia.

Anna. Jättäisitkö sinä Pentin, jos jotu, jolla on kar-
jaa, tahtoisi sinua omakseen? —
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Maiju (ajattelee). Hm — en suinkaan —me olemme
köyhät molemmat, mutta toista on ylhäisten — ne tartuit»
sewat rikkautta. (Menee akkunan luo).

Anna (itsekseen). Ah, Maiju on ehkä oikeassa — mei-
käläiset usein myyivät sydiimmensä nimeen, armoon taikka
rikkauteen — maan niin ei Anna Tähtinen.

Maiju. Woi armasten aika! nyt tufee sulhaset, täy-
tyy rientää poijes; ja Maisteri on ruiuennut sotamieheksi,
koska näkyy oleman Sawon-jäätäiin uniivormussa.

Anna. Mitäs sanot! (Katsahtaa ulos akkunasta ja
sanoo erikseen). Ah, Kaarloni, kuinka jalo, ja minä moisin
unohtaa hänen — en ikänä — mutta moi, nyt en saa häntä
nähdä. (Ääneensä). Maiju, riennä sanomaan Paronille,
että tänne tulee mieraita, sano myöskin, että neiti Anna ei
moi hywin.

Maiju. Kyllä, neiti hyivii! (Rientää Paronin kama-
riin oikealle puolen, ja Anna wnsemmalle omaan kamariinsa).

Kolmas tohtans.
Maiju, Pastori, Kaarto sitten Paroni.

(Maiju tulee Paronin kamarista, «vieraat ulko-o«vest« sisälle,
Kaarlo puettuna Samou-Mtärin unimormuun).

Maiju (kumartaa). Istuketatte, Paroni tulee kohta.
Kaarlo. Onko neiti Anna kotosella ja kuinka hän

moi?
Maiju. Hywin wain, hän meni ivastakaan kamariinsa

ja käski minun sanoa, etfei hän moi hywin.
Pastori. Kuinka, hywin sanoit sinä, ja toki käski hän

sanoa, ettei hän moi hymin.
Maiju. Niin — kyllä hän tässä termennä oli —

(Erikseen). Mitä nyt sanoa töpsiihytin! kuinka tästä nyt set-



8

Wille tulen. (Ääneensä). Kaarlo Maisteri eli Wimtritti —

taikka Luuknantti kysyi niin paljon yht'aikaa, että menin
marsin selasin mastauksissani — maan sopiihan sitä joskus
olla kipeänä, waitt'ei oletkaan, ja terlvennä, «vaikka sydäntä
särkee. (Kumartaa ja puikahtaa ulos omesta).

Kaarlo. Mikähän Annan lienee — täällä on jotakin
tapahtunut — (Paroni tulee) mutta tuossahan Paroni.

Paroni. Hywää päilviiä! istukaatte. Hupaista, että
tulitte, olenpa kauan ketiivannut teitä. (Osoittaa pöydällä ole-
mia piippuja). Olkaatte hywiit, tupetkoitkaa »vähäsen.

Pastori (kumartaa ja ottaa piipun). Paroni hyivii,
minulla on ollut erittäin paljo toimia, sillä, kuten tiedätte,
olen saanut kotiticnoillemi lappalaisen-tilan, johonka minun
nyt tulee muuttaa, ja meljeni tässä on, kuten näette, rumen-
nut isänmaan suojelluksi.

Paroni (Kaarlon käteen tarttuen). Wlli niin, minä en
huomannut, että olitte unimormussa. — Se on oikein —

tuommoinen päätös ansaitsee kunnioitusta, sillä isänmaa tar-
tuitsee suojelioita; lvielä itsefkin riiviin menisin, jollei ikäni
olisi minua liika kankeaksi tehnyt solakomentoja oppimaan.
Mutta, nuori herrani, yhdestä asiasta tahdon kanssanne ju-
tella kahden kesken, yhdestä asiastll — josta en teitä kun-
nioita —

Kaarlo. Paroni hymii, puhukaa — «veljelläni ei tar-
witse mitään salata. (Erikseen). Paroni tietää jo laitti.
(Pastori katselee pöydällä olemia kirjoja).

Paroni. Noh suoraan sanoen, nuori herrani, te olette
koru-sanoja kuiskaellut tyttäreni kormun ja olette, kummallista
kyllä, moittanut hänen sydämmetisii, maan teidän ofisi pitä-
nyt tietämän, että minä en ikänä tytärtäni teille anna; siis
oli tuo määrin, että tufitte tapseni rauhaa rikkomaan ja mi-
nulle surua saattamlllln.
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Kaarto. Minä rakastan Annaa mifftittömästi! mik-
sikä olisin sitä salannut? Sitä en ollenkaan ajatellut, että
teillä, herra Paroni, ofisi mitään minua ivastaan, kosta
aina suosiollisesti ofettc minua kohdellut.

Paroni. Seuralaisenani olen teitä suosiellut, kuten ai-
nakin kunniallista, simistynyttä nuorukaista — ivaan tvä-
wykseni — ah — mitä ajattelette — minä antaisin tyttä-
reni, neiti Tähtisen, nuorukaiselle, jonka toinen pfatturi on
tyhjä, toisessa ei mitään — jonka nimi on maineeton,
soinnuton.

Kaarto. Minä, herra Paroni, en ole köyhä, silla mi-
nulla on isänmaa, jota larmitsee minua; nuoruuden innosta
sykkii sydammen!, minulla on käsi, wahwa tarttumaan miek-
kaan tämän kalliin maani puolustukseksi, ja Annaseui rak-
kaus on »voimiani kahden-kertaisesti wahwtstawa. Enkö siis
ole rikas! Myöskin lupaan, eitä joko woitan kunnia-kuole-
man tappo-tanterella taikka palajan urhoollisena sotilaana.

Paroni. Suotawa on, että saattaisitte todeksi näyttää,
mitä nyt makuutatte; mutta tyttäreni teidän täytyy unhoittaa.

Pastori (menee Paronin luo). Herra Paroni, älläätte
estäkö nuorten uskollista rakkautta, sillä ihminen ei ole onnen
ohjaaja — Luoja kullettin kohtalot jakaa.

Paroni. Miuä olen manha entä siis enään, kuten
nuoret tahossaan, tee päätöksiä, joita tulemalla hetkellä
kadun.

Kaarto. Aita rientää, meidän täytyy mennä, waan
Paroni, te ette warmaankaan tahdo kieltää minua sanomasta
M-hywäisiä Annalle.

Paroni. Tarpeetointa, mallan tarpeetointa, ystätvänt,
tuo häiritsisi wain nuoren soditaan urhoollista mieltä. (An-
taa kättä Veljeksille). Hywästi, toiivotem teille onnea tnotem-
mille — (Kaarlolle) kun takaisin palajalle, saamme nähdä,
mitä silloin on tehtämänä. (Kilistää kelloa. Maiju tulee
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sisälle ja Paroni osoittaa pöydällä olemaa kynttilää.) Ota kynt-
tilä ja ivalaisc sillä herroille, että nätewät mennä eteis huo-
neen Illpitse. Hyivästi! (Paroni menee kamariinsa ja Maiju
tarttuu «verkalleen kynttilään).

Pastori. Oi tvanhus, sinä suku-ylpeyden pimittämä,
jota et huoli, ivailla oman lapsesi sydammen särkisit!

Maiju (katselee omeen päin, josta Paroni meni). Jopa
jo uskallan antaa. (Kurkottaa Kaarlolle paperi-käärön). Tä-
män käski Anna neiti antaa teille hänen hywasti-jätötsensa.

Kaarlo. Ah! (aikoo aukaista käärön).
Maiju (hätäisesti). Ei täällä, rientäkää. (Ottaa kynt-

tilän, ja kaikin rientämät pois.)
Esirippu lasketaan.

Fomen Miiytös.
Torppa Kallameden rannalla. Kalastaja-ukko istuu tu»

wan edustalla werttoa kutoen ja Sanni kehittää liinanöyhtää
«vanhasta repaleesta. Amoimesta tuman oiveöta näkyy sotilaan-
«aatteitll ja miekkoja. Oikealla puolen pihaa on kukka-penkere.

Ensimmäinen kohtaus.
NNo, Sanni.

Ukko. Kuinka kauan sotaa kestänee? — hm, werttoa
kudon minäkin, maan mitäpä sillä teen — pakenemathan
kalatkin Klltfawedestä pelwossaan, ja kentiesi laskento ikänä
werttoa tähteen.

Sanni. Miksikä isäni nyt on noin alakuloinen? Eipä
ole meillä hätää niin kauan, tuin Salvon jääkärit owat
täällä.

Ukko. Onko kumma, että oten afakufoinen, onhan tap-
po-tanterelle jäänyt sinun faksi kukoistamaa ivefjeäsi, (osoit-
taa seinässä riippumia sotilaanmaatteita) tuossahan tvetettteet, jotta
aina muistuttamat heistä. Siitä päimästä, jona tuon sa-
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noman sain, olen ollut tuin tuiwunut toiwu, tuin karsittu
kuusi —

Sanni. Oi isä, ole iloinen siitä, että ofet niin kal-
liin uhrin saanut antaa isänmaallesi!

Utto. Niin, niin, kyllä, kyllä, saantin olla tyytyiväi-
nen, kun tätä asiaa oikein ajattelen, sillä monen on täyty-
nyt kuolla kaukana kotimaastaan, maan nämät saiwat nuk-
kua oman äitinsä helmaan — mutta — (nousee istualta ja
koputtaa rintaansa), mutta tuo itsekäs sydän, sekin maatii
osansa.

Sanni (itsekseen). Niin, niin — sekin «vaatii osansa.
Ukko (istuu). Siitä olen myöskin pahoillani, että otin

sinun pois pappilasta, jossa sinua kasmattina pidettiin. Tääl-
lähän olet ainaisena sairaan-hoitajana, eitä ole sinulla mi-
tään senfaista iloa tuin muilla nuorilla.

Sanni. Olento koskaan ollut tyytymatöin? Ah olen-
han minä komin onnellinen isäni luona.

Ukko. Kummallinen tyttö, koko kesän olet sairaita aut-
tanut ja »viisi wiittoa hoitanut luutnantti Kaarloa, ikään
kuin äiti lastaan, ivaan aina olet toti tyytywäinen tuin wi-
sertefewä lintu.

Sanni (menee kukkavenkeieen luo), Hoidanhlln kukka-
siakin ja iloitsen, kun kaswawat; tottahan sitten ifo-miefin
huolellisesti tahdoin hoitaa luutnantti Kaarloa, häntä, jota
laitti jääkäritkin rakastamat ja sanomat urhoollisimmatsi luut-
nantiksensa, ja oikea sotilas hän onkin; sotaan hehkuu hänen
mielensä. Silloin, tuin hän täällä sairaana makasi, sanoi
hän useasti: „Oi Sanni, jos tietäisit, tainta hartaasti minä
toimon teriveeksi pääsemäni, jotta minun ei tarwitsisi jät-
teen jäädä, kun kenraali Sandefs Toiwafasta fähtee". Mutta
missä nyt Luutnantti lviipynee — fosk'ei hän ole täällä
ollut moneen päuvään. Kuka tietää, mitä huomenna tapah-
tuu — ja mitä tänään — Kas! kuinka paljon lehtiä on
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maahan karissut — täytyy mennä niitä haraivoimaan Muu-
rikille tllfmen märäksi; tähden harawaa hakemaan. (Menee).

Toinen kohtaus.
Ukko, Sanni, sitten Kaarlo.

Ukko. Hm — hänen silmissänsä palaa outo tuli —

poskensa hehkumat, minä pelkään, että hänkin joutuu kuumce-
seu.

Sanni (tulee, harama kädessä). Isä, mcnkäätte jo tu-
paan, ilta tulee, syys-ifma käy jo nihteätsi eitä se »vanhuk-
selle hywää tee.

Ukko. Toden sanoit, lapseni, mutta tehneekö se sinuf-
fcttaan hywää; sinun poskillasi on outo hohde.

Sanni. Kuu sydän onnesta sykkii, silloin ruusutkin
poskilla hehkuu. (Erikseen) Onneni — ah! (painaa kätensä
rinnallensa) tämä fewottumasli syttiwä sydän — onko se on-
nellinen? (Ramistaa päätään. Kaarlo tulee). Kas! Luutnantti.

Kaarto. Nyt on fiirut käsissä, tänä iftana mielä
marsitaan lisafmelfe päin, joutukaa, tvanhus hylva, tekin
meitä auttamaan, kuormat omat kiiruusti tehtäwät. Kohta
meillä ofisi piftto pimeä, mutta onneksi nyt tulee kuu-ivalo.

Ukko (osoittaa tuimasta kohti). Niin tulee, tuossahan on
kuu jo nousemassa. (Antaa Sannille »verkon). Tuossa, Sanni,
mie tämä tupaan ja anna Luutnantille, mitä kapineita mielä
on meillä, minä riennän edellä. (Luutnantille) Kyllähän te
minun setawutatte nuorilla jaloillanne.

Kaarlo. Kyllä. (Utto menee ja Sanni «ie »verkon tu>
paan).
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Kolmas kohtaus.
Kaarlo. Sanni.

(Kaarlo kulkee edestakaisin näyttämöllä ja Sanni palajaa
marsin kalpeana, tuoden takin sekä «vähäisen kirjan Kaarlolle).

Kaarto. Ah tuo kallis rukous-kirjani, jonka »veljellä-
ni sain! (Pistää sen taskuunsa). Mutta aika rientää, nyt,
Salmiseni, wastaa minulle, saatanko luottaa siihen, että olet
minulle uskollinen ystäwa.

Sanni. Luutnantti Kaarto, mitä kysytte! kuka pakoitti
minua teitä hoitamaan iviittokaudet sairaana ollessanne,

teinhän sen ystämyydestä main.
Kaarto. No niin, minä tuotan sinuun ja pyydän si-

nua säilyttämään aarretta, joka on minulle niin kallis,
ett'en tahdo sitä enään sota-tanterelle «viedä, sillä jos kaatui-

sin, niin kentictää minne se silloin joutuisi; se on aina fe-
männyt rinnallani, waan nyt en tiedä mikä pello on
minun «valloittanut. — (Ottaa kaulastaan hienon mustan nau-
han, jossa rippuu sieivä kultainen kotelo, painaa sitä rintaansa
mastaan). Ah kallis, kallis fahja mun Linnaseltani, jää hy-
mäsli! (Antaa kotelon Sannille, joka haja-mielisenä ottaa sen

«vastaan). Tallenna tämä, «varjele sitä kuten silmä-terääsi,
kunnes sodasta takaisin palajan, maan jos kuolen, wie kotelo
N. pitäjääsen Leppäniemen kartanoon nuorelle Anna Täh-

tiselle, sano hänelle termehdykseni, sekä että minä, hänen tu-
mansa sydämmeeni kätkettynä, lähdin sota-tanterelle uroon ni-

meä woittllntetan.
Sanni (kolkosti). Minä tallennan sen.
Kaarlo. Kiitoksia! (Antaa kättä Sannille), Ah, si-

nun kätesi on uiman kylmä, sinun on ehkä ivilu.
Sanni (katkerasti). Entäpä! Ken siitä huolisi — Kosfo-

fen köyhä tyttö wain. (Rummun ääni kuuluu).
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Kaarlo (hätkähtäen). Jo rummun ääni kuuluu, sota-
mäki kutsutaan kokoon. Kiitoksia, Sanni, uskollinen ystätvä-
ni, jää hymästi! (Rientää pois).

Neljäs kohtaus.
Sanni (Yksin).

Sanni. Haa — kylmät owat käteni (nostaa kätensä
poskillensa) ja kylmät owat Poskeni — (painaa kätensä sydam-
mellensä) Ivaan täällä — täällä tuli polttama — hoh — haf-
pa-säätyinen tyttö! houttiohan olit, joka rakastuit sota-uroo-
sen — (nauraa kolkosti) ha ha haa, kylmät kiitokset sait sinä
main, (näyttää koteloa) kun tämä tähtönen sai sijan hänen
sydämmessänsä. Entä jos uskaltaisin kuun kalpeassa ma-
tossa katsella tuota kuivaa. (Menee «valoisampaan paikkaan
ja katsahtaa kotelossa olemaa kuwaa.) Haa, eikö minun rak-
kauteni ote yhtä »voimallinen kuin sinunkin — ja minun pi-
täisi kuten silmä-terääni tallentaman tätä — (koputtaa jalko-
jaan maata ivastaan) tätä, jota tahtoisin jaloillani muruiksi
musertaa, (lähenee Kallameoen rantaa) en — minä tviskaatt
sen tuonne — mutta en — en, en, se on lemännyt hänen
rinnallansa; totta on tuo neito suloinen, foistawa kuin täh-
tinen tuolla taiwahalla, koska luutnantti Kaarlo häntä ra-
kastaa — entä jos mietä paremmin häntä katselisin — (katse-
lee koteloa). Ah! tosiaan olet suloinen — sinä olet kulta-
kutrinen ja elät auringon toistossa, maan minä musta-hap-
sinen oten synkkä kohtaloinen — mutta kaunis on syksyinen-
kin ilta, (osoittaa kuuta) kun taimaan tvafo sitä wafaisee. (Las»
kee kätensä ristiin.)

Ah Ivalo tufe awutsi,
Ett' «voitan itseni.

Jaa, jaa, minä moitan itseni. (Istuu kimelle ja laulaa).
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*) »Istun rannan kilvelle ja luiskaan ikäiväni;
Totta on hän «verrempi, mi mei mun ystäwäni.
Istun rannan kilvelle ja annan surun luistaa,
Enkä enään milloinkaan ma häntä tahdo muistaa."

(Rummun ääni kuuluu ja Samon jääkärien marssia soite-
taan). Ah ! nyt he lähtewäl. (Kuuntelee. Soitto kuuluu aina
etäämmältä. Ojentaa kätensä sinne päin, mistä soitto kuu»
luu.) Onni, onni — sinua — teitä — seuratkoon — (Soitto
laukoo.) tule, tuulonen, ja jäähdytä tämä Pofttawa rintani!
oi jos «voisin unohtaa -— mutta —

**) En moi sua unhoittaa poijcs,
Waitt'en ikänä sua saa;
Sä sydämmessnni otet
Ikuisessa muistossa.
Jos armossa mä öisin
Ia rittahitten rinnalla,
Niin totta marinaan möisi
Wief onnenikin kukoistaa.
En woi sua unhoittaa poijes," j. n. e.

Niin, en woi enkä tahdo häntä unhoittaa. (Katselee
taas kotelossa olemaa limaa). Oi kuiva tattvahinen ! minä tah-
don olla sinulle ja Kaarlollesi uskollinen ystäwii — minä
koetan häntä »vaaroista warjella — niin nyt tiedän, mitä
te'en —

Wiioes kohtaus.
Mko. Sanni.

Ukko (tulee näyttämölle). Hohho! ofenpa komin «väsy-
nyt — Kah tuossa hararna «vielä. (Nostaa harawan puuta
ivastaan).

') Kansan-laulu. Tälle laululle seuraa nuotit.
") Kanian-laulu.
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Sanni. No jopa isäni ivthdoin kotia pääsi. Men-
kää, isä tulta, nyt ma'llta, olette warmaanttn hywin «väsynyt —

Ukko. Kyllä ofenkiu — multa, Sauniscni, oletko ki-
peä, poskesi oivat komin kalpeat?

Sanni. Ilta-tuuli net jähdytti —

Ukko. Sinä olet auvan oudon-näköinen — mikä si-
nua waiwaa?

Sanni. Ei mikään, istuin ehkä liika kaiman täällä
kuuwalossa. Mutta, isä rakas, siunaa minua, ennen kuin
ma'atll menet. Minä »vielä wähän aikaa wiiwyn kuun
Ivaloa katselemassa.

Ukko (erikseen). Hän on tyyne ja lempeä — waan
toki näyttää hän feivottomalta. (Ääneensä). Tule tänne,
tyttöseni. (Laskee kätensä Sannin pään palle). Rauha olkoon
kanssasi.

Sanni (kumartaa). Kiitoksia, isäni! (Ukko menee tupaan).

Kuudes kohtaus.

Sanni (yksin).

Sanni (menee knttnpenkereen luo). Minun kukkaseni
pienet, kun lakaisin palajan, olette jo kaikki kuihtuneet. (Kur>
listaa tupaan.) Hän nuttuu jo, nyt menen tvaatteet otta-
maan. (Menee tupaan ja tulee heti takaisin sotilaan-mantteet
kainalossa). Nyt olen »valmis, kun tuolla metsässä «vain o»
fen nämät päälleni pukenut. (Laskee pulmillensa tuman owen
eteen.) Suo anteeksi, mun isäni, että ivanhoiffa Palmillasi si-
nun yksin jätän — mutta — kuten sanoit, (painaa kätensä
rintaansa) tämä itsekäs sydän, sekin mantu osansa. Luoja
sinua, isäni, marjeffoon! (Kiiruhtaa pois).

(Esirippu lasketaan).
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Solmas Mytos.

Huoneet samat kuin ensimmäisessä näytöksessä. Peräseinässä
suuri akkuna, j» pesässä palaa walkea. Anna istuu Pöydän ääressä
kirjoittaen.

Ensimmäinen kohtaus.

Paroni. Anna.

Paroni (kulkee edestakaisin laattialla). Mitä siellä pa-
perille piirtefet, Annaseni?

Anna. Mä tähän nimen kirjoitin.
Paroni. Nimen — minkä nimen?
Anna. Sen, mitä mull' on lallihin,
Paroni (katselee paperia). Hm Kaarlo — tumma

tyttö, aina wain wielätin häntä muistat, itään kuin ei muita
ihmisiä olisi maailmassakaan. Estä ajatuksiasi lentefemästä
semmoisiin esineisin, joista häntä muistat.

Anua. Kun tähtiföitä katselen.
Silloin häntä muistelen.

Paroni. Älä katsele tähtösiä.
Anna. Kun istuskelen ytsinätti,

Hän on aina mielessäni.
Paroni. Älä hae yksinäisyyttä, alakuloiselle mielelle

ei se ole teriveellistii. Seurustele muitten kanssa.
Anua. Seurassa on pahempi,

Siellä kätten sydämmeeni
Kuivan kalliin Kaarloni.

Paroni (erikseen). Hm — hän ott aina main wielä-
tin luja rakkaudessaan. Noh, ketttietää kuinka asiat mietä
kääntyivät — olinkohan toki liila kotva lapselleni? (Annalle)
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Waan isääsi — etkö häntä enään milloinkaan muista? (Me-
nee kamariin).

Toinen kohtaus.
Anna, Maiju sitten Paroni.

Maiju (tulee sisälle tuoden Pöydälle kahmi-asettimet).
Saanko kaataa kahmia Anna neitille?

Anna. Kaada pisara. (Itsekseen). Isäni of i wähän
harmissaan — minun on syyni, woi, mutta minä en saata
ilo-lintuna ofesfella. (Ääneensä) Kuules, Maiju, laidatko
selittää, mitä unet merkitsemät?

Maiju. Muutamia kyllä taidan. Kun näkee susia,
silloin saa sulhasia. Kun Penttu tuli sulhasekseni, puri mi-
nua susi unissani.

Anna. Mutta minä näin unissani Kaarlo luutnan-
tin, hätien «vaatteissaan oli yffympäri meri-punaisia ruusuja,
ja hän sanoi minulle: ,AH Anna! näin olen ruusuihin kää-
rittynä, näin hytvä on minun olla; wefjeäni wain odotan
feposiaani siunaamaan", samassa hän katosi, waan siinä, jossa
hän oli seisonut, kasivoi kaunis ruusu-puu punaista tuk-
kia täynnä.

Maiju. Olipa tuo kumma uni, en tuommoista ote
kuullutkaan. Mutta missähän Paroni, kun ei tule aamu-
kahwiansa juomaan.

Paroni (tufee taas saliin ja hieroo käsiään). Oikein
kylmä tänään, eipä kahwi-pisara pahaa te'e.

Maiju (menee mafkeaa kohentamaan). Kyllä tänään
tvieraitll tufee, Mirri pesee silmiänsä latvan takaa.

Paroni. Noh, Annetseni, kaadnppas nyt kahmia kupil-
linen, ei minua haluta odottaa, kunnes tuo Mirrin aawis-
tama «vieras tufee.
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Anna (kaataa kahmia kuppiin). Tässä, ottakaatte, isä
hywéi.

Maiju. Saisin wain pellin kiinni, että tulisi läm-
min siksi, kuin «vieras tufee.

Paroni. Ainako Maiju wain wieratla odottaa (nau-
raa) hah, hah, hah.

Maiju. Totta kaiketi, kaukaisia tuleekin, pautta fentefi
aina lyökin teslt-faattialle. (Kopina kuuluu). Kas! jopa
joku tulee. (Lähtee omea aukaisemaan), Hytvänen aika, Pas-
tori! (Pastori Kiminen tulee sisälle ja Maiju menee).

Kolmas kohtaus.
Paroni, Pastori, Anna sitten Maiju.

Paroni. Ah! Mistä nyt tutette? Hywää päittM.
(He kattelemat). Mitä teidät nyt meille näin ätti-arivaatttatta
on saattanut kaukaisilta Pohjan periltä?

Pastori. Turusta tulen, tärkeät asiat waatiwat mi-
nua sinne, (ottaa päällys-takin yltänsä) ja tärkeät asiat minua
möyskin maalimat tätä tietä totia palajamaan. (Huokaa).

Anna (lähenee Pastoria ja huomaa, että musta suru-
harso on käärittynä hänen takkinsa oikean-puolisen hian ympärille).
Ah Pastori, mitä merkitsee tuo musta suru-harso? (Äänet-
tömyys). Te ette mustaa — sanokaa — oi sanokaa! (istuu
tuolille, «alittaen) hän on kuollut! (painaa Päänsä käsiinsä).

Pastori, (hämmästyen). Te ette siis tietäneet? —

waan te arwasitte oikein; hän on kuollut urhoollisen soti-
laan kuoleman.

Paroni. Hm — hän oli hytvä miehen alta — (ys>
tähtää).

Anna. Woi, Pastori, kertokaa minulle tarkemmin hä-
nen kuolemastaan — Oi Kaarlo, Kaarto!
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Pastori. Itstltin haluaisin tarkempia tietoja, sillä
juuri Oulusta lähteissäni sain kuulla tuon suru-sanoman,
että hän lisalmella oli Wirretn sillan tuona kaatunut tap-
pelussa. (Huokaa). Tämän suruni katkeruutta lisää mielä
sekin seikka, ett'en tiedä, onko hänen hautansa siunattu. Tuo
ajatus minua waiivaa alinomaa —

Anna (erikseen). Ah! nyt muistan uneni.
Paroni. Kyllä kuolleet rauhassa fepäilivät.
Pastori. Suotalvaet olisi, mutta kuulkaatte: kolme

yötä perättcinaa tuli «veljeni unissani luokseni, sanoen: „Weli,
tule siunaamaan hautani,, että saan rauhan," sitten wiipoitti
hän kolme kertaa sormellaan minulle ja katosi, sormessa oli
hänellä sormus, joka meidän su'ussamme on säilynyt pof-
meslll polmcen.

Anna. Sen sormuksen minä kyllä muistan.
Paroni. Ettekö mitään tietoja iveljeltiinne saanut hä-

nen ollessansa Toiwalassa.
Pastori. Minä sain Kaarlotta kirjeen, ennen kuin

hän Toimlllasta läksi. Hän oli ollut sairaana, »vaan oli jo
silloin terivecnii ja mielensä hehkui sotahan.

Anna. Woi Kaarlo rautla — kipeänä — jn luulta-
wasti ilman mitään hoitoa.

Pastori. Hän tirjoitti, että eräs kalastajan tyttö oli
häntä hellästi hoitanut.

Anna (erikseen). Ah! hän motin tyttö, — hän on pal-
jon onnellisempi tuin Anna Tähtinen. (Maiju tulee sisälle).

Maiju. Kyytimies kysyy, joko Pastori pian lähtee.
Pastori (nousee istualtaan). Sano kyyti-miehelle, että

kohta tulen. (Maiju menee).
Paroni, Ei suinkaan Pastorilla noin kurutta ote?
Pastori. On tottakin, sillä Pitfäpä on matkani. Hy-

wéistt! (He kattelemat.)
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Anna (Pastorille). Oi opettajani, jos föydiitte Kaar-
lon haudan, niin palattaatte tänne, jotta minäkin tietäisin
hänen lepäämän rauhassa.

Pastori. Noh, teidän tähtenne, neiti Anna, minä
tulen. (Menee).

Esirippu lllskelaan.

Wäliwerho*)

Tappelu-paikka Wirran sillan luona. Näkymöllä seisoo Salvon»
jääkärin haamu. Pastori tulee alakuloisena tietä pitkin, haamua
huomaamatta.

Neljäs kohtaus.

Pastori (seisahtuu ja panee kätensä ristiin). Woi, joska
löytäisin hänen hautansa, waan eipä kukaan kuulu siitä tie-
tämän — turhaan, turhaan sitä etsin. Täällä on hän
«verensä wuodattanut. Kallis wefjeni! ihanan kuoleman to-
siaan saamulit, multa oi, jospa saisin hautasi siunata! tuo on
miefessäni yöt piiitviit. (Wienosti kuuluu Sawon jääkärien
marssi. Pastori kuuntelee). Mitä! — (Soitto laukoo). Mitä
kuulin? olipa, itään tuin olisin kuullut Satoon jääkärien
marssia soitellaivan ; (kulkee »verkalleen eteenpäin) ei näy kum-
puja missään. (Näkee haamun, hätkähtää ja menee muutaman
askeleen taakse päin). Kay! kuka siellä? hywää päiwiiä, jää-
käri! (lähenee, tuntee «veljensä ja huudahtaa): Wefjeni! (Haamu
katoaa, maan samassa paikassa näkyy «vähäinen kumpu ja siinä
sormi, jossa on kultainen sormus). Ah wefjeni haamu wain!
multa tuossahan sormi, jossa on »veljeni sormus, (lähestyy
kumpua, «aan sormi katoaa) sekin katosi. Weljeiu! nytpä

') Tarun mukaan.
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tiedän, kussa lepäät, nyt leivon saamme molemmat. Luoja
sinua siunatkoon — Lepää rauhassa!

Esirippu lasketaan.

Muutos.

Näytelmä-paikka sama kuin näytöksen alussa. Anna mus'
tiin ivaatteisin puettuna istuu sohivassa, nojaten päätään kättänsä
masten.

Wiides kohtaus
Anna. Maiju.

Maiju (pyhkielee tomua huone-kaluista, maan «vilkaisee ta»
w«n takaa Annaan.) Neiti Anna — (erikseen) eipä hän taas
kuulettaan, (koroittaa äänensä) neiti Anna!

Anna. Oh oletko täällä, Maiju, mitä on kello?
Maiju. Nasta puoti seitsemän ja Anna neiti on jo

liitteellä.
Anna. En saanut unta eniiän.
Maiju. Minä olisin niin iloinen, niin eitä, mutta

— mutta nyt olen niin surullinen, niin että (itkee).
Anna. No miksi?
Maiju. No siksi, kun Anna neitikin aina wain on

surullinen — ja kukapa minulle ja Pentulle nyt häät lait-
taa —

Anna (hymyillen). Ote huoleti, kyllä sinulle häät pi-
detään ja kyllä sinua morsiameksi hankin. (Koputus kuuluu).

Maiju. Kah, kuka kyökin owea koputtaa? (Juoksee
pois.)

Kuudes kohtaus.
Paroni, Anna sillen Maiju.

Paroni (tulee kamaristaan). Ah, sinä olet jo »vaat-
teissa! Mifä täällä koputti?
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Anna. Kyökkiin wain jota tahtoi. (Maiju tulee sisälle).
Maiju. Täällä on »vieras tyttö, joku tahtoo tenvetta

Anna neitiä. Minä tysyin, mitä asiaa hänellä on, mutta
hän sanoi main: „Oi laste minut pian neiti Annan luo,
laske, niin kauan kuin lvielä puhumaan kykenen.

Anna. Oi saata häntä pian tänne!
Maiju. Hän on kowin kipeä. (Menee).
Paroni. Ihmeellistä — mitä asiaa tuolla tytöllä

fienee?
Anna. Niin mitäpä hän tahtonee? — (Erikseen).

En tiedä, mikä aamistus minua »valloittaa — entä jos Kaarto
iviefii eläisi! (Sanni tulee omesta).

Seitsemäs kohtaus.
Sanni, Anna, Paroni sillen Pastori.

Sanni (kiiruhtaa Annan luo). Tehän olette neiti Anna!
Minä tunnen nuot silmät firttahat.

Anna. Mistä olet sinä, kaunis kalpea tyttö? — en
muista nähneeni sinua ennen.

Sanni. Olen Sanni, kalastajan tyttö Kalfalveden
rannalta ja tuon luutnantti Kaarlon tertveiset, waan autta-
kaa — (horjuu) mä lepoa tartvitsen — »voimani jo riutu-
mat —

Paroni (taluttaa Annan kanssa Sannin noja°tuolille
istumaan.) Sanni, sinä hoidit luutnantti Kaarloa, kun hän
Toilvafassll sairaana makasi — eikö niin? (Sannin silmät
Vaipumat kiinni ja Anna juoksee miiniä tuomaan lasillisen. Pala-
jaa kohta.)

Anna (laskee Sannin huulille lasin). Juo, Sanni, tämä
uupuneet moimasi tvirkistyttiiä.

Sanni (amaa silmänsä ja juo, huimi liuskahtaa päästä
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ja hänen mustat kiharansa malumat alas hartioille). Kiitoksia,
Anna neiti — Oi onnea! nyt saatan taas puhua, saan
tuoda teille luutnantti Kaarlon »viimeisen lertvehdylsen. (Ot-
taa kaulastaan silkki-nauhan, jossa kotelo rippuu.) Tämä on
lewiinnyt luutnantti Kaarlon rinnalla —-

Anna. Ah! minun antamani kotelo, oi puhu, Sanni!
kuinka tuli tämä sinulle? Missä Kaarlo? —

Paroni. Anna, sinun kuivasi luutnantti Kaarlolla!
Kuinka uskalsit sen antaa — petitkö sinä isäsi? —

Anna. En. Koska en saanut olla hänen morsiame-
nansa entä edes jää-hywäisiäni hänelle sanoa, lähetin tämän
kotelon muistoksi, silta ystäwältii, jota i'iiti oli häntä muis-
tama — Eitä tuo ollut mikään petos.

Sanni. Kun fuutnanlti Kaarlo Toiwaletsla liifsi,
käski hän minua »varjelemaan tulen silmä-terääni tätä koteloa
siksi, luin hän takaisin palajaisi, „>vaan jos kuolisin" sanoi hän,
,wie se Leppäniemelle neiti Anna Tähtiselle ja sano hänelle, että,
hänen liimansa sydämmeeni kätkettynä, lähdin sota-tanterelle
uroon nimeä woiltamaan" -^ ja sen hän moittikin — kunnia-
kuolemallaan.

Anna. W°t! hiin on siis kuollut! — (itkee).
Paroni. Älä itke, Annaseni!
Anua. Ah isäni! anna kyyneleilleni runsahasli wie-

ria, tiethän owat muisto-tuttia main minun Kaarlolleni —

mutta, Sanni, jos jaksat, jatlet puhettasi mielä —

Sanni. Luutnantti Kaarlon lähdettyä Toiwafasla,
puteutuin weli watnnjani waalteisin ja seurasin Salvon jää-
kärien jälkiä, kunnes lisalmella Wirran sillan luona towa
tappelu alkoi. Minä luulin saattamani hengelläni ivarjella
häntä, »vaan sen olisi Luoja woinnt tehdä minultakin —

multa Hän oli toisin päättänyt — luoti sattui luutnantti
Kaarloon — se sattui loivasti — hän kaatui, silloin tuista-
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sin hänelle nimenne — hän katsoi tarkasti minuun, sanoen:
„Setnni!" sitten forotlti hän mielä kerran äänensä ja lausui:

Nyt Annaseni! suurin on rakkauteni,
Kun isänmaani e'estä mä uhraan henkeni.

Anna. Hän oli uskollinen — Ah!
Paroni. Kussa lepää hän nyt?
Sanni. En tiedä, sillä kun luutnantin silmät mai-

puilvat fiini, sattui luoti myöskin minuun — Kun heräsin
tainnutststani, oli tappefu tetu'onnut, häntä hain, multa tur-
haan, sillä kaatuneita oli yltä-ympärillä; sitten laahasin itseni
Partalan kylään, sain siellä eräältä tytöltä wemtteet — nyt
olen iviihiteffen tänne kulkenut, oten kärsinyt tvifua, kipua,
janoa —

Anna (tarttuu Sannin käteen). Oi, Sanni, tainta
olet ivoinut kärsiä noin paljon muitten tähden? — Aksi tun-
ne toti löytyy, joka on woimetllinen — joka mahdolliseksi
mahdottoman tekee — se on rakkaus —

Sanni (aukaisee silmänsä). Niin, se on rakkaus. —

Oi, tain olen «väsynyt, maan minä olen mattani päässä,
ofenpa työni tehnyt — lupaukseni täyttänyt — «vienyt luut-
nantti Kaarlon miimeisct terwciset hänen morsiamellensa.

Anna. Ah maailman nähden ei neiti Tähtinen
saanut olla hänen morsiatmnansa, maan sydämmessäni olen
i'öti olewll hänen Annansa.

Sanni (istuu). Nyt ymmärrän — ah! ei ole tomeat
huoneettaan aina onnen asuin-siatta. Oi suku-ylpeys — oi
sääty-eroilus, milloinka olet tasoittuma? Koska tunteet iha-
nat liikkuivat niin halpa- tuin tortea-säätyiscntin sydämmessä,
miksikä siis ihmiset tahtomat toinen toisensa onnen särkeä!

Anna. Niin miksi, — miksi? —

Paroni. Ältäiitte minua tornin tuomitko, sillä mikä
mielä minun nuoruudessani oli kunnia-työ, on teidän mie-
lestänne armotointa — maan teidän jälkeenne tufee myös-
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lin toinen pollvi, aika menee eteenpäin ja ihmiset ajan mu-
assa. Uudet polmel, uudet mielet, niin on mailmau meno.
— Jo minäkin nyt tässä, elämäni ehtoolla, näen monta
asiaa toisin kuin ennen. (Paronin puhuessa on Pastori kenen-
kään huomaamatta tullut sisälle.)

Anna. Pois se, että minä isääni tuomilsisin! (Rien-
tää syleilemään Paronia jn suutelee hänen kättään).

Sanni (nousee innoissaan). Niin, kerran, terran kaikki
muuttuu! silloin ei eroitusta enään ole, yksi ääni kaikuu yli
koko Suomenmaan — joka kormessa, joka laaksossa. (Akku-
nasta näkyy nousema aurinko.) Ah aurinkoinen nousee, se to-
distaa, että uusi aika koittaa — (Naipuu tuolille).

Pastori. Amen, tapahtukoon niin.
Paroni. Pastori!
Anna. Pastori! ah! minä oten saanut tcrweisiii —

tuossa on Sanni —

Pastori. Minä tiedän — Maiju puhui jo tuolla
ulkona. Ia minä tuon terlveiset haudalta — hän lepää
nyt rauhassa!

Sanni (puhuen itseksensä). Hän lepää nyt rauhassa
ja laitti muuttuu, kaikki — Kuulkaatte, jo hengettäret lau-
lamat — (Hengetärten laulu kuuluu kulissien takaa):

*) Ah! yksi ääni Suomessa
On kerran kaikuma
Niin foiivessei tuin laaksossa,
Niin torpassa kuin howissa,
Ia ihanana kukkana
On Suomi kukkima.

(Laulun kuuluessa on Sannin pää «vaipunut tuolin nojaa
masten.)

Pastori. Waiti! «vaiti! hän nukkuu «viimeistä un-

') Lauletaan samalla nnotilla kuin .Maamme".
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taan — hän on työnsä tehnyt ja péiimänsä owat päätty-
neet, mutta me älkäämme «veltostuttako surulla «voimiamme,
maan pyhittäkäämme näitten mainajain muistoa työllä, ja-
lolla työllä, koettakaamme mekin puolestamme, että maamme
kerran kukoistaisi ihanana tallana!

Esirippu lasketaan.
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