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I:nen kohtaus. 
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Matti. Ah tå "ulikat tiiäl ' teet , :J kää tuonne 
o . an. 

ämme ajelisille. 
turulle ku perkeik-ka 

Poika. Tode 
Pojat. Niin, 
Poika. 

akin! Lähtek 
ähdetään. ;;;:;;';"-Ib:::::;:;::=:;-uen- aa. "kM .,noltko.i ii""",,) 

Y ei, taakel, taliU !llikka, 
V lkcl, vaakal, valli cllkoukku, 
K ~~k\l ~etsli.h~ labtl. _____ .• 
J ähU jänistä pää 11; 

:U 116 metsän ken~kS" 
(So. .l\NIh k .. JoJle •• miOO'·I.nee, 1" ...... ~nl.\i po;o, ku.w .. k.bd6lt . 

yll...w.otå I<1lne~ Jii 'IJ~ ~ 

L iisa. ($lI~I4 

käydä leikkimään. 
Nyt, tytöt, työnne pois. J o on aika 

Mari. :Mitä. vielii. Sitä varte.nko lunlette minun unta· 
neell luvan täällä pitä i~ illanistujaisia, että heti illan suussa 
mellastamaan rupeaisitte? 

Matti. Mutta jos IWponen pian tulee kotii n, niill emme 
saa leikkiä laisinkaan. 

Andrei. Ei hän kotiin tule ellnenk \li~l puoliyön aikaan. 
Antaa. tyttöjen vielä ommella. (l"'Jcrl~k1111,"1 !fl~.) 

Matti. Niin, no ommelkoot sitten. Mutta näin ei t ii.ssit 
istumaan ruveta. Laulakaa. tytöt! 
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Liisa, Kellä tässä on a ikaa. laulamaan. 
MuUi. Sinulla justiin! No, aiota pian tahi ... tah· 

dotko pamppua? (OIlU pnblaUl, .. n .lu.pJu hlm.uta Ja nJ, ..... tlt i p .. ..., ........ ) 

Liisa. Sinä olet nina sen palllJlPusi kanssa. No, mitä 
mill ii. huIlan ? 

opin 

~latti. Laula mitä tahansa, kUllhan vaan alkaa kuulua. 
Liisa, No, tahdotteko kuulla laulun, jonka lapsena 
paimenelta. 
K aikki. l'nlH1omme. 
L iisa. ( Louloa). 

!tla n8i kl.:ani, Ulu8tikkllUi, tll l kf\l~ t i!uue! 
Haluna ja Khjo, tulkaa. tänuc ! 
Omena ja. Karjo, tulkaa tänne ! 
i 'ule tlinne, karjnni kaunis, 
Viitakosta, varviko8ta 
Lehdikön läpi, ahojen alta, 
Metllolan mail ta luokseni Ilyt;_ 
Armnhani, ainol\ni, tule tänne, 
Riunoilleui rieuu!l. kultani täune, 
Iköidcn ootnll sinua tänne; 
Tule tilnne, kultani kaunis, 
Päivän nousten', lU uitten lDalltc8s', 
Peril.ti pellon, !llati aidau, 
Niiu, ett'ei kukaau siullll. ull~. 

2:nen kohtaus. ~ 
}~DEJ.T.lSET, JUHANA. 

J ltlutl/{t. (.1.'1"" lup .... o. laolOota) 

Täu' 011 IlO ika pikkamincll, 
1I0illcn ja huoleton, 
J.aulamnan kuiu kottamincJl 
Valmis vaikka milloiu 0 11. 

Eli mli ole piencn {Iieni, 
Vnikk'eu suurelI suurikaan, 
Olenhau, kuin lIaalluieni, 
lroi lleu !lulskn t.'\tti '·!\an. 
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Vanha en mä ole viellil, 
Enpä juuri lal)sikanll -
'runDustan sen ilomieU!i. : 
lkltn ompi pllTl\i1lanu. 

Ei 00 klllt.a~ \'ielli~ IImUa, 
EiU ole tarviskaIl II. 
Ehkä joku mieli8 tulla, 
llulttl mln' en tahdo \'o.all. 

Mitä tämil on 1 Niinhän tiiilllil ollaan hiljaa kUIn lUUI
riib~ varkaissa. Kas Audl'eitakin ! I stuu kuin kirkon pen
ki sSä. Kun Anni vaan on hänen vieressääll, on hän iiiineli 
kuin sika I'uispellossa. Kllkkokill kanau viereen tullessaan 
llanee .,kokoko" ja vetää. siipeään maata. pitkin, mutta sill ii. .... 
Ahaa, sinä luulet varmaankin 1l1IuUssa. olevasi ja pelkität tule
van anoppi si heräävän. 

Mari. Mitä sinä AlJ(lreita pilkkaat aina.! Parempi 
on olla. vaiti kuin puhua. joutavia, niinkuin sinit. Andrei on 
kelpo poika. 

Ju /ta/w. Tilkkanuokka, jamakkanenä) killisilmii - enpi\. 
Mntä haukukaan. 

Andrei. 

J uhana. 

IlHaukll, hauku hallikoim, 
Et sie toki pUl'l'a saa. " 

Kuka tahtois' puuta purra, 
Sian selkää silitellii. 

Andrei. Aina. sin i!. olet i1veitii. täYllnil.. 
Liisa. 'rotta tosiaan! .Toll'ei J uhanaa olisi joukossamme, 

ei meillä. olisi lluoleksikaan näin hauskaa, Hän se ailla naura· 
maan saa. 

i\1ari, Ei se ole ollenkaan kiitettävää, että aina nau
raa hahattelee kaikille tyhmyyksille, niinkuin sinä, - jos ~\h
dot tietäii. 

Liisa. Minä vähii.t siitä, onko se teidi!.n vanhojen mie
l esti~ kiitettävä.ä tahi ei ; millä. laulan, nauran ja. olen iloinen, 
euk i\. koskaan aio tulla tuollaiseksi luppisnnksi kuin mei(!iin 
I'ikkaimpien t,llojemme tyWil'et o\'aL 
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Anni. Mitä sillä tarkoitat? 
L iisa. Minä tarkoitan, ett'en koskaan aio tulla tuollai· 

seksi suuttomuksi kauaksi, joku. pelkäisin puhutellakin poikia 
vanhempieni näkyvissä., 

Anni. Sentähden, ett'ei sinulla ole. 
Liisa. Vaikkei olekaan 1 Sanopas oikein todella, mitä 

sekin on olevinaan, etlli vieraan tupaan tullessa juostaan kiu-
kaan koloon piiloon? . 

Mari. Mitäkö se on olevinaan? Se on hiiveliäisyyttä. 
Liisa. HäveUäisyyttäkö sekin on, ett'et sinä, Anni, tohdi 

juoda vettä, avata suutasi miesten näkyvissä? 
Ma1'i. 'l'ietysti! fL,J 
Matti. Kyllä se on totta,:.mltä Liisa sanoo. Ei minun

kaan mielestäni tuo ole oikeata häveliäisyyttä, että päivällä 
vanhempien ihmisten näkyvissä melkein pelätään poikia , mutta 
- aUllus olla, kun ei paiväll valo ole todistamassa ... 

Mari. Mitäl Sinäkin, aill a järkevä. ja. älykäS poika, 
yh<lyt tUOn liehakon väitteesen! 

Andrei. P idä. puoliasi, Mari! Sinä olet oikeassa. Hä
veliäisyys on immen parahin koristus. Parempi on, että. pel
kiiå mieh iä, kuin että. jokaiselle kaulaan kapsahtaa, joka vain 
vastaan sattuu tnlemaan. 

J uhana. Oho! Oikeinhan sinä, Andrei, olet viisas mies! 
()I~,\leJ Hän oli sikin jo papiksi päässyt, mutt'ei otettu, olisi saa
nut 5,000 palkkaakin, mutt'ei annettu. 

Andrei. Pnhukaa mitä tahansa. Häveliäisyys on tytön 
paras koriste . 

. / '/tlwna. HeittäkiiK jo tämä puhe. J o riittää tllota.lörpö
t.ystä . Hyviä olette, kaikki olette siivoja ja sävyisiä, kuin 
kaalivadista no!Sletlu torakka. 

3:5 kohtaus. 
JWEf .. LISET, AUDOTJA. 

Audolja. (T a UWlIU \"'_~) Hyvä ilta! 
Yfatfi. JlIlllal' 1\lIlakoon. 

.' 

J 
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Audotja. Näi n valkean ikkunasta, niin luulin Ilaraak si 
1listäytyä tålllle yösijaa. etsimään. 

Matti. Etäältäkö tullaan? 
Audolja. Etäältä, poikaseni, etäältä! Pietarista - -

ja paljoa kauempaakin. 
Juhana. Millä asioilla kuljet? 
Audoya. Minä olen kadottanut, mikä min ulle 011 kal

Hinta, ja etsin nyt sitä. 
Andrei. Oletko jo paljon maata mitellyt? 
Audolja. Paljon, paljon, poi kaseni, enemmän kuin te 

kaikki yhteensä (AOlnu li bt mmio pliY~äälläkös nuoria paljon! 
Olen minäkin ollut nuori, kaunis Ja iloinen - mutta siitä on 
jo pitkä, pitkä. aika. 

Mari. Oletko ensikel'taa tititllä meidän puolella? 
Audotj(t. En suinkaan . '1'ässi~ tnvassakill olen ennen 

muinoi n ollut. ... Kenenkä tupa tämiL nyt on? 
Juhana. Pietari Roposen! 
Audotja. Vai niin! - - Eikö Jaa.kko-äijä ole enää 

elossa? ... Niin se a.ika. muuttuu. 
Ma'ri. Kuka. olet sinii.? l\1inä en tunne sinua. 
Audotja. En ,minä enää. olekaan se, mikä. olin viime 

ken'an täällä. ollessani. 
M~ari. Mitenkä niin? 
Audotja. Aika, huolet, kä.rsimykset ovat minusta. muutta

neet sen, mistä te minut tuntea voisitte. "Aika. llIuuttuvi 
moneksi, ihmiset ajan keralla. 1< 

Mari. Sanohan edes nimesi. Se ei toki liene muuttunut. 
Audoija. Siitä. on niin pitkä. aika, kun viimeksi oikean 

nimeni kuulin, että. tuskin sitä enää muistankaan. 
Motti. Mitä. juttelee hän? 
JuMna. En minäkään ymmärrä, mikä lläntä. vaivaa. 
Audoija. Kuka on n'ykyjään haltijanue? 
A1ulrei. Kosmin. ' 
Audolja. J egor Kosminko? 
11'Jari. Jegol' Kosminl Hän on maannut haudassaan jo 
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viisi ajast.'aikaa. Hiillefl nuorempi veljensä. Nikolai nyt tätä 
t.i1aa hallitsee. 

Audolja. ( )1i~I .nHik"tU_ lell a) Hänkö siis ! Sinä, Kalja, olet 
siis viisi vuotta t.iiällä isäntänä ollut, etkä. ole et sinyt sitä, 
joka tiihtesi niin paljon kärsiä on saanut. 

Jultana. Mitä puhelet sinä, vaimo? 
Audotja. Onko bän nainut? 
Mari. Ei ole ollutkaan. 
Audo{ja. Eikö hänellit ole millaistakaan poikaa? 
Mari. Johan sanoin, ett'ei hän ole ollutkaan naimisissa. 

Tämä vaimo taitaa olla tukaraivolleen tärähtänyt. 
Audotj(" Siis on hän muu'alla. Kuollut hän ei voi olla, 

sen SUllOO ääni I'innassani ... \ Voi poikani, poikani! Mistä, 
miten sinut löydän ? Jospa se, joka askeleeni on tänne johta
nut, olljaisi minut lläämaaliini asti! 

Mari. Onneton vaimo! AivQsi näkyvät olevan seka
sin, jonkun suuren murheen tä hden. Käy tänne levilhtämään 
(!! • .oltii uuom. u u kkujuj Paavo, nouse pois sieltä, P aavo! (1''''0 kim!,ii 

halk<>l. U ... kI ukulla ala • . ) a I 
Audoya. (liol .. l " l'Öydiin Ii .... .. 100u. l:;t Voi te onnelliset, jotka 

saatte kotikaton alla nuoruutenne päivät viettää. Minulle ei 
sallittu sitä onnea. (:>0<1 ... kh,h.ll • . ) 

Andrei. Minä näen sinussa yhden tuollaisen onneu
hylkäämän, jollaisia niin lluljon maailmassa. löytyy. RM}l83f!. 
960)'1 QU·'1Ua.a.ll keh.taiOO!'i. r~ienetkö paennut orj,~ vai vapau
den kiljalla varustettu maunkiel'täjä, minä pyydän sin ua ketto
maan tarkemmin meille elämänvaiheesL 

AudQlja. Pitkäksi kävisi minun kertoa, kUiJlka millä 
knkoistavjmmalla ijälläni näiltä semluin jouduin kauas EteJä.
Venäjään, kuinka siellä neljätoi sta pitkää, kamalaa Vllotta. tein 
työtä julman herran hovissa, ja kuinka. sitten viime kesänä 
jouduin Pietariin. Herrani kuoli, ja isänlläkseni tuli hänen 
IHtori tytw.rensiL Kun tämä. sai kuulla, että oli päätetty 
pääst.ää kaikki alla Oljat vapaiksi, vapautt i hän minut jo 
ennen manifestin julistusta., ja niin olen nyt kuleUuuut luuni 
tänne. 

1 
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Matti. Onko orjmtden lakkautus jo p~Y? 
Audotja. Niinkuin sanoitl. Ettekö te sitä vielä 

(l"lelMn .... mu). 

Andrei. Ei siitä täällä vielä mitäi,i..n tiedetä. 

tie<lä~ 

Juluma. Kyllä olen kuullut isäni siitä puhuvan, mutta 
ei hänkään luullut sen niin pian käyvän. 

jl1atti. Vai päätetty! Voi kumminkin sitä riemun_päi· 
vää, jolloinka vapaiksi herran vallan alta. pääsemme! 

Andrei. Silloin ei herra. saisi meiltä. veroa. kiskoa, eikä 
piLivätöitä vaathd 

Matti. Veroa me kyllä silloinkin maksaa saamme, mutta. 
eikö ole kymmenen kertaa suloisempaa maksaa veronsa. rako 
kaan halli tsijamme omaan kukkaroon, kuin mokomille -nälka- I 
kurj ille, jotka aarteensa. aitoissaan homelttua antavat. V9i;,!!!J 
voi kuinka suloiselta se tulee tuntumaan! . 

J lthana. El'ittäillkin nyt kun olemme tämän uuden iu
hoittavan youdin saaneet. Hän tulee olemaan meille oikeana. 
vitsauksena. 

111atti. Silloin saisimme naimisiinkin mennä kenen kanssa 
vain t<lhtoishnme. Ei tarvitshii enää herralta lupaa pokkul"oida. 

Liisa. Minäkin pili1sisin ecillelli youdin kiusattavanta. 
Anni. Kiusaako hän sitten sinua kovasti. 
Liisa. En minä. toMi måUa liikkua ulkonakaan yksin. 

Jos. bänen kYnsii nsä. joutuisin, niin ... 
J ulul)l.a. Senkin k'oiran~ikiö! No, kyllii. hänestä pian 

iI·ti jo pitäsemme. 
Mari. Jumala. sen onnen meille SUOkOOll! 

(Ulkoa t",,!nn 1011_ J_ I.nlu .. ) .9 
4:s- kohtaus. 2 

EDELLISEl', WA.SJKA ja. MlSCHKA.J 

Wrl.'Yka. (Tö)'tiii IU" • • " )!\..,hkan hn .... 1."1,,,,) 

D onin mailta ma. 0011, 

Kn8l\koilta. nyt tuon 
Te.r\'ehyisi~ näin 
Aromni1ta.mllie piiu. 
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Hei! Kotimaani 0 11 Don, 
llokas, 8unlwu ; 
Sulonurmia. sen 
Aliu' en unhota, en! 

Hei ! Kotimaanipa tUOli 

?t[inä muistoja juon; 
Läpi lllllalimojen 
Sodin sen etellen . 

Tuo s)'lltymlhnaa 
lkilellllleni saa; 
Sitä. ain' ikivöill 
Minä päivin ja. öin. 

J uhana. Siinä. on iloisia poikial 
Mi SCQ h,. Sttlrova-repj:nr. 
.Jultana. ~'erve tuileita, tel've tulleita.! 
Wa.fika. M.itkä pidot teillä tfiällä ovat? 
llfafti. llIanistujaiset. 
}!i.s.t:lJm. - Bto takkoi? (l.i ...... H l yt~iJ'.) 

WasJka. Mitkä 'ne ovat? • 
Jlfatti. 'l'ytöt ovat kokoontulJeet tänne morsiamelle 

myötäjäis-vaatteif.a. ompelemaan ja me, pojat, teemme heille 
SCllrtl.'t. --...:... 

Wasjka.. Aal Vetscb'erinka. 
Matti. No, niin justiin ! -J ltltana. Niin se on kuin sanotaan : "suomeks' 0 11 s\lsi 

l'eessä, venäjäks' ikenet il'villään. II tl., / - . 
Mischk(~~ ........ .,..ii 1 • • Iu",e~ HH~~hoov&--t;jY~-dtW. 
Wa~jka . ([ .• ~ .. t1r [,u ... ) No, sinäkin täällä, pikku sirkku! 

(.I.[ kO{J tXln,tt ... poohU •• ) 

LUsa. (1'1 .... , ,..u lollo) Tuoss' on sulle, vä.äräsääri ! 
JiVa~jka. Ohhoh, kuinka åkäs iil. teillä tytöt ovatkiu. 

Nii ill somia. lintnsia olen minI\. ennenkin polvelJani körötellyf.. 
( Ko.1 I.",m.on 1,li •• n .. I" .... n) Jos meillä näin käyt tytön viereen istu
maan, niin kaulaan ne heti kätösensä kier tävät, vieläpä. 
(T •• olttao LIi .... ). 

LHsa. (Juok .... I"'io) Mene matkoihisi senkin - jok' mie 
sanon? 
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tJd 
Jf!a~jk(t. No, miksi pakenit? Enhän minit mitään pa-

haa tee. Jospa näkisitte meidän impiämme. Ne, ne poikia. 
hyvästi pitelevät. ( 1 .. oI&11) 

Kyllä, suomalainen impi, 
Olet kaunis tosia",n, 
Mutta vielä kaunibimpi 
On kasakall morsian. 

J ospa meidän impiämme 
Nähdä saisitte te Vlmu, 
Kylläl" ette enää tänne 
Tahtois' tulla låisinkaau. 

Donille jos tulisitten 
H eitä kerran katsomaan, 
Saisittepa nähdä. sitten, 
Että totta laulan VMU. 

Siell' on impyemmo, joitten 
Sulons 011 verraoou '? 
Laisia ei löydä. noitten 

• T äKltä; se se varma 0 11. ' IP 
No tytöt, kuka. teistä. morsian on? (A"ni1l~) Sinäkö, kyyh-

kyseni? 
Andrei. Tuo tuossa morsian 0 11. 

Wasjka. Vai sinä olet morsian. No, onko sulhasesi 
kaunis, hä.? Onko niin pulsku. kt!in minä. edes? 

Juhmw. Onhan 'se jotakuinkin kaunis: nenä on silmien 
välissä kuin koiralla., suu nenän alla. kuin apinalla . 

. MfJrsian. Suus' kiinni sinä, Jussi. Itse olet apina, eikä 
minun s~lhoni._' ... 

Julul1Ia. Misf'J. sen tiedät? Tiedätkö Sillä, mink ä näköi· 
nen hän on? Vaikku. olisi nenä suun alla. 

WO,fjka. Eikö hän tiedä, minkä näköinen hänen om,~ 
sulhonsa on? 

Matti Ei se täällä mitään ihmeellistä. ole. Hyvin USQin 
käy niin, että. moi'sian vasta. vihkimisen jälkeen tohtii katsoa. 
sulhastaalI kasvoihin. 

Lii....a. Se on olevinaan myös häveliäisyyttä. Anni var· 
maan niin tekisi, jos häntä lUuualt.'l. kosimaa.1l tultaisiin . 

• 
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Anni. Olisiko se illme? Niin tekee jokainen hii.velikkö 
morsian. 

Wasjka. Todellako? E ikö ole vielä lli~hnyt sen miehen 
kasvoja, jonka vaimoksi lläll aikoo I'I1veta? Tuo on todella
kin kummalli sta? - Voisihan sulhanen nyt edes olla täällä, 
niin silloinhan morsiamella olisi edes tilaisuus häntä nähdä. 
Meillä on t.ämmöisessä Uossa sulhanen ensimmäinen - -
Miks' ei hän ole täällä? 

Jultana. Siks' että. on muualla. 
Wasjka. Niin , niin!' Mutta miksi hän on muualla? 
J uhana. Siks' ettei tullut.. (I~." ..... ) 
Wasjka. Kyll' olet viisas olevinasL Vähän sulia. sen

tään näkyy älyä. olevun, sekin vetelää, 
Jlthana. Ei hätiä mitiä, pannaan heiniä etiä, kyllä hevo

neJl vetiä, jos maa pitiä. 
Matti. (WaoJkallo) Kuinka hän tänne olisi voinut tulla? 

(loI"lhln kUu".".) Hän on kotoisin toisesta seuraklllmast.a. rdistä. 
kylästä. se taas olikaan? • 

J uhana. Kintaan kyUl.st, peukalon talost, sielt tulless, 
täält menness, oikeall puolell, vasemmall kääell , keskikyläst' 
I'eunillllllainen talo, äYl'ämöis-ikkunat, savakou salvamet. 

Wasjka. Mitä se on: äyrärnöis-ikkunat, savakon sal-
vamet? . . f1.... ) 

Matti. Etkö sitä tiellä? Meillä on tämlä, kaksi heimoa: 
äYl'ämöiset ja. savukot. Ayritmöiset ... 

Mari. Mitä te siellä. äyrärnUisistä juttelette? 
J ululfla. Minä vaan tl.lällä sanon, että _viimeiset äYl'ä-

möiset "pannaan vil'stan patsaiksi. II • 

1l1ari. Poika! Kuinka tohdit sillä. tavalla puhua! Etkö (J 

muista, että itse olet pululas äyrämöinen? 
Jultana. Vaikka olenkin sukuani äyrämöinen, miellytt-ä

vät minua savakot paljon enemmän. H eidän ryhtinsä, llU-
kIlIlSIL, kaikki on paljon miellyttävämpää, hauskempaa. .. '0 ~ 

Mari. Kas vaali tuota nulikkåa! Hän pitää savakko- ) 
jen puolta. \ 
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Juhana. Mitä syylä. olisi minulla äyrämöisiä yJistellä? 
SentälJdenkö ainoastaan, että olen sukuani äyritmöinell? 

Mari. On siihen paljon painavampia syitä. 
J uhana. Niitlt. olisi hauska kuulla. 
Jlfari. Äyrämöiset ovat nina huolimatta venali~istell pii

kasta. pitäneet kaikk i pyhänä, miUi. esi·i~iItääll ovat perineet: 
yksinkertaiset tapansa, kielensä., pllknnsa,:.I/"" ...... i!i<,...., ... ..,;~ 

1"'~~~'"!";:"~~lleJ'!'-.Ei':~ik.~njjii~st~~cjJ,Apumaan. I Kats 
lwakoita!\ He koettavat matkia kaikessa venäläisili.; Jluk 
likaa tull a yhä enemmän venäHiisten mukaiseksi, heidän jo 
ossaan on löytynyt sem~ia-tyttöf' a meun 

. 'äisi ~a.iw.okf!ikil.l/ J oll'ei vakaat, järkähtämättömät 
äyrilmöiset olisi olleet estämässä, oli si, HelTa ties kuinka, käy
nyt meidän pienen kansakuntamme. 

Juhana. Ohhoh, kuinka viisas se Mari täti onkin! 
nlJ","Sr,;!;J'0;;'.tu,ett~ki, mikä.,...o~ltii. peri ," lyvä 

mlmassa käy usein niin , että kun vanha huomataan k 
\'0 ksi keksitään ,:' ayrä· 
möisten puku on selvästi epämukava. ja. epäterveellinenkin, 
sitä ei kukaan voi kieltää. -A-h'i<lljp.:":~l~:-: 
Oijut" lpp,n,en u~~~~w.n:e41st}llW~ 

Andnd. Heittäkää tuo ijanikuinen riita. 
Mari. Puhukaa mitä tahansa. Sen minä. vaan sanon, 

ett.'eivät savakot vedä missään vertoja äyrämöisille. Sadan 
vuoden päästä ovat kaikki savakot muuttuneet vJ 1Jakoiksi, 
mutta äyrämöiset ovat ja. pysyvät suomalaisina. tA...; J 

Wasjk(t. No, olisiko siitä vahinkoa, jos te ~tuisitte 
venäläisiksi? Olisihan se paljon parempi. IA/ 

Juhana. Sini~ et ymmäl'sä sitä asiata. ~6s tuopillisen 
maitoa, joka voisi oll a. hyödyksi, kaadat lampeen , niin joutuu se 
ehdottomasti hukkaan. Samoin kävisi meidän pienen kansa· 
kllntfllllllle, jos se venäläisiin suluisi. 

j\fatti. Heitetään tämä rii ta äyrämöisistä ja savakoista. 
Se on kumminkin slIrkuteltavaa, ettii. kaksi suomalaista heimua, 
jotka l'innatusten ovat kaikki elämänvaiheet kokea saaneet) 
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että ne yhäti jatkavat riitaa, minkä alku varmaankin olisi 
etsittävä satojen vuosien ta.kaa. 

Andrei. Sovitaan, kuulkaa ystävät, siihen, ettei koskaan 
enää alotet.a kinaa tästä asiasta. 

Jnltana. Todellakin 1 Mutta mikä. pannaan rangais
tukseksi? 

M~atti. Se eroitetaan joukosta pois. 
Kaikki. Se on oikein . 
.Julu:ma. (Ka.ah>Ule) Nyt tanssitt-e te, kasakat, meille iri))· 

patkaa! / 
Miscltka. Xä, tripakkaa.! 
Audotja. (loIonUe) Kuka tuo 

heittämään. 

Da,tm! 
poika on, joka lJyysi rii taa. 

Mari. Se on eräs, niinkuin luullaan, isättömällä synty
nyt, jo la!l$ena äidittä jWinyt nuorukainen, kasvatettu tässä 
talossa. Viisitoista. vuotta takasin löydettiin hän läii.vllstämme. 

Audotja. Viisitoi st.'I. vuotta. sitten, läävästä! 
Se on hän! Voi, jospa. olisi! 

TlIle meille tanssimaan. 
Kenen kanssa tanssimaan 1 
Meillä vanha akka on, 
Vanha akka luunpaatoll. 
Enp1\ mllils i, enkä taida, 
Enpil huoli, enkä voi, 
Vilu kä8i, vilu jalka, 
Vilu kaikki katsauw. 

'l'ule meille taussimaan. 
Kenen kan8sa tanssimaan'? 
Meilr 011 .nuori neitonen, 
Nuori neito 8uloinen. 
Sekä. tan8sin, jotta taidan, 
Kyllä Imolin, kyllä voin, 
Lämmin käsi, lämmin jalka, 
Lä.mmin kaikki katsanto. 

Hyvä ilta, Iiutuiaeni, 
Hyvä ilta, annahain, 
H yVä ilm, kllltaiseni, 
Hyvä ilta. sanon ,'aino 

, 
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Anna kättä, lintniscni, 
Anna kättä, armahaill, 
Anna kättä, kultaiseni, 
Anna kättä mulle vain. 
Tanssi, tanssi, lintuiseni, 
Tanssi, tanssi, armahain, 
Tanssi, tanssi, kultaiseni, 
Tanssi kanssani nyt vain. 
Suuta, suuta, lilltuiscni, 
Suuta, suuta, armahaiu, 
Suuta, suuta, kultaiseni, 
Anna suuta mulle vain. 
H alausta, liutuiselli, 
Halausta, armahain, 
Halausta, kultaiselli, 
Halausta anna vain. 
Käsi kaulaan, lintuiseni, 
Käsi kaulaan, armflhaiu, 
Käsi kaulaan, kultaiseni, 
Käsi kaulaan pane vain. 
HyVästi jää, IintuisClli, 
Hyvästi jää, armahain, 
Hyvästi jää, kaltaiseni, 
Hyvästi nyt sanon vain. 

WMjka. Nyt laulatte te tytöt meille. 
Liisa. Me emme osaa sellaisia lauluja, mitä teikäliiisille 

lauletaan. 
Jlthana. Miks'ette osaa? Liisa, laulahan sinä! 
Liisa. Johan minä lauloin. Lanlakoon nyt Anni, 
Anni. Enpä rupeakaan . (Autlreill~) Laula sinä, Andrei, 

se surullinen laulusi. (lIiij'mpaa) Minä kuuntelen sitä niin mie· 
leUäni. 

Sinun pyynnöstäsi. (1 •• ,,1 .. ) 

Voi, voi kuinka elämäni jylhä on, 
Kylmä, kolkko onpi tieni, lohduton. 

Olenhan ma halpa orja, mitätön. 
Yksinäinen orpo rankka, äitlitöu; 

Armahani lempi yksin saapi vaan 
Sy~lämmeni katkeruutta laubtllmaall. 
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Audotja. (OD luha~ut 0.1 .. tlubah • • t .... ku ll ",,~I.OJUal Se on hän! 
Se on hän! Taivahan .Tumala! Minä tunnen tämän säveleell ! 
Mistä olet sinä tuon lauhm oppinut? 

And1'(!i. Se on ainoa, mitä olen oppinut ähliltäni. 
J uhana. Äidiltäsi! Oletko sinäkin jotain iiidiltäsi OPl)i~ 

Ilut? Sitä en olisi uskollut! 
Audolja. Jumalan kiitos ! Nyt minä löysin sen, ket.ii. 

t.ulin etsimään. (Latkeuluu ~l .l1I"'n.) Laupias Luojani ! Minä kii
tän sinua johdatuksestasi ! Näin pian en olisi IUllllnt pe rille 
pääseväni. (lI . ltki luijoUlonl biueon hmm .. 'u. i .... ) Ålkäå lUlllko, eUii. 
miui\ hourailen, minä . . . h I u'Ma.i::tl Et'JtiJ 1Mi,.., Vouti tttlee! (K" kk , it.'mti.i l) 

Liisa. (Jub . n •• llo) Kuuhan ei huomaisi, etta !luuti. olen 
tiH.iJlä. Minun ei olisi hyvä joutua yhteen nyt hänen 'kans· 
saan, sillä herra ei ole kotona. 

J uhana. Ole tuolla. piilossa muitten takana.. 

5:s kohtaus. 
EDELLISET. VOUTI (AilU U cup.u). y 

VOItti. Hiljaa täällä! (M~_ pöydi n ii ir .. n Ilc",nlan) Tuokaa. 
olutta juodakseni! (Anni RI ..... u lol.) 

Juhalta. (MAlill.) 'l'uhajaa. kuin Turusen härkä H eikin 
Ileinällieleksessä. 

VOItti. (liaUJ.I • • ympi rln .. n). Onko herran piikaa. täällä 
näkynyt? 

Jlthana. Sitä pientä? 
Voitti. Niin. 
Juhana. Sinisilmäistä.? 
J! outi. Niin, niin ! 

Jldtana. Valkotukkaista? 
VOitti. Aivan niin. 
J ultana. Joka laulaa niin hyvästi? 
Vouti. No niin ; jlUll'i sitä. 
JIl}uttta. Sitä, joka hel'ralla. on sisäpiikana.? 
VOitti. Missä. hän Oli ? 
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Jlt!uma. H än tuli äsken tänne pois menlläkseen, mutta. 
läksi taasen pois takaisJn tullakseen . 

VOitti. Mitä sinä lörpöttelet! 
Anni. (1'UQpl h .. rlhn ol\ltta) Il'ässä on. 
Vouti. Tämmöisessä astiassa.ko sinä minulle juotava.'\ 

t.llo t ! ( lI ' itliii ~ •• rik. n I&.k .. ~" . Joou' .&IH bt.,,, ' yl,;t ~iiUy.il I.ii .. " Oduti ). 

J uhana. (l'1,ol. kl l ii. "M") Parempi maassa, kuin jumalatto
man SUlissa. 

VOItti. ( Il oom •• 1,11 .... ). Ahaa.! Täällähän sinä viisUiräkki 
oletkin. Mita on siJmUa. täällii. tekemistä? Tule kanssani 
hoviin! 

Juhana. Mitä tekee hän tähän aikaan siellä? 
VOldi. Se ei ole sinun asiasi! Älä tuppaa lIeninesi, 

mihin siIma ei kysytä. 
Juhana. Kopeutta korvat suuret, nenä pitkä mtkkentta. 
Vouti. SUIIS kiinni, sanon minä.! 
Matti (JubmU •. ) Pidä puoliasi, älä. pelkää! 
J uhalla. Älä peloittele kuolleella iSiLlIäsi! 
VOitti. Kuka olet sinä, Juvakan poikako? 
Juhana. Älä luule luuta lihaksi, pässin päätä paistik-

kaaksi. Tämä. tässä, (oiyltai ~1 'ltI.) tämä. on Juvakan poika . . 
Vouti. Kuka. sinä olet? kysyn minä. 
Juhana. Isäni poika! 
Vouti. Kuka on isäsi? 
Liisa. Juhana, ole varovainen. Älä suututa. häutä. 
Juhana. Hän on myöskin isänsä poika. 

Vouti. Vai I'upeat. t.ässä viisastelemaan! Kasakat. hoi! 
Viekääpus tuo arestiin muutamaksi vuol'okaudeksi. Kyllä 
minä teitä opetan 1 (l(""a~AI olYi t lHkl! palkoh .. ,,). No, mitä älliste
let.te ? H eti paikalla! 

Matti. (.1. . .... '" J ,,~.nn p""JUi_oaU) . Ei se niinkään helpolla 
heilahda. 

VOitti. Jollette vie heti paikalla, niin varokaa itseälIll e, 
kasakat. 

fVasj/.:((, Ei :luta! ('I'" u uu )[. "]1,,.) 
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111atti. Ei tässä niin vaan lehellä soiteta.. 
Vouti . . 

~ik .. " t.le ..... J. iokea h""""" •• ,,,luuu YOIOCi. ullen k .. ~oJ •. l Ai, saatall,a! 

6:8 kohtaus . 

EDELLISET. KOSMIN. 

Kosmin. ("'liU" "'l>. n" . K. lkkl kum artovAt noy';;III). Onko Ropo
nen kotona? 

J uhana. Ei ole. Mit-ä talulotte? ~ 

Kosmin. Häntä minä tarvitsen. (\'''''<lllle) Mikä meteli 
täällä? 

VOltti. Teidän ylhäisyyteulle ! Oli erittäin hyvä, että 
saluitte tulemaan juuri nyt. Nyt saitte itse omin silmin nähdä, 
kuinka hävyttömiä nuo koi rat ovat. Kun minä tulin tänne, 
rupesi yksi joukosta ensin irvisteJemään mblUlIe, ja kun minä 
häntä kielsin, rupesi häll, ajatelkaas, pilkkaamaan ja haukku
maan minua vasten silmiä. 

Juhana. Se ei ole totta! 
Kosmin. (Mulunu Illm1ind J ubauallo. Ih\e~ ""utUn uo.ulrell) J at.ka! 
Vouti. Minä käskin viedä hänet arestiin, mutta. sil-

loinkas tuo tuossa antaa minulle aika läimiLyksell vasten 
nenää - niinkuin näette. 

Kosmin. ()btl lll). Kuinka tohditkaau olla. niin hävytön ! 
Kyllil. saat sitä katua. ( K ... koill6) viekää hänet arestiin. 

ll'Iatti. Mutta kuulkaa! - KOS1nin. E i sanaakaan. 
Juhana. Hän valehteli. 
Kosmin. (Polklea joJku) Vait, sanon minä. (KwIkollle) Viekää 

heidät molemmat arestiin . 
J uhana. Herra! Mitäs pahaa siinä oli , että kotonani 

vähän leikkiä lask~n ? 

Kosmin. Kotonasi? Oletko Roposen (loika? 
J uhana. Olen. 
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Kosmin. Niin no ! Sinä pääset nyt tällä kertaa. Mutta 
muista olla varovampi vnst'edes. Menkää! ( KmtoI vi •• " ~1 .U" J. 
,""ul •• " ..... at höoli. ~.IIII ,,"11,1<>1.1., Joka UlltO.!!O Ji;;,) 

/Jt I 7:8 kohtaus. !!J .AUDOT.JA, KOSi\UN, VOUTI. 

Audolja. 'ruoko siis on ~oJja. Kosmin! 
I'~ i olet muut.wnut,J •• ,N.i.elijkö lIlillWoIH 
i!la"c'l]'hu j j~l:kllo. HU 
Voi, jospa. tietäisit kuka olen, . 

.. ~~.ij m~ist.at 
.. '\ 1. 

K osmin (Voad.lU .. j Nyt saat tilaisuuden näyttää, kyke· 
Ilet.kö siihen virkaan , jonka sinulle uskoin. 

Vouti. Kaikki voimani tahdon panna liikkeelle, voi
dakseni vaatimuksianne täyttää. Mitä käskette ? 

Kosmin. Niinkuin tie<lät, käypi huhu siitä, että hal
litsija aikoo julistaa talonpojat vapaiksi. 

Vouti. Tuskin siinä perää on. 
Kosmin. (Ottu klrjH" pov'tuk".u.au). Tämä kilje todistaa, 

eWei se enää ole pelkkä huhu, vaan t.äysi t.osi. Kuule, mit.ii 
eräs korkea ystäväni Pietarista kirjoittaa. (I,"~") 

"Ei ole epäilemistä enäit. Luotettavasta lähteestä olen 
saanut tietää, että oljain vapauttaminen on tosiasia. ..If/It 
aiti smplH'. J onakUlla päivänä on tuo onneton manifesti ii

u~estYVä,tn:~~ hft~kUD Velläjä~~~tm
.J.lJtaap h~i-nuult.ä...omalSU.uden-aaLt.i&D~ Tltydelhnen 
vallankumous ! Kiire on käsissä! Kaikkein aatelismiesten 
t.äytyy tehdä yksimielinen ponnistus. '!'aällä on arveltu seu-
raava keino pal'aaksi : Talonpoikain nimessä .; ri .. '''''1''1-~ 

. _ tulodpflht pitää saada1anomuksia 11 M t " keisarille, .".. 
joissa ne itse pyytävät, että kaikki jäisi vanhoilleen. Tie- ~ 
dätte kuinka taipuvainen H änen Majesteettinsa on kallista-
maan rahvaalle korvansa. (~f: aamme-eHs Hiti~
v!tl:ltr-koko-vap8;utue-jutun- tyhjäks' taikka ainakin lykätyksi 
t.oistaiseksi. Cher nmi l Ryhtykä tekin toimeen! Suoma-
laiset ovat tunnetut hyviksi kansal isi ksi, tal'koiksi laiukunli-

2 
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-joiksi!J Erittäin tärkeätä on sentähden, että teidän seuduil
takin saadaan semmoisia anomuksia". 

Vouti. Todellakin oiva keino! Te teette tietysti niiu
kuin hän neuvoo? 

Kosmin. Olen saattanut tästä tiedon kaikille llaapu
I'eilleni. Uutteraan toimeen on ryhdyttävä: 

VOitti. Kaikki hyvä! Mutta. luuletteko myöskin saa
vanne talollllojat suostumaan semmoista anomusta kiljoitta-
maan? tL,.} 

Kosmin. Kyllä. keinoja sa:UiM6e. Kauniita sanoja on 
ensin käytettävä, rahaa, ' lupauksia, ja jos ne eivät auta, sitten 
uhkauksia. ja ankaria toimia. ' 

Vouti. Semmoisiin toimiin olen ennestään tottunut. 
Luottakaa vaan minuun, tulette näkemään, että olette minusta 
saanut kelpo apulaisen. 

Kosmin. Aikeeni on ensin saada ROlJOuen suostumaan. 
Siksi tulinkin tänne. Jos hän vaan suostuu, kyllä muut sit· 
ten seuraavat. 

VOltti. Pyydän anteeksi! Ehkä kaikessa alammaisuu· 
{lessa uskallan antaa paremman neuvon. Olkaa puhumatta 
asiasta erikseen Roposelle. Hän on jäykkä, itsepintainen 
jörö. Pahoin pelkään, ett'etoo hänt-ä saa taipumaan. J a 
vielä - asia on arkaa laatua. Paha meteli voi syntyä, jos 
se tulee ilmi. Eiköhän ole viisaampaa käyttää varovampia 
keinoja, esimerkiksi jollakin sukkelalla tempulJa saada ta· 
lonpojat kirjoittamaan anom uksen alle tietämättii. sen si
sältöä ? 

Kosmin. Taidatpa olla oikeassa. RopOllen ei näykään 
olevan kotona. Ei siitä nyt ainakaan tarvitse päättää, K'ii.ytii. 
viekkautta tahi ankaruutta, minusta yh<len tekevä, kunhan 
toimemme vaan saadaan onnistumaan. (loIe_) k 

Vouti, Mikä minusta tulee, jos talonpojat vapaiksi 
pääsevitt? E i ! Se ei saa ta.pahtua! Kaikki voimanj panen 
alttiiksi, sitä estääkseni., Ja nyt heti ryh<lyn Liisaan alI-
kal'ammin kiinni. Kohta. olet sinä, pikku Hntunen, vallas
sani. (Mo_.) -4 
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8:8 kohtaus. 

11 ' AUDOTJA. 

Au(/oya. v~i sellaiset tuumat teillä on! ( I ... k.~t"" .l .. klu_ 

halla) Siinä tapauksessa tiedän minä tehtäväni. - - Mutta. 
Andreihan on Kosminin poika! Hänkö nousisi muitten mu
kana. isäänsä vastaan? Se ei saa tapahtua! - J os Kosmin 
pysyy mahtavuudessaan, yoipi poikansa. ehkä nousta. -
hänen perilli seniutn samaan mahtavuuteen - ja minä sit
ten myöskin OIlIlen kukkuloille. - Ei, ei ! - Kuinka voin· 
kaan tuollaista ajatella? - 1\Iilläkö, katkerin orjuuden uhri, 
rupeaisin sitä puollustamaan? En koskaan! Olkoon Andrei 
Kosminin poika - hän on myöskin minun poikani, OIjan 
poika. 

~ J 9:. kohlaus. 

AUDOTJA • ..ftOPONEN, JUHANA ja. ANDREI. 

Roponen. (Tul .. polkle .... k ....... ). Mitä teitte te hänelle? 
Juhana. Paljonko sille tarvitaan ? Minä rupesin vähän 

pilaa tekemään; hän tuosta suuttui ja käski viedä. minut ares· 
tiin. Mutta kun Matti rupesi sitä estämään , turttuivatkin 
häneen. 

Roprmen. Hänen kanssaan pitää olla varovainen. Nuo 
tuollaiset tapaukset vain pilaavat asiatamme. Olkaamme alal· 
lamme. Kohta koittaa uusi aika. Pian vapautus·asia rat
kaistaan. 

Juhana. Se on jo päätetty. 
Roponen. Päätetty! Mistä sen tiedät;? 
Andrei. (Huomaa ,ludo'Ja,,). TlIO vaimo on tullut Pietarista 

ja san.oo sen tietävänsä. - t - "'''' 
Roponen. ( l.1b"'H Audo'J .. ). Mistä sinä sen tiedät? 
AuiWtja. Olen itse sen johdosta vapaaksi päässyt. 
Roponen. Sen johdosta , eW~ se päätetty on; mitä 

joutavia! 
Audotja. Joll 'ei se todistus riitä, niin voin sinulle 

ilmoittaa paljoa luotettavamman. 
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Roponen. No? 
Audotja. Äsken oli herra ja vouti täällä. 
Ropanen. Niin oli. 
Audoija. Kun he olivat jääneet, kuten luulivat, kah

den kesken tupaan, rupesivat he keskustelemaan. 
R oponen. Mistä? 
Audoija. Herra luki eriiiin kiIjacn, jossa hänelle il fnoi 

tettiin, että. vapautusasia oli päätetty. 
Roponen. To<1ellako? 
Audoij(t. Hänelle ilmoitettiin siinä myöskin, että hCITat 

aikovat joka taholta lähettää halli t.sijalle anomuksia talon
poikain puolesta .. .. 

Roponen. H ekö anomuksia meidän puolestamme ? 
Audoya. . ... että talonpojat muka eivät tahdo millään 

muotoa vapattUa - vaan haluavat olla. entisten hCl'l 'ojcnsa 
vallan alla. 

Ropo-nen. Vai semmoisia he tllumivnt.! - Hyvä! - ' 
Vai kirjoittavat talOllpoikicll nimessä anomuksia. Nyt alka.'1. 
minulle selvitä, mitä meidän on tehtävä. 

(Pojat. ' ~1 
Roponen. IDe:-rupe<!mme Ullllllessa silmin katselemaan 

heidän vehkeitä D, voi to~Uakiu....kiixdii niin , ettei koJt<r:v-:!r:" 
. . 'Wltl' Toimeen on ryhdyttävä, tmtte· 

raan ja järkähtämättörnään toimeen. Nyt. syrjään odotus 'ja 
kä rsivällisyys! Koko kansani huutaa almani, ja minä. tahdon 
sitä auttaa. Yksimieliseen vastarintaan ovat talonpojat !lOS
tettMat.. Minä lälulen Pietariin hallitsijan omaan kät.een 
antamaan anomusta, jossa paljastan heidän vehk eensii. Minä 
kyllä tiedän, että. he pOllnistavat kaikki voimansa meitä "ns
taall. Mut.ta turhaan (~I;er(ti1'n ponnistuk sen~ Mei
dän tulee voitto olemaan. Ja tämä on oleva viimeinen pon
nistus. 

Pojat ja Audotja. Viimeinen ponnistus. 
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TOINEN NÄ YTOS, 

I:nen kohtaus. 
ANNI. 

Anni. (lttgg J>Oydiin i ireu i , pii U d , D ""J"'&). Hän ei anna rauhaa 
minulle hetkeksikään enää. Mitä pitää minun tekemän? Hän 
on kyllä sl1kuaan venäläinen, mutta enhän voi kieltää, kun 
hän minna vaimokseen pyytää. Se on tosin vasten kaikkia 
kansan tapoja. Sillä ei koskaan ole kuultu suomalaisen il.Yl'ä· 
rnäistytön ja venäläisen pojan 8uostuvan keskenään aviolii· 
tosta. Mutta tiedänhän , että joll'ei hän minua saa, on hän 
valmis vaikka surmaamaan it-sensä. - Ja isäni, hän ei sii
hen milloinkaan suostu! Mitä, mitä pitää. minun tehdä, 
kun hän minua rakastaa, ja minä kaikesta sydämmes
täni lemmin häntä? - Oi, mitä voin minä! Rakastaa vaan, 
mutta en muuta mitään. Onko onnettomampaa ihmistä koko 
maailmassa? (1..,,1aa) 

Oi, sinä. maaliman mahtava luoja, 
Onnen ja. riemujen laupias tuoja., 
Eikö aun voimaai keinoja soia, 
Jotka mun rintahan lohtua lois! 

Luoksesi klilinnyn ma, onneton impi, 
Ollos s!l. mulle jo armollisempi! 
Oi, jos auu miel'"las helty!!. vois, 
Kylllipä. toivoni täyttyy!!. ois! 

(Noue. IOlum.an J. lIke.). 

{ 
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2:n kohtaus. 

ANNI, ANDREI. -& 
Andrei. (1',,1 •• ). Anni! Miksi itket sinä, miksi antanl. 

ell ii.toivooll ? Luuletko asian siten paraneva.n? Ei suiJlkalLII! 
Koettaa meidän pitää. Millä t iedän, mik1:t. meidät uhkaa 
eroittaa, mutt.a me voimme senkin esteen poistaa, jos molem
mat tahdomme. S~o) A mli , 8ll98tttbke nMiiUi1iI, jlis lSASI sf1hen 
S\l9li~jj,l1j 8ft1l:& 1!\t61'8ftJr." Jos sini\. kerrankin suoraan puhut, 

voin minit päästää sinut tästä t ukalasta tilasta, sekä päästä 
siitä itse. Annatko minun lltlhlla asiasta isälIesi ? 

Anni. I säni ei suostu siihen ikinä.. 
Andrei. Mutta jos hil.ll suostuu, suostlltko Sillä?k 
Anni. Luulen, että sen jo al'vaat. (l,."loa) 

Eipä. Il\inun tahoou' vaill 
Onnea voi tuoda., 
Eikä. ole vallas8aill 
OuneamlU6 luoda. 

Mitä isä. tahtoo vaali , 
Kaikki riipllUu siitä. 
Saamaan häntä suostumaau 
Voimamme ei riitä. 

An;; ( ' iif::'~;~'~:':::~:::~:::~:i 7// 
Perille vain pyrkii tuo. ~ 

Mari. (T"I~). K as vaan tuota. tyttöä! 'fäällä. Jouten 
on juttelemassa pojan kanssa, sillä. aikaa kun talon askareet 
jää.vät toimittamatta. 'J.1nle heti auttamaan minua. Lehmät 
ovat vielii ruokkimatta, astiat pesemättä, vesi kantamalta .... 
Kat.so, minkä näköinen pöytäkin on! Tuollaisenako rikkaassa. 
talossa pöytää pidetään? Olisit sen edes jOllten oIJessasi 
pessyt . . .. Ja. lattia sitten, - sekin lakaisemal.tal Voi 
sentään! J oll'ell mhlä olisi hyörimässä ja Pyöl'imiissi!. alin
omaa., niin menisi koko talo kumoon. No niin meni sikin. 
Eihän ilman minlltta työväki saisi syödäkseellkilän , muista 
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puhumattakaan. Tule! Pitäisikö sinustakin vieUi talonminiä. 
tuleman! (Vl6 Ali,,!!' "mh nKon.) 

3:s kohtaus. 
ANDREI, JU1iA.J.'1A. 

Andrei. Niin, nyt isännän puheille. (Ailt"", me .... l; Jubono t,d" . 

TMtullj Ehkäpä puhuu hänelle ensin asiasta. (,\i" .... ) Kuule Juhana.! 
J1tllalla. No? 
Andrei. Minä tahdon puhua sinulle painavnsta asiasta. 
Jtthana. Puhu vaan. Ei minun hal'tiallt- niin heikot 

ole, kuin luulet. 
Andrei. Älähän heti rupea ilvehtimään . 
• Juhana. No, anna kuulua. 
A1ulrei. Sinä olet kyllä huomanllut, että minun käytökseni 

Alluia. kohtaan on aivan erilainen, kuin muita tyttöjä kohtaan. 
Juhana. Niin onkin. Olenhan aina sinua siitä .... 
Andrei . .... llilkannut. Niin oletkin. Mutt.a, minä tiedän, 

ett'et sitä. tee pahassa tarkoituksessa, enkä. suutu, vaikka se 
välistä. mellee yli rajojellkin. Vaall vällat siitä. Annista.
han minun piti puhuman. - Luuletko, että. minä. muuten 
vaan suosin sisal'tasi, ajattelematta sen enempää? 

Juhana. No, mitä? 
Andrei. Minä aion häntä julkisesti kasia. 
Juhana. Oho, poika! 
Andrei. Mit.ii. ~ 
Juhana. 
Andrei. 
Juhana. 
Andrei. 

kastaa. minua. 

Luuletko sinä, että se niin vaan 011 tehty? 
Anni suostuu kyllä minuun. 
Enpä llsko. Älä nuolase, ennenkuin tipahtaa. 

Minä olen puhunut hänelle siitä. Hän ra~ 

Juhana. Niin no ! Miks'ei hän sinua rakastaisi! Oletban 
sinä pulska poika .... Sinä ~jattelet siis, että. kun sait peu
kalon, niin otat koko rukkasen. 

Andrei. Niinpä niinkin. 
Juhana. Älä nyt joutavia. j ll ttele! 



Andrei. Enkö ansaitse häntä? 
Jultalla. Luuletko sinä todellakin, että. sinä saat Annin 

vaimoksesi? • 

Andrei. Olen varma siitä. 
Juhana. No, silloin sanon sinulle suoraan ajatukseni, -

Muistatko sinä laisinkaan kuka, mikä sinä olet? Muistatko 
enää, . ett'et kuulu meidän luterilaiseen kirkkoommekaan? 
Muistatko, että olet pienenä poikana. otettu meille ainoas
taan' kasvatettavaksi, ja että mieheksi tultuasi saat menna 
avaraan maailmaan, mihin mielesi tekee ja jalkasi vie. 

Andrei. Tuota en olisi luullut sinuu sanovan. Olenhau 
tehnyt työtä isällesi palkatta siitä saakka kun hiukankin kyke
nin. Mitä olisi täma talo ilman minutta? Kuka silloin talon 
toimista huolta' piti, kun iSäsi sairaana koko vuoden loikoi? 
Sinäkö? .... Ja muuten se ei sinusta riipu laisinkaan. Isäsi 
on monta kertaa sanonut, että hi!.n naitllani antaa minulle 
osan talosta. 

J1lhowA. Älä kirppu kiistentele, ennenk' pääset mäen 
päälle. 

Andrei. Joko taasen pilkkaamaan. Sy(lämelleni oikein 
käy sinun häijy käytöksesi. 

Juhana. Ei sysi sydäntä murra, eikä terva mieltä 
käännä. 

Andrei Minä sanon sintllle, että kärsivällisyyteni ru
peaa. loppumaan. Heitä nyt jo nuo pistosallasi, tahi minä 
todella suutun - ja silloin, varo itseäsi. 

Jlduma. Mihin se meri ei menisi, joll'ei penkeret pidät
täisi! (M.".~ 101l0"'1l.~.) 

". Andrei. Tekee vaan pilkkaa. - Poika nulikka! Mutta 
vähät mini!. hänen laverruksistaan. Ukolle itselleen on ilmoi
tettava suoraan; hän ratkaiskoon. (1\' •• 1 .. od .. lak. l.l l1j . ff 
annittav~-.kummillkin, etten minä ku . seen uskOi 

. - '-' lini-:aolll~ '- i-;a elänyt ja p,uhtaak i 
omala.i!eksi-ka-S1'ä:nu . 0 l'et'Sitä estettä olisi, silloin i 

.LnJlll.._ritstsrl!paill!t-ft~y'!!li§i!i .... 
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4:8 kohtaus. 
ANDREI, ROPONEN. 

. Roponen. (A.I"u lupun k~mmeniiiin bykcrt.ien) Kaikki hyvin, kaikki 
hyvin! (l1\lom ... And",in) No Andrei! Sanon sinulle peittelemättä, 
että. pidän suuresti sinusta. Poissaollessani olet J uhanan 
kanssa pitänyt oivallisesti huolta talon askareista. (T.pUI\U ~lka_ 

pii'lIe) .Tyhjin kourin en lähetä sinua talosta. Olet kelpo poika. 
Andrei. {[to'U~lI} N;yt pitää -Itiiytt!l:lt tihti!!tmt\a. (I"" .. ,,) 

I säntä, minä tahtoisin kysyä sinulta jotakin. 
Roponen. No kysy, mutta pian. Tänne tulee heti 

paikalla kylän ukkoja. keskustelemaan tärkeistä asioista. 
Andrei. Vaikka olenkin uskonnoltani teille vieras, ... 
Roponen. Voi v~ikkonen! Ei nyt ole aikaa sellaisiin. 

Toisen kerran, toisen kerran juttelet sitten. Mene nyt sano· 
maan Marille, että hän tuokoon tänne pullon viinaa ja vähän 
"sakuskaa." 

Andrei. (h.fl.) Harmillistal Ei anneta edes loppuun pu
hua asiasta. (Menoo). 

5:8 kohtaus. 

ROPaNEN, JUVAKKA, HUTTUNEN, SUSI, KIPUNA ja. 
.. JUHANA, sitten ANDREI ja. AUDOTJA. 

Vieraat. (1\Jl~.at ,,,puu). Hyvä ilta! . .. I 
Roponen. J umal' antakoon 1 Käykää istumaan! k 
Juvakka. Saa pihan tätä istua. 
Susi. Eikä se pahaa teekkään, kaiken päivää työssä 

oltua.mme, saamatta. viinan tippaa vahvikkeeksi. 
Roponen. Koht'siitään saadaan sitäkin. 
Huttunen. Ei viina. ihmistä vahvista, vaan sana. 
Susi. Viina vahvistaa ruumista, sana antaa sielulle 

ravintoa. 
Kipuna. No, ei suinkaan Roponell ole yiinan ja sanan 

vaikutuksesta. meitä juttelemaan kutsunut. Kyllä kai sinulla 
on tärkeämpääkin. Mitä kuuluu Pietariin? 
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llop01um. Hyvää kuuluu, hyvää kuuluu. 
Mari. (TOIOl'i p"U~n .II~ .. , k!!pihQnlku, IQ~I.kQ"lIo Ja J ... . uom." plklrl") 

Tässä. on. (~ ._) 

Roponen. Ensin on knlkkll kaswltava, 
Sitten vasta. haasteltava. 

Susi. No, niin jnstiin. 

Roponen. (1" "10'~ nnltu .. lloj No, otappas sitten! 
/·{uttlmen. Omast.a. kädest.ä. . 
Susi. Niin, niin. Kenen kädessä, sen kärsässä. 
Roponen. Jos uiin tahdotte. No, olkaa terveenä! 
Muut. 'l'el'veiksesi. 
Roponen. (Juo!,!) Ohhoh, kuinka. hyvää. se olikin. Pas· 

sipo suulleni, kun oli kerallalli. (Torjo .. H11l1u ,", lI o) Nol 
lIuttImen. Ei, ei, kiitoksia! En minä huoli. 
Susi. Huolimatonta Iyödää.n. 
Roponen. No, mitä turhia! Ota nyt l'YYppy! Ei 56 

pahaa. vanhoille luillesi tee. 
Susi. Mielesi kumminkin tekee. 

Huttunen. Ali, viina viisaan villitsee, 
Ei juomarita hillitse, 
Vaan saattaa hänet ansaan, 
Helvetin alhon Jallsaa.n. 

R oponen. Niinkuin talidot. (Jll .. k •. IJ~) 

lusta snrullesi.· . 
Juvakka. (J"o~!) Kost' Jumala. 

Otappas nyt lohdu- • 

. --
Roponen. (KipllUU8) No, Kipulla! Kasteleppas kielesi 

kantaa. 
K ipuna. Minit. juon sinun olllleksesi! ,Toivon, että 

vastakin ohjaat meihli. viisama nenvoillasi. (J "opl) Kiitoksia! 
Roponen. Oma vaivasi. (d~delJ.) No, veli veikkonen, otap

pas virvoitusta väsyneeUe fllUmiiJlesi. 
Susi. Saas tästä snupal'ka, kosk'oot kanssan' kulke

nunna (Juopl) Passipo, paa toinen! (UOp',.",D •• , ... ) Ensimmäinen 
ryyppy se menee edellä. ja huutaa : pois tieltä, nyt tullaan. 
'l'oillen se on oikein se pääpukari o ... p! J. k ...... II ..... Iii puI rTTrPTJ') 
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Kolmas ja seUl'a<l.vat sitten ovat saattoväkeä .. ,. No, eikö 
JnlHlIHtlle annetnkaan? 

Roponen. }}i vu.rsaJle kaul'oja. anneta. 
Kipu1!a. Se on ' oikein. 
Susi. Mutta kun se saa, syöpi se enemmän kuiu suuri 

hevonen. 
Kipuna. Se on totta. . . 
Juvakka. l'urhaa. minustakin on, ett'ei aik;J. pojalle 

HUlJeta vii llaryyppyii.. 
!futlunen. (0. kalMlI,,~ ""luo. m"ltt.en jUOB\!..) No, eihän teistä. 

mihin pääse. 
Susi. Näitkös! Tekillä, mielesi, kumminkin. 
Huftune". Kun oikein ajattelin, niin eihän tuo yksi 

rYYllpy pahaa tee. Saallhan paremmin unta. yöllä. ouovl.) 

RopMen. No, nyt voimme ryhtyä puhumaan pailla
vummista asioista.. 

Kipuna. No niin. 
Susi. Kel'l'oppas nyt päästä päähän, kuinka sinull kävi 

ma.tkalla.si. 
Roponen. Kuulkaa sitten (Joh ••• lIo) Pa.ne ovi lu~ 

(Juh .... !",,,,lee). Niin t 'fuJin minä Pietariin, Aloin kysellä, milloin 
ja missä. kuningas liikkui, ja. mitenkä. Mntä saisi nähdä. Sattui 
siellä vosikka tämän puoleisia, Hän tuntee minut ja, mitä 
varten olin kaul)Unkiin saapunut, kysyy) Minä., ties', kel'l'oiu, 
j6tta. niin ja niin siellä meidän hel'm( - niinkuin ymn. -
rätle itsekin. 

Susi. No? 
Roponen. No, h~JJ niinkuin slIonplainen -ainakin ueuvoi, 

jottA silloin ja sillgjr r-Jmentävä Nerskille odottamaan...ii
hen j,,, siihen paikkaan. "Ja kun Kuningas tulee", sWi, 
,jlla.kse", sauoi, "häntä. v.astaan ja lankea polvil . si" sauoi. 
Nb~ä tein, niinkuin hän neuvoi. Odotin tunnin) odotin 
kaksi, 1a sitten vielär-hyvän aikaa'"Ooothr"j& - - jo, jo tulee 
niin, että maa tömisee. Voi ystiLväiseni, kuinka kovasti tun
sin sydiimmeni liipättäviin kun huomasin, että Ilän ajoi rou
vansa kanssa ihka avonaisissa. vaunuissa, kaksi harmaata, 
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kQfSkuyaa. hevosta edessä. .. Minä siunasin itseni, hyppäsin 
esiin, heittäysin polvilleni - tuskin muistan kuinka lakin 
päästäni tempasiu - ja katso: hän seisahdutti vaununsa, 
kutsui minua lähemmäksi ja sanoi: "Mitä sinä tahdot?" - Mitä 
o!<asin enää vastata? ,," slM: : +!! Onnettomien talon
poikain puolesta lähestyn Teidän Majesteettianne" , tahi jota
kin sellaista vastasin ja ojensin anomuksen. 

Kipuna. Kyllähän sen arvaa, että sinä osasit. 
Susi. Vaiti! Jatka! 
Roponen. Arvatkaas, mitä. hän vastasi. 

I Susi. No? 
Roponen. Hän otti anomuksen omaan käteensä. ja sanoi : 

"Kyllä muistan teitä. ' Olkaa huoletta, olkaa kärsivällisiä!1I 
Susi. Niinkö hän vastasi? 
Ropanen. Sanasta sanaan, niinkuin sanoin. 
Kipltna. Venäjäksikö? 
Susi. No, millä kielellä sinä luulet? Ei hän suomea osaa. . 1 

~, 

Kipuna. Sanovat ne hänen osaavan. 
~ .... _ Susi. On hänellä muutakin tekemistä kuin oppia suomea --pntnunaan. 

K ipuna. Minun Matti lankoni Tuutarista kertoi, että 
kuninkaan ajutantti oli hänelle puhunut selvää suomea. Miks'ei 
kuningas itse sitten suomea osaisi? Onhan kuningas viisaampi 
kuin kaikki hänen ajutanttinsa yhteensä. 
• Huttunen. Vai niin hän sanoi! Jumala häntä siunat
koon, antakOOlI hänelle pitkän ijäll. Oikein minun mieleni 
tekisi laulamaan yksi virren värssy. 

Susi. Jätetään nyt se. 
Juvakka. Ei sovi viinapuUon ääressä. jumalista laulaa.. 

_ Huttunen. Jumalan viljaa se viinakin on. (J uopl). 

RONlntm. Parempi minustakin on jättää. se. ". 
Kipuna. Niin, niin! ' ~~ 

Roponen. liIe 3D jc: lÅW:tetlijliffSia, et. talonpojafpnSe- .. 
vät kaikkialla vapaiksi; julistusta vaan puuttuu. 

Juvakka. Onko se mahdollista? 
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Rop,,"~n_ Hen-at kyllä koettavat saada~itsijaa lyk
kä~~lään manifestin julistusta, .mut~a ~ turha . iisyt ei ~8_ 
enlltl, lilioR 1,el'Htn &lIomuksem sam SUOlaan kmllukaan kittt!en 

Juhana. (l.aSke" Audroio .iU"" J. J •• 1ii "ve" h, kita.",.Ua). 

Roponen. Olisit voinut alusta asti olla läsnä kuule
massa. hauskoja uutisia. 

Andrei. Mitä uutisia? 
JuJ/ana. Miks'et ollut kuulemassa? Hal'aka.lle räys

täälle ruokaa. kannetaan. (Kiinlyell Iw_n). No, isä, mitä. sanot ? 
Juvakka. Mitäs muuta kuin että ryLdyt asiaan. 
Roponen. Niin no - jos sinulla. on sellainen keino, 

että vaaratta voit pelastaa hänet, niin tee se. 
RuUunen. Kuinka l Sinä Ropanen suostut siihen? 
Kipuna. Se on tietty. 
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Huttunen. Meidän pitää muistaa, että. hän on meidän 
esivaltaa'Hul~. Ei sato-nostaa kättä esivaltaa vastaan. 

-. Juvakka. Jos hän tekee 'meille- vääryyttä" niill " ~n 
meillä oikeus vaikka häneen itseensä tarttua. 

Huttunen. Ei sinull pidä koskeman Herran voideltua. 
Roponen. Mitä sinä vaikkonen juttelet? ~ Qid's ! IrkJ:n-

täytyy pelastaa. Matli millii ta.-
valla hyvansä. 

IIuttunen. Älkää. Herran tähden ... 
Roponen. Sinä Huttunen olet ollut aina semmoinen jänis~ 

pöksy! Sinua emme pyydäkään. Mutta te, ystäväni ! 'l'iissii. 
on minulla kaksi reipasta allUlaista. (o.oin&& Job. noa J. "',,~relt.) Yli· 
dytt.ekö te liittoon? 

Jttvakka~ Kipuna ja Susi. Yhdymme! 
Boponen. Lyödään kättä. (Kaikki muul pa llll lIuIlUu". 11;>, .. 1 kötti.) 

Kipuna. Me luotamme sinuun. 
Susi. Ja sitten me ryypättiin. <J"""u?j" :1 
[luttunen. Minä. sauon vielä kerran: ~atelkaa, mitä. 

tteUe! Hyvästi nyt Roponen! 
Roponen. Joko nyt? 
Huttunen. Minä. olen vanha mies ja tal'Vitflen lepoa. 
Roponen. (liitUI""J. Sinulta pyydämme ainoastaan, ett'e.t 

puhu kellekiiän liitostamme. Lupaatko! 
Jluttunen. Sen toki lupaan. Hyvästi. VI ~,, ~). 

Roponen. Jumalan haltuun! 
Juvakka. Aika äij ä ! 
Roponen. No, antaa hänen olla rauhassa. 
Kipullu. Se on llarasta. 
Roponen. Ei hän pahaluonloinen ole, vaikka IJelkuri. 
Kipuna. Pelkuri, llelkuri. 
Juvakka. Siis J'ubana ottaa pelastaakseen Matti-poikani. 
Roponen. Niin! Mutta mitenkä luulet sen voivasi tehdä? 
Juluma. JMtäkää se minun salaislludekseui. Pitii.käi~ 

te vain huolta siitä, kuinka saamme hänet hyvään piiloon. 

., 

J 
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Roponen. Niin, todellakin. 
Kipuna. Todella.kin. 
Ropone1l, Mutta. m.ihinkä? 
Kipulla. Niin, mutta mihinkä? 
J nvakka. Mihinkä muualle ktlin kotiinsa. KylHt meillä 

sopiva paikka löydetaä.n. 
Roponen. Ei hän kotiinsa piiloutua saa. Sieltä häntä. 

ensimmäiseksi ets imään tullaan. 
Jllvakka. Kyllä se on totta, sekin! Mutta. - minnekkä 

muualle 'voimme hänet piiloittaa? 
Ropanen. Kyllähän hänet yhdeksi yöksi ainakin tänne 

meidän aittaan peittoou saamme. Kunhap Juhana. saa ensin 
pois kellaristakin. - Mutta. ole kumminkin varovainen; muista 
sananlasku: "kerran tee, kahdesti katso.« Andrei voipi mennä 
kanssasi, niin voit olla VUl'm - - muLta mikä sitä An
dreita tänään vaivaa? Olethan totinen kuin 

J7thana. Aapiskukko, mutta hänellä onkin kosinta
llllUhat mielessä. 

Roponen. Mitä sanot? 
J uhana. Hän aikoo pyrkiä. meille kotivävyksi. 
Andj·ei. Vaiti sinä.! 
R oponen. Mi .. mitä. tämä. merkitsee? Siitäkö sinä 

äsken aioitkin minulle puhua? 
Andrei. Jos sinä. rupeat minua samalla. tapaa pilkkaa

maan kuin poikasi, siitä en enää pidä lukua, vaan tahdon 
puhua suuni puhtaaksi, koska kerran asia lläi"Jl litkii.lle on 
mennyt. {;t. 

__ _ Audolja. ('\'loI"" 0 . .... .. 111 .. 11 j . 1<iypi OU n luuhun j otka. btum&IIn.) 

Juluula. Kunl. nyt...w..i,tlL !I ~.I}~.l}t~o9 .EU.I,L.I~.<;!:~ •• ~:E!~tä
käii, ett'ei se olekaan "löl'pön, lörpön verll.jiist pelloll', " -

Andrei, Vaiti! 
Jultaml. Suo anteeks, luulin lamllaaks; se olikin vaali 

meijän muorin mustalläii. päSsi. 
Roponen, Sinun puheestasi ei ole haaraa. 
Susi, J ... ysti poika tuo Juha.na: vetelee kaikk i asiat 

naul"unkelkassa. 
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Roponen. Juhana, anna nyt Andrein puhua. 
Jultan(J:; Nyt siis hiljaan, kuin Hiisan kiukaalla. 
Roponen. Minä. sanon sinulle, että ole vaiti 1 No Andrei! 
Andrei. Kuule sitten! Niinkuin Juhanan liukas kieli 

jo ennätti ilmoittaa, minulla on kosilltatuuma.t, vaikk'ei sellaiset 
kuin hän vakuuttaa. Minä to<lellahin rakastan tytärtäsi Annia.. 

Roponen. Annia! 
Andrei. Ja pyydän suostumustasi avioliittoomme. 
Roponen. Todellako? Kylläpä sinulle juolahti mieleen.! 

Joko sinä olet unohtanut, mikä juopa on sinun ja Annin vä· 
lillä? Eikä Anni suostu koskaan sinulle menemään. 

I Andrei. Anni on valmis rupeamaan vaimokseni. 
Roponen. Mitä tuhmuuksial .8't8WAb te j .. hfJslrenritme 

&Three"!> p~n1'i*Mil\' 6P3t~ Minä antaisin tyttäreni 
sinulle! Tosin olet ollut kelpo työmies ja hyvä poika, sitä 
en kiellä. Olen aikonutkin antaa sinulle osan, wWOtdl1li" 0)&1 
~'$ ,U . S6tMifttb, mutta tytärtäni - hiintä et ikinä 
maailmassa saa. 

Kipuna. Et ikinä maailmassa.! 
Jlwakka. Muista, poika, sananlasku: "Jokainen sirkka 

)ysyköön omassa nurkassaan." 
Susi. Sinulle Roponen antaisi tyttärensä, ainoan tyttä

rensä! Olethan ventovieras talossa. ja voit saada matka
passin milloin hyvänsä. 

Andrei. Isäntä.! Näistä muista en pidä suuresti lukua, 
mutta sinun en luule puhuneen täyttä totta. Niin huonona 
et toki minua pitäne, ett'en tytärtäsi ansaitsisi. 

Roponen. Vieläkö luulet tässä leikin sijaa olevun? .......... 
,g7 2er ailt; "lev-SäJhi Ei. sanaakaan enää tästä 
asiasta! 

Andrei. Sitä en olisi uskonut! 
Kipuna. Vai et olisi uskonut! 
Susi. Tuo on minusta suoraa hävyttömyyttä, että hän 

rohkenee edes ajatella sitä vähemmin julki lausua tuollaista 
ajatusta. Koko paikkakunnan rikkain tyttö menh:!i hänelle, 
keppikeljäläiselle! 
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J uvakka. Ja iipärälle muun hyvän päälle. 
Roponen. No, älkäähän häntä niin ankarasti tuomitko. 

Jos tahdotte tietää, wiM 9?? plHi sYYlI .. lliaUaiM, niin kuulka.1.. 
Kipuna. Kuulkaa! 
Ropanen. Hän ei kuulu meidän luterilaiseen kil'kkoomme, 

enkä minä koskaan aio sallia '-', että snkuuni yhdistetään 
vierRasen kirkkoon kuuluva henkilö. - - - Siis se asia on 
p1tätetty. 

Andrei. Et siis suostu? 
R oponen. En! 
Andrei. Siinä. tapauksessa en jää taloon. 
Juhana. Sen verran vuodessa vahinkoa. 
Roponen. Aiotko lähteä. pois? 
Andrei. J"oll'en Annia saa, en viivy täällä pHivääk ilAn . 
• luhana. Pistä pillit pussiin ja soita suolla mennessäsi. 
Andrei. Lähden, vaan ensin PUhWl suuni puhtaaksi! 

~~·t $!k ala h"',+iink.,IIMlja:t::kl."c:btt 1 "" *";1 it Sanon suo
man, että olet raukka, sanasisyöjä .. " . 

R oponen. Kuinka tohdit! 
Andrei. " .. joka kadut lupaustasi antaa. minulle osan 

talosta. Selltähden pidit tätä sopivana t ilaisuntena minusta 
irtil)äästäksesi. Olen " palvellut sinua uskollisuudella ja ahke
ruudella, jommoista et koskaan ole palvelijoissasi löytävii ... 
Sent.ähden että. olen veniUäis-uskolainen, en muka kelpaa tei· 
dän joukkoonne. Hyvä! Kyllä luulen Venäjän valtakunnassa 
sellaisia ihmisiä Iöytäväni, joitten joukkoon minä keIpaan" 
.... Nyt lähden - - mutta varokaa itseänne. (Aikoo ",onn;'") 

Audolja. (Andrelll e") Minä. tahdon puhua kanssasi. 
J uhana. (0 ... 1\& bl ..... Jm .. ul.) Susi sinua hännällilAn häilyttä. 

köön, kukko halteillas huutakooII: kikkil'iirii! "(MuUI ~au .. l"Ot paIlOi 

\{~pQll en") 

Roponen. Minun käypi sääliksi häntä. Onhan Andrei 
kelpo poika. Mutta milli minä sille voin? En minä hänelle 
tytäl'llini ainakaan anna, 

Kipuna. Siinä teet aivan oikein. 
J lt1Iukka. Senkin vellanen! 

3 
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Susi. Keppikerjäläinen! 
Kipuna. Äpäräl 
Roponet .... .rnllei.feidäI1tA~o..tWllaiset pysyisi naimiskau· 

poissaan vellasista er~ääll, ei kauan kestäisi, ennenkuin ei 
olisi pienestä kansakunnastamme 'rahtuakaan jälellä. 

Kipulla. Se on tottaJ. .... 
J uvakka. Ystävät, eipä pidot p!!-rane,jollei vierantvähene. 
Kipuna. Se on totta. 
Susi. Niin, niin. 
Roponen. No, mihin kiire? 
Juvakka. Onhan niitä. kotona toimia. 
Susi. Heinä-aika. 
Kipuna. H einä-aika. 
Juvakka. No hyvästi! Kiitoksia! 
Kipuna ja Susi. Hyvästi! 
Ropunen. Hyvästil Terveisiä! 
Susi. Kepeät kuormat. 
Juvakka. Hyvästi Juhana! Koeta pal'astasi. Jos Matin 

pelastat, olen koko elinaikani sinulle kiitollinen. 
J u}utna. Kyllä tahdon parastanikoettaa. ( ... IIe •• , ku ku.t.<>lIoll.) 

6:8 kohtaus. 

AUDOTJA. ~ J 
Audoya. Vai niin! Sillä tavallako he poi~i kohte- J 

levat. Vai ei hän kelpaa Roposen vävyksi! Niin ! IEi hän /(p 
kelpaakaa,n! Hän on liian hyvä siksi. Hän ei ole orja niin-
kuin he, hänessä liikkuu vapaata aatelisverta. Kuinka mahta-
vasti hän puisteli päältään heidän soimauksensa, luottaen 
omaan itseensä, luopui koko tuosta. laumasta, jossa ei hänen 
jaloa sydäntään ymmän·etä.! Jumalan kiitos, että olen juuri 
tähän aikaan tänne saapunut. Nyt on hän kypsynyt saa· 
maan tietää, kuka hän on ; nyt 011 äidiu hellyys hänen katke
roitetulle sydämmelleen tel'vetullein lääke. Nyt, nyt tahdon 
häntä puhutella, nyt tulvailee .rinnastani kaikki se, mikä 
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sinne on kahdenkymmenen vuoden kuluessa. kokoontunut. /Jl,../ 
(And .... l \01 .... ) T llossapa hän onkin. ::.7 

7:8 kohtaus. 
AUDOTJA, ANDREI. 

Andrei. Sinä tahdoit minua puhutella, vaimo. Mutta. 
pian, sillä en tahdo nyt tavata. tämän talon väkeä. 

Audot:ja. Niin! Minit tahdon sinua puhutella. 
Nähdessäni kuinka. nuo talonpojat sinua äsken pilkkasivat ja 
kuullessani heidän katkeroita soimaussanojaan, kävi minun 
sääliksi sinua. 

Andrei. Löytyykö edes yksi ihminen maailmassa, joka 
minua säälii ? 

A1tdoija. Eikö sinulla ole vanhempia lainkaan, jotka 
sinua siiälisivät? 

Andrei. Isästäni en tiedä mitään, äidistäni on minulla 
hämärä muisto jälellä. r-

Audotja. Mitä muistat? HIiN--
Andrei. Muistan erään illan, jolloinka istuin 7'" ; Sj L 

li8f!ä,· jXt J,'Ii , bIiIM'4!lirtQ)le 'w:azlaaiaa;uaHi 0$ et&, ... ,.. ; 
a •• hlwtSf7.' . Äkkiä astui huoneesen musta, hirmuisen näköi
nen mies. Hän puhuu jotakin ja jokainen sana tuntuu mi
nusta ukkosen jyrinältä. . . .. Mies menee pois. . .. Äitini 
rupeaa. itkemään .... ja vielä par'aikaa muistan kuinka kat
keralta minusta tuntui, nälHlessäni hiinen silmistään suurten, 
kirkkaitten kyynelhelmien vierivän hänen vaaleille poskil
leen . . .. Muuta en nmista ... , 

Audotja. Mitä ajattelet sinä äidistäsi? Tunnetko sinä 
ikävää, onko sinussa. helliä tunteita häntä kohtaan, vai oletko
välinpitämätön tuon vaimon kohtalosta, joka. sinut niin armot
tomasti hylkäsi? 

Andrei. Äitiänikö,lbslanQ11amltPi1I&MOt'Imsal'SNRvutta
BiathlJiM""'''lIIMtlitolt ole4äa 6lelllMt~ilIinä en ikävöisi?. ,. 
Voi vaimo! Ei se voi rakkahintaan unohtaa, joka on syösty 
t,änne maailmaan vierai tteu ihmisten sekaan hyljättynä, yksi-
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näisenä kulkemaan. Äitini kuva. on kuni suojelusenkeli 
minua aina seurannut, Sentähden lllulenkin hänen jo aikaa 
sitten tämän kurjan maailman vaivoista päässeen ja nyt seu
raavan minun askeleitani, 

Audotja. Ei suinkaan! 
Andrei. Mitä sanot? Elääkö hän? 
Audotja. Hän on löydettävissä. 
Andrei. Onko? Sano, mistä. hänet löydän? . Vaiki 

kapa hän olisi Venäjän äiirimmäisestä sopukasta etsit
tävä, linnun siivillä hänen luokseen liitäisin. Näillä käsivar
sillani tekisin t'yötä hänen vaivojaan lieventääkseni. Niin, 
häntä palvelisin, kunnes hän väsyneenä päivän vaivo.ista, sin· 
uaten minua, laskeutuisi levolle. 

sm 
- Mutta minulle kurjalle ei ole sallittu 

'sitä onnea, minulla ei ole äitiä. 
Audotja. Usko minua, poikani! Sinä. löydät hänet. 
A1idrei. Mistä? Puhu! 
Audotja. Tuntisitko hänet, jos hän eteesi tulisi? 
Andrei. Aina hänen kuyansa edessäni hämärtää. Ensi 

silmäyksellä minä armaan äitini tuntisin: ääni yjeno, silmät 
kyyneleisin tottuneet, mutta samassa niin kirkkaat, kasvot 
ihanat kuin Jumalan äidillä kirkkomme alttarilla! 

Audotja. Voi kuinka suuresti, rakas poikani, erehdyt! 
Tämmöiseksi on sinun kaivattu äitisi muuttunut, tämmöiseksi 
sinun ihana kuvasi rumentunut. 

Andrei. Mitä sillä tarkoitat? 
Audotja. Minä olen äitisi! 
Andrei. Mitä, sinäkö? 
Audotja. Minä se olen sinulle tuon rakkaan laulusi opet

tanut, minun syliini sinä, poikaseni, Dt!knit silloin, kun epii.· 
toivoissani tähtesi kyyneleitä vuodatin. 

Andrei. Sinäkö äitini? 
Audoija. Eikö sinulle ole jäänyt mitään muistoa jostakin 

pimeästä, kylmästä yöstä, jolloin sinä unestasi kavahtaen 
sanoit: "äiti, minulla on kylmä" ; 
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Andrei. Muistan, minä muistan. - Tuntien kylmän 
väristyksen käyvän läpi ruumiini, heräsin unestani. Luulin 
olevani vuoteella ja pyysin sentähden peitettä. enemmän. Äi
tini syleili minua, vastaten : "Ole ääneti! Musta mies tulee!" 

iJ Minä vaikenin pelvosta .... enkä sen enempää, en sen enempäi!. 
muista. . .. Sinun sylissäsi, armas äitini, silloin makasin. 

" 

> , 

--

Audotja. Oma poikani! (Syl ellev;;l) Nyt saan sinua taasen 
syleillä. Siitä on jo i5 vuotta kun sen viimeksi tein, ja se 
oli juuri silloin yöllä maantietä pitkin kulkiessamme, joka 
sinunkin muistiisi on jäänyt. Sinä kamalana. yönä juuri sinut 
hylkäsin. Rakkaudesta sinut ~äsin 1 

Andrci. Mihinkä veit s19sil1oin minua? 
Audotja. Ensin on sinun tiedettävä paljoa tärkeämpää .... 

(Kiyfi l iotnm u o, i in l.unkall~, l'0lka p<nl<lll~ ~en "jeree .... ) Viisi vuotta ennen 
tuota tapausta oli haltijanamme vanha, virasta eronnut ken
raali. . Hänellä oli kaksi poikaa, J egor ja Nikolai, niin eri-
laiset kuin päivä ja yö. Kasvoin orjana heidän talossaarfKvtoj. 
herran'* kte6&8d,PjukiPMM8Il1PpeärvtMbt6 nåaa.~.a:lJ~1" 

.J o-·lapseBlP:-'Ofimmeo -telnen 4eisvl16i&hiIH'tIk,kaa:mmSi" 1I.i. koko
IDlht'IIedldlll!llilttr:J Mutta vanhemman veljeIi himot ylSyivät 
myöskin samassa kuin minä lapsesta ihanaksi neitoseksi 
v8Jtuin. Mutta nuoremman, Kolja·herran tunteet minua koh· 
taan olivat \rehellisiä. Saatoinko minä olla hänen jalolle rak
kaudelleen "astaamatta.? .-(Mjnb rnpesip .. ttäntä. lemptmään' 
ka,jJrgsta.~mmestänf." ~Lt1tpR:5i+lnetåltb!<ite!'l'tlll!"iegol''F''"' 

herra. istue8samme~hov·tn ' pÖlItäfh1\ll'~reiinäjifs~äu- i~, .. 
moitti salaJ.snlft6mtne'" ,ftwhllkMrlI~!tt~dliriistui' Kolja 
sanoi isällensä, ett'ei hän tunnustaisi ketään toista vaimok
seen kuin minut, ja että sinä, äsken syntynyt, olit hänen 
laillinen poikansa. Isänsä silloin kirosi ja lähetti hänet kauas, 
kauas Kaukasiaan. <Blmt'3ijlFj5ft:1~,,"tlll"'~petJ egol'-" 
herra minua häijyllä l'a~kaudenaan ahdistamaau k,JU.utta-m\nåJ 
pysyin 'lJ{oljalleni uskollisena. ~' NiiukauOCfr kmn' vanha herra 
eli, f,ei t1än kuitenkaaii-'!"'us~.tJ.mut . pahin Mutta tämä kuoli 
viisi vuotta. senjäl~Jiy ~i · onnetto ~ eni päivä. 
Muutama päivä oli vasta kulunnt- ukon hautajaisis , kun 
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;;iiiI_i1riiii_'I1Iiiti!t1l!l"1!IIl"!IIIftmI;m;l~Ii'i· is-
, ajatellen onnetonta olja-hel'raa, joka oiill"" .. 

kauan oli maanpa.ossa saanut olla. J' Y', 
ieäJlBihdl:~ 'piMl!fÖlii mM Uin;) hYl'lsin ~ hänen lempi
lauluaan. Silloin astui sisään J egor, tuo musta mies, ja uh· 
kasi pieksettää sinut kuoliaaksi, joll'en myöntyisi hänen oik
kuihinsa. Hän meni pois - - Mitä oli! minun tehtävä? 
Suostua häneen, tulla Koljalle uskottomaksi, sitä en voinut, 
mutta antaa hänen julmasti sinut ' .... ei, ei, en sitä-
kään. Parempi oli el'ot..'l.. 

i " 
PUIHJt uneen, läksin yön 
Sinä herllsit matkalla, 
uudestaan. . .. Minä 
monsa. lempeän 
väänsä. Sinne 

Kun olit vai
tänne kylään liitämään. 

muistat, mutta nukuit taasen 
Roposen Jaakon ja hänen vai

vein sinut heidän läm pimään lM-
sinut jätin ja menin m~tkoi-

hilli. - siten, mutta it·senj Vgi , ni 
Mitä hil'muja miuulle tapahtui, sitä en 

sinulle tahdo, voikaan kertoa. Knn Jegor-herra näki, 
ett'ei mikään auttanut lujuuttani vastaan, möi hän minut 
kauas· Etelä,.Venäjään, jossa sain mitä. kauheimmassa ikä
vässä, tuskallisimmassa. epätoivossa neljätoista vuotta kovaa 
työtä tehdä. 

Andrei. Äiti parka! Paljon olet sinä kärsinyt'. Sen 
todistaa kuihtunut ulkomuotosi. 

Audotja. Niin, poikaseni! Tämmöiseksi on sinun ihana 
kuvasi muuttunut. 

Andrei. Nyt loppuvat vaivasi, äiti kulta. Minä pidän 
kyllä huolta sinusta. Mutta sano, missä, kuka on syypää 
kärsimyksiisi? )r li l:Io1MduNlt" f!lohlstui; .. Qnka !,ijez. y
~jpeR..ltel·l1&mme ? 

Audotja. Se mies lepää jo haudassa .... Nykyinen her
rasi on juuri !;e, joka minun tähteni Kaukasiaan ajettiin. 

Andrei. Olisiko hän. . . . ' 
Audofja. Isäsi ! . 

"drei. Kosmjcreidän hallit. ijamme olisi minun isäni! 



Audotja. Niin! Hän se on! 
Andrei. Kuinka, eikö hän ole sinua ja. minua etsinyt? 
Audotja. Hän luulee minut varmaan kuolleeksi, eikä 

tiedit, mistä sinua etsiä. ;1 j 
And1'ei. Mutta luuletko'iii{nell pitävän lukua meistä, jos 

ilmoitamme itsemme hänelle? 
Audotia. Aivan varmaan! 
Andrei. Mutta mitenkä saamme hänen uskomaan itse

ämme? 
A-udotja. Siihenkin on minulla keino. Lähtiessään Kan

kasiaan antoi isäsi minulle muistoksi pienen hopearistin, johon 
nimensä "Nikolai Kosmin" oli piirretty. Kun minulla sitten 
oli odotettavana krukkein pahinta Jegor-herralta, kätkin tuon 
ristin varmaan piilopaikkaan. - Tule sydä.n-yön aikana Kos
min'in hovin puutarhaan, tuon vanhan kivikellarin viereen, 
niin näytän sinulle paikan. 

Andrei. Hyvä! . ... Mutta äitini, olethan sinä oi!cea-
uskoinen? 

Audotja. Tietysti! 
Anlh-ei, Ja hän luonnollisesti myöskin ... , Minä olen 

siis puhdas venäläinen. Eikä pisaratakaan noitten pilkkaa
joitten verta juokse suonissani ... 

Audotja. Ei pisal'atakaan. 
Andrei. Vaan venäläistä. 
Audotja. Aatelisverta. 
Andrei. Aa.telisverta.! / 

~ Audotja. Niin! ~ / 
,~-";:~ _ ... ~_.N'Jt...alkaa minulle aneta toimiala maailmassa! 

Audotja. Mitä aiot,? __ ...... ~ 
Andrei. Minä tahdon näyttää noille raukoille, ketä he 

ovat polkeneet. · .J 
Awiotja. Et sJ!Pl_ka,a.~ 'lt - Ii· " lJ... ~ 
Andrei. Minä r ätliän-uut.e1}1l !:l~n~ 'vä'sti''-.()IOnU '" 

nope • • n.) 

Audolja. Andrei! .r.. --. 
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KOLMAS NÄ YTOS. 
(V_ mmaUa b~""""toJo. oikuU. puu~rb .. per.Ui ~ .... ~a ki~I)lOD Ir.~ll.rl. J_ .... , uuri 

roo_ I .) 

I:nen kohtaus. 

J OUKKO TALONPOIKIA. ti..., 
Roponen. Mit.ähän asiata luulette, ukot, hänellä olevan? 
Kipuna. Olkoon mitä tahansa, se vaan muistakaa, miehet, 

että kun Roponen kerran mit.ä sanoo, siihen me muut yh-
dymme. 

Juvakka. Tietysti. 
Huttunen. Jos hän nimittäin vastaa viisaasti . • 
Ropanen. Kuulkaa naapurit minua! Tuo rautarovi muis

tuttaa teitä siitä, kuinka on meneteltävä. J oll'emme käy 
ankarasti häntä vastustamal.l!:,»-;n~n"ioka toinen meistä. 
lukon takana. Yksimielis~I'f1!ijf="tO:t1! n'i] ,Iuiiitn 
Y8tUgliif'?'itff ll s!t:tltdti.I,,,iil4 28 ,dI8i"'i",Ue 6ft ' RillihaM8R-' 
Minä. arvaan , mitä varten hän on meidät tänne kut.sUDut. 

=~==::::i ::~:~:~:m:::'t:::~ 
suostuneet antamaan J,lIih],ip'h meidän nimessämme ano
muksia hallitsijalle, ett'emme me muka ta1ldo laisinkaan va
paiksi tulla. 

Muutamat talonpojat. Onko se mahdollista ! 
Roponen. Aivan varma on, että hän nyt viekkaudella 

tahtoo saada. meitä. allekirjoittamaan nimemme. Muistakaa, 
että jos sen teemme, syöksemme itsemm e ja lapsemme ikui· 
seen, auttamattomaan turmioon. 

1 



41 

Kipuna. Ijankaikkiseen tlll'mioon. 
J uvakka. Yksimielisyys vallitkoon! 
Kaikki. NUn! 

2:n kohtaus. 

VQuti . 

EDELLISET~SlUN, VOtiTI. 

(TulM ul", IoOtamle~" Uurno ..... , H~rra tulee. 
Kos-min. (TuI .. olot. TolQ"poJo, oU.ut l.klt pibtli u Ja k .. ",.rt&vat pl5yrieti.) 

Joko kaikki ova"t tifällä! Tulkna tänne lähemmäs (1'llollpoJ>' 

IOIUrl .... t.) I van Petrovitsch! Laske vanki kellarista! (Von'! me~ 

kellorllll.) Minä oIen aina pitänyt tärkeimpänä silmämääränäni 
sitä, etHl. te, alustalaiseni, voisitte niin hyvin kuin mahdo}· 
lista. 1.1e tiedätte itse, ett'ei koko paikkakunnalla oIe Iliin 
varakkaita. talonpoikia kuin moni teistä. E u ale koskaan 
li1koja veroja teiltä ottanut, enkä Iiikoja päivätöif.:ä vaatinut. 
Vääryyttä en oIe koskaan tehnyt. Jos oIenkin oHnt ankara, 
olette minna siihen ainu te itse llakoittaneet. l'l1olla rauta· 
oven takana istuu yksi teistä, mlltta hän onkin rangaistnk· 
sensa täy<lellä syyllä ansailluut, Aioin lähettää hänet oikeu· 
<len käsiill kallpU~iill , mlltta nyt oien kllmminkin päiittäuyt 
lieventää ankal'uuttani. 

(VouU ja Mattl 1"lu. t h IlarIota.) 

Juvakka. Poika parka! Kuinka Mn on laiht unut! 
Kosmin. (Mallllt ) Tllle tänne lähemmäs. (~(Alli IÖI.mn·) 

Vaikka oletkin tuittupäillen ja uppiniskainen, oien kuuUut 
voivasi oUa jil.rkeväkin, kun vaan tahdot. Tässä tulee käsi· 
teltäväksi hy"in tärkeä asia, job koskee seh minna että 
teitä. Jos sinä ja Ilämä muut käyttäytte ymmärtäväisesti, 
l)ääset Sillä vapaaksi. 

Roponen. Aina olemme olleet "almiit suostumaun hy· 
viin ehdoituksiin. 

Kosmin. No, kuulkaa sitten: Hallitus aikoo rakentaa 
ltuden l'uutatien, joka tlliisi klllkemaan tämii.n piirikllunall 
läpi. 'l'e ymmälTätte itse, mikä äiiretön llyöty on paikka-
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kUilDalle läpikulkevasta. l'a.utatiestä. Minä. oien lIyt piüLtt-ällyt 
antua anomuksen bänen keisal'iIliselie Majesteetilleen siiHl., 
ettü. tie jos mahdollista tulisi mellemään minun tilukseni Iä.· 
vitse, jolloin tähän aivan llillelle johonkin tuHsi pient pysäkki 
I'akellllettavaksi. Mutta asi:~n edistämistä varten pitää meidän ~ 

Ittvata omasta puolestamme apurahaa bankkeesen, ja oien minä 
ajatellut, että. voisimme vij si ruplaa mieheltä luvata, jota 
paitse minä ·itse aion 5000 ruplaa siihen uhl'uta. Ymmär· 
I'ättekö? 

Kaikki. Y mmäl'rämme ! 
Kosmin. Tämä anomus on nyt valmiiksi kil'joitettu. 

Jos sHs olette sühen suostuvaiset, jota en laisinkaan epitHe, . 
kirjoittakaa nimenne ja puumel'kkinlle alle. ton .. p.perlm pO'fllaO

t"' t&all.) 

Boponen. Tämä tunma. on minustakin erittäill hyvä ja 
hyödyllinen! 

Ka1:kki. Niin on! 
Kosm-in. No! sitten ei muut.a kuin yksitellen tulette 4 

tänne nimeänne kirjoittamaan. (Alkoo liklei Il. ün.) 

Roponen. Mutta. roe tahdomme tietysU luken sen si-
sä11ön ensin. . 

Kosmin. Mitä.? Johan minä seHUn sen, vai. ettekö 
ymmärtä.neet? 

Roponen. Kyllä l kyllä! Mutta emme me saa.ta nime
timme minkään papE;rin ") 11e kirjoittaa, ennenkuin olemme sen 
sisällön lukeneet. . 

Kosmin (TunmaliI""" bl"hn.) No, kas tuossa., lukekaa. 'Et-
tehän te sitä kumminkaan ymmärrä. tJ) 

Roponen. K yllä roe siitä selvän saaß1{ne. (I.iloUI11 Koollll ru .. ) 

Kosmin. Osaatko sinä lnkea.? 
Roponen. Osaan kyllä! 
Kosmin. Venättä? 
Roponen. Venättä ja Suomea. 
Kosmin (Kliiril paperhl kokoo ... ) Ei minulla ale aikaa odottaa 

kUllnes te sen tavaatte. Khjoittakaa vaan nyt heti! Mitä 
jllonia täroä on? 
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Iv.fatti. Me elllme küjoita, euuenkuin olemme sisällön 
llikelleet. 

Kaikki. Me emme kirjoita! 
Kosmin. Ras "<lau! Mistä tämä lliskoitteleminen? 

Ette sUs aio kiljoittaa? 
Kaikki. Emme! 
Kosmin. Hyvä! 

kää myös seu1'3ukset. 
taakse! 

Jltvakka. 

Kuten 
(Vo~dll1'J 

itse tahdotte, mutta 
Sulje hänet takaisin 

kärsi
lukon 

a ,l 
Matti. I sä., iUä oie minusta InlOlissasi! Minut tähteni 

OIette kovin armoton . . .. ! 

ei tei(Ül.n tarvitse oikeutta vaatimasta luopua. (VonU l olk ... 1I .tI~ 

keU.,.Un.) 

Roponen. (Ju ...... o.Il.). Älä oie milläsikään! Muista, mitä. 
Jl1bana on 1l1vannut! 

lIttttunen. (~[~Doe •• ib). Ties mitä Mn lIyt meille tekee, 
kult tällä tavoin suututimme. 

Kosmin. Saatte mennä. (TalOllll"J at "",,, •• ii1.) 

3:8 ,kohtaus. 
KOSlIIN, VOUTI. mi~, joka o!in Kosmin. Minulle siis ei onnistunut, 

nHn varma siitä. 
VO ltti. Enkö millä sanonut, etU:te pidätte beiW,liian 

höllällä. J as he eivät olisi jo tottuneet 61lnestään uppinis
kaisuuteen, eivät he nytkMn olisi tohtineet vastaan sanoa. 

Kosmin. No! no! Ei se asia siltä. rauennut ale! 
Kylläpä saan heiditt pakoitetuksi. MinuUa on kyllä keinoja. 

VOltti. Luonnollisesti! Jas kovalle panette, niin kyllä 
taipuvat. Onhan yksi oiva keillo heti paikalla tarjona. Nyt 
on juuri rekryytin otto-aika. Pahimmat pall.kaa sotamrehiksi, 
ll.iinkuin tll.O tuolta lukon takaa. ja. muita samanlaisia. 

Kosmi1t. Ryvä neuva! Sitäkin tabdou käyttää. Saat 
mennä.. h,v""tl meMO.) Voi kuinka va.stenmielistä tämä toimi 
minulIe kUIDminkill on! Ja. mitä. varten minä. puuhaan - -

• 
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ketä varten? Eihän minulla oIe vaimoa, ei lapsia 
... (H4t:1 

Tokko lieuee toista näin yksinäistä, näin kolkkoa miestä koko 
maailmassa. - Mutta mikä on alotettu - se loppuun saa
tettakoon. -11 Rän sanai minnt armottomaksi. Armotto
mat ovat ihmiset olleet minna vastaan. Kun muistan isäni 
kovuutta, veljeni verivainoa, nuorta rakkauttani, joka nHn 
säälimättömästi sorrettiin - kun lDuistan, että nuoruuteni 
morsian kuoU Doiden julmain rääkkäyksien kautta, kun mnis
tau, että ainoa poikani nyt tuntemattomana orpona, kerjäUti
senä, ehkä orjanakin kuihtuu jossain sopessa - nün arvelen 
minulla olevan syytä al'mottomuuteen! 

4:8 kohtau8. 

Andrei. 
KOSMIN, ANDRE!. "J . 

(Tnle. ollt •• lu, oltu ratln pibtiin, h\1orn.ulI~""miniu.) Herl'a! 
Kosmin. " (;I. .. htl.) No, mitä asiata? 
Andrei. Minä tahtoisin puhua teille tärkeästä. asiasta. 
Kosmin. Anna kuulual 
Andrei. Oien kuullut asioita, jotka niin läheisesti kos~ 

kevat teitä, etten voi olla niitä teille ilmaisematta. 
Kosmin. No? 
Andrei. He ovat tehneet teitä vastaan sala~liiton. 
Kosmin. (S'psibtiien .) Sala~liiton? 

Andrei. Niin 1 
Kosmin. Minna vastaan? 
Andrei. Niin juuri. 
Kosmin. Oletko varma siitä? 
Andrei. Voin panna pääni pantiksi. 
Kosmin. (KatuUen biintii el,iil~.ii.tl .) Kuinka - tulet sinä sitä 

minulle i1moittamaan? 
Andrei. Minä en oIe suomalainen, vaikka oien suoma~ 

laisissa kasvanut. En oie voinut heidän liittoonsa yht'ya., 
vaikka he kyllä pyysivät. Senta.hden ajoikin Roponen nyt 
lllinut pois talostaan. 

Kosmin. Voitko nii.yttäii. toteen, ettet valehtele? 
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Andrei. Voin! Ottakaa. minnt palvelukseenne. Saatte 
nähdä. sanoissani olevan enemulän totta, kuin voitte arva· · 
takaan. 

Kosmin. No hyvä,! Minä. otan sinnt palvelukseeni. 
Jos puheessasi on peräil., uHu et jäil. llalkatta, ja se kasvaa. 
sen mukaan kuin ansiosikill. 

Andrei. Ensimäiseksi asiaksi ilmoitan nyt, etUi. he ovat 
piiättäneet t-änä yönä pelastaa tuon pojall, joka tuossa vankeu
dessa on. 

Kosmin. Todellako? Kuinka. luulet heidän sinne pääse
vän? Eivät he rauta-ovea l'ikki SM. 

Andrei. Keinosta. en saanut selvää. Mntta kaikessa 
tapauksessa pankaa vartia ovelle täksi yöksi. 

Kosmin. (Ly6p1 ol~.p;"U •. ) Silmistäsi päättäen olet I'ehellinen 
poika. Muistutat joitakuita tuttuja kasvoja, )otka ennen roui
noin luulen nähneeni. J atka tointasi uutterasti. (Ou .. ~ukh __ 

ta&JI nbü.) 1.'uossa ellsi aluksi. 
Andrei. Tuhannen klitosta! En minä. rabau tähden 

teitä. palvell& tabdo, vaan sen täbden, että pidän sen vel
vollisuutenani. 

Kosm,in. (Ib",.J .... ll.) Oho! Oletpa sinti. harvillaillen olento! 
Tnossa on, kyllä. se sinulle kelpaa. 

Andrei. Ensin työ tebtävä, sitten palkka maksettava. 
Kosmin. No, ybden tekevii.. Mene nyt toimeesi: ota 

selvä kaikista heidän hankkeistaan ja tnle heti lluden tiedon 
saatuasi mimtlle ilmoittamaan. (!leu ... ) {L J 

5:s kohtaus. ..J 
A.c"IDREI, JUHANA, LIISA. 

And1·ei. (Yk.h,.) Näill on siis hyvä alku tehty - - - TllO 
komea mieskö minun isäni? Onko se mahdollista.? - Ja kum
minkin on hän isäni! Kuinka. tunnen itseni onnelliseksi, saa
<lessani palvella häntä. ja yht'aikaa kostaa noille. Tekisinkö 
väärin ilmoittaessani hänelle sen miehen hankkeita, joka isälli
sesti on minna. lapsun<lesta asti kasvattanut? - - Eil! Mi
nnlla on oikeus siihen! Minä taMon isääni palvella. (),leu..,.) 



Julwna. 

46 

Laulu O. 

(TuJu I,ilki yl!lta bartelU., laui ... :) 

Kodissnnso. muut ne hyörii, 
Linnut pes~u luoua pyörii: 
lI.inlL vainen ilman alla. 
Kuijen kaikkialla.. 

P li.äskyn pesä. riLystli.bässä, 
Oravaiseu petäjli.ss!i: 
Mulla vain on ilman alm 
Koti kaikkialla . . 

Kukko kiekuu orrellausn, 
Sirkkfl. laulao. loukossansa: 
Minun laulun' ilman 0.110. 
Kaikllu kaikkialla. 

Mnilla ompi yksi kulta, 
Siltäi punttllu lammen tultn : 
Mulla \'ain on ilmo.n alla 
Knlta kaikkio.lla. 

Liisa. ~UI6o 11101.) Kuka maan kuleksija 
Jultana. Lüsaseni! 
Liisa. Juhaniko tääIlä! Tel'vetullut! 

Laul ... 10. 

J1tltana. (L .... \u:) 

tuolla laula,'l? 

ÄHi, pikku liutuseni, kummfl,swle lainknau , 
J 08 roll. tulin Inoksesi nli.in ta\'attomaau aikaan. 
Tokko ikli.vl on SUJlIL edes mull. oliut, . 
Kun en koko viikossa roll. luokses oIe tulln t'll 

Lü'sa. 
Tervetullut olet sinä. aina. lnok~eni, 
Ikävijinyt (.lIen 8ua, Juba!!i! 
lOksi viipynyt sä olet mulm poissfl, näin 'll 
Ainoa~n Bin' olet ystli.vilin. 
Tiedli.U, kaikki muu soisivat 80rtuvall. 
80i.it minusta suu luopuvau. 
)luUa ystii,vMs et sinä unhoita, 
VlI. ikk,a. snltA on Mn kaukan". 

Jttltana. 
Syystli. viivyill , "rmo.hani, ",ioit' 01' muU". 
j[utta nytpä olikin sen kiirubumpi tulla. 

• 
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Luokses riensin, L iisaseni, apuas mä pyydän, 
J alon työn ml(. aion rehdä, jalon tlluman tiedän. 

Liisa. 
Tuuma' tuo ja lausn mnlle, auttaa kOittelen, 
lfielelläni sua aiua auttelen. 
Kell ci auttaisikanu ystit.v1i.änsä ainoftll., 
J ota oikein sydämestä. rakastaa. 
Se on totta: muu ,'oimani heikko on, 
Vaan sun riunallas oon peh·oton. 
Eikä 8uurikaan vaara llyt pelkoa tuo, 
Rakkaus kUß apuaan vaill 8UO. 

Liisa. Mutta Jussi, mitä tämä merkitsee? Mitä varten 
olet itsesi tuollaiseksi pukenut? Olethan nUn hassun näköi· 
nen, ettei isäsikään sinua. tuntisi. ~ 

Ju/uma. Kuule I sitten: Me olemme päi!.ttäneet pelastaa 
Juvakan Matin tuolta lukon takaa. 

Liisa. Olet te päättäneet! Luuletteko sen nHn helposti 
käyvän päinsil.? 

.Jultana. Sinä sanoit kerran minulle tietil,vil.Si, missä 
avainta säilytetään. 

Liisa. Kyllä. minä sen tiedän, mutta. ei sitä. sieltii voi 
mitenkään saa<la. 

J ultana. Etköhän sentään? 
Liüa. En, en mitenkään. 
Jltltana. Älähän toki! J a minä kun annoin ukoille 

varmt\n Jupauksen pelastavani hänet. 
Liisa. Annoitko varman lupauksen? Miksikä. sen teit? 

- Niin DO, ei lupaus taloa hävitä ! 
Jttltana. Mutta sanasta miestä, sarvesta hiirkää. Etkö

hän sinä koitt.aisi kumminkin jollakin tavalla kaapaista? Minä 
pyydän! 

Liisa. Kyllä mielelläni sinulle sen hyvän työn tekisiu, 
jos se olisi mahdollista. 

Jultana. Mutta. eihän maailmassa oie mitään mahdotout...'\. 
Liisa. NUn - no - jos minä tohtisin .... 
Julwna. Mutta minuu tähteni sinil tohdit enemmän 

kuin jonkun toisen takia.. Eikö nHn ? 
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Liisa. No, sinun tähtesi koetan. Ihmisiä knuluu tute- . 
van. Ei minun sovi tässä sinun kanssasi kahdell keske~ jn
tella. Tule tänne syrjään piiloon. (llcMviiL) . 

6:s kohl.u., g 
J UHAN A. LIISA. W ASJKA. 

(Vo\ltl lulee W •• Jhl> ho., " ; he k .. ko.",Je~OI Ja W.,.Jko J.ii hilorh, ."ullo •• 10111,,; 
vOUI; men"" polo.) 

Jultana. Katso, he panevat vartiml. 
Liisa. Siltä näyttää. 
Jultana. Mita tämä merkitsee? 
Liisa. Kummallista 1 Ei siinä. ennen koskaan vartiaa 

oIe ollut. 
Juhana. l\Ieidät on petetty. Mihin keinoon nyt l'yh-

dymme? 
Lü'sa. Val'tia pitää saada pois. 
Juhana. Mutta mitenkä? 
Liisa. Minä tiedän keinon. Minä viekoittelen tuon . 

kasakan siitä pois, ja sinä sill'aikaa peJastat Matin. 
Juhana, Se on oivallista. 
Liisa. Minä lähden avainta. ottamaan. OIe sinä täällä 

piilossa. (~lcnee WalJkalie päin.) 

Wasjka. Kas, sinähän se oIet, lintuseni, sinä joka neu
lalla. minna pistit; luuIetko, ett'en minä tunne sinua. 

Liisa. Ähä) soltatti, siinä nyt pyhän·aattona seisoa 
töllöttäil. saat. 

Wasjka. Voi lintuseni, kuinka ikävältä se tuntuu, kun 
tässä seista saa toisten iloitessa viina-pöydän ääressä. 

Liisa. Miksikä ovat he nyt vahdin tähiin panneet? 
Wasjka. Perhana heitä tiesi! Pistäähän niille jouta· 

ville kaikenlaista pilähän. Eikö sekin oIe hä.vytöntä, että 
tuo kelpo poika, Matti, tämän oven takana viikon päivät on 
istua saallut. 

Liisa. Kyllä se todella on kauheata. 
Wasjka. Vouti, se on suoraan sanoen aika IUljus! 

Enkä millä sinti iltalla olisikaan · Mattiin tarttunut, vaikka. 
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olin tarttuvillani, joll'ei herra. itse olisi tulJut. - - Mutta 
mitäs teh(lä ! KUIl käsketääu, niin tottele, se on sotamie
hen asia. 

7:8 kohtaus. 
EDELLISET, VOUTI. (l, 

Vouti. (Tut .. "Iku t ... ) Mitä siinälörpöttelette? Sinä. soLa
mies, varo itseäsi! (l.ii .. U ... ) Tule tännemmäksi! (Yetii Hdulli " i y.lÖ

mö" $UUUO p;I".) Kuinka kanun luutet minun kärsivän tätä vasta
hakoisuuttasi ? Etkö tiedä, että berra voipi tehdä kUllssasi . 
mitä 'tahtoo? Mini!. oIen hänelUl saullut täyden vallall. Sanon 
sinnlle Ilyt viimeisen kerran: tähän asU oien sinua mielis
tellyt, nyt ni 'on kiLyttää a.nkarampia keinoja. 

Li-isa. Käytit vaikka mitä keiuoja. tahansa, kiusaa, vai-
vaa, toimita minnt johonkin kaukaiseen Venäjän maakUl~taaJly ..s -:....: . 
vaikka surmaa minnt, mutta t'MSk:Il'te: eb liiimu~, ":l a. .&~ LdAt-U-ttt., 

Jultm.la. (1'111 ..... ) .AJ!l..[~et ke)j_o.~jalo tyttö, Liisaseni. ___ ~ ~ 
VOUti. Vai e't1.i&ir'?vai et-rar- KyUäpä näMi1ä.n. ~ 

Huomiseen asti unllun ajatus-aikau, huomis-iIlalla saat 011.\ - • 
vUl'oillasi. 

8:8 kohtaus. 

EDELLlSET. KOSillN. 

Kosmin. (IH"" • •• o). Ivan Petl'ovitschl 
VO Ilti. MiUl. käskette? 
K08min. l\:[issä ovat sotamiehet? 
Vouti. Ne ovat tuolla Repolassa. Minä liihetill sinne 

sanan. Kello Oll nyt. 11. He ovat täii.llii tmlllin kuJnttuu. 
Kosmin. Hyvä! 
Vouti. Nii n kau'aksi aikaa sain tuon kasakall vahdiksi. 
f(08min. No niill! Kun kello tulee 12, tl~Jkoon kuusi 

tAnne väijyksiill. Vuorotellen kuusi ja kuusi val' tioitkoot t iitii. 
paikkaa läpi yön. J os joku tuhtoo tuukelltua kellul'iin , otta
koot kiini. 

VOltti. Eikö voisi viedii I.\lota poikaa jonnekin lllu\l'alle 
varmempaall paikkaan, s ill :~ hiin Oll vuarallillen mies? 

[(0811/il/.. Samaa oien milläkin ajalellut. 
4 
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VOltti. Tukalaksi kiivisi, jos bälltä istuessaan l'a11ta· 
oven iakana vielii. pitil.isi kunden miehen val'tioimanl1 pitää. 
HiLn olisi millun mielestäni mitä pikemmin pois visufvä. Voisi· 
hall hänet lii.hettäii. jo hllomenna rekl'yytiksi, ja muita sitten j 
perässä. 

Jultana. Klluletko? 
Liisa. Mikä meidät perii? 
K Qsmin. Niin! Se Oll päätetty! - HuomennlL hiln 

vietäköön kaupunkiin. Si llä saat pitää buolta siitä. 
Voltti. Kaikki tulee tarkasti toimitetuksi. 
[(osmin (SlIlk ... In ..... n.) 

Vonti. Aha! Nyt sann kellarin tyhjäksi. Sinne !liUiii. 
1.uo lilltunen panna istumaall. Silloin ei hän aiuakaan voi 
vastustaa. (M." •• Qlk .. U •. ) 

....' H\ ". ...... _ ,.., . . - - 9:8' kolrtaus . 
JU~A~:\. _\ T,IlS~ • '.v~§.JKA. 

Jllluwa. Nyt ei 01\;- aikaa kuTlnailemiseell . 
tu nti on jälellä. 

A inoastaall 

Liisa. Tokko sitäkiüin . 
.1ultatue. Nyt siis toimeen. Mutta kuinka? 
Liisa. Kyllä minä koetau avaimen saada. 
J ultana. No mene sitä ottamaan. (1.11,. JdeltNl 111 miytli . 

m~" . 1,;; 11 •. ) 

Wa~:jka. Perhana vieköön! Kyllä tämä sotamiehen 
eliimii. on kinsallisin, mittL maailmassa on. Mittis voipi meikii.
liiinen? Kun pannaall jonnekin seisomaull, niin vaikka homehLu· 
mann I'upeaisit, et saa sittenkäii.1l paikaltasi liikkua. 'f ah<1on 
edes lanlaa, niin kuluuhan aika Ilollealllmin . 

T ... n. ..... 11. 

Pu n ~8a. ra (aa 11 i. 
~Ä.iti armRS, heitii työsi! 
:Mitä silUi teet'? 
Turhaau h!1.irilJlet sä yösi, 
Silmäs \'nllbenneel..~ 

J 
~TytW, kutlaselli, tute tänne uäiu, 
Knute mitä sulle JlllhUll syömmestäin. 
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),'yt sä olet °nuori. kRimis, huoleton, 
1[ntta llian kaikki tuo jo pois!!a on. 
Nuomntesi päivät vierivii.t jo pois. 
Yksinkö ne 8ullil. ]oppumatta. ois1 
lIinäkill 0pu ennen jn(i88U~ leikkinyt, 
Ollllt reipas, iloinen, lliinkuin Sillä nyt; 
Tähtes' johtllu mieleu' elooD entiseen. 
Siksi lfluiswks' 8ulle pUMurafanin teen," 

Ln"l .. ~. 

Nyt on aika. kylählin jo menllil.! 
Sinne, tyttö, kiiruhua, jo leuuli.! 

Wasjka. 
Uinne, pikku liutusöni, 
Ompi sulla IlJOinen hiWi 1 
Knule, älä mull. jätä; 

. LiiS{t. 

Vih'y, j1tä mUll luokseni! 
Ikä,vä. mUll ompi tässä 
Yksin seiata töllöttAlt, 
Ainu niinkuin plI.ta-äui; 
Eipä hauskaa oie WUt 

Ikävii. JOIl sullt!. tii lUlä ompi, 
Tale kyläh1i.n, sieU' Oll mttoslunpi. 

Wasjka, 
Voi sit, 11ikku Il.l"mahalli! 
lIrielellälli eielHi oisill, 

Liisa. 

JOB vaau liillteä mit \'oisill 
Vll.hdista., mUll kultaui! 
Ikävä. mUll ompi Ui.8sll 

Yksin seisw. Wlilittää, 
Aivan Iliinknill paw.-lssä; 
Eip1i. hallskaa oie tilii.. 

KylibS' ovat illallistlljaiset, 
Siell' on kOOBsa kaikki 1l1l0ret Haiset. 

Wasjka. 
Vnlmis oisiu leikkimiLh!i.ll! 
~I iss~ soitto, t.ll llssi kiihtyy, 
Kasakkakill lI iellä ,:iihtyy, 
Siellii kotonfl. on hii.n. 

"' ... , 
" 

, 
:r 
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Aina han on eusimmäineu, 
Lemmessii. ja. tanssissn. 

Molemmat. 
Aina hän on eusimmäinen 
Lemmess1i. ja tallS8i88ß. 

Liisa (" l kW ",." .. L) 

Wasjka. Odotahan! J ultelehan lletkinen mill ll ll kans
sani. Näethäll kuillka ikävii. minulJa on. 

Liisa. Tule shllle rnllkaUIl ! 'l'ytötkin sallOivat, ettii 
jos se kasakka, joka suomea PUIUUl, tulisi sinne, olisi pidjon 
hauskempi. 

Wasjka. Mutta mini en sinne nyt pääse. 
Liisa. Kuka tämle yöllä tlllee katsomaan oletko sinii. 

paikallasi talli et. Tulee mllkaan 1 
Wasjka. Hitto vie, kuillka mielelläni tulisill, erittäin 

kuin sinä pyydät, lintuseni ! (T ApU\t.oa fHl'Ik.a • • ) 

Liisa. 'l 'nIe nyt! 
Wasjlm. Minun on aivan mahdoton ji~ttiiii paikkalli 

tyhjäksi. 
Liisa. MlIlta jos saisimme toisen sijaasi. 
Wasjka. Niin, sepä plisi keino se . 
.ln/lana. Nyt ymmärrän ! (,r "let "np ;;" vlbe llollo" ,) 

Liisa. Kllkahan tuo lienee? 
Ww;jka. Mikä liekin maankulkija. 
Liisa. Pyydä häntä. tähän vähäksi aikaa. sijaasi. Millä 

maksan hänelle yhden riunall. 
Wasjk(t. Todellakin ! Jos koettaisi! Mutta jos häll 

l~ettäil minut? 
L iisa. Lllvataan hänelle toinen riuna sitten kun taka· 

sin tulemme. 
Wasjka.. Sinä olet kelpo tyttö. ("oua~.) K nnle, mies! 
Juluma (VI"'l~l .... ) 

Liisa. Kunles vieras, kllka lienet.kin . 
.Iu/tana. Mitä. asiata? 
Wasjka. Etkö tahdo olla minun sijassani tii.ssä "ah· 

clissn. hinkkasen aikaa? 
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Jultana. Mitä sanot? 
Liisa. Tahdotko 3llsaita. 10 kOllekkaa ? 
.fultana. 10 kopekkaa? 
WMjka. Niin. 
Jullana. Kuinka.? 
Wa-V'ka. NUn, etu!' seisot tässä tUllnill aikaa. vahdissa. 
Jultana. Enpä. rupeakaan. 
Wafjka. Ainoastaan ybden tmlllin! 
Liisa. Joutenhan sinä knmminkin näyt olevan. 
Juhana. No, jos 20 annatte. 
Wasjka. 15 saat. 
Liisa. No, ota 20, Nyt heti saat yhden rillllun ja 

sitten takaisin tultua.mme toisen. 
J uhana. No, menkää sitten. 
Wasjka. Otn yllesi tämä minun silleli ni ja hattuni 

päähäsi ja. miekka vyöllesi. (Valb .... , ~ÜUJL) 

Juhana. Mutta aiuoastaan yhden tUlluin. 
Wasjka. Kävellä saat edestakaisiu, Dllltta et istua. 
Jultana. Ryvä, hyvä.! 
Wasjka. No, tyttösel1i, lähdetään uyt. 
Liisa. Lähdetään! (lIeMYi t.) 

) J 10:8 kohtaus. tl J ,JURANA. VOUTI. ~U'1'TUNEN ... 
• Ju/lana (N.", .. n.) Sepä kävi mainiosti! Aijil. piti asiaa 

tii.ytellä. totena. KUll se Liisa. vaan paäsisi pian takaisill! 
Ellnenkuin ' Vasjka sieltii. palaa, on Matt i jo vapaa. 

Vouti (Tul •• v ... ",malta.) Sotamies hoi! 
./U1WIl4. Mitä kaskette, teidän - - - -
VOllti (Tatk ..... a ........ ) SamaJla kun vartioit kellaria, katso 

myüskin ,ettei kukaan pääse taloon plIjahtanJaan. Ymmiinil.tkö? 
Juluma. Ymmärriin (h.sek_o.) Hitto vie, kuinka siiikäh· 

dill - - - - ( lIuUooolI l ul ... ) 

Vouti. Kuh siellä? 
Huttll1wn. (Tol .. lilhilUo" oik .. l ... ) Minä. se vaan oien , Ivan 

Petrovitsch! 



VOllti. Sinäkö se olet, mitä on asiat.a? 
lluttullcn. Minä ..... millä tuokki, tuokkj roisialli! 

Mitä mä kävinkään sanomaan? 
Vouti. Mitä siuä tahdot? 
Iluttullen. Minna tuota Roin pelottaa, se asia., ett.'eullue 

kil'joittaneet sen paperin alle. 
Vouti. Mitä se miuuull kuuhui ? 
Hu/tunen. Minä tahtoisin pyytää teitä pitämään minull 

piloliani, jos herrau villa sattuisi minullll kääntymääll. 
Vouti. Mitä. val'ten? Oletko sinä pal'empi kuin muutkaan? 
R u/tunen. Minä oIen vanha mies ja tahtoisin saada. 

elää raubassa.. 
Vouti. Eu minä voi ainakaan sinnlle I'auhaa hankkia, 

jos herra kerran ärtYY i ja että hüll jo on ärtynyt, siitä voit 
oUa varma. 

J1u ttunen (K.i.u. tatku' IU. ... ) Mutta jos minä luot.a. lloin (" 01-

n • • • ewUn .u"din k'leen) pyytäsin teitä. 
J uhana (h tet ...... ) Sünäpä on pari paholaist-a! 
VOllti. No, no! Kyllä mini koetall pitää puoliasi. Ja 

kylläpä sinä. tarvitsetkin, sillä - - -
H uttunen. Sillä? 
Vouti. Sinullaban on kaksi poikaa.? 
Jluttnnen. Niin on! 
Vouti. Hen'a on päättänyt ottaa niistä. loisen sola

mieheksi. 
H uttmum (Silkiblion.) Todella.ko? Voi, voi lIIinun päiviälli ! 

Mitä minä polonen VMn kä.yn tekelllään! Mutta ettekö te 
voisi poikauni pelastaa? 

Vouti. Vaikeatapa se lienee! 
Ifuttunen (pal n .. toi..,o .. ~UD voudio h .. , ... n.) Mini\. !)yydäll, 

koettakaa! 
VOltti. P al'astani tahdon koett.aa. Kyllähän lIIinä Li e-

dän, et.tä sinä olet kelpo lIkko. t:l. ) 
1I1tttunen. No, HelTau halillun, rvan P etrovitscb! (~lene$.l':)' 
VOltti. Niin teikäläisiä nellästä vedetään. (~._.) 

1 
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11 :8 kohtaU8. 11 JUHANA. LIISA. MA'l'TI. ANDRE!. 

J ul na.. Joll'ei se LUsa nyt tuIe, menee tuuma myUyyn. 
L iisa (1'"1 ... olk .. lta.) Nyt toimeen. 
J ultana. Pian nyt! 
Liisa. (Antuo .. n uvea.) Millä lähetin hänet edeltii. Sanoin 

unohtaneeni työni kotiin ja läksin takaisin . 
. J uluma. Runda, jos joku lähestyy. (~. ,_ hlla.II".) 

Liis((. Voi, voi, kuinka mill U:\ peloit:aj ..... Knnhan 
ei kukaan tlllisi .... Missä 1Ie viiPYVät~"h'" J. lh.tj tö ,~"Ot 
,du •. ) Vihdoin viimeinkin ! (p."u ...... Inkkoo",) 

Matti. Minne 1116lleßlm6 üyt? 
J ultana. Meidän aittaan täksi yöksi. 
L iisa. HYl'ästi. (J __ '1."0.) 

Matti. Kiitos sulle, kllßnOll veikko! 
Andrei (Tl,I .... IkulI .. J. h .... "' .. ""jaL) 

J UIW,lW. Ei ale aikaa lIyt kiitoksiin. Tule! (Me" ... , hu<>-

maam.olta Aodnlt.L) 

12:8 kohtaU8. 
A1'TIREI KOSllIN. VO UTl 

A11drei. Mitä! Matti vapaana! Vahti !>Oissa, mutta 
vaatteet tässä! Mitä tämä lllerkitsee? (101m. kopuuam ... " Koominl ll 

ikk .. n ..... ) Herra boi! Kuulkaa! 
Kosmin (Tkk""a .... ) Kuka siellä? 
Andrei. J oban vanki Oll karanllut. 
Kosmin. Mitenkä? 
Andrei. Vahti on poissa ja. vanki on karannut. 0 
Vouti. (T ui •• n .. mmalt • . ) Mitii tämä ou? Missä vartia on? 

( l"b"'JJ ... .. <lnl .... ) Mitä sinulla on täällä tekemistä? 
K 081nin. (TuI •• 01.,..) Mi- mitä tämä nyt on? 
Andrei. Herrn! Minä. tnlin teille i1 moittamaan, että 

niiill karalllleen vangin tuolla maantiellä. 
Kosmin. Minne on sitten vartia joutullut? 
Vouti . . En minä voi käsittää, minne hän on mennyt. 

R änen päällysvaatteellsa ovat ai na kin tuossa. 
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Kosmin. Onko kellann ovi auki? . a..., J 
Voun ('ra._ .. t.oo.) Ei oie! Kyllä. se Oll lukosla. 
Kosmin. Heue hakemaan avainta. (Von!! men ... ,) 'l'amii.pii. 

Oll kummaUista! 
Vouti (TOll" o.uta.) Teidän Ylhäisyytenne! Millä. kohtasill 

!liikntytön Liisan samassa huoneessa, jOSSa. aVaillt.a säilytetään. 
Rän on oven avannut ja päästänyt vangill karkulIll tahi ainu
kin anttannt toisia siinä toimessa. 

Kosmin. Vai nün! Se pitää panua kovün kouriin se 
Iiehakoitsija. 

VOltti. Uskokaa minlllle se toimi. Mlnä lupaan karsin. 
pois hänestä sellaiset tavat. 

Kosmin. OlkoOll uHu, mlltta meneplliis katsomaan, onko 
vanki todellakill karannut. 

Vouti. (Ki)'tyiin hU. ri ..... ) Hän on poissa! 
Kosmin. KummaUista! Ei sütä ale kuin neljällues

tunti, kUß vartia. oli vielä tuossa, ja sillä aikaa on hän ell

näWlnyt karata! 
volta. Ei siitä oIe vielä kuin viisi minuuWa. aikaa, 

kun mini!. näin hänen vieW. paikallaan seisovan. 
Kosmin. No, ~itä tassä öllistelet? Mene karkulaista 

kaikkialta. etsimiUin. 
Vouti. Mahdotontahan on häntä yöllä löytää. (M~" ... J 

13:8 kohtaU8. 
KOSlliN. ANDRE!. 

Kosmin. (Andrem •. ) Kenellkä. luulet tämitll tehneen? 
Andrei. Kenenkii muun kuin Roposen pojall, J-Uhanall, 

joka on salaliiton vaarallisimpia jiLsell.iä. 
Kosmin. Hyvä, Mn annetaan sotamieheksi. 
Andrei. Sotamieheksi! Mut.ta Mn on ainoa poika l 

talossa. 
Kosmin. Vähät siiUi.. 'l'ie<lätkö, miltin aikovat piiloit

taa karkulais61l? 
Atidrei. Roposen aittaall he lUllasivat hänet lliiloittaa. 
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Kosmin. ROpOSell aittaan! ([I6t~_ ... ) Hyvä! Kun nyt 
sat~n nämi!. kaksi poikaa tieltä, I'yhdyn Roposell kimllllUUIl. 
Hän on saatava jako hyväUä tai pahalla suostumaan, oyt on 
pakoitllskeillojn. minulla oivallisia. ()Imee.) ~ 

Audrei. t U .lI..} Kaikki käypi hyvin . OIen päässyt 
isäni !:lIosioonl Ja kun sitten aika tulee, ilmoitan itselli 
hänen pojakseen. Mikil. tulevaisuus! Rikkaus, mahtavuus, J 
Sliuri nimi on oleva perintönäni 1 P äätäni huimaa! (Kello 110 I~UiJ 

Vaan äitilli viipyy! Sydän-yön aika on käsisSä, ja. tässä. on 
määrätty paikka, jossa minun on odottaminell. 

14:5 kohtaus. 
ANDREL AUDOTJA. 

Audotja. (Tal .. nikJrii ... ) ,Andl'ei! Siuiikö? 
Andrei. Täällä oIen. ~ 
Audotja. ()lente kell.ri" .[e~l Tule tännel 
Andrei. "'."""/ No? .. 
Audotja. Näetkö tuon ulkollevall paaden tu08sa seilliissä? 
Andrei. Näen. n 
Altdorja. Vedä se POi~ 
Andrei. Mitä sitten? 
Audotja. Pistä ki!.tesi sinne koloon. 
Andrei. Täiillä on pieni nahkapussi . . 
Audotja. Jumalan kii tos! Anna se tänne! Tässä. on & 

se aarre, joka todistaa sinnt Kosminill pojaksi. (A ~ .. Mn J. 

ou .... olel .. rlllln.) Kun tämän r istin hällelle näytän, tietiiä M u, 
kuka oien minä, kuka sinä. Mutta ennenkuin tämän ristill 
t:dkavoimaa aiou kä,yttää, tah<loll sillusta saada pojall , jok" 
ullsaitsee arvon koroitusta. 

·Andrei. Uitil tarkoitat, äiti? 
Audo(ja. .Mini!. uäen sillussa piilevän jotakin ja tahdon 

sa.ada selvän sinusta. Sano, mitä sinä vehkeilet? Miti\. 
puIlIIit sinä Kosminille? 

Andrei. Liika aikaista Oll vieH\. 1'1Iveta. sitä sinulle 
kel'lomaan. Antaa pnuron kypsyä ja jäähtyä, sitten vasta 
sitä nautti<L saa. 
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Audotja. Mlltta mitä. tekemistä on sinulla Kosminin 
kUllssa? 

And1'ei. Olethan itse sanonut., että. hän Oll isäni. 
Audotja. Niin onkin. 
Andrei. No, etkö lnule millun ymmitrtävän velvolli

slmksiani isääni koht.aan? 
Altdotja. Sina sUs vehkeilet talonpoikia. vastaan. Et.kö 

mllista, että orjuuden ies Oll meidän kaikkein yhteinell kirous, 
sinun, mi nun, heidün . . 

AlIdrei. Minä en eniiä kuulu tnon kurjan rahvaan pü-
rün. (Onu .I,tin.) Tämä risti vihkii minnt Kosminin pojaksi , 
aatelismieheksi, 

yt tahdon Roposelle näyWiä, minäkö 
en kelpaa hällen ykseen, vai hällkö ei minull apekseni. 

AudotJa. Oi poikaselli 1 AlkiHl.mme pahaa paballa pal
kitko! OIe kiitollinell Herl'aUe: jOllka armo tänään nün run
saasti on meitä. SiUIIl\llllut! R än kyllä muistaa niitä., jotka 
ovat sinua pilkanneet. 

Andrei. J os tietäisit, kuinka. he minua polkivat! Venä
läinen! Ke})pi-kerjäläinen! Äpärä! ... Katalat orjat! Tämä 
kerjäläinen on kerran oIeva teidän herr3.nnel Ja sHloin en 
teitä sääli! l:ii: •• R2'~i'QJi"bahdöh til1j01itaa. 

Audotja. K osto - viha - sorto - siinä siis ainoat 
sanat, joilla. vastaat äitisi I'ukouksille! 

Andrei Oi äiti! Tahtoisithan sinäkiu kostaa niille, 
jotka ovat siunn antaneet niin kovasti käl'siä! 

. Audotja. En, elävän Jumalan kautta, en l Samalla !let
kellä, jona. taas sinnt syliini suljin, olivat kaikki kärsimyk
seni pyybityt pois muistostani. Olisiu voinut ojentaa sovin
non kättä pahimmalle verivainoojallenikin. 

Andrei. NUn! Sinä olet hyvä ! Minä eil voi oUa hyvä! 
Sydämmeni on liian loukattu! En, eil tahdo elläii. tomussa 
ryömiä ! Nöyrtyä, anteeksi antaa, se sopii ol'ja-l'aukalle! Nyt 
oIen mahtavan ylimyksen poika! 

Audotja (T'1hP~ bio,JIi .J,tJnJ No luill! Meile llyt, ilmoita 
itsesi Kosmillille, 'rule aatelismieheksi, hel'raksi, sortajaksi! 
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Tätä ristiä vaan et saal Se on ja pysyy minuil /omaisuute
Ilalli ! Se atlllettiin rakkauden pantiksi, sitä ei saa käyttää 
vihan välikappaleena! Oi orjuuden kirousta! Sorretllll orjan 
ellsimmäinen sana on : sorto! C ~~!tkivrrltaJl"'t1bl1nr,illilr'et. 
.ho.l.l u .... PI\,lJ\lll.I1.3 -ain viik~ 0 'Melle, jatka kayultamis
tointasi! Vaan jos sen teet, uiiu älä minua milloinkaan äi
diksesi nimitä. (Meute.) 

, • 
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NELJÄS NÄ nOs. 
(Oik •• lla .upa, ' ... ",monA m""'omi. ,!lk ohuQ ,,~it. ; "iHtl~n dli .... al"''', , .. her;;;" 

"Iou"'" I.ken.. l'eriiUi m"utami. loui •• , )0111< " ~;;Jijn <In ,.My li,kk". 1'11<&" 000.0. p.n k k! 
ja porti.) 

I:nen kohtaus. 
J UHANA . MATT!. LIISA . . Sitten WASJK~ .. a..j . 

J uhana (Au. altan 0.'" auki.) Mattl, laskeu alas slellä hetkl" 
seksi! 

jään 
Matt?: (Ait"" ••• ) Enhän pääse! l'yönnä se kaappi syr-
elisin. J. I 
Juhana. Se on totta, se. (Me" ... ",'tan, ,,,lee heu tatolo",.) ~ 
Liisa (1I1<ikk'~ .... mm.lt .. ) Voi Juhana! 
J tthana. Mitä nyt? Liisako täällä? 
Liisa. Juhana kultal Pelasta minut! Minä oien Im

kassa! 
J1thana. Mitä on tapahtunut? 
Liisa. Kun minä yöllä menin avainta takaisin paikul

leell viemään, tapasi minnt siellä vouti! 
Juhana. Vouti! 
Liisa. Herra arvasi tietysti, että. miuä oHn osallisena 

Mattia. pelastamassa,ja miiäräsi minnt palvelijaksi voudiJIe, jolle 
häll antoi luvan kohdella minua aivan, kuinka Mn vaan tahtoo. 

J uluma. 0nko se mahdollista? 
·Liisa. Minä ohn aivan epätoivoissani, -:- - vouti, hän 

riemuitsee . Äsken juuri otti hän minna kädestä küni ja ta
lutti kotiinsa, uhkasipa panna kellal'ihlkin lukon taakse. 

Matti. Mitä puhutkaan? 
J uhana. Mitä sitten? t!...1 
Liisa (PyroUMU ilku un,) Al'vaatte, mitenkä minun olisi käy

nyt, joU'en olisi päässyt karkuun. 'f-

I 

(! 
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