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Emäntä Anastasia Jetsosen (91 v.) kertomus, joka merkittiin muistiin
Salmin pitäjän Mantsinsaaressa 7. elokuuta 1892:
(Karjalasta suomentanut Wilhelm Fagerholm)
'Olin 16-vuotias, kun isoäitini kertoi minulle tarinan Marfa-neidosta.
Kertomus perustui kuulema tositapahtumiin, jotka sattuivat Lunkulansaarella 1680-luvun puolivälissä, jolloin nämä pogostat kuuluivat
Ruotsiin. Ja tällainen se tarina oli:
Bokinpäivän praasniekka-juhlille vanhempiensa kanssa Miinalasta,
mantereen puolelta, saapunutta Marfa nimistä neitokaista kosi kaksi
nuorukaista, Lunkulankylän stuarostan poika Stepan ja lapsuuden
leikkitoveri, tietäjän mykkä poika Kiril. Lienee tyttö pitänyt molemmista.
Vanhemmille stuarostan poika oli kuitenkin enemmän mieleen.
Marfa vihittiin Stepanin kanssa keskipyhän aikaan, kuten silloin oli
tapana, ja nuoret muuttivat sulhasen kotitaloon asumaan. Marfa unohti
pian Kirilin. Ruotsalainen pappi karkoitti pian Kirilin saarelta pakanuuden harjoittamisen ja taikojen teon vuoksi. Myös muita, etenkin ruotsalaisia vastustaneita ja luterilaisuuteen kastamisesta kieltäytyneitä
karkoitettiin saarelta (ajettiin kotoaan pois) mantereen puolelle suurin
metsiin. Samaan aikaan kirkkoherra pelkäsi metsässä koottavan
kapinajoukkoja. Taloista katosi katosi yhtenään salaperäisellä tavalla
lampaita ja työvälineitä. Salmissa ja etenkin Lunkulansaarella oli siihen
aikaan joka talossa paljon lampaita, joista saatiin ruo'an raaka-ainetta,
taljoja ja villoja.
Stepanin ja Martan esikoinen oli tyttö. Anoppi ei salannut pettymystään. Marfa näki livananpäivänyönä Guhannusyönä) näyn. Siinä
edellisenä talvena Hiivan kylästä kotoisin ollut nuori nainen, joka
noituuden vuoksi roviolla oli poltettu, ilmestyi hänelle. Haamu nimeltään
Juulia, neuvoi poikalapsen saamista toivovaa Marfaa ottamaan yhteyttä
Kiriliin. Tämä piileksisi läheisessä Uuksalonpään niemessä. Tietäjäin
sukuun ei kansan kertoman mukaan ollut 77 vuoteen syntynyt poikalasta. Juulia-haamu lupasi, että kisailu kolmena yönä noidan pojan
kanssa takasi naiselle miespuolisen perillisen. Marfa alkoi muutenkin
taas kaivata Kiriliä. Marfa siis lähti salaa metsään etsimään tietäjän
poikaa.
Stepan ja tämän vanhemmat saivat kylän juoruämmän kautta tietoonsa
Martan salaisuuden, uunnitelman ja senkin, että tämä oli viettänyt jo
kaksi yötä lapsuudentoverin ja henkipattojen seurassa. Suvun mielestä
kyseessä oli kunnianloukkaus ja aviorikos. He toimittivat Martan
ruotsalaisen papin luokse kuulusteltavaksi ja kansantuomioistuimessa
tuomittavaksi. Kotoa karkoitus oli ankarin rangaistus, joka siihen aikaan
huorintekijää koski. Kiril metsässä asuvine ystävineen ryösti kuitenkin
Martan kesken kuulustelun ja vei mukanaan korpeen pelastaen näin
rakastamansa neidon kostoa janoavien sukulaisten ja kyläläisten
tuomiolta.
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Luterilainen kirkkoherra pelkäsi tästä lähtien uusia hyökkäyksiä. Hän
sai Viipurista luvan kerätä talonpoikia metsässä piileskelevien kapinallisten takaa-ajoon. Lunkulan- ja Mantsinsaaren miehet lähtivät jahtaamaan entisiä naapureitaan ja kylänmiehiään papin johdolla juuri ennen
talventuloa. Stepan epäröi. Kyläläiset voittivat metsäläiset. Kiril sai
muiden mukana surmansa.
Elokuusta syysmyöhälle asti kadoksissa ollut Marfa palasi metsäläisten
tappion jälkeen ensilumen sataessa takaisin Stepanin luo kantaen
kohdussaan Kirilin lasta. Stepan oli kuullut edeltäkäsin Martan olevan
palaamassa kotiinsa ja aikansa itsensä kanssa taisteltuaan hän takoi
omasta hopeisesta vihkisormuksestaan kärjen nuoleen, jolla aikoi
ampua vaimonsa. Häpeään mies ei tahtonut suostunut. Hopea takasi
vanhan uskomuksen mukaan sen, että murhattu ei jää kummittelemaan.
Kotiin palatessaan Marfa yritti hyvitellä Stepania, mutta se oli turhaa.
Vaimo koki kohtalonsa aviomiehensä käden kautta.

Tämän tarinan isoäitini vakuutti olevan tosi ja sitä kertoivat muutkin
vanhat ihmiset.'
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MARFA
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ALEKSI KAARNA

Joulukuun 5. 1905 Inkerin Keltossa syntynyt Aleksi Kaarna on kirjoittanut
lukuisia luonnonläheisiä runoja, monia pienoisnäytelmiä, joitakin radiokuunnelmia ja yhden kokoillan näytelmän, Marfa.

Hänen isänsä oli rautatieläinen ja äiti ajan tavan mukaisesti hoiti kotia ja 5lapsista perhettä. Sen kuopuksena kasvoi Aleksi. Ennen avioitumistaan äiti (o.s.
Tikka) oli toiminut kansakoulunopettajana Suomessa. Perheen kaikki lapset
oppivat epäilemättä juuri tästä syystä varhain lukemaan sekä kirjoittamaan.
Aleksikin jo viiden vuoden iässä. Ensimmäiset runonsa tämä herkkä ja usein
syrjään vetätyvä lapsi kirjoitti koulun alaluokilla. Myöhemmin hän toimi
luokkalehden päätoimittajana. Aleksi Kaarnan kaksi veljeä kuolivat Lokakuun
vallankumouksen taisteluissa puolustaessaan Talvipalatsia. Uskollisuudestaan
keisariperhettä kohtaan ja sitkeästä kansallistietoisuudestaan johtuen perhe sai
kärsiä paljon vallankumouksen jälkeen. Sisarista toinen kuoli tuberkuloosiin
1929 Minskissä ja toinen julistettiin kadonneeksi Stalingradin rintamalla 1944.

varsinaiseen ammattiinsa, geologiksi, Aleksi Kaarna valmistui Leningradin
Vuoriteollisuusinstituutista 1930. Menestyneenä opiskelijana hän sai useita
stipendejä.

Aleksi Kaarna voitti Leningradin radion kuunnelmakirjoituskilpailun (venäjäksi)
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keväällä 1963. Hänen runojaan julkaistiin samana vuonna useissa aikakuslehdissä ja joissakin vuosikirjoissa ja kalentereissa.
Aiheen kokoillan näytelmäänsä Kaarna löysi ollessaan tutkimusassistenttina
geologiryhmässä, joka kartoitti Laatokan ja Syvärin välisen kannaksen maaperää
1960-luvun lopulla. Tuolloin hän tapasi suomalaisia kansanrunoudentutkijoita,
jotka kertoivat Salmista keräämistään tarinoista. Yksi vanhimmista oli Marfaneidon tarina, jonka suomalaistutkijat lähettivät Aleksi Kaarnan luettavaksi.
Useita vuosia asia haudattuaan Aleksi Kaarna kirjoitti tarinan kuunnelmaksi,
jolla osallistui jo toisen kerran radion kuunnelmakilpailuun 1970. Menestys oli
jälleen mainio. Kuunnelma esitettiin Leningradin radiossa ensi kerran maaliskuussa 1971 ja uusittiin samana vuonna yleisön toivomuksesta kolme kertaa.
Nimiroolin näytteli kansantaiteilija Ksenia Marozova.

Aleksi Kaarna kuoli autokolarissa lomamatkallaan Krimillä syyskuun 11. päivänäl 972.

Marfa-kuunnelmasta on näihin asti ollut olemassa vain suomenkielinen käsikirjoitus, ei edes venäjänkielistä radiokuunnelmaversiota. Sain hallussani olevan
tekstin Leningradin radion draamallisella osastolla työskennelleeltä Anja
Kaamalta, Aleksi Kaarnan vanhimmalta tyttäreltä, joka toivoi sen esittämistä
Suomessa. Tätä en pystynyt Anja Kaarnalle takaamaan. Muokkasin Kaarnan
käsikirjoituksesta sen sijaan puhenäyttämöllä esitettävän tarinan.

Kari Kaunonen
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Tapahtuu Salmin pitäjän Lunkulansaaressa Stolbovan ja Uudenkaupungin
rauhojen välisenä aikana 1600-luvun lopussa, jolloin ruotsalaisten tarkoituksena oli käännyttää karjalaiset perinteisestä ortodoksisuudesta protestanttisen
opin tunnustajiksi. Pakanuus eli kuitenkin vielä lujasti kansassa.
Vanhan perinteen mukaan miniä lunasti paikkansa miehensä kodissa vasta,
kun synnytti perheeseen pojan. Poikalapsen arvo tyttöön verrattuna oli moninkertainen. Kaikkia taikakeinoja käytettiin poikaonnen takaamiseksi.

PROLOGI

Nuori neitonen laulaa murheellista laulua äitinsä haudalla kalmiston
ulkopuolella. Ristit ovat kääntäneet selkänsä tälle haudalle, koska siinä
lepäävä vainaja ei ole elänyt kristityn tavoin eikä näin ollen ole voinut
tulla haudatuksi siunattuun maahan.

MAHOID ENNEN MUAMORUKKA
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BOKINPÄIVÄN PRAASNIEKKA

Kylänraitti, jossa vietetään vuotuista Bokin päivän praasniekkaa heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Naimaikäiset nuoret neidot tanssivat.
KETUN VALITUS. Tanssin jälkeen Varvara, Darja, Sura ja Haitari-Hiipi
esittävät rempseän laulun.

SINISIÄ PUNASIA RUUSUNKUKKIA
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Ilonpito hiljenee, kun Anton, Lydia ja Stepan lähestyvät jännityksestä
täristen ja ilosta punottaen Ontreita ja A nnaa.

DARJA

No Marfa, nygöi net tullah!

Marfa piiloutuu vanhempiensa taakse ujostellen.

STUAROSTA

Hyvä Ontrei, hyvä Anni, teil on nuori tsoma
tytär Marfa, kudamua tunnetah ruadajannu da
puhtahannu neitizenny. A meil on briha,
Stepan, kudai malttau muzikan dielet, on
ruadai da täyzi-igäine.Da viehäi on tiijos, kui
nämmä nuoret pruazniekoin aigua on yhtes
pläsitty da tunnustuttu toine toiseh.Tulimmo
kyzymäh, parahat ystävät, eigo teil ole ni mid
vastah sih, ku andazitto tyttärelles mennä
konzutahto meijän poijan ker pyhäh ventsah?

2

Oh-hoh! Nygöi katso työ, sinä Anton da akkas

ONTREI

-f

Lydia, annoitto meile vagavah duumaittavan
$elon.
Sentäh kiummo teidy netlin peräs meile
Miinalah paginua jatkamah. Voisitto tulla jo
<

> ~)i$e11d □Seik~s.
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Stepan asettaa kuparisen sorm uksen Martan käsivarrelle , josta tämä
siirtää sen taskuunsa. Sitten Ontrein ja Annan eteen astelee arvokkaasti ku marrellen Eudokia poikansa Kirilin kanssa.

ANNA

Ontrei, minun mieles meile lizenöy zenihiä.

EUDOKIA

Parahat gostat, Ondrei da Anni, voizingo täs
paista teijän ker oman poijan Kirilän puoles, ku
hänele itselleh Spuassu ie ole leppinyh
paginkieldy. Häi tahtos pyrrittiä teijän tytärdäs
omakse mutsoikse. Häi lubuau Jumalan da
rahvahan ies suvaijja händäh palavin sydämin
igälangan loppuh sah.Ottakkua hyvä rahvas,
netse hänen koltsaine, kudaman ozua rubiemmo tiijustelemah nedälin peräs.Jumal teidy
katsokkah da vardoikkah.

VARVARA

Pädishäi tai hot kelle. Vai ku paista ei
malta.

ONTREI

s

Hyvä Jeudokia, sinun poigas kuuluzien tie-
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doiniekoin roduu . Valgeivaskikoltsclne ei muga

t

läpetä ku tozivaski, ga ykS,kai lubuan ~uumaija
sinun kehoitustu .

Väki muodostaa vähitellen kirkkokansan ja tilanne su laa vihkitoimi-

ö f..lb!)Ot~S~

tukseksi, jossa nuoret 'saavat toisensa'.
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STEPAN
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Marfa, minä uskaldan suvaija sinuu koko ijän,
kuni igälangu kestäy.

MARFA

Da minägi sinuu, Stepan.Ni mi, ni konzu ei sua
meidy oroittamah. Itkun ker lähten koispäi da
nagrun ker elän uuves kois.

STEPAN

Muamoini tozo suvaitsou sinuu äijäl dai
sizareni Marja roih sinule kuoma sizar.

Kellot soivat ja pääskyset visertävät.
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NEITOJEN PÄIVYTSIT

Kevättalven aamu Stepanin ja Marfan kodissa. Pirtissä hääräilee Stepanin sisar Marja valmistelemassa päivytsivieraille tarjottavaa. Ulkona
on pimeää. Marja hoivailee välillä myös uunin päällä kuumeessa lepäävää Katja-tyttöä. Varvara saapuu.

VARVARA

Terveh teile! Olengo minä enzimäine?

MARJA

Jumal'andakkah! Olet ihan enzimäine.

VARVARA

Tiä jo sultsinale nenäh tulou dai tsuajuvezi on
jo kiehumizelleh.

MARJA

Jaksai vai.Anna minä autan heittiä ssusin(?)
piäl.Panemmo sen pätsin piäle, anna pyz.yy
lämmänny.

VARVARA

Eigö Marfua ole kois ?

MARJA

Lähti suattamah muamua da tuattua dvortsah.

VARVARA

A Stepan tulou kodih norpan pyvvös illal?

•f\r\PA-LI-A
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MARJA

Toinah vaste huomei.A mingalane on ilmu.

VARVARA

Minul on uudine.

KATJA

Marja-kuldu, juotattau.

VARVARA

Kembo netzie pagizou?

MARJA

Se on Katja. Kesäh näh otettih paimoitytöjse
taloih.Goraine jo kolmattu päiviä on zuarus.

VARVARA

Mustatgo, kui Sokin päivänny jiäksityn bokin
sarvet varrastettih da jäitsäzet leikattih?

MARJA

Ruotsiloin pappihäi kieldi bokkijiäksindän.

VARVARA

Ruotsiloin pappi kaiken kieldäy.

MARJA

Häi sanou, buito Sokin päivän viettämine on
paganpruasniekku da se vedäy suaren rahvahan ilmanigäseh muokkah. (kadotus)

VARVARA

Sarvet vafrasti Hiivan Juulia. Häi tarvitsi niidy
tiedovuzi nizkoi.
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MARJA

Mih tiedovuzih?

VARVARA

Sih, ku suas vie poigulapsen.

MARJA

Jumal andau imehnizil kui poijat mugai tyttäretgi.

VARVARA

Sinä olet viel ylen nuori ...
Olgah kui tah, a Juulia on katsottu viäryniekakse. Pappi sanou händy koldunakse da
prizmiy poltua tules.

MARJA

Karavuu ! Pappi?

VARVARA

Pahoi olis hänele roinuh papittahgi. Jiäk
sindypaikkah menendy da bokin kosketandu
naizile oli ainois kielty.

MARJA

Midäbö nygöi rodieu?

VARVARA

Jokahine vastakkoh omis ruadolois.

KATJA

Vetty!

VARVARA

Tuwah, tuwah. Älä nurru.
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Marja antaa Katjalle kauhallisen vettä.

MARJA

Konzubo?

VARVARA

Tänäpäi vietäh da huomei poltetah Uuksa
lonpiäs.

Pirttiin työntyvät nyt Darja ja Sura kopistellen lunta huopikkaistaan.

DARJA

Terveh teile! Oi, kui hyväle tulou.

SURA

Nälgy rodieu, hot vaste söingi.

MARJA

Terve, Darja. Terve, Sura. Eistykkiä lähembäkse, rakkahat ystävät.

VARVARA

Da käziruovot edeh.Oi, kui tsoma sorokku sinul
on ruattavannu, Darja.

DARJA

Ku vai miehele puuttuzin konzutah.

SURA

Minä ensimäi!

VARVARA

On teil vie aigua vuoteita. A vot minul pidäy
leskenny eliä lopun igiä.
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DARJA

Ota Jeudokian njemoi Kiril, kui et muidu
suanne.

SURA

Ei pidäs moitindusanoi kuunnella.

MARJA

Ongo parembi, Katja?

VARVARA

Oi! Se Makari, Jeudokian ukko, Kirilän izä on
suuri tiedoiniekku. Händy Ruotsin pappi ajoi
iäres Lunkulansuares päi manderehen suurih
metsih. Sanotah, poigugi maltau seizattua
veren da uinottua ristikanzan seizuallehgi.

KATJA

Marja! Älä anna poltua ... Se koskou.

VARVARA

Tuos on voimatoi lapsi. Zuarus on jo kolmattu
päiviä.

MARJA

On ku kegäleh. Midä lekarsvua andazin?

VARVARA

Ei vai olis tiedoiniekoin luajittu. Lunkulansuarel
tänä talven tapahtuu kummallizii dieloloi.

MARJA

Jumalan käzis on ristikanzan elos täs rnuailrnas.
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SURA

Marja, teijän pihan kauti yöl on juossuh hukku.

KATJA

Auttakkual

VARVARA

Hukkui Jumal katso da vardoitse!

SURA

Sie net ollah, suuren hukan jället. Hukat
ruvetah nälgävymäh. Net pidäy ajua iäres
suarel päi enne kuni salmet suletah, ku ei
viettäs ni yhty jänöidygi. eiga jiäjäh kogo
kezäkse vaivakse meile. Ei ole enämbiä
tiedoiniekkoi, kudamat tiettäs karkotussanat.

DARJA

Sanotah, buito Makari ellendi hukkien kieldy.
Kuibo poigah?

VARVARA

Tappua net pidäy. Muuten tullah tulien vuon
järilleh. Hukku on sitkei da hiitroi zvieri.

DARJA

Da on viernoi. ..

SURA

Eläy yhten emätsynke kogo ijän, ihan ku
ristikanzu.

DARJA

No Makarien roduh seitsemehkymmeneh-
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seitsemeh vuodeh ei ole rodinuhes ni yhty
tyttölastu.

SURA

Midäbo sinä, Darja, ainos tiedoiniekois
mälliät?

VARVARA

Toinah itse tahtot Kirilän?

DARJA

Marfal on vaigei vallita.

VARVARA

Sinä olizit hedi mattanuh, Darja?

SURA

No ku ni ken ei kyzynyh.

VARVARA

Sura, minä tiijän äijän. En vai kaikkie sano.

MARJA

Olgah jo. Marfa tulou konzu tah. Ei pie klevettie hänen piäle. Hänes meil on äijy hyviä
mieldy.

Samovaari räiskähtää ja naiset kirkaisevat. Katjakin parahtaa itkuun ja
alkaa voihkia sydäntä riipaisevasti.

Pagizemmo muudu. Tulgua vai stolah.
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Oven takaa kuuluu kolinaa. Kaikki jäykistyvät ja sisään työntyy karvain en olento takaperin vingahdellen ja varpaluudalla töppösiään siivoten . Pian paljastuu, että sisään tuli ja on Marfa turkissaan. Hän on selvästi kahdeksannella kuulla raskaana.

MARJA

Ga Marfuhäi se on!

VARVARA

Oi, kulleh pöllätit.

MARFA

Ei minuu pie varata. Terve, Darja. Terve, Sura.

VARVARA

Moine on hyväine vatsaine ...

DARJA

Ollougo se tyttö vai brihatsu?

SURA

Muatkois tiettäväne tahtos brihatsuu. Muatkoit
ollah moizet.

VARVARA

Ennusta minule Darja.Tsiganihu Pedrun
päivän pruazniakun aigua ennusti minul, buito
inzimäine lapsi minul roih poigu, toine toze
poigu dai kolmas ... segi poigu!

Mikä riemu tästä tiedosta syntyykään.

,

tl
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SURA

No, enne niidy poigii sinul pidäy suaja Vie

poigu ... SULHAINE!

Ei riemulla ja kikatuksella ole rajaa.

MARJA

Älgiä pangua niidy riähkän lehtii sille samazele
stolalle, kudamal syväh Jumalan viljua.

VARVARA

Itku pitkäs ilos da pieru kodvan nagramises.
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HIIVAN JUULIA
f_ V M

~ ukaa alkaa kuulua rummutusta, kolistelua ja kalistelua. Puo- ·

~

i-, S1'f1_

~lastonta Hiivan Juuliaa raahataan jäisellä kylätiellä talvipakkasessa
Q?Pin johdolla. Varvara, Darja ja Sura ryntäävät ovelle samanaikaisesti.
Taistelu vaatteista alkaa. Syöksyvät viimein ulos tien varteen. Jollakin
on huopikkaat väärissä jaloissa ja takki nurinpäin. Herjaavat puolihullua
Juuliaa muiden uskovien mukana. Marfa jää pirttiin. Hän tuijottaa
ikkunasta ulos ja hoivaa välillä Katja-tyttöä. Jossakin vaiheessa
repaleinen ja kuumeinen Katja hoipertelee hänen taakseen kurkkimaan
raitille.

PAPPI

Tulkaa katsomaan, Lunkulansaaren kristityt ja
kreikanuskoiset! Saatanan sanansaattaja ja
liittolainen ja taikojen tekijä ja noita nousee
huomenna rovion päälle liekkein nuoltavaksi ja
synnintekijän kitkettyämme olemme taas
kelvolliset Jumalalle ja pääsemme kerran
taivaan autuuteen nauttimaan mannaa ja
näkemään Jeesus Kristus, Jumalanpojan,
kaikkein meidän Vapahtajamme.

Samalla tavalla poltetaan jokainen, joka unohtaa kasteen pyhän liiton Jumalan kanssa ja
halveksuu sielun autuutta. Ja ryhtyy taikoja
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JUULIA

Hot poltanetto minuu seitsie kerdua, tänne
tulou toizii. Tänne tulou tiedohuzien luadijoi,
tiedäjii, tiedäjien mutsoloi da tsomii tyttärii.
Kuuletgo sinä, ruotsiloin taivahan pletti da
kuokku? Yhtenny päivän tuleh suuditut da
metsih karkotetut, elävät ja kuolleet, rosvot ja
kummitukset(?), keravymmö torajokkoh da
kolduitsemmo sinuu da kaikkii sinun kuningahii
kivikse Luadogan pohjah ilmazikse ijikse.
Musta tämä, musta tämä! (Pitäiskö tämä olla
muista?)

PAPPI

Vaikene, vaikene tai minä kutsun apua!

JUULIA

HA-HA-HAA! Häi tarvitsou abuu naistu
vastah!

VARVARA

Ui-ui-ui! Urai koldun!

JUUUA

Hus, sinä sittuböröi da perziennuolii, kudai et
maltanuh luadie ni lastu, ni lammastu.
RIÄHKVTUKKU!

~Pi tönii Juuliaa eteenpäin. Juulia näkee Martan ikkunassa ja huutaa
Yfil!..ahyytävästi:
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Terveh,Marfa, terveh! Ku olluzit vallinnuhKililän, ga vuottazit nygöi poigulastu. Tuos
tulou tyttö! Tule minun ker, ozutan dorogan
tules läbi toizele ele! Tule, tule-tule! Tule
konzu tahtot! kanan kynnet? Katsokkua kaikin!

Stuarostan talon alta näkyvät kanan kynnet.
Siellä asuu Baba-Jaga, Baba-Jaga, BabaJaga, Baba-Jaga!!! (Tämä pitäisi kääntää
vielä.)

PAPPI

Älä pilkkaa kasteen armon kautta pelastettuja!
Itse olet paka-paka, sinä pakana! Eteenpäin,
eteenpäin!

JUULIA

Älä koske minuu. Täs edehpäi minuu voijah
koskie vai tulen hengi da metsän izändy,
kudamat eletäh puulois. Minus roih Nyyrikin
poigien muamo! Minä tulen hakemaan sinua

vielä, Marfa!

PAPPI

Sulkekaa portti!
Sinä et enää tule takaisin Nyyrikin etkä
Perkeleen kanssa, et yöllä etkä päivällä!

&?rtti salvataan kepeillä ja heinähangoilla yms.
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Sytyttäkää tuli. Anna, Herra meille voimia

.rr-ul,.tlJ
-

taistella huomennakin pakanuutta ja noituutta
vastaan tässä maakunnassa. Amen.

-

Siirrytään jälleen Stepanin pirttiin, missä Marfa pitelee vatsaansa ja

~tja makaa tajuttomana lattialla. Marja, Darja ja Sura juoksevat sisään.

~

MARJA

Katja! Minähäi kielin sinuu tulemas alah.

DARJA JA SURA

Marfa! Mitä sinule rodih?

VARVARA

Juulia katsoi pahal silmä! tänne päi.

MARJA

Lapsi hengittäy pikoi vähäzel.

VARVARA

Varattavu naine on se Juulia. Midäbo häi
tarkoitti kanan kynzil?

MARJA

Lope nygöi Jumalan nimesi Katja on Hiivan
Juulian tytär ...

VARVARA, DARJA JA SURA
Armolline Jumal,katso da vardoitse meidy!

. \ 1 ''
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MARJA

Minä duumaitse, Jumal terväh ottau Katjan
paimendamah taivahan lambahii.

Martan kipu lisääntyy, Joku naisista juoksee hakemaan Stepania.
Marja nwhkii ja naiset hostavat pienen tytön penkille uunin viereen ja
peittävät vaatteella. Stepan tulee kaaoksen keskelle ja rientää lapsivesilätäkössä seisovan vaimonsa avuksi.

HIDAS HIMMENNNYS
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uvANANPÄIVÄN YÖ
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Juhannusilta. Stepanin pirtin edustalla penkillä Marfa nukuttaa lasta
§Ylissään ja laulaa. Marja katsoo vieressä hartaana.

J
LUULI , LUULI
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LYDIA

Olga magua. Vie pertih.

MARFA

Minä vuotan Stepanua.

1
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LYDIA

MARJA!

.M_aria vie vauvan sisälle ja Maria kuuntelee luonnon ääniä. Marja palaa

"
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~kaisin.Kylän raittia pitkin kulkee nuoriso keinumäen suuntaan.
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NUORI MIES

Marja, tule keinumäile!

NUORI NEITO

Tule, Marja. Sie ollah kai!

MARJA

Huondeksel pidäy nosta aijoi kirikköh.

MARFA

Miksebo et mene? Olethäi jo viistostuvuodehine. Sinun ijäs jos pidäy ozutella itsiedäs,ku
suoja konzutahto itselles ukko.

MARJA

Minut on velli Stepan da Hosbodi Syöttäi.

MARFA

Eigo sinuu ni konzu kuhkutella ptäzennät da
muut muanpiälizet ilot.

•

MARJA

MARFA

MARJA

.. k
~ ..
E1 rn onzu.

Ku voizin olla tytönny kui enne kois Miinalas.

Mibo?
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MARFA

Ethäi sanele ni kel, et ni Stepanal, ni muamalles? Uskaldatgo ? Ga tahtozin piästä
kodvazekse välläkse, juosta metsäh da
ryntäillä sie pallahin jalloin, anna oksat da
varvat riivittäs pallahii käzivarzii da jalgoi .
Tahtozin kirguo muga äijäl kuin vai voin. Da sit
kogonah hies da huohittaen vierizin pehmiele
sammalele, painasin rozua karhiedu pindua
vaste. Sie nägizin kaikkii metsäh ajettu loi da ...
No ei muudu ni midä.

MARJA

Et taki tarkoita Kiriliä ? Jumal kuulou kai
riähkät mielet. Ruotsiloin Jumal nepremenno.
Muga pappi sanou.

MARFA

Älä sanele ni kel. T oitsi kuulen illoil ihan selväh
kenen ollou shupetuksen konzu metsäspäi,
konzu rannas venehsarain tsupun tagan:
Marfa, olen tiäl. Tule plässimäh.

MARJA

Risti silmät! Ei Kiril malta paista.

MARFA

Et voi ellentiä. Ei se ole Kiril, se on hänen
sanansuattai.
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Varuan omua ittsie, kudamangi illan lähden
sen iänen peräh.

MARJA

livananpäivänyö on kaikenjyttimien tiedohuzien
yö. Kaiken haldivoitsijat ollah liikkehel. Minuu
varaittau. Nygöi pidäy käit platskata yhteh,

IL/

moliekseh da olla lujannu.

MARFA

Uskotgo sinä sit haldivoitsijoih?

MARJA

En tiettäväine.

Lapsi inahtaa pirtissä ja Marja lähtee kiireesti katsomaan.

MARJA

Salbua uksi hyvin, ku tulet pertih.

Kesäyön äänien seasta alkaa erottua mystisempiä ääniä; kiihtyneitä
huohotuksia, härkien ja susien ääniä, jotka kuiskivat kehotuksia ja
käskyjä. Joitakin hahmoja liikkuu aidan tai portin takana.

JUUUA

Marfa! Marfa! Minä tulin, kui uskaldingi talvel

MARFA

Kenbo on sie? Kiril? Sinägo sie olet?
...

tevo- h:.,hn
JUUUA

Minä, Juulia. Toin sinule kozitsendulahjan, k~

J-tc>
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et andanuh järilleh Kirilän koltsastu, hot menit
miehele Stepanale.

MARFA

Mimbo minä sille voin ... ?

Heittää aidan yli käärön. Marfa pelästyy mutta ei pysty kiihtymykseltään
liikkumaan.

MARFA

Kuspäibo sinä tulet?

JUULIA

Loitton tulen, Tverin metsispäi. Tahtotgo
meijän ker sinne?

LYYDIA

Marfa, tule lastu syöttämäh!

MARFA

Kedäbo on sinunke?

JUUUA

Mittuinebo on elaigu muatkois ker? Jogo sinus
triebuijah poigulastu?

MARFA

Enzimäzes kohtus rodih tyttö.

JUUUA

Myö autammo sinuu.Tule meijänke.häi kutsuu
sinuu kizuamah da plässimäh kolmekse yökse.
Sinun syväin yhtistetäh tiedoiniekan sydämeh,
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rakastatto toi ne tostu kolme yödy, oletto
metsyemän parahimat zvierit. Da sinä suat
poijan rakkahan sinul miehen ker.

MARFA

En voi jättiä ukon perehty, engo ni ukkuo da ni
lastu.

'·
JUULIA

Pane nakidku olgupiälöile i kerras kuulet (?)
hänen käzivarret itsessäs ymbäri. Nakidku on
kuvottu kaikkii viernoimbien zvierilöin karvois.
Nengomien nakidkoin al metsäh ajetut muatah
yölöil. Kiäri nakidku itses ymbäri. Sinut kerras
roih ylen lämmin da mieli muuttuu hyväkse.
Opastammo sinule hukkien kieldy.

JUULIA

Häi on jo täs ihan vieres. Ihan lähäl.

MARFA

Sinä tiijät, kulleh minul himoittau. Tahtozin, no
en voi ... Olen jo kerran hyllännyh hänen da
ottanuh toizen .

.Marfa miettii pitkään, pitkään.

JUUUA

Stepan tulou kodih vaste huomei. Sinä tulet
järilleh enne händy.
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MARFA

Älä kiusua, älä kiusua.

JUULIA

Vai kolme yödy kuulut Hengele. Vai kolme
yödy.

MARFA

En voi.

JUULIA

Stepan tulou kodih vaste huomei.

MARFA

En voi jättiä ...

JUULIA

Vai kolme yödy.

MARFA

Juulia! Älä!

JUULIA

Häi on täs lähäl.

MARFA

Minä ... tulen ... en voi ...

!

\z
Alkaa kuulua susien ja muiden metsän eläinten ulvontaa ja murinaa. \J'f>'-1...,y f\
Marfa riisuu jalkineensa ja nostaa koristeellisen vaipan harteilleen.

't-,1\

Katoavat metsään samalla, kun Marja kurkistaa ovesta ja haeskelee
M.artaa. Stepan tulee kotiin ja löytää maasta vaimonsa jalkineet. Sisa
!Yl<set menevät pirttiin. Stepan jää ikkunaan, kun valo hiljaa himmenee.
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yöTÄ SEURAA AAMU

-

seuraava aamu. Stepan on edelleen ikkunassa ja Marfa tulee met
~tä väsyksissä - näyttää tanssitetulta ... Kukkokiekuu. Marfa menee
taivolle ja pesee kasvojaan ja jalko jaan. Stepan yllättää.

STEPAN

Miksebo jaksoit jallat?

MARFA

Terveh, Stepan.

STEPAN

Miksebo et tulluh yökse kodih, kui akate ainos
kuuluu?

MARFA

Ku et otluh kois, ga lähtin vastah. Vuottelin
randuniityl. Prosti rauku, nukahtin.

STEPAN

Tuuli oli myödäine. Tulimmo yöl hyvän sualehen ker. Etgo ni sidä kuulluh? Tule pertih.
Lapsi terväh havatsuu.

MARFA

Mengä muate. Väzytti muga äijäl.

Aamumusiikki alkaa soida. Päivä nousee. Mar'a h
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uaskareissa. Pappi saapuu.

!D=---

PAPPI

Huomenta, Marja. Joko Stepan on tullut?

MARJA

Jumal andakkah! Maguau vie. Tuli myöhä yöl.
Suadih ylen suuri sualeh.

PAPPI

Onko teidän kartanolla näkynyt yöllä vieraita?

MARJA

Meil yölöil muatah. Kenbo yöl rubieu vardoitsemah. Zhiivatatgi ollah metsäs.

PAPPI

Juhannusyönä ovat noidat taas pitäneet
menojaan.

MARJA

Kuibo?

Stuarosta ja vaimonsa tulevat pirtistä pihamaalle.

LYYDIA

Terveh. Minä, katso, kuulin yöl pertin tagua
lambahien hädähisty bäketysty da koirien
haukundua. Juoksin ikkunah da näin kummah
luaduh shuorivurinuzii olemuksii zhiivatoin
keskes. Duumaitsin niidy zvierilöikse.
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MARJA

Keskel keziä? Ongo elätit metsäs kai hävitty?

sTUAROSTA

Minä hyppäin etsimäh pisshalii ga se oli
hävinnyh.

PAPPI

Saivatko mitään saaliikseen?

LYYDIA

Yhty piendy mustua bokkii ei tävvy.

MARJA

Oligo niidy äijy?

LYYDIA

Kolme libo nelli.

PAPPI

Ne saattavat olla kylästä karkoitettuja ja karanneita pakanoita, jotka saapuvat nyt kostoretkelleen. Varpahaisen kylässä niitä oli
nähty myöskin.

MARJA

Minä en usko koldunoih da metsän hengih,
kuni itse en nähne niidy.

PAPPI

Niitä johtaa nuori mies, joka on tavattoman
viekas. Saattaa olla se Makari-tietäjän poika.

LYYDIA

Kudai sudre kozitsi Bokinpäivänny Stepanan
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Marfua. Se njemoi Kiril.

~

~

olauttaa ämpärin kaivon kantten niin , että piha raikuu. Stepan

yy unisena pirtistä.

STEPAN

Mitäbo tapahtui?

MARJA

Minä täs pöllästyin. Pidäy kiirehtiä kirikköh.
Metsänrahvastu, rozboiniekkua da metsänhengii on myös nähty.

PAPPI

Tule, Marja, minun kanssani kirkolle. Minä kyllä
karkoitan pahat henget tällä Uppsalan tuomiokirkossa Herramme kasvojen edessä
siunatulla ristiinnaulitunkuvalla.

Marja menee noutamaan virsikirjaa.

LYYDIA

Metsäh karkoitetut on tuldu järilleh suareh.
Tänä yön meil otettih se pieni bokki. Etgo
nähnyh da kuulluh midä, konzu tulit kodih?

STEPAN

Eigo niile enämbiä tävvy syödäviä metsäs?
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srUAROSTA

Ole varavos, ku net tullah tazuamah omis
tirpettylöis viäryzis. Manderehel hyö on luajittu
venehet da tuldu suaren metsih. A metsis täh
aigah ei äijiä elättii ole. Sendäh niil pidäygi
kimpuija zvierilöin ker.

PAPPI

Nyt käyvät karjan kimppuun.

STUAROSTA

Pie silmät awoi da ammundunewot valmehennu.

STEPAN

Pidäy panna storozhat da miehet paimoloikse
pisshaliloin da pystökangiloin ker.

Marja tulee pirtistä ulos huivi päässä ja virsikirja kädessä vai iina
kirkkomatkalle.

MARJA

Myöhästymmö kirikköh.

PAPPI

Et sinä myöhästy. Minunkin pitää olla siellä
evankleliumia lukemassa.

STUAROSTA

Minä kävyin mennyön pyhänpäivän ruotsinkirikös. Jiän enzimäzekse storozhakse.

i "}U

42
PAPPI

Olekin tarkkana. Ne voivat olla vaikka juuri nyt
naapurisi aidan takana.

~dan takaa nousee Varvaran pää äkkiä. Hän on kuunnellut salaa ja
latelee havaintonsa yhteen hengenvetoo n.

VARVARA

Prosti hyvä Jumal! Kui se pappi minuu dogadi?
Tahtottogo sportie susiedusovun?

LYYDIA

Myösgo peitotsi kuundelit?

VARVARA

Ga toitsi kuuluu, hot et ni tahtos. Piittö muga
kovua iändy. Metsänhengii, koldunoi, tiedoiniekkoi da peitosolijua rahvastu on tiä - tiä
on nähty.Juostih mennyt yön rannas da
metsän reunas. Yksi ylen rohkei ruskeis pitkis
piälyssovis otti teijän tanhuos bokkikaritsan. A
sen ker yhtes juossuh pitky mies tuli minuh
käzin, ku nägi minuu primiettimäs pordahil.

STUAROSTA

Ristikanzu nägöy, midä tahtou ...

VARVARA

Sit huondeksel se ruskeis sovis tuli valpastukkaz~n ker tänne teijän pihale da peitti
sen ruskien nakidkan räbinpuun alle niityn
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reunah. Minä näin. No nimie en sano, eiga se
zvieri voi syvvä minun.

STUAROSTA

Alevu, älä röngyl läni, igä da rozha sinuu
vardoijah.

VARVARA

Midä?I

MARJA

Jumal vardoitsou omii.

VARVARA

Nälgähizenny ristikanzu on ku vora, dai
henget ollah suutuksis. Niilöih nishkoi pidäy
hedi vediä Pyhän tammin juurele syömisty.

PAPPI

Ei koskaan! Ne pakanuudet, kaikki henkien,
vainajien ja eläinten palvonnat on lopetettava.
Haluatteko henkipattojen, tietäjien ja noitien
jäävän ikuisiksi ajoiksi lähellenne?

VARVARA

Älä rakas pappiystävy suutu.

STUAROSTA

Taloloih varakse pidäy käwä sanomah.

VARVARA

Sil oli hienoine, tshoma nakidku itses ymbäri
da zholpakko fata, kui Stepanan Martat.
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srUAROSTA

Kel?

VARVARA

Sil hengel, kudai otti pienen bokin. Se otti sen
gorjan hambahih da kandoi metsäh. Oi, kui
nygöigi vie varaittau!

PAPPI

Onko vaimosi jo hereillä, Stepan? Pyydäpä
hänet tänne ulos.

Marja menee pirttiin ja palaa sieltä hetken päästä ihmeissään.

MARJA

On naverno mennyh jo sobua pezemäh
randah.

STEPAN

Sobua pezemäh?

PAPPI

Juhannuspäivän aamuna?

STUAROSTA

Diivu.

VARVARA

Äijy on muailmas diivittäviä dieluo.

STUAROSTA

oa sinä yksi niilöis.

VARVARA

Yksi se vai kai merkit nägöy da huoldu pidäy.
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PAPPI
Anna Herran huolehtia omistaan.

STUAAOSTA
Da minun kylän rahvahas.

VARVARA

Tiett" ···
ava,ne. No ei pie sanuo, buito ei ole
varoitettu.

PAPPI
Tulehan, Marja. Tule sinäkin Stepan, tuo
vaimosikin, virvoittavan sanan äärelle. Kirkko
on koristeltu koivuin ja yhdessä rukoillen
poistamme kaiken uhkan, vaivan ja kirouksen
koko saaren yltä.

Varvara?

~ a n pää on kuitenkin jo kadonnut aidan yltä tärkeämpiin tehtäviin.

STEPAN

Tulen

perä:) 1-/-€/ /

~Marja lähtevät. Stepan rukka jää etsiskelemään vaimoaan ja
~erilainen kesävirsi alkaa urkujen säestyksellä raikua kaiken

~ ~nin huudellessa ja virren pauhatessa koittaa keskipäivä,
~ i v ä , Marja palaa kirkosta, karja tulee iltalypsylle, aurinko las-
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-roisfN METSÄRETKEN JÄLKEEN

uraava aamu. Marfa saapuu metsästä väsyneenä pihaan Hän kät

.
Se
,ee vähän re peytyneen viitan portinpylvään juurelle jonnekin koloon
1

~

~

ennen pihaan saapumistaan. Stepan on odottanut koko yön ja näyttää
~

~urialta kuin vaimonsa. Eri asioista väsyneiden yhteenotto:

STEPAN

Marfa, midäbo sinä sinne peität?

MARFA

Löwin rannas vanhan revinnyön verkon.

STEPAN

Tuo se tänne.

MARFA

Piästä minuu pertih. Väzyin.

STEPAN

Tuo tänne se verkko!

'

Libo minä etsin sen itse.

MARFA

Ruado ei maksa vaivua, Stepan.

§!epan syöksw hakemaan 'verkkoa' kätköstä.

., -r--.~ n1 W 1tt)OS06

c}{ o \--'t

STEPAN

Mibo tämä on?

)öCAGt : cotJ.,.~-flOrJ
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MARFA

Anna se tänne!

srEPAN

Kenen viitta tämä on? Keneltä olet sen
saanut? Oletgo yksis hommis tiedoiniekoin da
pahoin hengien ker?

Kävytgo yölöil metsäh tiedohuzii luadimah

1

akku?
Prawas oli Hiivan Juulia. Hot händy vietiin

tuleen, suarele jäi tiedovoitsijoi, hänen hengisizärii. Ketä käyt tapaamassa?

Sano!

Sinägo olet se punaviittainen, joka meijän
tanhuos, buatjkoin koispäi, bokin veit? Sinuugo
on nähty kävelijänny nualois koldunan nakidkois rannas da metsäs?

Vastua, ku sinul kyzytäh! Kelpäibo sait
nakidkan? Sinä olet kielastelluh minuu. Sinä,
kudai Jumalan ies uskaldit minule viernostin.

Ollahgo metsäh ajetut torajallal? Da ongo
njemoi Kiril heijän joukos? Ongo häi perinyh

1

l
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tuattah tiedovuot? Onko Kiri/ kapinanjohtaja?

MARFA

Mengä muate, Stepan. Ei täs maksa ...

sTEPAN

Ei! Dielo selvitetäh täs, juuri nygöi. Päiväine on
jo korgiel. Nygöi älä mene nostattamah
muamua da tuattua.

MARFA

En voi enämbiä. Piästä minuu ...

STEPAN

Piästän sinuu vaste sit, konzu kuulen prawan.
Juoksendeletgo yölöil zakonoinhyllättylöin
joukkolois tiedovoitsemas? Autatgo heidy
käzintulemah kylän rahvahah?

Nyt Marfa saa tarpeekseen jaarittelusta ja raivostuu:

MARFA

Kel mi dieluo! Ku minä kävelen zakonoinhyllättylöin, tiedoiniekoin da koldunoin joukkolois da ku minun hiilau veri tarvitsou hiilavua
verdy, kelle mi sit on dieluo?! Minun oman
eloksen sanomatoi hyvä libo ijänkaikkine
suudo on vai yhten minun dielo. Kuuletgo, vai
yhten minun!
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Kuulitgo nygöi kaiken? Vai yhten minun! Vai
minu!
Kiril on njemoi, a sinä olet gluhoi!

5TEPAN

Minä kai kuulen ... Sinä pilkkaat Jumalaa!

MARFA

Mikse vardoitsit minuu? Midä, awuttigo
praudu?

STEPAN

Minä olen sinun ventsan alaine ukkos.

MARFA

Miksebo et kuule da näi sidä, midä olet kuulluh
da nähnyh. Nygöi on hyväs mieles?

Minä olen kaiken aijan sinun akkas tämän
kuuluu ruattavakse. Minä pastan, pezen,
palvoitsen, lastu suan.

STEPAN

Makari-tiedoiniekku sinuu roindua myöte on
luadinuh itseh poijale omakse.

MARFA

Muuten ruavoin, midä oma veri minus triebuit-

si.

~raivostuu uudelleen.

1

sfE;PAN
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/

,' j ;

Rodieu nygöi! Kabrastu iäres silmis!
"'

1

ottaa viitan ja lähtee kulkemaan kohti metsää. Äkkiä Stepan

rf
~

Uttaa mielensä:
~

Seizatu! Älä lähte! Minun elos on sinun elos da
sinun elos on minun elos.

MARFA

Piästä minuu. Minun elos on vaiku minun elos.

STEPAN

Sinä olet minun oma. Jumalan ies olemmo
ukko da akku, yhty lihua da verdy.

MARFA

Minul ei ole tiä tilua kuni ei rodei brihatsu.

STEPAN

Älä mene! Jumal andau meile poijan.

MARFA

Minä suan poijan sinun jumalattah.

1:§n syöksyy Martan perään ja alkaa taistelu viitasta.

STEPAN

Anna tänne se nakidku.

MARFA

Älä koske sidä!

Tänne se nakidku, akku!

~ niskan päällä - voitolla joka tapauksessa.

ste an

Sinä olet minule lähezembi omua muamua.
Minä suvaitsen sinuu. Minä kozitsin sinuu, ku
tahtoin vaiku sinuu, vaiku yhty sinuu!

Et minus piäze pagoh.

MARFA

Metsän haldivoitsijat da kylis päi iäres ajetut
ihan Salmis da Tverih suate ollah minun
omahizet. Heidän kanssaan minä olen väliä! da
hyvät mielet, a en tiä teijän silmlien al vardoittavannu.Engo ruotsiloile poklonoi panemasi

Alussa kaikki oli hyvin. Me rakastimme toi

siamme. Sinä olet muuttunut.

MARFA

Kaikki muuttuu maailmassa ja elämässä.

STEPAN

Ei rakkaus. Minä tahtoisin, että olisit taas se
sama Marfa Miinalasta. Pysyisit kotona, tekisit

vaimon työt, olisit niinkuin muutkin vaimot.
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Muitten vaimot käyvät sukulaisissa ja tekevät
käsitöitä. Minun vaimoni juoksentelee lainsuojattomien ja noitien kanssa metsissä.
Kylällä puhuvat, että teet taikoja kuin Hiivan
Juu/ia ennen. Jos se on totta, sinua odottaa
sama kohtalo. Kuolema.

Mitä minulla silloin on? Ei mitään.

Miksi et mennyt Kirilille, jos häntä enemmän
rakastit? Sinä olet valehdellut meille kaikille.
Yhtä paljon kaikille. Ymmärrätkö? Olet omassa
ansassasi. Paula kiristyy jo, Maria. Miten sinä
pääset irti, kun oma painosi kiristää silmukkaa?
Vastaa minulle, jos ymmärrät, mitä puhun.

STEPAN

Minä ammun sinun ihan sih kohtah!

MARFA

Anna minule mennä, kunne pidäy. Minä
tarvitsen Kiriliä! Minä tarvitsen Juuliua da minä
tarvitsen välliä!

STEPAN

Olet vaiku minun oma, vaiku minun! Minä vien
sinuu Lunkulan dvortsah papin luo doprosale.

Koko saari saa tietää.
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Sinuu vuottau ilrnanigäine karkotus!

s-rEPAN

Koztsendulahjua! En rauku revittele,a otan sen
veshin dokuazakse. En piästä sinuu täs, hot
olizit kenen andilas. Ku minä en suanne sinuu
pidiä, ei sua ni ken ... Kuuletgo, ei ni ken!

MARFA

Älä vie rninuu doprosale, Stepanl

-c;,,uu

HIDAS HIMMENNYS

0

\
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Kulan hovissa, paikallisen luterilaisen papin v·irk t
•
a a1ossa, valmis

n
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Udutaan
~

'kansantuomioistuimen' kokoukseen Elok .
.
.. • ..
·
u1nen I1tapa1va.

.
Paikalla on pal jon uteliaita ja asiaankuulumattom·1a • Ka'kk'
1 1seisovat.

~

KIRJURI

Tuokaa Marfa Ontreintytär sisään! Kuulustelu
alkaa. Istukaa siihes, kussa olette. Ottakaa
penkkejä, istukaa pöydälle tai lattialle. Ja olkaa
hiljaa, ettei tähän tarvitse taas koko kaunista
päivää tuhlata.

Stepan ja Marfa tulevat huoneeseen.

PAPPI

Korvat auki, ihmiset! Marfa Ontreintytärtä,
talollinen Stepan Antoninpojan aviovaimoa
epäillään liitosta metsään karkoitettujen laillista
esivaltaa ja kristillistä Sveanmaan kirkkoa
vastustavien pakanain kanssa sekä siitä, että
hän näiden pakanain joukkoon liittyen on
huorintehnyt miestään kohtaan ja osallistunut
noitatekoihin ja karannut öisin kotoaan, näin
pyhän kristillisen kasteen sekä kristityn vaimon
velvollisuuden laiminlyönyt. Jos epäilyt osoittautuvat pa

'ikkansa pitäviksi ja jos hänet syylli-

seksi havaitaan, seuraa rangaistuksena

f V H.AL-J\ H IP..
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tulessa polttaminen tahi metsään karkoittaminen. Samalla tavalla kuin viimeksi keväällä
Juulia Jefreintytär Hiivan kylästä sai ylen
murheellisella tavalla loppunsa.

KIRJURI

Stepan Antoninpoika, nosta se synnin muistoja todistuskappale kaikkien nähtäväksi. Sitten
aloitamme kuulustuksen.

~Stepan esittelee viittaa, jota ihmiset kammoavat.

? '(\

PAPPI

Me tiedämme montFmetsässä pakoilevia
nähneiden ihmisten todistuksista, että henkipatot suunnittelevat hyökkäystä ja saavat
siihen apua tietäjiltään, joita itse Perkele auttaa. Ja heillä on edelleenkin avustajia Lunkulan
kylässä, Ulahtossa, Orusjärvellä ja Varpahaisen kylässä ja muissakin kylissä ..

Kaikkein hirvittävintä kuitenkin on, että joukossamme on naisia, jopa vihittyjä vaimoja,
joihin metsän asukkailla on vetovoima ja
käyvät nämä noiden hirviöiden tykönä monenmoisia taikoja tekemässä, ruokatarpeita
viemässä ja paatuneimmat vaimon velvolli-
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suuksia toimittamassa näin rikkoen pyhän
aviolupauksensa ja syyllistyvät Mooseksen
kautta ihmisille lähetettyjen Taivaallisen isämme käskyjen rikkomiseen poikalasten toivossa.

Stepan Antoninpoika, minä kysyn sinulta, pysytkö yhä ilmiannossasi aviovaimoasi Marfa
Ontreintytärtä vastaan?

STEPAN

Pysyn.

PAPPI

Käännä, mitä se on suomeksi?

KIRJURI

Hän pysyy syytöksessään.

PAPPI

Sinä myös ymmärrät ja tedät, että tämä
. .
. ·ohtaa vaimosi karkoittamiseen
1lm1anto voi J
kylästä ja vieläpä koko saarelta.

STEPAN

Tiijän.

PAPPI

En saa selvää.

STEPAN

Tii-jän.
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Epäilyksenalainen on viipynyt kahtena yönä
viime juhannuksen aikaan tuntemattomassa
paikassa metsässä ja saapuen aamulla kotiinsa auringon noustessa ilmiselvästi toisen
miehen sylissä levänneenä.
Onko tämä totta?

sTEPAN

On tottu .

Rahvas hälisee melkoisesti.

----

PAPPI

Hiljaisuus!

Puhu kovempaa. Nuo tuolla eivät saa suutaan
pidettyä kiinni.

STEPAN

KIRJURI

On tottu ...

Pastori hyvä, saanko tehdä talonpoika Stepan
Antoninpojalle yhden asiaan liittyvän tärkeän
kysymyksen?

PAPPI

Ole hyvä. Minun päätäni kivistää, kun en
ymmärrä hänen vastauksiaan.
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Ongo Itse doprosittavu sanonuh sinule olluon
metsäs Kirilän MakarinpoiJ'an ker.?

51EPAN

pAPPI

(ei vastaa)

Ei tarvitse vastata. Kysymys on miehelle
selvästi kovin kiusallinen.
Onko sinulla muuta sanomista?

KIRJURI

Koska epäilyt jo ovat vahvat ja voivat johtaa
ankaraan rangaistukseen, tarvitsemme todistajia, jotta oikeus tapahtuisi.

PAPPI

Onko paikalla ketään, joka voisi todistaa
oikeiksi Stepan Antoninpojan epäilyt?

VARVARA

Herru rakas pastori.

PAPPI

Jasså!

KIRJURI

Varvara Arhipantytär, Räähkän talosta.

VARVARA

Susiedoi olemme.

KIRJURI

Hän asuu viere1sessa a

•

.. t

Iossa.
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Aloita siis. Mistä tunnet t" ..
.. .
aman epa1lyksenalaisen Marta Ontre·intytt"
aren?

Susiedutaloloin tyttölöi olemrn

.k
. ..
o, vai u mina en

juoksendelluh hänen ker rozboiniekkujoukkolois.

KIRJURI

Et ole sit ni kenen ker rnetsäs rnagailluh?

VARVARA

En, en da vie kerran en. Ennepäi sie konzutah
hot i ollen ...

Hervotonta naurua rahvaan joukossa

VARVARA

Minä olen putin tyttö. Kaikin se tietäh.

ÄÄNI

lhango kaikin?

ÄÄNI

Minä en tiijä. En ole hänen ker viel magailluh!

~syvät rivit nauravat, kun leski on tytöksi jälleen tullut ja kaikki

~~
iot tiet.;":.:.~t

HILJAISUUS! Tässä talossa ei saa nauraa.
..

.

'ksi oikeastaan tulit todista-

Kerro v11mein, mi
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maan. Kuka läsnä olevista on Marfa Ontreintytär?

Tai tuos, kudai istuu. se ... se ... se on. Silmäl
katsojen ku lauhkei lammas, a sydämetsi ku
tigru! Enne miehele menendiä hyö Kirilänke
ainos yhtes sheikuittihes jo lapsesshu da täh
aigah sah.

PAPPI

VARVARA

Mutta todisteet?

Hänel oli kaksi kozitsijua. Da häi olis tahtonuh
net mollembat, yhten rakkahan, toizen bohatan.

AANI

Kadehus tarattau.

PAPPI

Onko muuta todistusta?

VARVARA

livananpäivän huondeksel menin petties
Antonan da tiettäväine Stepanangi tämän da
Lyydian da heijän kaikkien venehsaruan luo,
ku minun linnunpezät ollan sie lähäl.
sit...

Oa
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Jatka!

Minä näin tuon nakidk an.

Kirjoita, mitä todistaja sanoo.

VARVARA

KIRJURI

PAPPI

VARVARA

Se olisit rannal.

Eihäi se ni midä tovvenda.

Seuraava todistaja.

No konzu hiivoin lähembäkse da katsoin
tarkazeh, ga sen nakidkan al dogadiin
Makarien Kirilän da Stepanan Marfan. Hyö
huondeskastehizes heinikös sebäiltihes da
hyväiltih toine tostu .

PAPPI

VARVARA

KIRJURI

Kirjoita, äläkä tuijota!

Marja, sano sinägi, midä tiijät.

Olitgo sinägi sie?

Vosii·as.

MARJA

Minä olin rnaga

63
pAPPI

t(IRJURI

Talollisen tytär...

Maria, Antonintytär.

~_lee itkien ja vastentahtoisesti esiin.

PAPPI

Oletko Stepan Antoninpojan sisar?

MARJA

Olen.

PAPPI

Oletko vielä alaikäinen?

MARJA

Viistoistu olen.

KIRJURI

Ja naimaton ...

PAPPI

Oikeudessa et kelpaisi todistajaksi, mutta
tässä kuulustuksessa sinun on paras kertoa
totuus. Sillä kuten Herramme on sanonut:
Lasten ja imeväisten suusta kuulemme totuuden.

No Spuassu on omal verel pellastannuh
ristittyöt Taivahallizen lzhän hirvies suwos.
Jumal andoi oman ainopoiian sen puoles, ku ei
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ni yksi, ken häneh uskou ha"v•1es
.
,
, a suas 11moinigäzen eloksen da piäzis taivahah
oppimah taivahallistu mannua. Prostikkua
händy!

pAPPI

Täällä ollaan nyt tutkimassa riittävätkö todistukset veljesi vaimon noitumiseen ja vehkeilyyn
metsässä piileskelevien kapinallisten kanssa
syylliseksi julistamiseen. Älä posmita joutavia,
tyttöressu.

KIRJURI

Ruotsin lain ja Lutheruksen katkismuksen mukaan kullakin miehellä olkoon vain yksi vaimo
·

·

.. "tkö

ja kullakin vaimolla yksi mies. Ymmarra
edes mistä on kyse?

VARVARA, DARJAJA SURA

.
. .
in· Yksi kullektn.
Aminj. Alliluuja. AlllluuJa. Am J.

PAPPI

MARJA

Mene paikoillesi.
··· Häioli
... ei ole viary.
kkiä heil itselleh! Hai
Kyzy
? Minule oli kU oma
Muarno .
.. neveskYhyva
.. . h"nen puoteh.
"tta1 on a
. .. spuassu syo
s1zar.

Alaikäinen.
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Mene paikoillesi ja lakk

m .. ..

.
aa itkernäst ..

Y marra yhtään rnit " ..
. .. ..

a. En

.
aan. Liekö tuo edes

Jaq1ssään? Vaimo t .
• uo Juotavaa!

KIRJURI

Hänessä puhuu Herran henki.

PAPPI

Marfa Ontreintytär, olet nyt kuullut , m1·sta" sinua
.
syytetään. Oletko ymmärtänyt varmasti
kaiken?

Marfa on hiljaa ja kivettynyt niin sisältä kuin ulkoakin.

Nyt on sinun vuorosi vastata seuraaviin
kysymyksiini totuudenmukaisesti ja kiertelemättä. Saako täällä juotavaa!

i

Oletko siis karannut miehesi ja appesi talosta
öiseen aikaan kylästä karkoitettujen pakanain
ja kapinallisten tykö?

.. 'den metsäläisten ja
Oletko harjoittanut nai
noitien tietämiä menoja
taikojen tekijäin kanssa
..
.. . k' lta"nyt Jumalasi Ja
.... na1n ie
ja totellut he1ta Ja
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herjannut häntä ja oletk
o ollut tietäjän pojan
kanssa yhteydessä

samalla tavalla k .
.
uin vaimot
ovat vihittyjen miesten .. k
sa anssa?

Kun olit metsässä kävitk "
,
o varastamassa
kylästä ruokaa kapinallisten

k
. ..
pa ana1n kas-

kystä, niinkuin tänään on 1-1m1'kaynyt.
..

pAPPI

Kuka johtaa tätä metsään karkoitettujen
lainrikkojien kapinaa?

PAPPI

Oletko tullut kuuroksi? Minä kysyn viimeisen
kerran Marfa Ontreintytär, suuteletko kahta
miestä samoilla huulilla ja näin vapaaehtoisesti
valmistat tiesi helvetin iätihehkuvaan tulipataan, missä portot ja varkaat ja murhamiehet
kiehuvat polttavassa öljyssä.

KIRJURI

Saanko kysyä?

KIRJURI

... k 'k n prawan Miehesi,
Myö tiijärnrnö nygoi ai e
,·

.. ehet'
.
.. , ~ ~119si-sisaren Ja
na Varvara Arhipantyttaren~ - .

sinun itsesi kertomana

0

n koko kyseenalainen

asia käynyt selväksi. Zakonua rnyöte rninul
pidäy suaja kniigoih sinun ...
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MARFA

En minä ole sanonuh ni midä.

KIRJURI

Vastua minule: Kenen akku olet; Antonanpoijan Stepanan vai Makarienpoijan Kirilän,
sen njemoin akku da kaikkien nennien kehnoloin shiishku

MARFA

Midä työ minus tahtotto?
Minä olen se, ken olen. Olen moine, mittumakse Ylimäine minuu on luadinuh. Jumalan
kuva. Minbo sit minä itsele voin?

PAPPI

Älä pilkkaa Jumalaa. Minä suutun kohta.

KIRJURI

Valmistellahgo sie lähimetsis midätahto
zakonallistu ezivaldua da Ruotsin kruunuu
vastah?

MARFA

Katsos vai!

A midäbo sit? Midäbo työ tahtoitto

kuulta? Da midäbo työ tiijättö saloloin sanomattomis da rajattomis hellyksis, kudamii tietäh
vai metsih pajennuot da kudamii ni oppie ei
voija kylis eläjät rahvas?! Midäbo työ tiijättö
muamattomien poigien hyvittelyksis da
sebäilyksis, kudamien hibju tulou pihkale da
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kojale?l Etto raukat tiijä ni midä da ni roi
tiedämäh!

Siellä metsässä etsitään vapautta ja eletään
vapaina. Siellä susi rakastaa jänistä ja kettu
myyrää. Siellä nainen ja mies taistelevat
yhdessä pakkovaltaa vastaan. Siellä siskoni ja
minä hiomme yhteistä keihästä, jonka tulet
vielä tuntemaan. Siellä minä kisailen ja tanssin.
Siellä kaikki!

Siellä ei ole sukulaisia, ei appea eikä anoppia.
Siellä ei ole rikkaita eikä köyhiä. Siellä ei ole
hulluja eikä hyljättyjä. Ei orjia eikä orpoja.
Siellä ei ole mitään ja siellä on kaikki!

Kuuletteko? Osaatteko puhua?

Missä ovat teidän sananne silloin, kun sydän
on sanottavaa täynnä?

Kiri/ on mykkä. Te olette sanattomia.

ÄÄNIÄ RAHVAAN JOUKOSTA
Koldunoin vallas on!
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Taivahalline prosti!

Pellastakkua!

pAPPI

MARFA

HILJAA!!

Midäbo minä täs voin? Doprosikkua libo älgiä.
Minä en tahto pidiä ni minny teijän doprossoi
da zakonoi. Tahton oman eloksen omih käzih!

Ettogo työ ellendä, Kirilän tuatto da metsän
hengi on minus. Sikse minä ruan sidä, midä
häi käsköy luadie!

KIRJURI

Häi tunnustau viäryön! Pastori, Hän tunnusti!

PAPPI

Entä kapina? Milloin he aikovat hyökätä?

MARFA

Luajikkua minule midä vai tahtotto! En varua ni
yhty! Olen Stepanan akku, no minulle kuuluu
myös vapauteml Da sit hyvyös ni konzu en

luovu, hot järveh i pidänöy juosta .

.M.fil!s.oinen sekasorto syntyy salissa.
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pp.PPI

MARFA

Hiljaa!!! Aikotte virkatalonil

lginäh buatjkoin da muatkoin pertis veri ei ole
kiehunuh sidä rajattomua ruadostii da täwen
vällyön kyllytty muga, kui silloi, konzu pläshiin
sie metsäs.

Työ tahtozitto peidiä minuu nuagloil latelahkoloih da peittiä minul silmät, ku en enämbiä ni konzu nägis metsän syvytty da hellytty.

PAPPI

Kirjoita, kirjoita, kirjoita! Kirjoita kaikki ylös.
Entä hyökkäyssuunnitelma?

MARFA

Pyzsytelkiä vai kogo itses igä nämmien
pertilöin turvis. Eläkkiä da kuolkua kui vai teijän
mieli käsköy.

A minä nouzen omahizienke mäin harjazele.
Minä muutun huaboin shohinehekse da
pedroin iänekse. Minähäi nygöi kuulun
metsäle, olen aines ilmoinijässäh sen oma! Sih
aigah sah, konzu minun hengi piäsköin jyttyöh
nouzou taivahih da lendäy tuonilmazih.
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ornahtaa penkille ja Stepan pomppaa samalla pystyyn.

A
~

srEPAN

Minä ... hyvä pappi, minä ...

pAPPI

Mitä vielä?

STEPAN

Hänes on metsän taudi. En sidä tiedänyh.

- \J-0.imatton ,ua ei sua ...

PAPPI

Puhu selkeämmin. Mitä et tiennyt?

STEPAN

Minun akku ei ole viäry.

MARJA

Ei ole viäry.

KIRJURI

Myöhä on nygöi.

PAPPI

Et sinä nyt voi syytöstäsi peruuttaa. Itse toit
isäsi ja äitisi kanssa hänet kuulustukseen,
jonka aikana hän on kaikkien kuullen tunnustanut hirvittäviä syntejä ja jumalattomia
asioita sekä kumoushankkeita .

.§lntyy hirvittävä pulina ja kohta metelikin kansan joukossa. Vouti
~kaa pöytään kynttilänjalalla tai muulla epäsopivalla esineellä ja
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~
t,il'aisuutta. Kirjuri lukee kuulustelupöytäkirian:
vaatii

KIRJURI

Näin olen kirjoittanut:
Epäilty Marfa Ontreintytär, Stepan Antoninpojan vihitty aviovaimo, on tänään tunnustanut
itsensä aviorikkojaksi vapaasta tahdostaan . Ja
on hän avustanut Tverissä ja lähimetsissä
piileskeleviä kapinoitsijoita varastamalla
ruokaa taloista ja häväissyt puolisonsa.

Joku perseennuolija yrittää naureskellakin, mutta tukahtuu typeryyteensä.

PAPPI

Jumalan laki käskee, että aviorikkojat ja esivallan vastustajat pitää maan pinnan päältä
hävitemämän.

DARJA

SURA

PAPPI

~\~

L

L

\
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f(IRJUAI

srEPAN

Häi on vijatoi!

f(IAJURI

Lain puustaavi on yksinkertainen ja laki on aina
laki.

MAAFA

Ei! Ei! Tahton vapaaks11

STEPAN

Häi on vijatoin! Hänes on metsän taudi!

PAPPI

Viekää molemmat pois!

MARFA

En tahto palaa enkä metsiin ijäkse!

Sie jiähtyt!

PAPPI

Helvetin tuli kyllä lämmittää ja hiki tulee
karkuun juostessa.

MARFA

Abuh! Kuulettogo, ku kutsun! Kiirehtäkkiä!

~ kuuluu metsän kohinaa -ja ehkä pientä haukahteluakin. Valot
~

~evät. Paniikkia. Tauloja isketään. Joku löytää kynttilän.
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Mitä hän nyt huutaa?

p,APPI
Rozboinniekkui kutsuu.

Abuh! Kiril! Juulia! Kaikin!

M.ARFA

Kuulettogo?

jJ.NIÄ

RAHVAAN JOUKOSTA

Zakonoin hyllätyt!

Pahat henget käzin tullah!

MARFA

PAPPI

MARFA

Minä tiä olen!

Mitä täällä tapahtuu?

Minä tiä olen!

Helvetin soturit tappavat meidät kaikki\

PAPPI

KIRJURI

Ikkunat da ukset kiini!
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aa viitan. Pimeässä näk vät Kiril ·a Juulia ·a muita noitia
euro·a ·otka ovat sa

al'ain käsin auttamaan. Tuuli

rnrn uttaa kaikki valot.
~

Välläl! Väliä!!

-

Kiril, Juulia ja Marfa katoavat sekasorron aikana.

PAPPI

Ne pakenevat! Ottakaa epäilty kiinni. Vangitkaa kaikki! Hakekaa jouset ja keihäät! Ampukaa!

STEPAN

Marfa, tule järilleh!

MARJA

Marfa!

~ ·~ .S:f{I ~

KAAOS JA PIMENNYS

VÄLIAIKA
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HEINYKASTIES
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Kuudama.zen j älgi,
kylvös haslieh i_n~.
Koivahaine valge1,
koivahainc valgci
vikse mieldyi n'iin'eh.

Heinykastiqs, heinykas~ies a j_an~_
kunne-yksi syväin mm~n ti_eday.
Sydämes..--päi ylen hembe1-_1~_aJ_?
pyrgih, mugai pyrgih icepiadah.

!

Oi, sa kuudam-matku,
lemmen metty juotat.
Paginatfah- atkal,
paginattah ~·atkal,
~ va~tavustu vuotan.

f
~

f

Hemykasties ...
ArmahaL.-luo tulen,
en n'i sanal huovua.
Sevätty - ku sulan,
sevätty - ku sulan,
ukattu - ku juovun.

lieinykastie..s, heinykasties ajan ...

Margarib, AGASI NA
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Tässä välissä oli kässärissä tyhjä sivu…

••EISESTÄ ILLASTA

\flhv•

~

itilla vietetään taas juhlia. Vuoden sato on kor jattu ja on aika

~

Aurinko on laskemassa ja nuoret tanssivat illan viimeistä tans

LOP'PWKJ

~n

sia. HEINYKASTIES. Hyvästellään ja lähdetään kotimatkalle. Tähdet
~

§Y!!YYät. Muutama hiutale lunta putoilee taivaalta. Näkyviin nousee
bJ!_aasti Stepanin pirtin interiööri. Marja valmistautuu nukkumaan pen@le. Lähellä on lapsen kehto. Hiillos hehkuu uunissa ja Stepan
valmistautuu myös yöunille omaan vuoteeseensa. Iltaa istumassa
olleet Varvara,Darja ja Sura pukevat päällysvaatteita ylleen.

f~9't

#V'/JJ/.):),~
VARVARA

llmu vilustuu.

MARJA

Kuudamaine loshkottau da harakkugi rätsätti
aijai ylen hätken.

VARVARA

Se ennustau pakkastu talvie .

DARJA

Tänä talven kylmetäh Njeva da Svirigi pohjua
myöte.

SURA

A zvierit da rozbot voijah tulla terväh Mantsin
suareh da tännegi.

MARJA

Marfu on kylmänyh jo metsäs.

e

<fiGE
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Elos on se. Lambahii häviäy liävis da aidazis 1
hot kui niidy vardoijah .Niidy varrastellah ei vai
njällän täh, a enämbäl turkiloikse ...
Vierahii jälgilöi on nägynyh monien taloloin pi
hoil. Koirat pöllästytäh pikkarastugi radzahtustu. Heinät homehtutah da
nagrehet hapatah. Minul homehtuttih lahnat putsis. Koldunat tazuah
kova! käil, hot pappi on pidänyhgi mene tiijä min sluuzhbua.

MARJA

VARVARA

SURA

Ei kai nämmä ole Martan vigua.

Koldunoin vigua.

Eigo ni? Suolattuloih ogurtsoihgi minul rodih
madostu. Eigo mi?

MARJA

VARVARA

DARJA

Laitoit liian vähän suolaa.

Kaikki on rosvojen ja noitien vika, sanon minä.

Metsähajetut on käydy myrkyttämäh papin
kaivuo.

MARJA

Kenbo händY syöttäy da sellittäy?

Onhäi hänel Kirilän annettu hukankar-

VARVARA
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vunakidku da tiettäväine itse Kiril. .. Ollah toinah
jo mendy ventsah Pahan hengen silmien ies.

oARJA

Sanellah, buito hyö yölöi muatah hukkien
hyllättylöis pezis, luolissa ja maakuopissa ..
Erähät rozboit on jätetty lapsiigi niih pezih
zvierilöin hoijettavakse.

MARJA

Minä vuotan händy kodih joga ildua.

VARVARA

Ei Marfu enämbiä tänne piäze. Anton ei ammui
pani monta ansaa veräjiin ja portteihin ja
monta ristua uksen dai kaikkien ikkunoin piäle.

Koldunat varatah ristua.

STEPAN

IÄRES PERTIS! läres! läres! läres da hedi!
Jogahine!

Q)ga-vauva parahtaa itkemään ja Marja käy lohduttamaan. Naiset
~

QQlstuvat mutisten hyvät yöt. Marja sammuttaa päreet ja laittautuu
~leen. Pitkä hiljaisuus, jonka jälkeen 'tyttötrio' syöksyy takaisin pirt!lliu_äristen pelosta.

VARVARA

Häi on tiä!
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5,Ep,AN

vARVARA

Järillehgo tulit, vastehäi ajoin sinuu iäre?!

Ei auteta ristat, eigo malitut, ei loukut eikä
kuopat! Marfu on tiä da tahtou tulla käzin
taloih.

MARJA

Midä sinä mälliät?

VARVARA

Pihal näin hänen. Akkas on!

MARJA

Mittumaksebo ozuttihes?

VARVARA

Hambahii myöte hänel on ammunduvehkehty ...

MARJA

Sanoigko midä?

VARVARA

Kyndzii da ärizi.

STEPAN

Nu, a sit?

VARVARA

En minä enämbiä nähnyh. Juoksin varavos
järilleh tänne muga, ga jallat ei muah koskiettu.
Tuigain otsangi uksen kamajah. Piä on kai
veres.
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koirien haukuntaa.

oARJA

Avoi-voi! Kuulettogo, haukutah? Tytöt peittoh!

suRA

Sammutakkua tuohus!

101e.A-r
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porstuasta kuuluu kolinaa ja kaikki jännittyvät pimeässä odottamaan
gyen avautumista. Hetken päästä sisään tulevat Anton ja Lyydia
!SlJiskaillen.

iUN
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LYYDIA

Stepan? .... Marja?

STUAROSTA

Kunnebo tiä on tuli hävinnyh?

LYYDIA

Stepan on tyttölöin ker peitoil. .. Ai, ai.

STEPAN

Muamo ...

STUAROSTA

Ongo sinun keihäs kunnas?

STEPAN

Minbo pyydöaigu on nygöi? Vuotakkua kuni
Uuksalonpiäh voi piästä jiädy myöte, ku ei
pidäs venehel soudua. Sit tiettäväine minä

~~my
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lähten zvierinpyydöh.

5,UAROSTA

Nyt onkin lähdettävä ihmisjahtiin, rosvonpyyntiin. Kaznan käsky. Huomei algau suuri
jällesajo. Mantsinsuaren muzhikatgi on tänne
kutsuttu. Pappi varuau. Metsyrozvoloi myös tiä
on nähty. Jiä terväh kylmäy. Hyö suaiah
lizäioukkoloi Tveris da Novgorodas suate
ljuboil aiial. Huomei pidäy kogo joukko suaia
kiini.

MARJA

Tuatto, Marfu on heijän käzis.

VARVARA

Hai Ga omas himos se sinne meni. Eihäi se
ole vangittu. Tahtoi kerras kaksi miesty. Kiini
vai da muudu ni midä!

STUAROSTA

On suadu Viiburin ylimäzel papil käsky da luba.
Jokaisesta kiinni otetusta rosvosta on luvattu
tapporaha.

STEPAN

Tuatto, minä en tahto lähtie mugah!

STUAROSTA

Marfua da Kirilä on nähty suares egläi.
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Tänäpäi!

LYYDIA

No, terväh se akku tuwah nygöi järilleh kodih,
hot i vägizin. Da tiedoiniekan poigu sezho
pyytäh elävänny. Se on zakonoishyllätty da
sen piäs luvattu suuret jengat.

MARJA

Älä mene, Stepan.

VARVARA

Minä katson hyvä! mielel, kui paha suau oman
palkan.

SURA

Koldunan poigu pidäy suaja kiini da vediä
Viiburih kuaznittavakse. Suammo tapandujengat.

STEPAN

Mengiä minuttah.

LYYDIA

STEPAN!

STEPAN

Olgah. Minä tulen.

SURA

Qrusjärvellä eräs mies ampui vaimonsa ja nyt
tämä kummittelee vanhassa kodissaan jo
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seitsemättä vuotta.

Mitä villipetoja ja jalopeuroja te olette! Ei kai
ketään olla tappamassa?

oAAJA

VARVARA

suRA

Ei, ei. Vähän vain kauemmas hätistel/ään.

Niin juuri.

Mutta sitten ne jatkavat noitumista ja pelottelua.

Qt.RJA kuiskaa jotakin SURAN korvaan, ettei Marja kuule.

VARVARA

Pidäy valua hobjazet njokat piilih. Ei muuten
koldun kuole. Jiäy bluaznimah.

STEPAN

Kuzbo minä hobjua otan? Minul eigo hobjua,
eigo kuldua ole.

LYYDIA

Paha hengi pöllästyy blahoslovittuu hobjua.
Hyviä yödy.

VARVARA

Midä lienne emändy tarkoitannuh?
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sormuksen sormestaan.

MARJA

Ei meil hobjua ole ... Stepan! Marfa ei ole
koldun!

~ a Sura hyvästelevät ja poistuvat. ltkuä tihertävä Varvara ei

-

uskalla liikahtaakaan .

VAAVARA

En ruohti mennä yksin kodih tänä yön.
Kuudamaine kauheloittau minuu. Marja, tule
minun ker.

STEPAN

Mene, kunne tahtot. Tänne ei jiä ni ken tänä
yön! Mene Varvaran ker. Tuatto, mene
Varvaran taloih naizien turvakse.
Ottakaa lapsi mukaan. Minä vuotan ... Marfua.

VAAVARA

Tulgua jo minun luo!

MARJA

Stepan. Mikä sinun on? Oletko sairas?

STEPAN

Mene ku käskletähl Tule huondeksel aijoilleh, ehtlrnmö kerätä evästy keräle.

MAftJA

Hyviä yödy, velli - rukku. Jumal puhtastakkah
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mielet sinun unis da annakkah sinule voimua
tirpua da kai ellendiä.

,•set lähtevät kiireellä. Koirat haukkuvat. Stepan valmistautuu
N
~
~aan Hän sammuttaa pirtistä valot, tarkistaa lapsen kehdossa ja
asettuu vuoteeseensa. Viittaan pukeutunut hahmo on ilmestynyt
~

iQ§!?kin pimeään pirttiin.

Kenbo on?

Stepan syöksw hakemaan jalkajoustaan.

Marfu ... ?

Tulitgo järilleh kodih, Marfu?

Kuuletgo, ku pagizen sinule?

Kenbo sinä olet, ku et ellendä paginua? Ku
ollet ristikanzu, sano ken olet.

Qlen riisuu viitan ja paljastuu Marfaksi.
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Jogo magait?

srEPAN

Kuundelin pätsin ratskehtu sen vilustujes.

MARFA

Vuottelitgo kedä?

STEPAN

Marfu, minä en voi ... ni midä. Minä en malta
... ni midä.

MARFA

Perti vilustuu. Liziängo halguo?

STEPAN

Oletgo elävy vai kuolluh?

Sinä olet tiä, rouno ku ni lähtetellyh et ole ni
kunne.

Minä tahtozin koskettua sinuu, Marfu. Oletgo
se sama neidine, kudaman kozitsin kerran
Bokinpäivän pruazniekan jälgeh? Näytä

sormukseni.

.§.tepan laittaa molempien sormukset valinkauhaan ja takoo niistä
~akin - nuolenkärjen, jota seuraavassa sovittelee nuoleen.

MARFA

Tulin sisään, kun näin, että voin olla k nssasi

\

\
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kahden, Stepan. Me olemme taas mies ja
vaimo.

arfa kiipeää Stepanin vuoteeseen ja alkaa riisua vaatteitaan. Samas-

M

~

~ i n ulkopuolella näkyy hiiviskelevän olentoja, jotka ovat ihmisiä tai

-

_ mahdollisesti susia ... Kuuluu kuiskaten lausuttuja re pliikkejä:

Kus on Marfu?

Tänne hän tuli.

Muut ollah jo kiini. Yhty vai ei täwy.

Olettogo varmat?

Ikkuna! myös tuohus palau.

Tapandujengat!

Kiril da piäjoukko on surmattu. surmattu.

PAPIN ÄÄNI

Anna hänet meille, Stepan!

STEPAN

Minä tiezin, olet tulluh. llloil laittelin razvutuohustu ikkunale, ku puuttuzit kodih. Toin

-
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slnule syömlsty tammin juurele Ja vaatteita.

Roihgo kai ielleh hyvin?

~ i r t i s s ä kuul uu vain ... tupajum in jurskutus.

,ÄÄNI OVEN TAKAA

Avakkua!

KIRJURIN ÄÄNI

Hänet olisi pitänyt vangita jo kesällä.

NAISEN ÄÄNI

Yhty vai täwy!

UUSI ÄÄNI

Suammo sit piäs suuret tapandujengat!

NAISEN ÄÄNI

Huuda nyt rakastajasi pelastamaan.

Stepan syöksyy vuoteesta oven suuhun , jonne viitta on pudonnut,

VARVARAN ÄÄNI

STEPAN

~ ----

Ole miehenny, Ste_p_a_
n'- - - - - ~ . V - '---\

läres postelis!

MARFA

Ga akku da ukko voijahhäi yhtes ...

STEPAN

Minut ei ole ni mittumua akkua. Häi on läh-

1(Afi0
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tenyh tiedoiniekoin da zakonoishyllättylöin
händäh da taskaitseh heijän ker.

MARFA

Minä tulin järilleh sinun luo. Stepan, etgo
musta minuu?

sTEPAN

Et tulluh!

Et tulluh kaikkineh. Järgieh myös veri rubies
vedämäh sinuu metsih Kirilin luokse, a minun
magavosija jiäs myös tyhjäkse.

MARFA

STEPAN

Kiri! on kuolluh.

Sinä olet kolduittu, olet kolduittu, ku itse et olle
jo muut

MARFA

STEPAN

STEPAN!

Minä suvaitsin omua akkua, Marfua, kogo väil
kui vai maltoin.

Q_ttaa jalkajousen.
Sinä kielastelet minuu. Sinä toistu(?) tahtot
ukokse. Terväh löydäzit Kirilän tilah toizen.
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Pane pisshali iärel

srEPAN

Kedäbo nygöi kirrut abuh? Kedäbo? Kuzbo
on koldunan katuhu? Kuzbo on kozitsendulahju, kudaman njemoi tiedoiniekku andoi? Siin!

Laita se päällesi.

MARFA

Ei, Stepan!

STEPAN

Laita se päällesi, heti!

MARFA

Tiähtäile vai. Se on yksikai. Ammu! No minä
tulen yölöil sinun uniloih da piinuan teidy
kaikkii. Tapettu ristikanzu huahmonnu tulou
tappajan luo, kuni vai sua proshkennjua.

STEPAN

Marfa, täs piiles on hobjaine njokku.

MARJAN ÄÄNI

Stepan!

MARFA

Aletaan alusta, Stepan. Kaikki muuttuu hyväksi
taas.

STEPAN

Me olemme jo kerran luvanneet kirkossa
rakastaa toisiamme ikuisesti. Vieläkö toisen
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kerran?

M,ARFA

Me rakastamme.

Meillä on pieni Olga ja me saamme keväällä
pojan. Sinä saat antaa sille nimen.

STEPAN

Pysy paikallasi!

Minkä nimen?

MARFA

Minkä itse tahdot.

MARJA

Stepan, avaa ovi!

LYDIA

Stepan!

STEPAN

Minkä nimen?

Minkä nimen? MINKÄ?

Marja on saanut rynkytettyä oven auki ja syöksyy sisään, kun Marfa
~ipuu lattialle.

MARFA

Stepan ... poltau, koskou ...
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srEPAN

Marfa ... Marfa ...

ovensuu on tä nnä kauhistunutta väkeä ·a huoneen r-

··

an

~ j a Stepanin hiljainen itku. Pilvi lipuu kuun eteen ja muutama
rnihiutale putoilee taivaalta. Lattialla näkyy verta.
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Kuvaan
..

MAHOID ENNEN MUAMORUKKA

BLACK OUT

TAi
ENTJ

SL0-,-

IJ5>P Pd
F\V5
F 1W\TD

uwoo

