


Jea.
Näytelmä yhdessä näytöksessä.

Kirjoittunut

N. Niwi.

Jäsenet:
slllillill (Pipliassa Zncheus), publiknnien pnnmies Jerikossa.
Lea, hänen tyttnrensii.
Nram, erns nuori snduseus.
3ans, eräs fariseus,
Niilien, publikan!.

TnpnuZ: PnleZtinnssa Jerikon knupungissn Kristuksen nilana.

Sukaion huone; umonaifestu omestu näkyy etäällä kallioinen seutu
ja kallioin juurilln korkeita pulinuju. Sukuio istuu pöydän ääressä,
lukien luhojunsu lippuustll pöydällä.

Ensimllinen kohtaus.
Sataio. Sitten Ruben.

Sataio. Uksi tuhatta, taksi tuhatta, kolme tuhatta pen-
ninkiä. Siinä kolme tuhatta pennintiä. (Kimmnnttun alisti
lippaansa Mni) Ruben! Unohoanpu Viikuna-tarhani. Ruben!
(Ruben tulee).
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Ruben. Mitä tahdot, herra?
Satllio. Käy kerta wiiluna- ja palsimitarhani ym-

päri ja katso, onto taitti niinkuin oleman pitää. Muista: he-
delmät rippuwat walmiina, aita on heitto ja martaita monta.
Tee niinkuin sanoin.

Ruben. Teen sen heti. (Menee).

Toinen kohtaus.
Sataio (yksin).

(Amnu tllllsen lippuunsa ja lukee): Kolme tuhatta, neljä tu-
hatta, Viisi tuhatta pennintiä. Niin, Viisi luhutta pennintiä
ja tasa ropoja siihen lisäksi, siinä on rikkauteni rahassa. Ri-

kos olen, mutta mitsi en rittuumpi? Wiisi tuhatta penninkiä;
miksi ei tnmmencn tuhatta? — Muttu tulewa uitu tuopi kä-
siini kultaa, jotu Sakuio tietää ammentaa ja pannu talteen.
— Rikas olen, riktaammutsi tulen, ja olenpa onnellinen myös,
niin luulen. Mutta onnellisempi olisin, jos tuo tiiltäwä saa-
lis tuossa olisi totonansa tunnialla pyydetty: mutta juuri niin
ei ole laita. Enin tnitistu muistelen tuota leskeä Gilgalin
kaupungissa. Hän on töyhä, mutta häneltä pinnistin Vikke-
lästi ulos tatsitymmenlä penninkiä, — ja kymmenen määrää
siinä kohdassa lati. — Noo, tosin puristan ja tislon, „oitein
ja Väärin totoon käärin", mutta samoin teti tässä ennen mi-

nua toinen mies, simoin myöskin mies ennen häntä, ja niin
on tapahtunut aina alusta Rooman Vallan. la, suuri le-
hoVuh! ken on Israelissa tylliisi luja harjoittamaun Sataion
Virtaa, silloin tällöin horjumatta oikeuden tieltä pois? Tuskin
jotu Voimallinen rabbi. — Muttu kuinka suuri on tuossa ro-
pojen lutll? (Lukee. — loas tulee sisään Suluion huomaamatta).



Kolmas kohtaus.
Sataio. loas.

loas (erikseen). Tuossa istuu ullo ylsin ja, niinluin
luulen, lukee aarteitansa. Niin, siinäpä st Voima, jota minuu,
puhdllstu fariseusta, wciää Väkisin ylöntatsotun publikunin huo-
neeseen. Tästäpä sian pitää hyivänäni paljon nuhteita ju
tylmyyttä moneltu wanhurstuulta ystäwäliäni ja heimolaisel-
tani. Muttu ukolla tuossa on tullaa ja talvaraa, joista ei
sydämeni mieli enään erota, ei, Vaan taiten tämän rikkauden
perilliseksi tahdon tulla hänen tyttärensä tuuttu. (Kutsuen yli
Sukaion olnn). Haa, Niittä tiiltäVät tulta-lasut!

Slllllill (huumaa loaksen ja lyö äkisti lippaansa kiinni).
Mies, mitä näit?

I oas. Kultaa, kultaa!
Satai o. No, mille nälitti?
Joas. Mullalle, mullalle!
Sataio. Mullalle? Jos niin aattelet kullasta, niin etpä

kustaan pysy warallisenll miehenä, maitta ammentaisi onni sun
arkkuusi wielä suuremmat perinnöt tuin ne, jotta jo saanut
olet. — Mullan, Mitä? oletko tpttäreni ansaitsema ja hänen
kauttansa miimein taiten tämän kullan, jonka hiellä ja waiwalla
olen koonnut wuosien kuluessa?

loas. Älköön tämä teitä huolettako, isä. Kuitenkin pois,
tauwas minusta st, että ratastaisin täällä ylitse täitten tuota
maallista talvaraa, jonta toi syö, ruoste raiskaa ja Varkaat
tlliwaa. Minä peltään ja rakastan ainoastaan Israelin Her-
raa, joka tähän asti on minuu Varjellut ja tästälähin Varjelee kai-
kesta synnin loasta. loas ei jumaloitse kultaa jarittautta, mutta
hänen siästäwäinen luontonsa tetee, että rittaus hänen haltus-
sinsi ei Vähene ivaan enenee päiwä päiwältä. Tawaraa en
tatso yiön, wuun rehellisellä tulvalla tahdon sitä lakkaamatta
koota. Ia mistä syystä? Siitä syystä, että wiimein tuin näen
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itseni tyllin warattaakfi, taidan harjoitella laupeuden töitä Her-
ran kunniaksi.

Sataio. Mutta aina warowasti, aina waromasti, muis-
tellen pahoja päiwiä, jotta woiwat meitä lähestyä.

loas. Warowasti, sen tiedätte.
Sataio. Minä tiedän, että toimitan Lealleni miehen,

joka ei tuhlaa mitä Sakaio on toonnut, waan saattaa säästöt
paisumaan yhä enemmän ja pitää köyhyyden kantana siitä huo-
neesta, jossa tyttäreni emännöitsee. loas, rakastatko lastani?

loas. Wähemmän tuin lehowaa, enemmän tuin itseäni.
Sataio. Ia enemmän tuin minun tullaa?
loas. Mitä kysytte?
Sataio. MM kysyn. Katso, jos nyt pahapäiwäm tu-

lisi, ryntäisi päälleni tuulen puuskana, tuin ennen Jobin on-
nettomuuden päiwä, temmaisten minulta laitti, ja minä seisoi-
sin tcrjäläisftuwa kädessä; sano, ottaisitko sittenkin tyttäreni
maimutses?

Io as. Elohimin nimessä, minä ottaisin hänet.
Sata io. Terwe sinä!
I o as. Rakkauteni häntä kohtaan ei ole tullun pyyntiä,

waan puhdas ihastus, niin tuin ennen Jaakopin powessa Raat-
telia lohtaan.

Sat aio. Poikani, minä tahdon ustoa sen, ju olen wal-
mis laittamaan häitä.

loas. Mtä mielin terran wielä kysyä. Naituani lyt-
tärenne, tuinta suuren huomen-lahjan saan?

Sataio. Kaksi tuhatta penninkiä.
loas. Ei, kolme tuhatta.
Sataio. Kaksi tuhatta, ei äyriä enemmän. Mutta men-

tyäni wiimein isieni luotsi, silloin tiedät saawasi taitti; ole tyy-
tywäinen.

loas. Wataasti suostun odottamaan, tun waan kerran
olen saanut tyttärenne. Mutta siinähän on solmu.
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Sataio. Jonka awaa isän walta.
loas. Hänen sydämensä on minua kohtaan kylmä, mutta

Aramille aiwan hempeä.
Sataio. Waan sinä hänen saat, mutta Arani saakoon

saumastani, jos kerran wielä hän uskaltaisi astua minun huo-
neeseni. Monta on minulla syytä, hyljätä tämä mies. Katso,
hän on siduseus. Maitta alhaista säätyä, ja siis enemmän wielä
inhoittawa tuin itse ftduseusten päämies. Hän on puoleksi Kreik-
kalainen, lukee yhtä kewytmielisesti Mosetsen lakia tuin paka-
nain saastaisia kirjoituksia. Tutkistella muukalaisten etsyttäwiä
tirjoj,: rangaistuksen alainen teto!

loas. Kiivitystä ansiitsewa, tiwitystä!
Sataio. Ia mikä on hän wielä? Köyhä rotta. Ia se

on pykälistä pahin. Antoisinko siis tyttäreni hänelle? En, niin
tauwan tuin ,'elää Israelin Jumala!

I o es. Minä tiitän teitä. Mutta olkoon asia lujasti
wahwistetU,^ wierasmiesten kuullen.

Satcio. Se tapahtukoon, kun tyttäreni tulee.
loas. Missä wiipyy hän? Ehta tuon kirotun sadu-

seutsen luone taas, hänen wiettaan äitinsä puheilla.
Satait. Erehdytpä. Nyt on hän lnwallani pois, mutta

kadunpa toti, että päästin hänen. Jo eilen läksi hän erään
ytztäwänsll seunssi katsomaan tuota profeettaa, näkemään hä-
nen ihmeitänsä, joista kerrotaan loppumatta. Kimahtihan —

ja sen mahdat sitää — eilen kaupungissamme suuri huuto ja
maine tuosta erstummallisesta miehestä, tuosta Natsirenotzta,
jota kutsutaan ptifeetalsi, wieläpä Messiaatsitin.

loas. KcM hulluutta! Tutkistele kirjoja, niistä olet
löytäwä järkähtämättömän todistuksen, ettei tule profeettaa Nat-
siretin kaupungista^ siatitta Messias, Israelin luwattu yltä,
Tawidin huoneen hirra.

Sataio. Miiiä sanon: niin kertoilee kansi.
loas. Tämä länsi, tämä wiheliäineu joulto, joka ei
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tunne lakia eitä profeettoja, ottoon kirottu! Kirottu olkoon tomp-
pelikas loistolllnsa! Ah, että iastitte neidon siihen petolliseen
Virtaan.

Sakaio. Toiwon kuitenkin ....

loas. Waiii! Seitsemännen rukouksen hetki on tullut.
(Lankee pulmillensa ja rukoilee). Minä nostan käteni ylös kor-
keuteen ja kiitän sinua Abrahamin Jumala, lisakin Jumala,
Jaakopin Jumala ja meidän isiimme Jumala! Minä kiilun
sinua, etten ole ryöwäri, en waras, entä malehtelija, etten istu
siellä missä pilkkaajat istuwat, waan täystelen kaukana juma-
lattomain retkillä. Katso, minä olen tuin istutettu wiituna-
puu juoksewan wirran reunalla, jota aina on tantawa hedel-
mänsä oikeaan aitaan ja jonka lehdet eiwät lakastu. Kaksi ker-
taa wiitossi minä paastoan, terran wiitosft lahjoitan uhriart-
tuhun äyrin, ja aina Sinua sapattina ylistän, weisilen temp-
pelin pyhässä salvusft. Herra, ten palwelee sinua hcrtaammiit
Benjamin maassa, ja ken on siis enemmän anftitsetta että hä-
nen hywin täwis, niin istuessa tuin astuessa, niit maatessa
tuin walwoessi? Herra suojele loasta aina, muttt syökse hä-
nen wihamiehensi helwetin tuleen ! Kuule rukoukseni, isiimme Ju-
mala, sotajoukkojen ruhtinas, herra Sebaot! (Noisee ylös. Tä-
män kuluessa on Snkniu korjannut lippaansa jn tehnyt yhtä j»
toista siimoamistll huoneessansa. — Lea tulee).

Neljäs kohtaus.
Entiset.- Lea.

Sataio. Tyttäreni, sinä olet wiipynsi tauwemmin tuin
lupani myönsi.

Lea. Ah, isäni! lentäen kuluu aika, lm sydämemme as-
kartelee taitoaan ihmetöissä.

Sataio. Sielusi on tulessa ja liekillä, luulen minä.
Lea. Oi, pyhälle tuntuu ilma sia hengitän, pyhälle

tuuli miikuna-tarhllssamme!
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Sala io. Joko hulluttelet sinäkin?
loas. Mitä sanoin minä? Haa, willitys on saanut wallan!
Lea. loas, ole lausumatta niin, ja sinä, mun isäni ar-

mias. (Hnlllilee isnnnsn) Isä, millä olen usein ollut tottelema-
ton lapsi, mutta anna minulle anteeksi, taimaan rakkauden ni-
messä, anna minulle anteeksi laitti. Tästälähin lupaan olla
kuuliainen Leasi aina.

Sataio. Mun tllttäreni, hywä lapsihan olet ollut aina,
paitsi yhdessä kohdassa, mutta siinäpä tuiki itsepintainen ja was-
tahakoinen. Sinä ymmärrät?

Lea. Minä ymmärrän; tämä wiittaa loatseen, mun
yltääni.

loas. (Erikseen) „Määni!" Sen sanan kuulen hänen
suustansa ensimäisen terran. Hänen mielensä on muuttunut.

Lea. (Oltua Jousta kädestä) loas, aiwan penseä on po-
lveni ollut sua tahtaan, sen tunnustan; muttu minä tuhdon
rutoilla itselleni taiwaalta rattautta, ja rakkauden hengen lap-
sena sua terran Vaimonasi palVelen ja tunnioi.un. Aram,
nytpä uuohdan sinun ja liityn loatsen kohtaloon; sillä niin on
isäni tahto. Jos toisin tekisin, niin saattaisipa tenties murhe
hautaan hänet, jota on mun siittänyt ja niin hellästi kusVut-
lunut, hänenpä tenties tuulettaisin enncntuin aitansa on tullut,
ja minua tohtuisi torleuden rangaistus. Muttu jos täytän hä-
nen tuhtonsa, rakentaen rauhaa, niin asettuivat hyivät entelit
huoneesiui ja Viimein tantawat mun sieluni Abrahamin hel-
maan. Rauhaa, sowintoa tahdon tehdä, niin käskee Nutsire-
non oppi, tuon Jumalan lähettämän miehen oppi. (Ojentuu louk-
selle toisen kätensä). loas, tatso morfianttis!

Sataio. Tämä on somasti tehty, mun lapseni, oikein
soreasti! loas, oletpa nyt kihlattu mies; hän tarjoo sinulle kä-
tensä ja sydämensä.

loas. Ole terwehditty, soma neito!
Sataio. Eikö ole hän oiwallinen lapsi?
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loas. (Syleillen Lean päätä) Eihän sitä Voi tieitää.
(Erikseen) Täytyy tutou, täytyy tutuu, niin tauwan luin on rauta
lämmin, tatoa ja peitellä wielä millä silmällä katselen sun hul-
luuttasi. Mutta las, tun terran olet waimoni, laillinen aw!o-
puolisoni, niin kyllä sun opetan juoksemaan narrin reitillä ju
tuulemaan tyhmän Galilealaisen tirottuu oppia. Toti nyt täs-
tee wiisius, että hillitsen mieltäni tvietä ajan tnonnemma,
waittu puisuutin sippi. Mutta tuleepa tästä wielä lutu lau-
lun perästä; tu.ee.

Sataio. Rutoilitto taas? Waan sano; ah! eikö ole
han oiwallinm lapsi?

loas. Ei woi kieltää.
Sataio. Natsireno on siis waituttaiiut hywää eitä pahaa.
loas. (Purren hnmmnsta) Hmm, hmm! (Len lnnntyy

isänsä puoleen).

Lea. Mun tullis isäni! hywin tetee hän taitti tämä
mies. Sairaat hän parantaa, syntisille saarnaa hän armoa ja
orjille ijäistä Vapautta. Oi! olenhan nähnyt hänen ihmeellisen
Voimansa, sen näin tun taluteltiin hänen eteensä mies, jota
myttä ja tuuro oli. Liepeäsli tarttui hän mieheen, painoi sor-
mensa hänen törmiinsä ja katsahti laupeaasti ylös laiVaasecn.
„Hesita" hän lausui, ja tohta unkeniVut miehen torVnt, hä-
nen kielensä siteet päästettiin, ja seiVäsli hän haasteli suureksi
ihmeeksi läikille. Millä kiitollisuuden ihastuksella silloin paran-
nettu tutsoi parantajaansa, ja millä jumalallisella hymyllä loi
häneen silmänsä Natsaretin poika, rattautta täynnä. Mikä juh-
lallinen heili, jona laitti tuiisu itkuun hyrstähti heidän ympä-
rillään! Oi! armon-liiton enkeli on meitä lähestynyt mutalusta
majasta Galilean Vuorilta, mutta Jumalan linnasta on hänen
sielunsa lähtenyt alas. Ia siunattu ottoon st kohtu, jotu häntä
tuntui, siunatut ne kädet, jotta häntä tiiMuittiVat! Tullut on
Israelin otollinen aita, nousnut on sen autuuden päiivä. —

Isäiii armahin!
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Sataio. Ihmeellistä!
loas. (Erikseen) Saatana on karannut kahleistansa ja

willitsee nyt maailmaa.
Sataio. Sano tyttäreni, millainen' on miehen muoto?
Leu. Isäni, tuinta Voisin tuVuta häntä, lähettilästä

ituisen aamun? Niinkuin aamun toitto puistaa hänen lirlas
otsansa, ja tuin aamun tähteä taksi hänen silmänsä säteilewät,
lausuen maailmasta, jolla ei ääriä ole. Vertaisinko aamun
rustoon hänen huuliensa hohtawaa tullaa, joista hengittää puh-
taus ja Pyhyys? En tiedä, mutta liharul hänen oltapuillänsi
VälttyVät niinkuin muheivut pilVet, niintuin Varjoisten pil-
wien somat tierrotset Hermanin hartioilla VälttyVät. Hän
halivassa manttelissa täytzlelce, simoin hameessa, Galilean Vai-
moin kutomassa, ju purpurainen nauha Vyöttää hänen hoitun
miehustunsi. Ah! hänen kuivansa juhlallinen tortcus meitä
laiVuttaa alas ja taasen saman luVan lempeä Voima Vetää
meitä armaasti hänen manttelinsa liepeisiin. Ia sille, jota hä-
nen tllsVojllnsi tutselee, hän luinua Valoa sädeloisteestansi, niin
tuin lähteelle Valoa antau auringon terä. Niin, jos ääne-
tönnä hän seisoo. Muttu tun uutenewut hänen huulensa, sil-
loin taitun ääni Voimallinen niintuin lehoVan, ja tuitentin
lempeä luin tuulcu hyminä Salcmissi. Niin tuilui hänen ää-
nensä sinrnutessunsa Jumalan Valtakunnasta. (Katsahtaen har-
taudella ylös) Sinne mua lcrta saata, armias henti taiivahun!
Sinne nreitä kuittia terta saata!

loas. (Erikseen) Tosi! Saatana on pääsnyt irti ja wil-
litsecpi maailmaa walteuden entelin haamussa.

Sataio. Lapseni, kerro mulle lyhyesti mitä hän saarnasi.
loas. (Erikseen) Kas niin!
Lea. Sydämen puhtautta, hengen siweyttä tahtoo hän

meiltä ja että hylkäämme taitti saastaiset ja häijyt himot. Wi-
han, wainon hän tuomitsee pois ja tahtoo, että rakastamme
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tllittill, taittill, niin wihamiehiämme tuin yslliwiämme. M-
hamiehiämme! Isäni, huomaitlaat tämä.

Sataio. Wihamiestämme rakastaa! — Se on uutta.
Lea. Mutta jaloa, ihanata, ihanata!
loas. (Erikseen) Lystillistä!
Lea. Kaitti hän kutsuu liittoonsa, niin pakanat tuin Is-

raelin lapset, niin publitanit tuin temppelin wartijat hän kut-
suu taiwaan liittoon.

loas. (Erikseen) Woi taiwaallista melskaa!
Lea. Ei telitkään katso hän ylön, ei syntistä suurimpaa,

jota Maan katuu ja parantaa itsensä. Uutta, wilpitöntä hen-
teä hän tahtoo, ja jo täällä murheen laaksossa hän lupaa
meille palkinnoksi omantunnon rauhan ja puhtaan ilon, mutta
wiimein kuoltuamme hän antaa sielullemme ijantaittisen autuu-
den Jumalan pyhässä Sionisft.

loas. (Erikseen) Lystillistä, lystiä! Heisllll kaitti Sio-
nin pojat ja tyttäret!

Sataio. Sano missi erosit miehestä.
Lea. Kappaleen matkaa kaupungin portista, jota hän

lähestyy.
Sataio. Minä tahdon hänen nähdä!
Lea. Rientätäät häntä wastaan!
loas. Mitä mieletöntä?
Lea. Mun hywä isäni, rientätäät häntä wastaan!
Sataio. Paikalla, ja seuratkoon mua Ruben. Häntä

tarwitsen; sillä olenpa towisft kipaleissa wuotramiesteni tanssi
toisessa talossani. Eipä heltiä sieltä leikiten wuotra, mutta
nytpä on lähteminen tiristämään heitä, ja toimitan siis yhdellä
tiellä kaksi asiaa, koska taloni on lähellä kaupunkimme porttia.
— Minä tahdon nähdä tämän miehen!

loas- Seisittutaat, malttataat mieltänne!
Sataio. Mitsi tahdot niin?



13

loas. Pysytäät hänestä taulana, muutoin kiukkuinen per-
kele kiertää päänne hulluksi.

Sataio. Ole pelkäämättä poitani.
Lea. loas, tämä puheesi on taimaalle kauhistus. Oi

yltäni! lähdeppäs sinäkin häntä latsomaan, ja oletpa huomait-
stma, toiwon minä, ettei ole hän perkele, waan Messias itse.

loas. Messias! Hahaa! Missi owat sitten hänen le-
gionansa, siiwitetty ratsis-jouttonsa, missä woimat, joilla tutis-
taisi hän Roomalaiset, syotsisi ne helwettiin alas ja rakentaisi
uudestaan Dawidin linnan? Näitä laitkin ei kuulu eikä näy.

Lea. Sinä et käsitä hänen oppiansa. Ei ulkonaisella
tawalla, waan henkensä moimallo. on hän wapahtawa maailman.

loas. Mitä hulluus!
Lea. Wiiftus taiwaallinen!
loas. Lea, Lea, sinä olet soaistu.
Lea. Nähtyäni maailman walteuden.
Sataio. Minä myös hänen tahdon nähdä. — Warti-

oitse huonettamme tarkasti, Leaseni, ja liiotentin lipasta tuolla,
sinä tiedät!

loas. Kerran wielä teitä rukoilen: olkaat kaukana waa-
rallisesta miehestä!

Sataio. Minä menen, mutta wartioitse wiituna- ja pal-
simitarhaani sinä. Ruben astukoon jälsissäni. Käyskele yrt-
timaassani, tunnes palaan retteltäni latasin, ja sitä, jota mie-
lisi tuntea läpitse aidan, sitä iske päähän, iste konnaa saumal-
lasi päähän. Mutta sinä, tyttäreni, muista kallis arkkuni tuolla.
— Tule, loas, ja ole uskollinen Mahti. (Menee).

Wiides kohtaus.
Entiset pait Sataio.

loas. (Erikseen). Wm etten taida sinua estää! sillä
llllVistllNpa pllhaa. (Menee).
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Kuudes kohtaus.
Lea (ylsin).

Kurja isäni, sun tulta-arttusi on sun rakas maailmasi,
jota painaa sinua niin päiwällä tuin yöllä. Tuskallinen onpi

rikkaillesi onni, ivailko olisitkin toonnnt taVarasi oikeuden mi-
talla. Mutta, isäni, oletko uinu täytcllNt tätä mittaa? TsiSta
pelkään minä ja peltään taiwaan rangaistusta, jota taitaa ti-
roulsetsi muuttaa huomen-lahjani mennessäni miehelään. Rik-
kaasta isästä lähden rikkaalle miehelle, mutta luulenpa, että on
heillä molemmilla syytä katsoa surun pimentämällä silmällä re-
hellisyyden tulta-Vaalaa, ja silloin ehkä syntisiisi heidän elä-
mänsä päiVä. Ah! heidän aarteensa oVat mun sielulleni kau-
histus. Mutta ilon ja rauhan tarjoo sydämelle»' köyhä Aram.
Hän lempii Leaa Lean tähden. Vaan ei hänen isänsä lullan
tähden, ja Lea lempii häntä ja tahtoisi mennä hänen Vaimok-
sensa, mutta toisin on isäni tahto. Ah tuinta tatkerata erota
sinusta, sä päiwäni lempeä! Sinua lemmin, maitta olettin Sudu-
sealainen, että usko että kuolemme elämään ijantuittisesti. Mutta
ehta uskot toti Vaitta et usto, ehkä epäilet nuorukainen, kau-
nis ja yleVä. Memä si olet tuin Jerikon palmupuu, jota lai-
wullii torteudeSsi humisee, ja kaunis si olet; ihanata onpi sua
laisella luin Nebon hurjalta luwuttun maata. Niin sna sieluni
tuwllilee. Multa jalompana, tirtkaampana seisoisit mun edes-
säni Vielä, jos uskoisit taiVuallista oppia Naisuretin profeetan
suusta. (Istuu) Oi! ei poislu mielestäni ihmeellinen mies, ei
hänen haamunsa, ei hänen äänensä helinä; ju pyhänä tarinana
Väikkyy muistossani mennyt päiVä ja mennyt ValVottu yö.
(Unisenn) Sun jalkojesi juurchen, punehtuen kainosti, minun sie-
luni Vaipuu taht00..... Vaipua, nuttua nuttua unek-
simaan suloisinta unta. Siilä alkaa pelastuksen tie. Jumalan
Valtakunnan tie. Sinne minua saata .....saata minua sinne,
laupias Goel! (Nukkuu. — Arum tulee).
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Seitsemäs kohtaus.
Aram. Lea.

Aram (t-rMeen). Hän on nututsissa; hän lepää Viatto-
muuden rauhallisin unta. Ihanasti siewä huntu, muodostaen
monitiemuraistll Valkeata pilVeä, peittää sun pääsi, ja somasti
tummat tiharasi lierteleitse tämän wulteun huiwin alla. Sun
hameesi, mutaellen orjantappura-tuttasen punertawaa pulua, sul-
kee sun hienoon Verhoonsa, mutta ci tuitentaan sulje eitä peitä
täsiwarsiasi tyynäsftäistä sormiesi ruusuisiin päihin asti: Vaan
paljastettuina ne timmeltäVät, Voittaen päiVän lirtusiaman
lumen Libanonin tuttuloilla. — Tämä tuVu mua Viehättäen
Vetää publilanin huoneeseen, tuon miehen mujuun, jotu juuta-
laiset VihaaVllt. Toti: mitsi Vihattu, jos Virtaansa hän toi-
mittaa kunnialla. Mutta itsekäs ja tuituustoa täynnä onpi Is-
raelin tansll. Mutta minä, muistaessani sinua, armahaani,
tahdon katkaista taitti mitä Voisi Väliämme himmentää. Si-
nua kohden aina, Vaitta Gehennan yöhön siatta, tahdon ryn-
nistää, hallaisten wastutsien synteät seitat. — Lea, taistllessini
sinua, unctsimeena tuossa, tahtoisinpa melkein usloa, että sinussa
on tuolematoin sielu. Uskoisinko, aattelisinto niin? Löytyyhän
tuitentin myriaadejll, joiden rinnalla luontokappaleen ei tarwitse
juuri häVetä. Missä on siis eroitus? Oliuto st mahdollisuu-
den siemen ihmislapsen polvessa, joka siirtää hänen elitosta
äärettömän tauVas? Mitä auttelen? Mitä uslon? — En tiedä,
en tiedä! mutta ihastuksilla katselen impeä tuossa, ihastuksella
ja polttaValla VaiValla; sillä hän on luunis tuin serufim, ju
on hän ehta huomcnll Joutsen oma. Oi, tiusillinen aatos, aatos
tustaa täynnä! Hänkö kerran on lepääVä poVella, jota tuossa
nyt huotuu hiljaisessa autuudessa? Hän! Sinä suloisesti pu«
restelewa mato, tattaise jo sydämen juuret taitti! Hänkö naut-
tisi näiden huulien pyörryttäVää hettumaa, Saarani» pyhää
ruusua tuossa? Mutta, loas, haa, minä Varastan sun tut-
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taseitasi ylimmäisen hunasitasteensi pois! (Suutelee Leaa, joka
hernyy, — Arnm poistuu hänestä muutaman askeleen).

Ltll. (Nousee ylös) Aram!
Aram. Lea!
Lea. Aram, mitäs teit?
Aram. Mitä tein minä, Lea?
Lea. Mitä tiesin minä, mitä tiesin minä, — uh, taiwaan

ihanuus! — mitä tiesin minä?
Aram. Ia minä?
Lea. Waiti! Minä turja punehdun ja häpeen, ja taasen

häpeen ja punehdun. Waiti, Aram, waiti! Sinä ansaitset ran-
gaistuksen.

Aram. Rankaise minua.
Lea. loaksen puolesta sen tecn.
Aram. Ettö itse puolestasi?
Lea. Woi! minä mieletön yht'aitaa sinua nuhtelen ja

liitän. Kiilan? Älä luule! Rangaista sua tahdon, rangaista!
älä luule, älä luule! Woi niitä moninkertainen hulluus! Mutta
tatso naisen luontoa, tatso älälä ihmettele. — Aram, Aram,
mitss teit niin ihanasti tämän pahan työsi? Aramiu suudelmasta
herätä onpi suloista niintuin taiwaan manna, suloista tuin tai-
was itse; mutta ältöön.niin tuitentuun tapahtuko, ei, ei, mun
ystäwäni ei! Aram, luule suustani latleru ftnu, sinun katkera
tuulla, mutta minun ehta wielä katkerampi lausua. Mtäwäni,
älä awaa tostaan enään tämän huoneen owea. Minä lem-
min sinua, mutta, mutta waimotsest en tule. loasta en lemmi,
mutta waimotsi hänelle täytyy minun mennä; sillä niin on
isäni tahto, jonka olen Jumalan nimessä täyttäwä. Tiedä, hän
on nyt sulhaiseni, hänelle olen luwunnut sydämeni, eloni ja
olentoni taiten.

Aram. Tämä on päätetty siis?
Lea. Ainiaaksi.
Ara m. Eitä enään toiwon haamettakaan löydy.
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Lea. Ei, ystäwäni. Mutta ole kuitenkin lohdutettu, sinä
unohdat minun pian ja walitset itsellesi Jerikon palmtimelsissä
toisen morsiamen.

Aram. Nyt olkoon hautani se morsian, jonka helmaan
waiwun.

Lea. Aram, Aram, mitsi riehut?
Aram. Mitsi eläisin enään?
Lea. Sielusi autuuden tähden.
Aram. Hm.
Lea. Älä tiellä pois, älä tiellä pois meidän taivaallista toto-

amme. Ethän toti millointllan ole wahwasti watuutettu siitä, että
totisesti niin, tuin tahdot uskoa nyt, owat elämän jakuoleman asiat.
Siis älä seiso tyytywäisenä tässä tiimmllssi sumussa, waan kat-
sahda aina taumemma jarukoile taitoaan isiä, että awaiss hän sil-
mäsi huonillitsemllllnarmonsa walteutta. Käy kuulemaan Natftre-
noa, tay hänen oppiansa tuulemaan. — Sano mitä auttelet hänestä.

Aram. Miesi ihmeellinen, jos niin hän on kuin maine sanoo.
Lea. Hän saarnaa meille autuitten ewantelioa, ncuwoo

meitä wäsymättä rukoilemaan ja lupaa meille wiimein woi-
ton kruunun. Hän itse, waitta jalo ja puhdas niinkuin kor-
keuden kirkas wahwuus, rukoilee sittenkin usein ja hartaasti mei-
dän isiämme, jonka asunto on taiwaasft. Suotko minun ker-
toa mitä nätiwät silmäni eilen, laskiessa kauniin päiwäti?

Aram. Kuultelenpll mieluisasti.
Lea. Katso, tun seurassa monilukuisen kansin tulimme

erään korkean wuoren juurelle, talosi joukostamme äkisti wie-
illamme Galilean maasta, katosi eitä kenkään tietänyt mihin.
Mutta pianpa minä ja taksi matkakumppaniani näimme hänen
astelewan wuoren warjotasta rinnettä ylös himmeitten öljypui-
den suojassa. Rupesimmepa kohta tilwan ja kaartaen juokse-
maan ylös, ehdimme wiimein, towin hengästyneinä, wuoren
harjanteelle, jossa tuuhean setterin werhosft katselimme juma-
lallista miestä, joka rukoili, kauniina ja kirkastuneena. Milloin
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heleässi korluudesft wiipyiwät lauwun hänen ihanat silmänsä,
ja koko hänen olentonsa hengitti watawuutta ja hurslautta, mil-
loin waiwuiti hän taasen katsantonsa alas kohden itäisiä maita
ja seisoi salaisesti hymyten ja niinkuin uneksuen unta pyhää. Ia
näkyi siellä Jordanin laakso, Gileadin Vuorel luin sincriäVä ftVu,
ja Vuorten Välistä Rubut-Nmmonin laupunti etäällä, mutta
tuonnempuna Vielä, ihan ilman reunalla, häämötti Arabian hie-
tainen tellahtllwa maa. Sinne hän katseli, mutta tatseli koh-
den kirkasta korkeutta taas, ja hänen silmissänsä leimusi suloisin
tuli, otsa paistoi tuin juhlapäiwän puhdas taiVus, ju hänen
hiwustierteinsä ympäriltä — niinkuin tuntui meistä talkista, jottu
tuhlailimme häntä — säteili Valo ihmeellinen ja tirlas, antaen
aawistusta pyhien kunniasta ju tiittaudesta. Tämän kaltaisen
näimme olennon harjulla huimaaVan Vuoren. Ia tun luksi hän
taasen täyslelcmään alas, asui hänen taswoillansi ijunluitkinen
rauha. Niin hän poistui, auringon waipuessi Efraimin tultu-
lain taakse iltaruskon purpuraiseen mereen ja secteripuiden peit-
tyessä hämärään. Kaunis, juhlallinen oli tämä näky.

Aillin. Armas Lea, oletpa maalannut sieluni eteen an-
karan tuwan rukoilemasta miehestä.

Lea. Tätä älä unohda sinä,' joka hurjasti riehut, kuu
sydäntäsi kohtaa täällä wastointäyminen.

Aram. Olihan mun sydämeni korkein kalleus sinä.
Lea. Mutta perintä kalliimpi on sinulla jälella wielä:

kultainen istuin lehowan taituwassi pylwäs- salissa, jossa en-
kelien kanteleet soiwat. Rukoile Aram, rukoile moimaa sielullesi.

Aram. Totisesti! oletpa kohottanut masennettua mieltäni,
että kerran wielä tahdon nostaa otsani ylös, waitta nyt tu°
wllutuukin eteheni elämäni päiwä tuin Kyynelten-laaksossa illan
nukkuwll paiste. Mutta onhan kowa osani patoittanut eroa-
maan sinusta. Siis hywästi jää! (Ottaa Leaa kädestä).

Lea. Woi murheen hetkeä!
Aram. Ole onnellinen!
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Lea. Onnellinen ilman sinua? Ah!
Aram. Seisothan lujana uskossasi Natsiretin mieheen.
Lea. Haasteletto wataasta mielestä?
Aram. En iltastele suinkaan.
Lea. No, minä ymmärrän sun aatoksesi. Mutta tiedä,

me woimme olla onnettomat ja kuitenkin onnelliset, toiwossi
onnelliset, waitta karstikin sydän kuluessa päilvan hetken. On-
nellinen, onnellinen! waitta sun Mhywäis-kätesi tempaiseetin
kaiken luttaismehun elämäni taswoilta pois, että kuoleman tal-
weilla postilla onneni seisoo, tääntäen silmänsä nykyisyydestä
pois, mutta tatsoen ihanaiseen kaukaiseen tulewaisuuteen. Onnelli-
nen! Silmä toiwon riemua täynnä, mä tähtäilen taiwaan reu-
naa, waeltaissini halki ohdakkeisen maan. — Hywästi, ystälväni!

Aram. Hywästi! Minä menen.
Lea. Wiiwy hetki wielä.
Aram. Hetken päästä on isäsi tässä.
Lea. Hän wiipyy hetken wielä. ,

Aram. loas tässä kiertelee ympäri kuin koira.
Lea. Se on mun turja tulewa mieheni.
Aram. Unohdinpa.
Lea. Hywästi, hywästi!
Aram. Niin, ja erotkaamme.
Lea. Suo minun uneksua wielä powellasi lyhykäinen aika,

lyhykäinen, ei tauwemmiu tuin taitteli henkeänsä wetää. (Wai-
puu Arnmin rintaan) Aram, usto Kristukseen, sillä hän on
Israelin Messias. Usko häneen ja sinä olet onnellinen. Aram!
(Äänettömyyttä. — Jons tulee perältä).

Kahdeksas kohtaus.
Entiset. loas.

loas (erikseen). Haa! Mitä saatanallinen näky! (Ää-
neensä) Kirous! (Lea mamahtaa ju poistuu AramiZtu kiljahtaen).
Istc alas, Sebaotin tulinen nuoli!



20

Lea. loas, kuule minua!
loas. Pois, tawala tarm e, pois!
Aram. Siiwosti!
loas. Siiwostito? Wai niin. Manaatko minna wielä

siiwosti nielemään kaikkea tätä, sinä perkele? Ruhjokoon sau-
mani sUN tuomitun pääsi! (Uhkna hnntn snuiunllllnsa),

Lea. loas, Ioas!
loas. Kuole, ja syökööt sinun korpit!
Aram. (Ryhtyy häneen ja hillitsee hnntn). Enpä mieli

juuri ottaa wastaan iskuja sun ftuwastasi. Hillitse mieltäsi,
sinä wääräsiärinen fariseus!

Lea. Woi meitä, woi!
loas. Pois kirotut kyntesi hurskaan Abrahamin lapsen

puhtaasta ruumiista! Hillitä, si kirottu!
Lea. Aram! Ioas! Minä rutoilen teitä. (Snknio jn Ru-

ben tulemat ja erottamat liitelijät).

Yhdeksäs kohtaus.
Entiset. Salaio. Ruben.

Sataio. Mitä on tämä? Mitsi tappelua rauhallisessa
huoneessani? Erotkaat ja tyyutytäät te turjat wihan lapset!
Noo, hiljaa Ioas! Haa! olisin nyt sima tuin äsken tästä
mentyäni, niin wistaamalla teidät lähettäisin ulos ja wilautses-
ftpa molemmat pyöristelisitte tuolla tiwisellä tantereella. Mutta,
nyt — kiitos Herran — nytpä surkuttelen teitä wihanne wal-
lassi. — loas, loas, tuteitta kiukkusi; sillä tuo muotosi, lal-
wea ja pedollinen, meitä kauhistaa. Puhallllthlln, sinä hirmui-
nen, niinkuin lohilärme sylkien myrkkyä. Ioas!

loas. Eikö .....eikö ole minulla syytä? Ah! Tietä-
käät, wihani on oikea.

Sataio. Poikani, wiha ei ole täällä oikea milloinkaan.
Mutta kerro mitä wääryyttä jn loukkausta olet kärsinyt. Sa-
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nolaat, mikä saattoi matkaan tiitatelmeen, ja ftnotaat totuus,
että tiedän lausua oiteau tuomion.

Lea. Mun hywä isäni.
loas. Sallippas minun, tyttö sinä, lausua totuus ensin.

Minäpä tässä kannustaja olen, minäpä loukattu mies.
Sataio. Sano.
loas. Mutta tullut on tahdetsannen rukoukseni hetti, ja

IchoVlllle oltoon tunniu ylitse tuittein. (Lankee polioillensa ja
rukoilee). O Herra Abrahamin Jumala, liftlin Jumala, Jaa-
kopin Jumala, kuule minua! Warjele minua aina siduseusten
saastaisuudesta, siitä spitali-taudista, jota meitä polttomertillä
merkitsee helVetin «armaaksi saaliiksi, ja VaiVuttaa meidät Vii-
mein alas tuliseen pätsiin! Siitä synnin lotista minua Varjele,
sinä taiten tirttauden lähde! Ah, tuule minua! Minä paastoan
niinkuin määrää isiimme luti, minä lakkaamatta sinua rukoilen
ja palwelen. Sentähden tuule minua, tue minuu, ja Vihdoin,
tun hetti on tullut, saatu minua pyhiesi majoihin! Aseta niin,
mutta masenna tuwulat sortajani, jotta, niintuin tiljuwat jalo-
peurat, täyslelewät tantapäiosini, tahtoen minua niellä. Mutta
lorlrenna heidän ruumiinsa ja sielunsa Vihasi tulella ijuntailti-
sessi pimeydessä! Kuule minua. Herra, Herra, luule minua
isäimmc Voimallinen Jumala! Nmcn. (Nousee ylös).

Sataio. Mutta mitä on sinulla walittamista?
loas. Minä kysyn teiltä: oletteko koslaan luwanneet ty-

tärtänne loakselle awiotsi?
Sataio. Sen olen tehnyt ja sanassani pysyn wielä.
loas. Hywä! Minä tysyn sinulta, Lea: oletko koskaan

luwannut sydäntäsi loakselle?
Lea. Hetki sitten wataasti sen lupasin.
loas. Ia wapaasti?
Lea. Tosi.
loas. Olemme siis kihlatut?
Lea. Olemme niin.
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loas. Mutta näinpä julistit oman tuomiosi, piikaseni.
Lea. Isa, tosin terran wielä tahdoin kallistua hänen rinta-

hansa (Jons keskeyttää hänen, knrnstellen kurkkuansa lomnsti).
loas. Herran nimessä jataitoaan ! tuultaat mitä nätiwät

silmäni, astuessini sisään palsami-tarhasta. Ih ! maleimmassa,
oikein Babelin hettumallisessi kiemailuksessi he seisoiwat tässä
rinta wasten rintaa, syleillen ja halaillen. Ellei tämä ole tosi,
niin rewettöön manner mun siltani alla, ja wesitellona kadot-
koon Ioas!

Sataio. Suuri Abraham! pitääkö mun uZtoman sem-
moista petollisuutta lapsestani? Oletko niin lemytmielinen ja
huiteutelewainen tytär? Onto tämä totta?

Lea. Kallistuin hänen rintaansa, se on tosi; mutta pe-
toksesta oli sydämeni kaukana, waitta tuntuikin katkeralta jää-
hywäishetti. Niin, jäähywäishetti tämä oli, ja scntähden tah-
doin wielä terran painaa otsani wasten hänen polveansa ja sitten
erota hänestä isiksi. Niin oli asia, ei suurempi eikä wähempi.

loas. Ah, tyttöseni! jos waan tallaisimme ustoa nai-
sen sanaa, wiettaan Eewan tyttären puhetta.

Sataio. Tyttäreni, minä uskon sinua, ja sieluni saa
rauhan taas. (Arnmille) Toki; tahdonpa hiukan tutkistella sinua-
kin, nuorukainen.

loas. Tutkistella häntä! Mitä wielä? Hän heitettäköön
ulos, että toiwet ryskää. Siinähän jo rikosta kyllä, että on
hän teidän huoneessanne wastoin towinta kieltoanne.

Sataio. Aram, minä toiwon kuulewani totuuden suu
huuliltasi.

Aram. Totuuden teille lausui tyttärenne. — Kun siir-
ryitte pois, riensin minä huoneesenne, huolimatta kiellostanne;
sillä wätisin mua toiehätti puoleensa soman immen tulva sydä-
messäni, tämän ruskean silmän tulinen ja lempeä paiste. —

Mutta nytpä toti mun näette tässä miimeisen kerran, tun tie-
dän että taitti toiwoni on mennyt, koska terran Lea itse on
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Vapaasti tarjonnut kätensä loakstlle, ja he owat siis tihiattu
pari. Ia tämän tunnusti hän minulle kohta, kieltäen mua
tostaan enään tiehtomusta sydäntänsä ja pyytäen hellästi, etten
alvaisi enään tämän huoneen owea. Minä lupasin hänelle
mitä hän pyysi, lupasin, yön pimeä murhe kasinoillani. Sil-
loin rupesi hän minua suloisesti lohduttamaan, ja minä Vutuu-
tin hänelle Viimein ottuwuni tyyneydellä wustaan kohtaloni, ja
tarjosin hänelle jäähywäisitsi käteni. Mutta silloin tahtoi hän
Vielä terrun tullistuu powellcni, ju minä saliin tapahtua niin,
sillä se oli ihanata, enkä katsonut sitä ritotsetsi. Siinä hän
lepäsi, kun hiljaa, niintuin murjo, lähestyi meitä kiukkuinen
loas, uhaten siuVullanft. Minä päädyin puolustukseen, ja
tästä teline, jonta keskeyttäjäksi riensitte itse. (Sakuio ottuu Ain-
mia kädestä).

Salu io. Terwe sinä, joku niin jnlctzti itseäs tailvu.at
Herran tahdon mutaan! Mutta sunonpa sinulle tuitentin: unohda
tämä huone ja lawahda myös luota toista huonetta, jossa
Leani kohta askartelee emäntänä; sillä läsnä-olosi saattaisi ivaan
tiusiusta tyttäreni perheelliseen elämään. Me eroamme nyt,
mutta erotkaamme ystäwinä, taitvuun nimessä erottuumme niin!
Toti: älä poistu juuri Vielä, waan wiiwy hetki ja huomaa,
mitäs näet, ja iloitsi tanssini; sillä tänäpänä on tapahtunut
Satuion huoneelle uutuus, — Oi, Ruben! etlö lausu sinä
simoin?

Ruben. Ah, nytpä Ruben, niinkuin hänen isäntänsäti,
aattelee maailmasta toisin, tuin waletessi tämän päiwän. Mis-
tetty olkoon Herra Sebaotin armo!

Sala io. Mstetty ainiaan! Hywin meille, Ruben, että
olemme nähneet rauhan ruhtinaan ja tuulleet hänen suustansa
autuuden sanoman tctiwasten taiwahista! Sentähden wtwtaa
nyt silmistäni lapsen kyyneleet. (Peittää silmiänsä).

loas. (Erikseen) Mitä merkitsee tämä?
Lea. (Lähestyy isäänsä) Isäni, pyhä aawistus panee sy-
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dllmeni wapisemaan. Onto niinkuin salaisesti toiwon? Sano,
miksi ittet?

Sataio. Korkeuden hallitsija, mikä olen minä, ettäs mi-
nua muistelet? Tomussa matelewa mato ja kuitenkin sun lap-
sesi. Äskenpä wielä ryömin turja mammonan taatan alla, ja
ympärilläni Malliisi lewoton yö; nyt rohtenen tatsoa ylös, ja
awoinna on edessäni taiwas, awoinna isä Abrahamin helma!

Lea. Eijaa! mun isäni on walinnut parhaan osin, on
astunut hurskasten tielle. Eijaa! nyt soitoot kanteleet ju hui-
lut, ilon pauhinasta Vapiskoot perustat taitti, ja pyhällä si-
ivulla ja tuoksulla täyttyköön huoneemme, niintuin Icsaias pro-
feetan riemun ja kunnian juhlana ennen. Iloitkaamme! Iloitse,
loas, mun armayani!

loas. (Kalastellen kurkkuansa) Hiljaa, nainen, hiljaa!
Lea. Iloitse tanssimme autuuden päiwänä! (Laicke isänsä

syliin) Terwe, isä, terwe! Ah, Aram! heitä murheen muoto lau-
was pois ja anna henkesi lentää leimausten totihin siatta.
Nyt ilo-myrskyn aalto korkealle käyköön, nouskoon laine laineen
hartioille suutelemaan siipiä kultaisen pilloen, ja asettukoon sitten
myrsky taas, asettukoon rauhan tyyneksi meretsi, jonka sywyy-
dessi itseänsä tuwailee pyhä, taartawa taiwas. — Mutta kerro,
isä, kerro meille onnesi retki.

Sataio. Armas tyttäreni, riemulla sen teen. Ankara
oli hetti, ijlliiklliltiststi antara ju tuunis. — Kaupungin por-
tilla, lähellä taloani seisoin, ja ihmisjoukko, niinkuin juhlalli-
sesti tohistVo. wirta, liteni meitä, ju sen testellä Galilean mat-
kamies. Mutta kun kansin paljous mun esti pääsemästä tielle,
astuinpa erääseen puuhun ylös, ja sieltä Viinoin häntä nähdäk-
seni. Helteisesi! hohti päiwä, ja puhtaana ja sinisenä taarteli
tuilvus wuorten tutluiain ylitse. Hän lviimein ilmestyi esiin
tuon punertllwan tallion ju ivanhan palmun Välistä pitkin hie-
taista tietä. — Hän tuli; nuori mies, puettuna liehuwäan
mantteliin, lähestyi ihanasti talweilla taSVoilla, ja ruskeat ti-
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harat häilyiwäl hänen oltuftäillään. Niin hän lähestyi ja ihas-
tuksilla scurasiVat häntä tunsin siimat. Mutta nytpä huomasi
hän puussa miehen, talsii ylös, ja tuutuipu luin pyhä lume
olisi Valellut niinlli! ruumistani. Lempeä tosin oli tämä tat-
ftnto, mutta VattiVa ja yiewyyttä täynnä, ja tcräVästi sitei-
lewä niintuin päiwäpaiste, peilin heleästä pinnasta Välähtäessä.
„Slllaio'7 hän sanoi, „astu alas, sillä tänäpänä tahdon Vie-
railla suu huoneessasi". Kernaasti, Vailla loivin hämmästyen,
minä riensin alas; iloisena hän seurasi minua ja astui huonee-
seni; minun publitunin huoneeseen! Milä lunnia!

loas. Kunnia?
Sataio. Kunnia suuri, mutta suurempi wielä onni, onni

taiwaallinen! Kiireesti walmistin atrian, jota weljellisesti nau-
litsimme yhdessä: hän, hänen opetuslapsensa, Ruben ja minä.
Mutta atrioitesftmme, mitä pyhää ja korkeata oppia lähti hä-
nen suustansa, sliloisimmlln äänen siiloilla lorwahani kannet-
tuna. Hän saarnasi rakkauden laupiaasta Jumalasta, joka ei
tahdo täällä suurimmankaan syntisen tuolemala, ei pahimman-
taan ihmisen turmiota, waan tahtoo häntä tääntää, parantaa
ja puhdistaa omatsi lapseksensa. Paastoaminen ja rukouksen ul-
konainen puuha on hänen edessänsä mitätön, muttei puhtautta,
puhtautta, sielun puhtautta hän tahtoo meiltä. Ia tallille maan
päällä, jotta wilpittömällä sydämellä täystelewät täällä, tun-
nustaen ainoasti Jumalaa korkeudessa, niille kaikille hän lupaa
ijantaittisen autuuden. — Niin hän opetti, ja oppiansa har-
tllllsti kuuntelin seurassa hurskasten miesten. Sydämeni wa-
wahteli, kuumeni ja syttyi lopulta taittiwoittawaan paloon. Mös,
läpi silmieni tyynelmirran, minä katsahdin pyhään mieheen, ja
hän tatmhti minua, mintuin lirkas taiwas fttawan pilwen ää-
reltä meihin tatfthtaa, lähettäen toiwon waloa. Niin lätsähti
hän, ja hänen poskensa hohtiwat tuin tulinen hiili. Ah! sil-
loinpa mun lasitti Jumalan taittimaltias henti, mä nousin ylös,
todistin hänen Messiaaksi, lupasin ustoa häneen ja hänen woi-
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mansi luuttu kuntaa Vanhurskauden hedelmiä. Ia mitä lu-
pasin wielä? — Se nähtäät kohta omilla silmillänne, ratta-
himmut ystäwät. (Menee ottamaan lipastansa).

Lea. Mstys olkoon lehowalle, ylistys ja kunnia!
loas. (Erikseen) Hmk! Mitll tahtoo hän lippaastansa?

(Sakaio on kantanut lippaansa pöydälle).
Sakllio. Nyt, mun tyttäreni, älä punehdu, kun tuulet

totuuden, waan katsahda jalosti maailmaan. Siis tnultaat:
Suurin oft tästä aartestani on wääryydellä koottu.

Lea. Sentähden luiskatkaa se paino poweltanne pois;
waiputoon se köyhien uhri-arkkuun.

Sakaio. Oikein sanottu! — loas, nyt älä punehdu,
Jumalan nimessä, älä punehdu.

loas. Sataio! Malttataat mieltänne, ihminen, maitta»
taat mieltänne Herran tähden!

Sataio. Juuri, Herralle täytän lupaukseni nyt, uhra-
ten aarteni köyhille ja kaikille, jotka oivat kärsineet wääryyttä
minun tautiani; sillä kalliimpi kuin taiten maailman aarteet
onpi mun sieluni. Nyt, arttuni, on mieleni iloisempi sinusta
erotessani, tuin koslaan ennen, sinua täyttäessäni. Ruben, sinä
aina uskollinen Ruben, ota halttuusi rahat, lue kohta siitä Vai-
wllisill. puolet, tllhdelsiiltymmentä penninkiä leskelle Gilgalisft
ja neljäkymmentä eräälle miehelle Bet - Haramisft, ja wielä
monille mui11e.....

loas. Hertttäät hullut! Heretkää jo!
Sataio. Älä estele! — Niin; ja monille muille, sitä

myöden kuinka muistooni johtuu weisiusteni uhrit; ja ne, jotta
muistostani owat kadonneet, ne astukoot esiin, todistaen te-
koni, ja minä matsin heille takaisin neljäntertaisesti, niintuin
käskee Moselsen lati. Kaikki, kaikki tahdon heille matsia, niin
kauwan kuin testaa arkkuni sisällys. Ia tnn on se tyhjennetty
— ja tämä on tapahtuma pian — he ältööt kuitenkaan heit-
täkö toiwoanft, waan odottakoot wielä tulewaistitttetn waroista
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kärsityn wtihinlonsi takaisin. Tämä oli lupaukseni Galilean
profeetalle, ja nyt sen täytän. — Ritas olin siis, mutta nyt
olen köyhä ja kuitenkin rikkaampi tuin koslaan ennen. Kiitetty,
ottoon Herran Nimi!

Lea. Kiitetty, ylistetty tällä hetkellä ihanalla!
Sataio. Ota arkku ja tee minun tahtoni.
Ruben. Että niin on tapahtuwa, se tietäläat, herra!
Sataio. Minä tunnen sinun. Mene ja tee niinkuin sa-

noin. (Ruben lähtee käymään, mutta Jons, ryhtyen arkkuun, es-
tää hänen kulkunsa).

loas. Seisahdu mies, seisahdu!
Ruben. Mitä ai'ot!
loas. (Litistää arkkua wimmatusti masten rintaansa). Ar-

tustani pois! Aarteet owat minun, minun, minun ne owat!
Minulle owat ne määrätyt ja pyhästi luwatut, ja tämä on
totinen tosi. Pois!

Ruben. Hellitä sinä willitty, jll anna minun mennä!
(loas ja Ruben tempaileruat arkkua kulin puolellensa).

Satllio. loas, loas oletko mieletön?
Lea. loas, älä wiritä mun isäni wihaa!
loas. Huomenlahja, huomenlahja, haa!
Ruben. Mene helwettiin!
loas. Auttlltaat minua ljywät naapurit ja kansalaiset!

Sataio on kadottanut järkensä, eitä tiedä mitä hän tekee. Rien-
tätäät, rientätäät apuun!

Sakaio. Sinä saatat mun sydämeni paisumaan.
loas. Hän ei tiedä, mitä hän tetee!
Lea. Hän tetee työn otollisen Jumalan ja ihmisten edessä.
loas. Kulta on minun!
Ruben. Sinä malehtelet!
loas. Minun ihan totisesti!
Satllio. Mitä? (Ottaa Jousta käsiwarrcsw ja miskaisee

himen Nimllllsti siivulle). Mene mattaasi, kiusan henki.
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Lea. Kiitoksia, isäni! (Ruben mie arkun puis).
Sataio. Tässä on tapahtuwa minun tahtoni, waan ei

sinun.
Leu. Kiitoksia, isäni, tiitotsia! — Mutta mitä haaste-

len ininä? Ei niintään sowinnon ja rauhan tieltä. Toti: anna
llntcetsi, armas loatseni, lause, jossa puhtesi ilmiin Lean enti-
nen mieli, iloiten toisen wuhingosta. Mutta sitä pyytää hän
sun unohtamaan taas. — Niin teti muu isäni sua tohtaau, tuu
ei Voinut toisin tehdä, osoittamatta tarmeutta. Tiedä, että
owtit hänen silmänsä uuVenneet nätemään, niintä ihanan oikeu-
den työn hän nyt riitaudellunsi telee, työn josta riemuitsee ju-
mala ja enlelit. Sen sanot myös terran sinätin, tuultuasi tui-
waan oppia, jota on sowinnon ja rakkauden eli.ant.lio.

loas. Saatana sun kielesi naulitkoon tiini, muuttakoon
sun waitta suolllpalsiatsi. Huoiisinto siitä? Minätö ottaisin
Vaimotseni tuon suuren wäärintetijän, koron kiskojan ja Var-
tlllln tyttären? Siitä lvarjeitoon minua armollinen Eiohim.
Se on sinuni.

Lea. (Erikseen) Mitä ihana sana!
Jo as. Koronkiskoja ja waras, sen on hän tunnustanut itse.
Sataio. Ia kuitenkin wielä jälteen tämän tunnustukseni

litistit lliwan rakkaasi mnn ktlltaani sydäntäsi wastaan. Mitä
aattelisin tästä?

loas. Mitä tahdot. Tyttäresi heitän hiiteen!
Lea. Sinua tiitän, loas, ettäs päästät minun näistä

kylmistä kahleista. Sua tiitän, muodattaen ilon lämpöisiä kyy-
neleitä, tiitän sinua siitä, että aukenee jo täällä wienon neito-
sen etehen »vapauden maailma. Mitä tuliainen päiwä!

Sataio. Suokoon Jumala, ettei loas, enentäessään rik-
kauttansa, olisi ennättänyt Sakaion wcttaisetst luwattomain kei-
noin hllrjoitutsessi, sen suokoon Jumala! Tosi! Määrin olen
tehnyt, mutta niin ja ehta julteammin wielä on tässä tehty
aina lautaisesta entisyydestä siatta. Kuiteiltaan tämä ei rah-
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'uataun puolusta minua, ei Jumalan, eitä ihmisten edessä.
Ainoastaan katumus ja parannus ja tämän, setä oitein että
Väärin tootun, tultani uhraus Voi saattaa tehdyn tekemättö-
mäksi jälleen ja lahjoittaa sielulleni rauhan. Ia niin on ta-
puhtuVa tänäftäilvänä, tällä hetkellä taiwaan äärettömän ar-
mon ja Voiman tantta. Ia onpa, Herrun tieten, tämä päiVä
tehnyt monella taivalla onnen työn. Se Voimallisena Vistai-
mena jo ajoissa poisti siiViistani Vuuruliisen ohdakkeen, joku
tahtoi juurtuu mun tyttäreni tulewuisuuden peltoon. Tämä
päiVä on selVästi näyttänyt, että ainoastaan huoneeni tawu-
rut ju kulta oli se morsian, jota kohden loas pyrti yli Leun
polven riettailla askeleilla. Mutta tänään on hän näyttänyt
oiteun nahkansa. Hän nyt, tun Sataion rikkaus on mennyt, hyl-
kää löyhän publitanin ja hänen tyttärensä. Mutta taitti on hywin!

Lea. Ah! tämä hylkääminen on onneksemme.
Sakaio. Sen tiedän. Häntä et ratasta, waan Am-

inia, Aramia. Mutta älä katso enään hänenkään puoleensa;
sillä sinä olet köyhän miehen tytär. Niin, nytpä nähdään mitä
tlliwutteli poikien sydämiä huonettani"kohden. Oliko se rattans?
Oliko se ahneus? Sinäpä, mun lapsi raukkani, olet nyt se koe-
tus-kiwi, joka näyttää tumpaisestato metallista owat heidän
sydämensä.

Aram. Hän on se kallis tiwi, jota sieluni lakkaamatta
halaa. Oi, jos hänen omakseni woittaisin, niin kätkisin hänet
sydämeni sywyyteen!

Sakaio. Tässä on hän! Kallistu hänen syliinsä, mun
Leani, ja ole hänen omansa aina. (Wetän hnntn Aramin kohden).

Lea. Mun isäni armahin! (Kallistuu Arnmin rintani,).
Aram, si ihanainen!

Aram. Lea, mun onneni luoja!
Lea. Mitä? Lepäänkö wasten sinun rintaasi, omana lem-

mittynäsi nyt?
Aram. Lepää, ijantaittisesti lepää siinä!
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Lea. Enhän usko onneani, ja tiedän sen marmaatsi kui-
tenkin. Mikä suloisuus, mikä huimaama tuoksu pyhien lehti-
maja-juhlasta!

Aram. Sydämiemme juhla!
Sataio. Aram, tämä neito sun ansaitsee ja sinä myös-

kin hänen, Maitta katoaakin sinun sielusi katsanto maan musta-
han multaan.

Aram. Maan multaan? Wäärin luultu, wallan wääritt!
Minä uskon tätä Nlltftretin miestä Jumalan walitutsi mie-
heksi; ja tietätaät, että puhun sydämen Milpitöntä kieltä. Ah!
en teeskentele, en teeskentele, niinkuin petollinen konna. Mitsi
tekisin niin? Olihan jo Lea omani, ennenkuin tunnustin tämän.
— Niin, minä uskon häneen.

Sataio. Riemuitkaamme!
Lea. Riemuitkaamme kaksinkertaisesti!
Aram. Katso, Israelin woimallinen Messias on siinä.

— Minkä pidän suurimpana ihmeenä täällä? Sen, että saita
wistaisee taiten rikkautensa pois niinkuin saastaisen loan. Sitä
ei saata aitaan ihmiswoima.

Sataio. Totisesti ei! Jumalan armo on tehnyt tässä
ihmetliönsä.

Aram. Kuitenkin; ten poisti mun silmistäni sokeuden
sumun? Terwe sinä kaunoinen Lea! Sun olennostasi on, wir-
rannut mun puoleheni pyhä waltcus, jonka loistaessa henkeni
silmä on tunteunut lauwas Jumalamme waltatuntaan.

Sataio. Selam, mun lapseni, selam! Sinä saatoit mun
näkemään autuutemme auringon. Hänen näin ja ituisen rau-

han sain.
Lea. Hänen näin ja tämän taiten sain. Me kuittihan

nyt kuulumme tuon oikean paimenen lammaslaumalln, ja minä
itse, minä olen wielä Aramin iloinen, iloinen, kultainen karitsa!
Oi, ihanata iltaa! Mun sieluni tarteleepi tuin soidessa tuhan-
nen simbalin, kattelee ja wätäjää, niinkuin wiitunlllehto humi-



31

see. Kuulkaamme tuulkaamme hiljaista tohinaa, tuin en-
nen hyminä Eliaan tuulen, joka Herran toi! Ah! tosta olen
nähnyt illan näin armalsin? Jos sen nähnyt olen, niin olinpa
silloin wienoinen lapsi. Ulkona tuolla, toisella puolen laupuu-
gin muureja, mä kesäpäivänä wiiwyin, leikiten palmistosft.
Alas pitkin taitoaan lakea Wien säteilewä aurinkoinen lännen
tultapilwihin päin, ja lounainen liehtoi ihanasti, lichtoi ja hu-
misi palmujen latinoissa. Niiden warjossi mä hyppelin ja lei-
tittelin iloisena lapsena, luu kaikui mun kotiviini ääni, kaikui
läpi tuulen liepeän lvirran, huudellen Leaa, Leaa jaLeaa taas.
Ken huuteli siinä? Kenen oli tämä suloisesti helisetvä ääni?
Ah! silloinpa emoni lemmekäs sisar, nainen mustatiharainen ja
hehtulva tuin punertalva ruusu, lähestyi, huudellen lempilastaan.
Hän tuli, kääri mun helmaansa ja lausui: „riennä jo totihis, riennä
mun kanssani, kultaseni; siellähän wieraita Mahanaimin kau-
pungista huoneessamme riemuitsee, ja sinua halaatvat he nähdä,
syleillä ja suudella. Tule, mun lapseni, tule!" Niin hän lau-
sui, mua manttelinsa suojassa kantaen masten wiilcäa ihanata
tuulta; ja nätyipä wiimein armas toto. Me astuimme sisään,
ja lehtien pyhästä tuoksusta, täyttyi ftbatin iltana huone. Si-
sään me astuimme, ja hymyten awasiwat ntulle helmansa Ma-
hanaimin suloiset wieraat; ja nytpä sylistä syliin mä kulin kuin
kultainen hempu. Niinpä armasteltuna lintusena mä naisten
Mllijoisiltll polvilta urosten rinnoille ihanassa pyörteessä kierte-
lin, kunnes lepäsin wiimein tuojani liepeässä helmassa jälleen.
Siinä autuaasti ma lepäsin ja katsahdin akkunasta läntehen
tautuas, ja näin siellä auringon sammuman loimon, jota, py-
hästi hymyten, waipui hohtawien wnorten taakse. — Tämän-
kaltainen lapsuuteni ihanin päiwä. Ah! siihenpä tahdon wer-
ratll päilvän tämän.

Sataio. Oi mun lapseni, oi kallis sielu! Mitä svdän
tyttyy sun polvessasi! Tunnenpa äärettömän riemun, katselles-
sani liekkiä, joka meitä kohtaan silmistäsi leimuaa, lämmittäen
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herttaisesti. Aram, kuule minua. Aram ! (Pidellen Leaa kädestä).
Tämä lapsi tuopi sinulle ituisen onnen.

Aram. (Tarttuu Lenn toiseen käteen) Sen tuopi hän, ja
siitäpä woin itseäni tutsua onnen pojaksi.

Lea. Kaitti hywä annetaan meille ylhäältä. — Mutta
iloitkaamme!

Aram. Riemuitkaamme! — loas, minä tiedän, ettet mielly
yhdistyä iloomme nyt, waan siirryt meistä ternaammin pois.

loas. (Erikseen) Niin; mitsi seison tässä ja tuijottelen,
minä hullu? (Ääneensä) Minä riennän teistä pois ja jätän teille
kirouksen. Katso, lehotvan rangaistus! — Astukoon sisäänne
perkelein tiljuwa lauma, polttama rutto ja spitalitauti, jota ku-
luttaa ja syö hamaan luihin asti! (Kownlla mörnnmälln nnnelln,
ja paukutellen snmvaa lattinnn) Hamaan luihin asti, hamaan
luihin asti! Haa!

Sakaio. Mutta, ole onnellinen sinä!
Lea. Iloinen ja onnellinen ainiaan, toeljemme rakas!
Aram. Onnellinen, ja wiimein tuollessisi autuas!
loas. (Hämmästyen) Mitä?
Aram. Onnea sinulle toiivon, kaikesta sydämestäni toi-

won sitä.
Lea. Kuin kesän lempeä side, niin lvuotaloon onni ja

rauha sinulle ja wiimein jumalan kunnian loiste!
Sakaio. Jalosti lausuttu, mun tyttäreni! Ah! sun ylelvä

sielusi meitä kohottaa maan tomusta taiwasten tortcuteen! —

Niin, onni, autuus ja rauha olkoon wiimein meidän taittein
perintö-osi. taittein, taittein ! (Syleilee Leaa jn Aramia. loas pois-
tuu komin nattelewllna jn käsi otsalla).

(Esirippu putoaa).


