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LUKIJALLE.
Hyvin tietäen, että kirjan sisällys ei parane sen

esipuheista, en kuitenkaan malta lähettää julkisuuteen
tätä viidettä sarjaa NAAMIOITA lausumatta niiden ja
samalla koko draamallisen tuotantoni johdosta paria
sanaa.

Näytelmäni eivät ilmesty siinä järjestyksessä, missä
niiden oikeastaan pitäisi ilmestyä, mutta kyllä erään
jo aikoja sitten hahmotellun suunnitelman mukaan,
joka niiden kautta vähitellen ja askel askeleelta toteu-
tumistaan lähestyy. En nimittäin kirjoita näytelmiä
vain näytelmien vuoksi, vaan ajan niiden avulla takaa
eräitä taiteellisia tarkoitusperiä, joista kenties on liian
varhaista puhua vielä, mutta joiden mielestäni pitäisi
jo sieltä täältä tähänkin saakka ilmestyneistä draamalli-
sista kokeistani tarkkaavan lukijan silmään vilahdella.
Tarkoitan: aina suurempaa ja suurempaa tyylittelyä,
tarkoitan: aina ääritnmäisempää taidekeinojen yksin-
kertaistuttamista, teatterin tekemistä jälleen korvalle
kauniiksi ja silmälle koristeelliseksi, näyttämön muo-
dostamista jälleen runouden eikä vain porvarillisen
maun ja kirjallisen käsityön kotisijaksi.

Nämäkin tarkoitusperät muuttuvat kuitenkin vain
yhtä moneksi taidekeinoksi, jostulee kysymys erään yhä
korkeamman päämäärän saavuttamisesta, josta epäile-
mättä on vieläkin ennenaikaisempi puhua kuin edelli-
sistä, mutta jota tässä yhteydessä tahtoisin vain ly-
hyesti pyhäksi draamaksi nimittää. Samalla kuin
väitän koko nykyaikaisen draaman kehityksen siihen



kärjistyvän, tietysti vain vakavimmissa edustajissaan,
väitän että meillä suomalaisilla ei ole olemassa vielä
mitään omintakeista draamallista muotoa, mutta että
pyrkimykset sen etsinnässä sattuvat merkillisesti yh-
teen niiden taiteellisten virtausten kanssa, joilla muualla
maailmassa koetetaan korjata teatterin nykyistä eittä-
mätöntä rappiotilaa.

Toivoen pian saavani tilaisuuden esittää mieli-
piteeni näistä asioista laajemminkin, tahdon vielä edel-
lisen lisäksi huomauttaa, että vain näiden pyrkimysten
ja näiden tarkoitusperien valossa monet ne seikat
myöskin muissa draamallisissa teoksissani, joita lukija
— ynnä julkinen arvostelu — nyt hämmästelee, voivat
saada luonnollisen selityksensä. Samoin että 4-näy-
töksinen legenda TUOMAS PIISPA on tarkoitettu muo-
dostamaan keskimmäisen osan trilogiasta LALLI—-
MAUNU TAVAST ja vaatii tämän kokonaisuuden tun-
temista saadakseen oikeat puitteensa lukijan mieli-
kuvituksessa.

Julkisen arvostelun nimellä en yllä suinkaan ole
tahtonut kunnioittaa kaikkia niitä kritiikin eunukkeja,
joita suomalainen — ja eritoten juuri»tosisuomalainen"
— sanomalehdistö katsoo isänmaalliseksi velvollisuu-
dekseen joka joulu ja kevät julkisuuteen lähettää. Yhtä
nimettöminä kuin kyvyttöminä, yhtä vailla mitään per-
sonallista taidekäsitystä kuin kirjallista edesvastuun-
tunnetta, merkitsevät he meikäläisessä kirjallisessa elä-
mässä niin yksinomaan kielteistä ilmiötä, että on vai-
kea sen suhteen sovittaa edes Faustin suuren suvait-
sevaisuuden päästötodistusta: n Täytyy olla olemassa
sellaisiakin lurjuksia !"

Helsingissä 6. 9. 1909.
EINO LEINO.
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4-NÄYTÖKSINEN LEGENDA



HENKILÖT:

TUOMAS, Suomen piispa.
LYYLI TAVAST, Hämeen päällikön tytär.
PIETARI KAIKKIVALTA, kastettu pakana.
BALDUIN, paavin legaatti.
RAIMUND, temppeliherra.
KAKSI HUOVIA.

Aika: v. 1240 j.Kr.
Paikka: Rantamäen kirkon sakaristo.

Näyttämö: ovi perältä kirkkoon, vasemmalta taka-
alalta suoraan ulos. Ikkuna oikealla, sen edessä pöytä
ja pari tuolia. Kaappi. Vasemmalla etualalla Neitsyt
Maarian kuva puisessa komerossaan. Koko sisustus
karu, köyhä ja puutteellinen.



ENSIMMÄINEN NÄYTÖS.

Katoolista kuorolaulua esiripun alhaalla ollessa. Sen noustua
ja laulun lakattua: piispa TUOMAS keskinäyttämöllä, BALDUIN oi-
kealla pöydän ääressä ja ritari RAIMUND vasemmalla etualalla. Pe-
rällä huomaamattomana PIETARI KAIKKIVALTA.

BALDUIN.
Jumalan ja hänen sijaisensa maan päällä Py-

hän isämme Gregorius IX:n nimessä toivotan
minä teidät tervetulleeksi takaisin hiippakun-
taanne, piispa Tuomas.

TUOMAS.
Minä kiitän.

BALDUIN.

Rautapaidassa samositte te pakanallisia kar-
jalaisia kastamaan ja kukistamaan heidän liitto-
laistaan, harhaoppista Novgorodia, pakanakanso-
jakin pahempaa. Rautapaidassa palajatte te jäl-
leen retkeltänne, ja kuten toivon, ristin sanka-
rina ja voittajana.

TUOMAS

Tulen voitettuna. (Sanaton hämmastys) .
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BALDUIN.

Ette ole ehkä kaikkia mahdollisia etuja Neit-
syt Maarian ja pyhän katoolisen kirkon kun-
niaksi saavuttanut? — Tähtäätte ehkä liian kor-
kealle, piispa Tuomas? Tyytykää vähempään!

TUOMAS
(katkerasti).

Minä! — (Päänsä kohottaen.) Mitä minusta Roo-
massa tiedetään?

BALDUIN.
Tunnetaan teidän jalo intonne ja sammutta-

maton palonne ainoan autuaaksi-tekevän kirkon
palveluksessa. Mutta ihmisvoimalla on rajansa,
samoin myös ihmistekojen maallisella menes-
tyksellä. Siksi sanon teille vielä kerran, piispa
Tuomas: te vaaditte kenties liikoja itseltänne!

TUOMAS
(kumealla äänellä).

Ja vaikka minä tyytyisin niin vähään kuin
minulla enää lie elonpäiviä elettäviä javaikka minä
asettaisin omat rajani niin ahtaalle kuin raken-
taja on tämän Rantamäen kirkon seinät kohot-
tanut, kuuluisi kuitenkin nyt minun lyhyt ja
yksinkertainen tunnustukseni: palajan perinpoh-
jin voitettuna.

BALDUIN.
Kuinka? — Eihän se voi olla mahdollista?
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Tuomas.
Kaikki meidän aikeemme ja toivomuksemme

tämän retken suhteen ovat tyhjiin rauenneet.
Karjala on yhä kastamatta. Novgorod nousee
meidän takanamme entistä voimakkaampana.

BALDUIN.
Jumalan äiti, ole meille armollinen! — (Tekee

ristinmerkin. Synkkä vaitiolo.) Mutta minä en ymmärrä . ..

minä en voi ymmärtää, mikä on voinut olla
syynä näin suureen ja sydäntä-kouristavaan on-
nettomuuteen? Eikö sotajoukko ole pitänyt,
mitä se lupasi? Myrskykö merellä rikkoi haah-
tenne vai onko joku uusi ja tuntematon kuume-
tauti herpaissut niin monen väkevän ritarin käsi-
varret?

TUOMAS.
Sotajoukko, joka kerallani samosi, oli loista-

vin ja urhoollisin, mikä milloinkaan on pohjois-
maissa käynyt Herran pyhää viiriä pystyttämään.
Sää on myös myötäinen merellä ollut eikä ku-
kaan ole tautivuoteella vaivojaan vaikertanut.
Kaikki ovat he kaatuneet vihollisen miekan-
terään.

BALDUIN.
Kaikki, sanoitte?

TUOMAS.
Vain vähäpätöiset tähteet tuosta kerran niin
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kimmeltävästä armeijasta ovat kerallani Turkuun
saapuneet.

BALDUIN
(kohottaen kätensä).

Herra, Herra! Kovasti sinä koettelet seura-
kuntaasi.

TUOMAS.
Hänen kätensä lepää raskaana meidän pääm-

me päällä. (Vaitiolo.) Kaksi laivallista ylhäisinten
ritarien ruumiita olemme me edellämme Ruot-
siin lähettäneet.

BALDUIN.
Ja muut?

TUOMAS.

Muut makaavat Nevajoen rannalla, suuressa
yhteisessä haudassa, mistä he kerran kilpi kirk-
kaana ja omatunto puhtaana tulevat nousemaan
Herran tuomiolle.

RAIMUND.
Nevajoen rannalla? Siellä kohtasitte te siis

vihollisen?
TUOMAS.

Siellä kohtasi meidät ruhtinas Aleksander
Jaroslavinpoika ja tuli sankariksi. — Mutta kuka
pelastaa nyt Suomen kirkon ja sen turvattoman
kristillisen seurakunnan?

(Vaitiolo.)
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BALDUIN
(juhlallisesti).

Veljemme Tuomas, Suomen piispa, on sen
tekevä.

TUOMAS.
Herra legaatti .

. .

BALDUIN.
Luonnollisesti oli se suuri onnettomuus, suu-

rin, mikä tällä hetkellä voi kohdata ristin hen-
toa viljelystä alla pohjantähden. Murheen ja
syvän surun sanoma on se oleva myös Pyhälle
isälle Roomassa, joka tähän retkeen on niin
monta suloista toivetta kiinnittänyt. Mutta minä
luulen tuntevani hänen jalon mielenlaatunsa . ..

TUOMAS.
Nyt jos koskaan on se oleva ukkonen ja

musertava salama minulle.

BALDUIN
(lämpimästi).

Se on oleva sama kuin hänen uskollisen
palvelijansa piispa Tuomaan: se kasvaa onnet-
tomuuksista, se seisoo järkkymättä kovimmas-
sakin koettelemuksessa.

TUOMAS.

Kiitän teitä ystävällisistä sanoistanne, herra
legaatti. Mutta minä pyydän: älkää enää liikoja
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minun tarmoltani ja työkyvyltäni Suomen kir-
kon palveluksessa odottako. Sillä täältä, syvältä
minun sydämestäni, soi ääni, joka sanoo, että
minun paras voimani ja miehuuteni on mennyt
tyhjiin tämän retken keralla.

(Painaa päänsä alas. Lyhyt vaitiolo.)

BALDUIN.
Ymmärrän tuskanne, veli Tuomas. Mutta

tiedän teidät myös mieheksi, joka on tottunut
kohtalon kovia iskuja torjumaan.

TUOMAS.

Taistelemaan tulen minä pyhän katoolisen
kirkon puolesta tässä maassa viimeiseen hen-
genvetooni saakka, sen lupaan ja luulen voi-
vani luvata teille, herra legaatti . ..

BALDUIN.
Sen tiesinkin. Nyt puhuu se piispa Tuomas,

joka Roomassa tunnetaan.

TUOMAS.
. .

. Mutta minun taisteloni ei ole oleva enää
samaa kuin ennen. Sillä minä taistelen tästä
lähtien toivottomana.

RAIMUND
(vilkkaasti).

Tekin, piispa Tuomas? Tekin tunnette tuon
tunteen?
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TUOMAS.
Minä? — (Päänsä kohottaen.) Ja kuka muu sitten ?

RAIMUND.
Anteeksi, minä unohdin itseni, dominus

episcopus ..
. ,„ , „•_■,,~ " (Kumartaa. Vaitiolo.)

BALDUIN.
Ja nyt, palataksemme jälleen arki-askareihin:

haluatteko nyt levähtää päivän kaksi matkan
vaivoistanne, veli Tuomas, vai mieluummin heti
ryhtyä virkatehtäviänne toimittamaan?

TUOMAS.
Onko minulla valta valita, herra legaatti?

BALDUIN.
Luonnollisesti. Tarkoitukseni oli ainoastaan

huomauttaa, että edellisessä tapauksessa minun
vähäpätöinen kykyni kenties voisi olla käytet-
tävissä . . .

TUOMAS.
Ellen ole epäkohtelias, ryhdyn mieluummin

heti virkaani toimittamaan.

BALDUIN
(keveästi kumartaen).

Myöskin minulle on se oleva mieluisempaa.
— Nyt voin siis katsoa toimeni täällä päättyneeksi.

2
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TUOMAS.
Te aiotte lähteä, herra legaatti?

BALDUIN.
Jo ennen iltaa, jos suinkin mahdollista.

TUOMAS.
Ja minne, jos minulla on lupa kysyä?

BALDUIN.
Ensin Turkuun, sitten Tukholmaan. — Olen

täällä jo viikon viipynyt, oikeastaan vain veljen
palaamista odotellen.

(TUOMAS on edellisen aikana riisunut rautapaitansa PIETARI
KAIKKIVALLAN avulla, joka yhtä äänettömänä vetäytyy jälleen oven-
suuhun. Astuu nyt pöydän ääreen, josta BALDUIN on väistynyt
pari askelta vasemmalle.)

TUOMAS.
Näen tässä pöydällä kasan pergamentteja.

Uskallanko vaivata teitä, herra legaatti, minulle
lyhyesti kertomaan, mitä täällä on tärkeintä mi-
nun poissa-ollessani tapahtunut?

BALDUIN.

Ei mitään iloista ainakaan. — (Ojentaa häneiie

pöydältä erään pergamentin.) Tässä esim. On VastaUS
Lybeckin kauppiailta.

TUOMAS.

Ja Se kuulUU? (Silmäilee nopeasti kirjettä.)
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BALDUIN.
Kaikista meidän ynnä Pyhän isämme varoi-

tuksista ja uhkauksista huolimatta he eivät lupaa
luopua kerettiläisistä kauppaliitoistaan Novgo-
rodin, Smolenskin, Polotzkin ja Vitebskin ruhti-
naiden kanssa, kaikki Jumalan ja kalliin kirk-
komme vihollisia.

TUOMAS.

Ne kamasaksat! (»eittää kirjeen kädestään.)

BALDUIN.

Niin. Vaikka kristityltä nimeltään, he ovat
sielultaan ja sydämeltään verrattavat Judas
Iskariotiin, joka petti Herramme Mestarimme
kolmestakymmenestä hopeapenningistä. — (ojen-
taa häneiie tukun muita kirjeitä.) Samaa kirjoittavat, kuten
näette, myös Gottlannin, Visbyn ja Riigan raati-
herrat.

TUOMAS
(rutistaen kirjeet kädessään).

He olisivat kaikki polttorovion ansainneet.
Eikä Ruotsin hallitukselta mitään kirjettä?

BALDUIN.
Ei.

TUOMAS.
Kuningas on voimaton ja Folkunga-jaarleilla

nyt muuta tekemistä. Sieltä ei meillä ainakaan
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tätä nykyä näytä olevan mitään apua odotet-
tavissa.

BALDUIN.

Ei, yhtä vähän kuin pitkään aikaan Norjas-
takaan, jos heidän jalot ritarinsa, kuten sanotte,
ovat Nevajoelta takaisin kotimaahansa ruumiina
palanneet.

TUOMAS
(harvakseen).

Näyttää siis siltä kuin olisimme me jätetyt
kokonaan oman onnemme nojaan, herra legaatti.

BALDUIN.
Toistaiseksi näyttää asianlaita todellakin ole-

van niin. (Synkkä vaitiolo.)

TUOMAS.
Jaristiretki Hämeenmaahan? Mitä siitäkuuluu?

BALDUIN.

Siitä voi ritari Raimund antaa teille parhaiten
kertomuksen. — Mutta nyt täytyy minun todel-
lakin rientää piispankartanoon. Me tietysti syöm-
me yhdessä illallista?

TUOMAS.
Se on oleva suuri kunnia minulle, herra le-

gaatti. — (Saattaa ovelle hänet ja palajaa takaisin paikalleen

pöydän ääressä. Viittaa ritari Raimundin lähestymään.) Milloin
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palasitte te matkaltanne pakanallisten hämäläis-
ten maahan?

RAIMUND.
Vasta pari päivää sitten, teidän korkea-arvoi-

suutenne.

TUOMAS.

Ja teidän retkenne menestys, jalo ritari?

RAIMUND.
Sama kuin teidänkin: palajan tyhjin toimin,

vain muutamat harvat panttivangit ainoana sota-
saaliinani.

TUOMAS.

Siis kaikki kadotettu?

RAIMUND.
Kaikki sen maan äärillä. — Oikean uskon

siemen Hämeen heimojen seassa on tuhottu
juurineen. Oh, mitä kauhun sanomia me saim-
mekaan kuulla matkallamme!

TUOMAS.
Kertokaa!

RAIMUND.

Kastetut lapset ovat surmatut kaikkialla. Täys-
kasvaneilta, jotka samoin jo olivat tulleet kas-
teen siunauksesta osallisiksi, he ovat kiskoneet
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sisukset ruumiista ja uhranneet heidät pakanal-
lisille epäjumalilleen . . .

TUOMAS
(peittäen silmänsä).

Jatkakaa!
RAIMUND.

Kristityiltä papeilta, jotka ovat heidän val-
taansa joutuneet, he ovat puhkaisseet silmät
päästä, toiset on piesty kuoliaaksi tahi pako-
tettu heidät juoksemaan ympäri uhrikarsikkojen,
siksi kuin he ovat hengettöminä maahan lan-
genneet .

.
.

TUOMAS.
Jatkakaa!

RAIMUND.
. . . Eräiltä onnettomilta on silvottu kädet ja

jalat, toiset on kääritty olkiin ja heitetty poltto-
roviolle.

TUOMAS
(vavahtavalla äänellä).

Eikö näin suunnaton ja näin petomainen
julmuus ollut omiaan johtamaanne sotajoukkoa
ylenluonnollisiin sankaritöihin kiihoittamaan?

RAIMUND.
Oli. Missä vain vihollinen nähtiin, lyötiin

hänet heti pakosalle. Mutta .. .

(Vaikenee epäröiden.)
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TUOMAS.
Mutta?

RAIMUND.
... oli olemassa jotakin muuta, joka ehkäisi

menestyksemme . . . jotakin oikeastaan niin nau-
rettavaa ja vähäpätöistä, etten tiedä, tokko ol-
lenkaan vaivata teidän korkea-arvoisuuttanne sitä
kertomalla.

TUOMAS.
Kertokaal (Vaitiolo.)

RAIMUND.
Kaikkialla muualla, missä olen miekkani Py-

hän neitseen ja ainoan autuaaksi-tekevän kirkon
puolesta paljastanut, Liivinmaalla, samoin kuin
hurjien saraseenien kesken, Syriassa, samoin
kuin Provencen laaksoissa ja Sierra Morenan
vuoristoissa, kaikkialla muualla, sanon, on rin-
tani täyttynyt riemusta ja sanomattomasta autuu-
desta. Täällä sitävastoin .. .

TUOMAS.
Täällä?

RAIMUND.
. . . olen ollut huomaavinani koko sotajou-

kossa ... ja osaksi itsessänikin . .
.

jotakin omi-
tuista . . .jotakin salaperäistä ja selittämätöntä...

TUOMAS.
Siis mitä?
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RAIMUND.
. . . ikäänkuin alakuloisuutta . .

. tahi oikeam-
min, yksitoikkoista toivottomuutta, vaikka edus-
tamamme pyhän asian epäilemättä olisi pitänyt
jokaista iloiseen uljuuteen ja valoisaan voiton-
varmuuteen kehoittaa.

TUOMAS.
Epäilemättä olisi tullut niin tapahtua, ritari

Raimund.
RAIMUND.

Kukin on uskollisesti täyttänyt velvollisuu-
tensa. Kukaan ei ole säikkynyt henkeään taikka
kieltäytynyt kestämästä matkan rasituksia, jotka
tällä kertaa todellakin ovat olleetyli-inhimilliset ...

TUOMAS.

Sitä merkillisempää mielestäni on, ettei näin
moitteetonta velvollisuuksien täyttämistä ole
seurannut sen tavallinen palkinto: sisällinen ilo
ja hilpeä, raikas itsetunto.

RAIMUND
(painokkaasti).

Niin, teidän korkea-arvoisuutenne: se on sitä
merkillisempää. (Lyhyt vaitiolo .

TUOMAS.

No niin, syynä siihen on kenties ollut itse
maan luonto ja nämä kylmät, syksyiset sateet,
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jotka jo ovat viikkokausia kestäneet. Seisoohan
sumu nytkin ulkona kuin seinä ikään! Varmaan
on moinen ilmanala omiaan urhoollisimmankin
sotajoukon mieltä masentamaan.

RAIMUND.
Olette siinä aivan oikeassa, teidän korkea-

arvoisuutenne. Nämä maata laahovat pilvet,
tämä puidenlatvoja hipova taivaankansi painaa
alas myös ihmis-ajatuksen, estäen sen vapaana
ja rohkeana luojansa autuaita asuinsijoja lähes-
tymästä.

TUOMAS
(välttelevästi).

Siihen lisäksi näkymätön vihollinen, joka
sumun seasta, korpikuusten alta ja läpipääse-
mättömistä ryteiköistä myrkytettyjä sulkanuo-
liaan singahuttelee . . . Minä ymmärrän: se saat-
taa tehdä itse urhoollisen temppeliherrankin
sydämen alakuloiseksi.

RAIMUND.
Kuitenkin luulen minä, että pahan syyt ovat

tällä kertaa syvemmällä.

TUOMAS.
Syvemmällä?

RAIMUND.
Tarkoitan: harmaa taivas ja matala luonnon-

muoto ovat olleet vain sen sydämen-tyhjyyden
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ja sisällisen haluttomuuden ulkonaisia vertaus-
kuvia, joka tällä retkellä alusta alkaen on jo-
kaisen ristinsoturin rintaa ahdistanut. Sanoinko
haluttomuuden? Epäilyksen ja epätoivon henki
on kuvastunut heidän kasvoillaan.

TUOMAS.
Epäilyksen? Epätoivon? — Niin suokaa an-

teeksi, ritari Raimund, mutta minä en ymmärrä,
kuinka voi epäillä, kuinka voi joutua epätoi-
voon se, jonka kilpeen taivas itse on näkymät-
tömän lupauksensa kirjoittanut.

RAIMUND.
Luulin kuitenkin, että juuri te ymmärtäisitte

sen, piispa Tuomas.

TUOMAS
(katsoo häneen).

Tarkoitatteko niin, ritari Raimund? — Nyt
pyydän minä teitä ajatuksenne minulle aivan
vapaasti ja peittelemättä ilmaisemaan.

RAIMUND.
Sen lupaan, teidän korkea-arvoisuutenne.

TUOMAS.
Siis: te olette tuon asianlaidan yhteydessä,

minkä mainitsitte, tullut retkellänne myös mi-
nua ajatelleeksi?
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RAIMUND.
Sitä en ole sanonut, teidän korkea-arvoi-

suutenne.
TUOMAS.

Ette, mutta minä arvaan sen sanomattan-
nekin. Te olette kuullut kuiskittavan .. . siellä
täällä . . . leiritulien ääressä ja Hämeen hyllyviä
soita ratsastaessanne . . . jotakin, jota te ette mie-
lellänne tahdo minulle ilmoittaa.

RAIMUND.
Dominus episcopus: mitä se olisi?

TUOMAS.
Kas niin, kertokaa se vaan minulle 1 — Te

olette tuon sydämen-tyhjyyden ja sisällisen ha-
luttomuuden yhteydessä, kuten te sitä nimitätte,
kenties kerran kaksi kuullut piispa Tuomaan
nimeä mainittavan.

RAIMUND.
Saattaa niin olla, teidän korkea-arvoisuutenne.

TUOMAS.
No niin?

RAIMUND
(hetken mietittyään).

Kerran . . . pitkän, lokaisen päivämarssin pää-
tettyämme . . . kuulin levätessäni märällä maalla
vaippaani käärittynä ja tuijotellessani torkkuvin
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silmin riutuvaan nuotiotuleen, jonka yli raskaat
sadepisarat silloin tällöin syvästi huokaavan
hongan oksilta ropisivat . . . silloin kuulin uneni
lävitse sanat: piispa Tuomaan ilma.

TUOMAS.
Ah! — (Painaa kädellä sydäntään. Kuin itsekseen.) He oli-

vat oikeassa, he ovat oikeassa: piispa Tuomaan
ilma ympäröi täällä joka taholla meitä.

RAIMUND.
Se oli nyt tietysti vain tuollainen tyhjä sa-

nantapa.
TUOMAS

(purskahtaen).

Epäilemättä se oli sanantapa, tuollainen, joita
tuhma kansa keksii tuhansia! Mutta kysykää
heiltä, mitä se merkitsee, tiedustakaa kuorma-
rengeiltä talleissa, vaatikaa vastausta ratsupalve-
lijalta metsäpolulla, ja he hymähtävät teille vain
omituisesti ja mutisevat: piispa Tuomaalla ei
ole onni mukanaan, piispa Tuomas on syntynyt
turmion tähden alla . . .

RAIMUND.
Teidän korkea-arvoisuutenne .

. .

TUOMAS.
Oliko teillä jotakin lisättävää matkakerto-

mukseenne? (Nousee)
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RAIMUND.
Ainoastaan eräs vähäpätöinen seikka, teidän

korkea-arvoisuutenne: sotavankien joukossa on
yksi, jonka teidän luvallanne pyydän pidättää
itselleni.

TUOMAS.
Se olkoon kernaasti sallittu teille, ritari Rai-

miind. (Silmäilee pergamenttia, muistaa äkkiä jotakin.) Onko
hän kastettu?

RAIMUND
(hämillään).

Ei, ei vielä.
TUOMAS.

Kuinka? Luulin teillä kuitenkin olleen kyl-
lin pappeja seurassanne.

RAIMUND.
Hän ... ei ole .

. . tahtonut.

TUOMAS.

Siinä tapauksessa olisi ollut teidän asianne,
jalo ritari, hänet siihen isällisellä lempeydellä
pakottaa. — Onko hän mies vai nainen?

RAIMUND.
Hän on Hämeen päällikön tytär.

TUOMAS.
Nuori?
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RAIMUND.
Sangen nuori.

TUOMAS.
Kaunis?

RAIMUND
(päänsä kohottaen).

Teidän korkea-arvoisuutenne: minä en ole
luonut silmääni häneen häntä himoitakseni.

TUOMAS.
Mutta kuitenkin: nuori, kastamaton nainen,

jonka te, herra ritari, haluatte pidättää itsellenne 1
Mitä tulee minun siitä ajatella?

RAIMUND.
Pelkkää hyvää, teidän korkea-arvoisuutenne.

Olen luvannut hänelle ainoastaan ritarillisen suo-
jelukseni.

TUOMAS
(rypistää otsansa).

Ritarillisen suojeluksenne? — Mitä se mer-
kitsee?

RAIMUND.
Se merkitsee, että kukaan ei ole hänen pääs-

tään hiuskarvaa koukistava, niin kauan kuin
tämä käsi tätä kalpaa pitelee.

TUOMAS.
Se oli kevytmielinen lupaus, herra ritari.

Peruuttakaa se!
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RAIMUND.
Minä en voi.

TUOMAS.
Te ette voi?

RAIMUND.

En. Olen vannonut sen.

TUOMAS.
Hyvä. Siispä päästän minä teidät valas-

tanne.

RAIMUND
(haaveellisesti).

Kukaan ei voi päästää minua tästä valastani,
sillä se on vannottu tämän pyhän ristin kautta,
joka sisältää palasen Herramme Vapahtajamme
omasta ristinpuusta.

(Ottaa pyhän esineen poveltaan ja suutelee sitä syvimmällä
hartaudella. Myöskin TUOMAS tekee kunnioittavasti ristinmerkin.
Vaitiolo.)

TUOMAS.
Todellakin, te olette onnellinen, ritari Rai-

mund, omatessanne aarteen, jota itse kardinaa-
lit voisivat teiltä kadehtia.

RAIMUND.
Niin, teidän korkea-arvoisuutenne. Olen itse

tuonut sen tullessani Jerusalemista.
(Kätkee ristin jälleen povelleen.)
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TUOMAS.
Mutta palataksemme äskeiseen, ritari Rai-

mund: te tulette hovista, jonka tavat ovat ou-
toja meidän etäisen maamme asukkaille . . .

RAIMUND.
Kuinka niin?

TUOMAS.
Tarkoitan: teidän keisarinne Fredrik Iknen

Hohenstaui on seurustellut liian kauan muha-
mettilaisten sulttaanien — ja sanotaan myös:
sulttaanitarten parissa — kelvatakseen täällä
teidän kristilliseksi esikuvaksenne. Hävetkäähän
toki, herra ritari!

RAIMUND
(kiivaasti).

Minun keisarini Fredrik Iknen Hohenstauf
on jaloin ja sivistynein ruhtinas, mikä koskaan
on nauttinut kaikkien uskollisten alammaistensa
kunnioitusta kautta kristikunnan. Hän kelpaa
kaikkialla ja minkä kansan keskuudessa tahansa
jokaisen kunnon ritarin kristilliseksi esikuvaksi.

TUOMAS.
Hän, joka par'aikaa käy kiivasta ja jumala-

tonta sotaansa Lombardian vapaiden kaupunkien
kukistamiseksi? — (Painokkaasti.) Te ette ehkä muista,
ritari Raimund, että teidän keisarinne Fredrik
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Iknen Hohenstaui jälleen on julistettu kirkon
ankarimpaan kiroukseen.

(Vaitiolo. Ritarin pää painuu alas.)

RAIMUND.
Siis hän ei ole minun keisarini, yhtä vähän

kuin kenenkään, joka kristityn ritarin nimeä
kantaa ja ansaitsee. Mutta tosi on, että mikäli
olen tullut häntä tuntemaan, en ole voinut kiel-
tää häneltä vilpittömintä mieskohtaista kunnioi-
tustani.

TUOMAS.
Pimeys pukeutuu aina valkeuden enkelin

vaatteisiin. — Minä tiedän, että teidän keisa-
rinne on nerokas, oppinut ja sivistynyt mies,
säteilevä juuri sitä valkeutta, joka on luotu heik-
koja ihmis-sydämiä huikaisemaan. Mutta mitä
se auttaa häntä, jos hän nousee vastaan kirkon
valoa, joka on Jumalasta? Eikö hänen kirkkau-
tensa ole silloin himmenevä kuin kalpea kuudan
taivaan auringon koittaessa?

RAIMUND.

Aivan varmaan teidän korkea-arvoisuutenne.
Siksi onkin hänen taistelonsa turha ja hän itse
tuomittu menemään perikatoon.

TUOMAS.

Se oli kirkon kuuliaisen lapsen sana, ritari
Raimund. — (Vakavasti ja isäiiisesti.) Niin, minä olen

3
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tahtonut vain ohimennen muistuttaa teitä tästä,
jalo ritari, sillä taistelo, jota nykyään hengelli-
sen ja maallisen miekan välillä taistellaan, ei
suinkaan supistu yksinomaan Lombardiaan ja
Italiaan. Sitä käydään kautta maailman. — Sitä
käydään myös tällä hetkellä tässä Rantamäen
kirkon sakaristossa, mikäli te, herra ritari, mei-
dät siihen pakotatte.

RAIMUND
Olen kokonaan ansainnut isälliset nuhteenne,

dominUS episCOpUS. (Kumartaa.)

TUOMAS.

Lähettäkää tuo nainen minun puheilleni.
Kastettuamme hänet saamme lähemmin jutella
hänen kohtalostaan.

(Viittaa jäähyväisiksi. RAIMUND pois vasemmalle. TUOMAS
istuu, ottaa käteensä pergamentin ja laskee sen jälleen pöydälle.
Vilkaisee hätäisesti ympärilleen, nousee, rientää kaapin luo vasem-
malle, avaa sen ja ottaa esille erään toisen pergamentin. Tutkii sitä
tuokion vapisevissa käsissään, hänen kasvojensa ilme synkkenee,
suuri tuska valtaa hänet. Pudottaa pergamentin maahan ja vaipuu
Neitsyt Maarian kuvan eteen huoahtaen epätoivoisesti: „Pyhä Neitsyt 1")

ESIRIPPU.



TOINEN NÄYTÖS.

TUOMAS rukoilee. KAIKKIVALTA etenee hitaasti taustan pi-
mennosta ja ottaa ylös pudonneen pergamentin jääden keskinäyttä-
mölle. TUOMAS nousee, kääntyy ja äkkää edessään Kaikkivallan.

TUOMAS
(säpsähtäen).

Kuinka? — Kuka olet?

KAIKKIVALTA.

Isä: ettekö enää tunne minua?

TUOMAS.
Mitä tahdot? Oletko ollut jo kauan täällä?

KAIKKIVALTA.
Tahdoin ainoastaan ojentaa teille tämän.

(Tarjoo hänelle kääryä kädessään.)

TUOMAS
(torjuen).

Pois!
KAIKKIVALTA.

Niin. Te pudotitti sen.

TUOMAS.

Pane . . . se . . . pöydälle siis!
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KAIKKIVALTA.

Kuten tahdotte, isä.
(Tottelee nöyrästi, palajaa jälleen paikalleen. TUOMAS tuijottaa

kivettyneenä häneen.)

TUOMAS.
Tunnetko . .

. tuon kirjeen . . . sisällyksen?

KAIKKIVALTA.
Minun ei ole pistänyt päähäni lukea sitä.

TUOMAS.
Sinä ... et tiedä myöskään . . . kuka sen kir-

joittaja on?
KAIKKIVALTA

(tyynesti).

Näin, että se on paavi Gregorius IX:n paimen-
kirje, teille osotettu.

TUOMAS.

Hiljaa! — (Kuiskaten.) Seinillä on korvat. Hänen
hengellinen ylhäisyytensä voi saada vihiä siitä. —

(Tuiee hänen eteensä.) Tähän kirjeesen on suuri salai-
suus kätkettynä . . .

KAIKKIVALTA.
Teidän korkea-arvoisuutenne . .

.

TUOMAS.
Kirkon salaisuus! Erään korkean henkilön

elämä jakuolema riippuu Siitä. — (Varoittavallakäden-

liikkeellä.) Siksi: ei sanaakaan.



37

KAIKKIVALTA.
Teidän korkea-arvoisuutenne: ei sanaakaan.

TUOMAS.
Hyvä. — (Lempeämmin.) Olethan sinä Pietari,

minun oma opetuslapseni.

KAIKKIVALTA.
Kallis kasvattajani!

TUOMAS.
Milloin palasit Virosta?

KAIKKIVALTA.
Seurasin sieltä hänen hengellistä ylhäisyyt-

tään legaatti Balduinia.

TUOMAS.
Tosiaan! — Ja sinä kaipasit jälleen minun

luokseni?. Ja nyt tahdot sinä jälleen olla minun
rakas opetuslapseni?

KAIKKIVALTA.
Isä! — Te sanoitte ennen minua hyväksiomaksi-

tunnoksenne.
TUOMAS.

Todellakin? Sanoinko minä niin? — Sitten
mahdoin minä myös niin tarkoittaa. Mutta sinä
olet ollut kauan poissa minulta.
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KAIKKIVALTA.
Isä: minä olen kovin kaivannut teitä.

TUOMAS.
.. . Liian kauan. Myöskin minulla on ollut

usein ikävä sinua.

KAIKKIVALTA
(hiljaa).

Isä: miksi minun täytyi pois?

TUOMAS.

Se oli Jumalan tahto. Sinun hetkesi oli lä-
hestynyt.

KAIKKIVALTA.
Mikä hetki?

TUOMAS.
Sinun suuri hetkesi. — (juhlallisesti.) Oli tullut

aika sinun mennä kaikkeen maailmaan ja saar-
nata sitä sanaa, jonka minun luonani oppinut
olit ja niin palavalla sydämenhartaudella omak-
sunut.

KAIKKIVALTA.

Ja minä menin . . .

TUOMAS.
Sinä menit Herrasi Jumalasi tahtoa täyttä-

mään. — Minä luulen, että viisaat miehet nimit-
tävät elämäntyöksi sitä.
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KAIKKIVALTA
(rukoilevasti).

Ja nyt minä olen tehnyt sen työn, eikö totta?
Ja nyt minä saan jäädä ijäksi teidän kattonne
alle?

TUOMAS.
Tahtoisitko . . . sinä . . . niin?

KAIKKIVALTA.
Kyllä, isä. Minun oli niin hyvä olla täällä.

TUOMAS.
Oliko?

KAIKKIVALTA.

Te olitte niin hyvä minulle.

TUOMAS
(liikutettuna).

Siis on maan aution avaruudessa joku, joka
SanOO hyväksi minuakin. — (Laskee kätensä kuin suoja-

ten hänen päänsä pääiie.) Kuinka vanha olet?

KAIKKIVALTA.
Isä: minä olen alkannut laskemasta vuosia

siitä saakka kuin minä löysin armon Jesuksessa
Kristuksessa.

TUOMAS.

Ja sinun uskosi tekee onnelliseksi sinut?



40

KAIKKIVALTA
(säteilevin silmin).

Kyllä. Kuinka voisin minä olla muuta kuin
onnellinen, kun minun päivänlaskuni ovat pitkät
ja laupiaat ja minun huomenkoittoni toinen tois-
tansa korkeammatl

TUOMAS.
Mutta yöt niiden välillä? Eivätkö ne tuota

tuskanhikeä sinulle?

KAIKKIVALTA.

Yöt nukun minä Herrani Mestarini suojan alla.

TUOMAS
(katsoo häneen, hänen kätensä vaipuu raskaasti alas).

Sinä olet onnellinen.
KAIKKIVALTA.

Kyllä, isä: minä olen hyvin onnellinen.

TUOMAS
(tuskallisesti).

Ja minä . . . (Hillitsee itsensä.) Minä olen .
. . hy-

vin iloinen siitä.
(Tulee mietteissään pöydän ääreen, istuu, ottaa pergamentin kä-

teensä koneellisesti, laskee sen jälleen pois ja painaa pään käsiinsä
äkillisessä mielenliikutuksessa. KAIKKIVALTA hiipii hiljaa hänen
luokseen, polvistuu jasuutelee hänen kättään suurimmalla hellyydellä.)

KAIKKIVALTA.
Isä!

TUOMAS.
Pietari: olenko minä sinulle jotakin siis?
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KAIKKIVALTA.
Kallein kaikista olette te minulle lähinnä Ju-

malaa.
TUOMAS.

KiitOS. — (Suutelee liikutettuna otsalle häntä.) Sinä et
ehkä ymmärrä sitä vielä, Pietari .

.
. Mutta kun

tulee minun ijälleni . . . minä olen niin yksin.

KAIKKIVALTA.
Minä tiedän sen, isä.

TUOMAS
(innokkaasti).

Eikö totta, Pietari : täytyy olla ihmisellä joku,
jonka suhteen ei ole tarvis olla aina varoillaan . . .

joku, jolle voi uskoa sydämensä salaisimmat huo-
let ja ahdistukset! . . .

KAIKKIVALTA.
Niin, isä.

TUOMAS.
. .

. Joku, joka ei epäile parasta meissä, jonka
läheisyydessä voi tuntea itsensä täysin turvalli-
seksi . . .

KAIKKIVALTA.
Täytyy olla, isä.

TUOMAS.
Tarkoitan: ystävä, joka hyväksyy kaikki

meissä eikä vain eräitä meidän puoliamme
.

. .
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joka tunnustaa meidät ihmisiksi sellaisina kuin
olemme . . . vikoinemme, puutteinemme, kurjuuk-
sinemme ja kärsimyksinemme.

KAIKKIVALTA.
...Ja myöntää, että me emme voisikaan

olla toisellaisia kuin olemme, isäl
(Katsoo riemuitsevasti ylös häneen.)

TUOMAS
(päätään nyykähyttäen).

Sinäpä sen sanoit, Pietari. — Sinä käytät
joskus sanoja, jotka kummastuttavat minua var-
haisvanhalla kypsyydellään. Ethän sinä kuiten-
kaan ole vielä kokenut mitään.

KAIKKIVALTA.
Kyllä, isä. Minulla on määrätön mitta elämän-

kokemusta takanani.

TUOMAS.
Sinulla?

KAIKKIVALTA.
Niin, isä. Mutta minä olen kokenut kaikki

vain mielikuvituksessani.

TUOMAS.
Siinäpä se: sinä olet lapsi etkä sinä ole ko-

kenut mitään. •— Mutta tahdotko sinä olla sel-
lainen ystävä minulle?
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KAIKKIVALTA.
Jos te sen sallitte, isä.

TUOMAS.

Saatan nimittäin . . . pian tulla . . . tarvitse-
maan sellaista ystävyyttä.

(Katsoo kummallisesti häneen. Vaitiolo.)

KAIKKIVALTA.
Isä! Te ette ole onnellinen.

TUOMAS.
Mikä...on...onni?

KAIKKIVALTA.
Se on lepo ääretön ja syvä.

TUOMAS.

Silloin ... en minä ... ole ollut . . . ikinä on-
nellinen.

KAIKKIVALTA.
(hiljaa).

Ette, sillä te ette lepää muulloin kuin minun
seurassani.

TUOMAS.
Mutta miksi minä en voi levätä koskaan?

Voitko sen minulle sanoa, Pietari?

KAIKKIVALTA.
Siksi että teillä on aina paha omatunto.
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TUOMAS.
Mutta miksi minulla on paha omatunto? —

Mikä se on tuo jäytävän omantunnon tuska, joka
ei salli yön lepoa, ei päivän rauhaa minulle?

KAIKKIVALTA.
Minä en tiedä. Mutta minä luulen, että sille

ei ole olemassa mitään parannusta, sillä se on
syntynyt teidän kerallanne.

TUOMAS
(katsoo kummallisesti häneen).

Sanotko niin, Pietari? — Joskus olen minä
ajatellut näin: se on minun alempi itseni, joka
vaatii jokapäiväistä kuolettamista jakiduttamista.

KAIKKIVALTA.
Te voitte olla siinä oikeassa, isä. Mutta ilman

sitä ei olisi olemassa myöskään teidän ylempää
itseänne.

TUOMAS.
Niinkö luulet, Pietari? — Tiedä siis, että ku-

kaan ei ole kiduttanut itseään enemmän kuin
minä.

KAIKKIVALTA.
Minä tiedän, että kukaan ei ole ollut itselleen

ankarampi.
TUOMAS.

Rautaisin ruoskin olen minä ruumistani ku-
rittanut ja tämän sakariston seinät ovat nähneet
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sieluntaisteloita, joita kaikki perkeleet helvetistä
ovat kauhistuneet. Sillä he ovat nähneet, mikä
minä olen pohjaltani!

KAIKKIVALTA
(hiljaa).

Te olette hyvin onneton ihminen, isä.

TUOMAS.
. . . Toisinaan tuntuu minusta kuin minä en

olisi ihminen ollenkaan, vaan peto, joka kahlei-
taan kalistelee ja saattaisi milloin tahansa mur-
taa ne . . . Etkö usko, että saattaisin murtaa ne,
Pietari ?

KAIKKIVALTA.
Kyllä. Te olette hirveän voimakas, isä.

TUOMAS.
Eikö totta: ei ole ketään minua voimakkaam-

paa? — Mutta ei ole myös mitään minua vaa-
rallisempaa petoa maailmassa.

KAIKKIVALTA.
Ihmispeto te olette isä. Mutta juuri-sel-

laisena minä teitä rakastan ja kunnioitan.

TUOMAS.

Jumala tietää, että minä en ole jättänyt teke-
mättä mitään, millä itseäni kauniimmaksi ja pa-
remmaksi kasvattaisin. Mutta minä olen synty-
nyt rumana .. .
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KAIKKIVALTA.
Ei, isä . . .

TUOMAS
(kiihkeästi).

Kyllä. Ei kukaan ole syntynyt niin rumana
kuin minä eikä kukaan niin yksinomaan rikol-
lisena.

KAIKKIVALTA.
Minä tiedän . . .

TUOMAS.
Sinä et tiedä, mitä on syntyä sukurutsa.-

sena . . .1
KAIKKIVALTA.

Isä!
TUOMAS.

Sinä et tiedä, mitä merkitsee miehelle saada
isän ja äidin perintö sellainen kuin minä saa-
nut Olen . . .1 (Vaikenee tukahduttaen liikutustaan.)

KAIKKIVALTA.
Ja sentään te olette elänyt, isä.

TUOMAS
(harvakseen).

Elämä ...ei ole ollut . . . leikkiä minulle.

KAIKKIVALTA.
Ja kuitenkin te olette kestänyt elämänne.
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TUOMAS.
Olen, sillä minä olen tähän saakka toivonut,

että myöskin minulle kerran ennen kuolemaani
taivaallinen hyvyys hymyilisi.

KAIKKIVALTA.

Ja nyt, isä? Ettekö enää toivo sitä?

TUOMAS.
En. — (Hiljaa.) Enkä minä kuitenkaan tah-

toisi olla sitä toivomatta.

KAIKKIVALTA.
Varmaan on taivaan laupeus teille vielä monta

hyvää ja jumalaista hymyä lahjoittava.

TUOMAS
(värisevällä äänellä).

Minä en ole saanut taivaan laupeudelta tähän
päivään saakka lahjaksi mitään muuta kuin mur-
hetta, onnettomuutta, sanomatonta tuskaa ja
katkeria kyyneleitä .

. .

KAIKKIVALTA.
Sitä heleämpi jakorkeampi on teidän onnenne

hetki oleva.
TUOMAS.

Se hetki ei tule minulle milloinkaan.

KAIKKIVALTA.
Kyllä, isä, silloin kun teidän sielunne kulkee

kukkuloilla . . . Silloin kun te näette entisen elä-
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män allanne kuin sumuisen, myrkyllisen alhon,
josta te olette päässyt päivänrinteitä vaeltamaan.

TUOMAS
(kolkosti).

En tiedä . . . Sieltä olen minä kotoisin.

KAIKKIVALTA.
Mistä?

TUOMAS.
Sieltä, missä itku ja hammasten kiristys on.

Sillä tiedä, poikani: minä olen alkanut alhaalta...

KAIKKIVALTA.
Ja sentään te olette kohonnut niin korkealle.

TUOMAS.
Minä voin . . . joskus

.
. . kohota korkealle,

mutta ainoastaan ajatuksissani.

KAIKKIVALTA.
Miten voi ihminen sen muuten tehdä?

TUOMAS.

Minun vereni vaistot vetävät sinne ...alas ...

ymmärrätkö?
KAIKKIVALTA.

Mutta teidän henkenne pyrkii Herran taivahille.

TUOMAS
(ristii kätensä).

Niin. — (jälleen levottomasti.) Siksi täytyy minun
aina valvoa, aina rukoilla, kamppaella jokaisesta
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jalansijasta, jonka olen saavuttanut, etten jälleen
syöksyisi syvyyteen . . .

KAIKKIVALTA.
Täytyykö teidän aina taistella?

TUOMAS.
Aina. — Ja sentään kiitän minä Herraani Ju-

malaani siitä, että minä voin taistella ja tah-
don taistella, sillä minä olen nähnyt niitä, joilta
sekin onni on otettu pois jo syntymässä.

KAIKKIVALTA.
Keitä ne ovat?

TUOMAS
(synkästi).

Niitä näkee vain siellä .
. . alhaalla. — Jää-

tyneiksi sieluiksi tahtoisin minä niitä nimittää.

KAIKKIVALTA.
Eivätkö he . . . sula . . . koskaan?

TUOMAS.
Eivät. He jäävät sinne, missä ovat, ikuiseen

yöhön ja pakkaseen.

KAIKKIVALTA
(vavahtaen).

Minua kauhistaa heidän kohtalonsa.
4
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TUOMAS.
Heille ei ole olemassa mitään pelastusta. Sillä

he eivät tahdo tulla pelastetuiksi.

KAIKKIVALTA.
Eivätkö he . . . ikävöi . . . Jumalan aurinkoa?

TUOMAS.
Eivät. He pitävät valkeutta vihollisenaan ja

yötä, sysimustaa yötä, ainoana ystävänään. —

He jäävät sinne.

KAIKKIVALTA
(herkästi).

Katsokaa: on olemassa teitä onnettomampia-
kin ihmisiä.

TUOMAS.
On. Mutta he eivät kärsi onnettomuudes-

taan niinkuin minä. Ja juuri siksi minä joskus
kadehdin heitä.

KAIKKIVALTA.
Onko . . . Jumala . . . ottanut heiltä . . . kyvyn

kärsiäkin?
TUOMAS

(päätään nyykähyttäen).

Sillä on hän minut heistä erottanut. — (Vaitiolo.

Se oli tarina niistä, jotka asuvat alhaalla ja jää-
vät alas iankaikkisesta niin iankaikkiseen.



51

KAIKKIVALTA.
Voiko ihminen .. . tulla tuomituksi ...jo elin-

aikanaan?
TUOMAS.

Minä pelkään niin. — Minä pelkään, että toi-
set ovat tuomittuja jo ennen elämäänsä.

KAIKKIVALTA.

Eikö . . . elämä . . . sitten ole . . . jäinen hel-
vetti heille?

TUOMAS.
On. Toisille on se palava kiirastuli.

KAIKKIVALTA.
Eikö totta, isä: olette te syntynyt kiirastuleen?

TUOMAS
(hitaasti).

Minä olen .
. . luotu . . . kärsimään.
KAIKKIVALTA.

Sen olen minä aina nähnyt teistä. Sillä te
kärsitte aina.

TUOMAS.
Aina. — Enkä minä kuitenkaan voi olla kiit-

tämättä Herraani Jumalaani siitä, että hän teki
minut maan tomusta, mutta puhalsi elävän hen-
gen minun sieraimiini!

KAIKKIVALTA.
Jumalan kuva kärsii teissä.
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TUOMAS
(purskahtaen).

Perkeleen kuva kärsii minussal — Hyvä, jos
ennen hautaan menoani voisin sanoa tehneeni
edes ihmisen itsestäni.

KAIKKIVALTA.
Kukaan ei synny valmiina tähän maailmaan.

TUOMAS.

Ei. Mutta minä en myös tiedä ketään, joka
olisi syntynyt siihen niin epävalmiina kuin minä.

KAIKKIVALTA.
Ettekö iloitse siitä? Olettehan itse saanut tä-

ten jatkaa Luojan luomistyötä?

TUOMAS.

Olen. Totisesti olen minä saanut jatkaa siitä,
mihin taivaallinen hyvyys oli työnsä lopettanut,
mutta minun täytyy sanoa sinulle, poikani: tai-
vaallinen hyvyys oli jättänyt minut kä-
sistään sangen keskeneräisenä. (Vaitiolo.)

KAIKKIVALTA.
Täytyy olla keskeneräisiä ihmisiä, isä. Sillä

juuri heidän kauttaan Jumalan kunnia meille
julistetaan.

TUOMAS.

Että te muut . . . täydellisiksi . . . tulisitte?
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KAIKKIVALTA.
Että me tietäisimme, mikä on Jumala.

TUOMAS.
Kuka tohtii sen sanoa tietävänsä?

KAIKKIVALTA.
Siksi täytyy olla niitä, jotka taistelevat hänen

armonsa esille sydämestään.

TUOMAS.
Että te muut siinä .

. . autuaina . . . lepäisitte?

KAIKKIVALTA.
(hiljaisesti).

Että meidän ei olisi koskaan tarvis tähdätä
liian korkealle. (vaitiolo.)

TUOMAS.
Mutta onko sitten niin suuri synti tähdätä

liian korkealle? Pitääkö ihmisen aina maassa
mataa? Tuleeko ihmisen siis aina lähintä tavoittaa,
jos hänen mieli kelvata sinulle, vanhurskas Ju-
mala taivahissa, ja menestyä ajallisissa yrityksis-
sään?

KAIKKIVALTA.
Minun mielestäni se ei ole synti, isä.

TUOMAS.
Ei sinun, mutta Jumalan mielestä. — Miksi

hän muuten minua näin raskaasti rankaisisi?
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KAIKKIVALTA.
Kenties hän juuri siten tahtoo teitä siihen ke-

hoittaa.
TUOMAS
(väsyneesti).

En tiedä. Tiedän vain, että kaikki, mitä yritän,
epäonnistuu. (Vaitiolo.) Paraskin pilvilinna, minkä
rakennan, sortuu raunioiksi tuon nimettömän, nä-
kymättömän vallan edessä, jokatäällä minua joka
taholla ympäröi, joka istuu minun kerallani rat-
sun selkään ja seuraa minun jokaista sanaani ja
viittaustani . . .

KAIKKIVALTA.
Isä!

TUOMAS
(tarttuu kiivaasti häneen).

. . . Mikä se on? Pietari, voitko sinä sen sa-
noa minulle ? Miksi minä olen syntymästäni saakka
tuomittu kärsimään tuskaa, joka ei heltiä minun
rinnastani hetkeksikään?

KAIKKIVALTA
(kirkkaasti).

Siksi että te ette lepäisi milloinkaan, siksi
että te alati valvoisitte ja rukoilisitte!

TUOMAS.

Siksikö että minä en milloinkaan olisi onnel-
linen?
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. KAIKKIVALTA.
Siksi että te kulkisitte kuin myrsky maail-

massa, siksi että te ijäti tekisitte ja toimisitte!

TUOMAS
(tuskallisesti).

Minun tekoni ovat rikostöitä.

KAIKKIVALTA.
Mitä muuta ovat teot koskaan olleetkaan?

TUOMAS
(katsoo kummallisesti häneen).

Sinäpä sen sanoit, Pietari. — (Nousee.) No niin:
minä olen tehnyt rikostöitä.

KAIKKIVALTA.
Minä tiedän sen, isä. (0n samoin noussut.)

TUOMAS.

Sinä näet pöydällä tuon kirjeen? — No niin:
minä olen väärentänyt sen.

KAIKKIVALTA.
Niin, isä.

TUOMAS.
Paavin paimenkirjeen. Minä väärensin

sen, koska tarvitsin sitä työssäni pyhän katoo-
lisen kirkon palvelukseksi. — (Vaitiolo.) Mene ja
ilmianna minut!
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KAIKKIVALTA
|s£j (rukoilevasti).

TUOMAS.
Hänen hengellinen ylhäisyytensäon vielä täällä.

Sinun ei tarvitse sanoa kuin sana . . .

KAIKKIVALTA.
Isä! Minä en ole koskaan aikonut ilmi antaa

teitä.
TUOMAS.

Oikeastaan sinun ei ole sitä tarviskaan. Sillä
minä olen jo saanut rangaistukseni. Tuo kirje
syyttää, tuo kirje tutkii ja tuomitsee yöt ja päi-
vät minua . . .

KAIKKIVALTA
(hymyillen).

Nyt ei sitä ole enää olemassa.
(Ottaa pergamentin pöydältä ja kätkee sen tyynesti povelleen.)

TUOMAS.
Mitä aiot sillä?

KAIKKIVALTA.
Sen hävittää.

TUOMAS.
Sinä uskaltaisit . ..

?

KAIKKIVALTA.
Mitä pelkäisin minä?
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TUOMAS.
Sinun tekosi saattaa tulla ilmi . . .

KAIKKIVALTA
(katsoo suoraan silmiin häntä).

Isä! Tulee enemmän peljätä Jumalaa kuin ih-
misiä.

TUOMAS.
Totisesti olet sinä minun rakas opetuslapseni.
(Sulkee syliinsä hänet. Pitkä vaitiolo. Iltarusko valahtaa ikku-

nasta.)

KAIKKIVALTA
(riemuiten).

Isä: päivä paistaa!

TUOMAS.
Se on pian painuva korpeen kohisevaan.
(Katsovat kaunista päivänlaskua, joka heittää heleän sädekimp-

punsa heidän kasvoilleen ja sakariston vastakkaiselle seinämälle.)

ESIRIPPU.



KOLMAS NÄYTÖS.

TUOMAS oikealla pöydän ääressä, PIETARI KAIKKIVALTA
vasemmalla keskinäyttämöllä. Ritari RAIMUND tulee vasemmalta.
Ulan rusko vaalenee vitkalleen.

RAIMUND.

Teidän korkea-arvoisuutenne: tuo pantti-
vanki, josta puhuimme, odottaa kirkkotarhassa.

TUOMAS.
Hyvä.

RAIMUND.
Samalla on minulla kunnia ilmoittaa teille,

että hänen hengellinen ylhäisyytensä legaatti
Balduin tahtoo nyt heti puhutella teitä piispan-
kartanossa.

TUOMAS.
Minä tulen. — Pietari 1 Sinä voit ottaa vas-

taan tuon panttivangin ja taivuttaa suusi suloi-
sella puheella hänen sydämensä Herralle otolli-
seksi.

KAIKKIVALTA.
Teen parastani, teidän korkea-arvoisuutenne.
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TUOMAS
(Raimuudille).

Menkäämme. — Myöskin teidän terävä älynne
ja laaja kokemuksenne, jalo ritari, on oleva suu-
reksi avuksi meille siinä neuvottelussa, jota ar-
vaan herra legaatin tarkoittavan.

RAIMUND.

Pelkään, että teillä on liian suuri ajatus mi-
nusta, dominUS episCOpUS. (Kumartaa.)

TUOMAS.
Päinvastoin, jalo ritari Raimund, päinvastoin.

— Herra legaatti lähtee. Te jäätte nyt minun
miekakseni ja kilvekseni tämän hiippakunnan
hallitsemisessa.

RAIMUND.

Myöskin minä aion lähteä, teidän korkea-
arvoisuutenne.

TUOMAS
(hämmästyen).

Te, ritari Raimund? Ja minne?

RAIMUND.
Pois eteläisempiin maihin, missä taivas on

sininen ja korkea ja ilma heleä niinkuin huntu
aamuruskon. — (Uneksien.) Siellä toivon vielä saa-
vani takaisin kadotetun elämän-iloni.
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TUOMAS.
Todellakin: te lähdette? Te jätätte yksin

minut? — (Tyytymättömänä.) Juuri nyt olisi kuitenkin
teidän kuntonne ollut pyhän kirkon asialle tässä
maassa mitä tarpeellisin.

RAIMUND
Valitan suuresti, että lähtöni täytyy juuri nyt

tapahtua. — (Purskahtaen.) Mutta minä en voi sille
mitään! Minun täytyy täältä pois, ellei minun
mieli mennä kokonaan perikatoon!

TUOMAS.

Herra ritari: onko lupa kysyä, mikä on niin
ankara pakko teidän poistua täältä?

RAIMUND.
Minä luulen .

.
. olevani . . . lumottu.

TUOMAS.
Lumottu? — Tuo nainen on lumonnut teidät?

RAIMUND
(tuskallisesti).

Minä en tiedä. Mutta minusta on äkkiä ru-
vennut tuntumaan kaikki niin kummalliselta . . .

Minä en ole itseni herra enää. Minun ajatuk-
seni harhailevat ja minun sydämeni syvyydestä
nousee kuvia, jotka minua pelottavat ja kauhis-
tavat . . .
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TUOMAS
(Kaikkivallalle).

Tuota naista on tarkoin silmällä pidettävä. —

(Raimundiiie.) Minä tunnen tuon taudin, herra ritari.
Perkele kiusaa teitä.

RAIMUND.
Minua? Pyhän haudan ritaria?

TUOMAS.
Kukaan ei säily häneltä. — (Kuin itsekseen.i He

lähtevät, he lähtevät kaikki pois. Minut jäte-
tään yksin, yksin . . .

RAIMUND.
Pyydän, etfette lue lähtöäni viaksi minulle.

TUOMAS.
En. Kukin tekee niinkuin hän katsoo par-

haakseen. — (Synkästi.) Minulla yksin ei ole mi-
tään vaalinvaltaa. Minä yksin en voi poistua
paikaltani.

RAIMUND.
Teidän korkea-arvoisuutenne . . .

TUOMAS
(hilliten itsensä).

Hyvä on. — Te lähdette? Se on teidän pe-
ruuttamaton päätöksenne?
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RAIMUND.
On, teidän korkea-arvoisuutenne.

TUOMAS.
Emme siis puhu enää mitään siitä asiasta.

— Pietari: käske sisälle panttivanki! — Ritari
Raimund: seuratkaa minua piispankartanoon!

(Menevät perälle. KAIKKIVALTA menee vasemmalle ovelle ja
viittaa. Hetken perästä tulee sisälle LYYLI TAVAST, kahden ratsu-
miehen saattamana.)

KAIKKIVALTA
(säpsähtäen).

Lyyli Tavast! Hämeen tähti 1
(Huovit poistuvat hänen viittauksestaan.)

LYYLI.
Minä se olen. Mutta ken minua puhuttelee?

KAIKKIVALTA.
Etkö todellakaan enää tunne minua?

LYYLI.
En.

KAIKKIVALTA.
Minä olisin tuntenut sinut heti sinun suu-

rista, säteilevistä silmistäsi, ellen olisikaan koh-
dannut sinua kuusi vuotta sitten Turun sata-
massa.

LYYLI.
Tosiaan I Minä en muista sitä.
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KAIKKIVALTA.
Lapsuuden ystävät olemme, usein yhdessä

leikkineet . . .

LYYLI.

Lasten leikit ovat ohitse. — Kuka olet siis?

KAIKKIVALTA.
Olen Pietari . . .

LYYLI.

En tunne ketään sen-nimistä.

KAIKKIVALTA.
Pietari .. . Pietari Kaikkivalta. Lapinkorpi

on kotini.
LYYLI

(surmaavalla silmäyksellä).

En ole kuullut kasvaneen orjia Lapinkorvessa.

KAIKKIVALTA.
Lyyli!

LYYLI.
Muistan miehen, jonka nimi oli Kaikkivalta,

isäni ystävän, kuulun Hämeen heimojen kes-
kuudessa . . .

KAIKKIVALTA.
No niin? Hän oli isäni.

LYYLI.
Ei. Sillä tuo mies oli vapaa.
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KAIKKIVALTA.
Hänen poikansa olen.

LYYLI.

Hänen poikansa syntyi vapaana kuin hänen
isänsä. Ei ole mahdollista, että hedelmä olisi
voinut niin kauas puusta pudota.

KAIKKIVALTA
(päättävästi).

Erehdyt: en ole orja täällä.

LYYLI.

Asut majoissa maasi vihollisten.

KAIKKIVALTA.
He eivät ole meidän vihollisiamme. He ovat

minulle toisen, laajemman vapauden lahjoit-
taneet.

LYYLI
(ylenkatseellisesti).

Mikä vapaus se on?

KAIKKIVALTA.
Sykkivän sydämen vapaus, hengen, joka

hehkuu Jumalalle.
LYYLI.

En ymmärrä minä sitä vapautta. — Etkö
tiedä, että palvelet isäsi murhaajaa?
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KAIKKIVALTA.
Hän henkeni herättäjä on. Toiseksi isäksi

on hän tullut minulle.

LYYLI.
Voiko olla kahta isää?

KAIKKIVALTA.

Voi: hengellinen ja ruumiillinen.

LYYLI.

Häneltä hengen sait, jolta ruumihinkin.

KAIKKIVALTA
(haaveellisesti).

Mutta piispa Tuomas opetti minut tuntemaan
henkeni kuolemattomuuden.

(Ristii kätensä. Vaitiolo.)

LYYLI.

Etkö vihaa isäsi murhaajaa?

KAIKKIVALTA.
En. Minä en voi vihata ketään. Se on se

uusi oppi, jonka hän on minulle opettanut.

LYYLI.
Siispä olet orja sinä! Ja orjan oppi puhuu

sinun suusi kautta.
KAIKKIVALTA.

Rakkaus yksin voi kohottaa meidät jumaliin.

5
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LYYLI.
Toisin haastaa vapaa mies.

KAIKKIVALTA.
Olen vapaa: vapaa vihasta ja kaikista orjuut-

tavista intohimoista.

LYYLI
(leimahtavin silmin).

Onko orjan merkki pyhä viha?

KAIKKIVALTA.
Minä en ole koskaan tuntenut mitään sel-

laista, Lyyli.
LYYLI.

Et, sillä sinä olet jo lapsuudesta saakka maa-
han lannistettu.

KAIKKIVALTA
(hiljaa).

Vihaatko minua . . . sillä vihalla . . . Lyyli?

LYYLI.
En. Sillä sen säästän minä vain vertaisilleni

voimassa ja ylpeydessä.

KAIKKIVALTA.
Olet julma.

LYYLI.

Olen oikeuden-mukainen. (Vaitiolo)
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KAIKKIVALTA.
Mitkä ovat .

.

. sinun tunteesi . . . minua koh-
taan .

. . tällä hetkellä, Lyyli?

LYYLI.
Ylenkatson sinua sydämeni syvimpään.

KAIKKIVALTA.

Saatan olla ylenkatsottava. Mutta silloin olen
sitä vain hänen tähtensä, jota rakastan toisena
taattonani.

LYYLI.
Häntä vihaan minä.

KAIKKIVALTA.
Pidät häntä siis vertaisenasi voimassa ja

ylpeydessä?
LYYLI
(lujasti).

Hän on vapaa mies. — Olen vannonut hä-
nen perikatonsa.

KAIKKIVALTA.
Sinä? Miksi?

LYYLI.

Hän on heimoni vihollinen.

KAIKKIVALTA.
Et ole heimon pää sinä.
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LYYLI
(ylpeästi).

En, mutta olen heimoni päällikön tytär,
jonka isä kaatui tasapäässä taistelossa.

KAIKKIVALTA.
Niin. Siitä on vierinyt vuosia kymmenkunta.

LYYLI.
Kaksikymmentä on kulunut äitini kuolemasta.

KAIKKIVALTA.

Äitisi koskeen juoksi . . .

LYYLI
Niin. Mutta miksi hän meni sinisen aallon

alle?
KAIKKIVALTA.

Olen kuullut kuin etäisen kansantarun . .
.

LYYLI.
Se taru on totta! — Tiedätkö, mitä Hä-

meen Kiialassa kerran tapahtui?

KAIKKIVALTA.
Piispa Tuomas tuli sinne . .

.

LYYLI.
... samalla retkellä, jolloin isäsi sai sur-

mansa hänen kätensä kautta. — Hän myös
äitini häväisijä on . . .
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KAIKKIVALTA.
Ei!

LYYLI.

Taivaan vallat! Kutsun teidät todistajiksi.

KAIKKIVALTA.
Turmion vallat ovat silloin piispa Tuomaan

sydämessä häitä pitäneet! (Kääntyy pois. Vaitioio^

LYYLI
(synkästi).

Ymmärrätkö, että vihaan häntä?

KAIKKIVALTA.

En ymmärrä, että aiot kostaa hänelle. Sillä
kosto on Jumalan.

LYYLI.

Kosto On Jäämin jumalien. — (Katsoo ympäril-
leen.i Luuletko hänen tulevan tänne?

KAIKKIVALTA.

Ah, nyt muistan vasta pyhän toimeni, jonka
hän uskoi minulle! Minunhan tuli sinut kristi-
tyksi käännyttää.

LYYLI
(kiihkeästi).

Sinut tahdon minä takaisin pakanaksi
käännyttää. — Etkö aio auttaa minua?
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KAIKKIVALTA.
Anna kastaa itsesi! Sitten voin auttamistasi

pakoon ajatella.

LYYLI.
Pakoon? Hänen puheilleen pitää sinun aut-

taa minut.
KAIKKIVALTA.

Tahdot tappaa hänet?

LYYLI
(hymyillen kummallisesti).

En. Tiedän paremmat keinot saattaa hänet
perikatoon.

KAIKKIVALTA.
Mitkä?

LYYLI.

Kysyykö noidan poika niitä minulta?

KAIKKIVALTA.

En tunne taikoja Tuonen jumalien.

LYYLI.

Noita oli sinun isäsi ja noita sinun isäsi isä!
Siis tiedä, että aion manata heidän henkensä
esille sinusta.

KAIKKIVALTA.
Et ole siinä onnistuva.
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LYYLI.

Veri On Vettä Sakeampi. (Tarttuu hänen kä-

teensä.) Teetkö, mitä pyydän sinulta?

KAIKKIVALTA.
Hänen puheilleen on minun helppo päästää

sinut. Mutta .. .

LYYLI.

Mutta? — Muuta ei ole tarviskaan.

KAIKKIVALTA.
Kuitenkin tahdon sitä ennen varoittaa häntä

velhotaidostasi.
LYYLI

(salaperäisesti).

Etkö itse pelkää sitä?

KAIKKIVALTA.
En. Ristin Jumala on minun miekkani ja

sotisopani.
LYYLI.

Mene siis!
KAIKKIVALTA.

Lyyli I
LYYLI.

En pyydä mitään apua sinulta. Ajan itse
oman asiani.

KAIKKIVALTA.

Anna kastaa itsesi!
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LYYLI.
En ikinä.

KAIKKIVALTA
(epätoivoisesti).

Silloin tulevat sinun päiväsi päättymään
polttoroviolla.

(LYYLI hymyilee halveksivaisesti. Vaitiolo. — Äkkiä askeleita
perällä. LYYLI kuuntelee.)

LYYLI.
Hän tulee.

KAIKKIVALTA.
Kuka?

LYYLI.
Piispa Tuomas.

KAIKKIVALTA.
Se on hän. Minä tunnen hänen askeleensa.

LYYLI.
Jätä minut!

KAIKKIVALTA.
Mahdotonta. Minä en tohdi ..

.

LYYLI.
Mene!

KAIKKIVALTA
(hämmentyneenä).

Saat itse vastata seurauksista.
(Poistuu LYYLIN katseen pakottamana vasemmalle. — Hetken

perästä tulee sisälle perältä piispa TUOMAS, luo tutkivan katseen
ympärilleen, ei huomaa Lyyliä, vaan etenee hitaasti pöydän ääreen.)
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LYYLI.
Piispa Tuomas!

TUOMAS.
Kuka puhuu?

LYYLI.
Tytär Tavastin, jonka vaimon tunsit kerran.

TUOMAS
(kauhistuen).

Nainen! — Kuinka olet tullut tänne?

LYYLI.

Sinun ratsumiehesi ovat minut tänne saatta-
neet.

TUOMAS.
Oletko . . . yksin?

LYYLI.

Me olemme kaksin täällä.

TUOMAS
(katkonaisesti).

Missä 011 .. . Pietari ... minun opetuslapseni?

LYYLI.
Sinun pappisi on poistunut minun pyynnös-

täni. Sillä juuri sinua tahdoin minä tavata,
piispa Tuomas.

TUOMAS.
Sinä? — Mitä tahdot minusta?
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LYYLI.
Tuon sinulle terveisiä Hämeen Kiialasta.

TUOMAS.
Vaikene!

LYYLI.
Kah, miksi niin kalpea, piispa Tuomas? Etkö

ollenkaan aio vastata terve tervehyttäjälle?

TUOMAS
(tukahtuneella äänellä).

Huovit!
LYYLI.

Ole huoleti! He seisovat oven edessä. —

Mutta mikä sinun on? Sinähän horjut ja vapi-
set aivan?

TUOMAS.
Nainen! Jätä minut!

LYYLI.

En liene mieluvieras, koska näin kylmästi
kohtelet minua . . .

TUOMAS.
Jätä minut!

LYYLI
(nauraen pilkallisesti).

Ohoh, oletpa sinä outo isäntä! — Eikö totta:
minun kotini oli paljon vieraanvaraisempi si-
nulle, kun sitä käynnilläsi kunnioitit?
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TUOMAS.
Oletko tullut tänne minua pilkkaamaan?

LYYLI.

Vuoroin vieraissa, piispa Tuomas! — Eikö
totta: sinulta ei puuttunut mitään?

TUOMAS
(vihan vimmassa).

Nyt .
. . puuttuu minulta . . . miekka.

LYYLI.
Ei sitäkään, näen senkin killuvan seinälläsi.

(Tuomas tekee liikkeen sitä kohti.) Ahaa, piispa TuOmaS:
sinun tekisi mielesi nähdä minun vertani pu-
naisinta.

TUOMAS
(pysähtyen).

Tahdon nähdä, olenko isäntä täällä?
(Aikoo perälle. LYYLI sulkee nopeasti tien häneltä.)

LYYLI.

Olet isäntä koko suuren Suomenniemen. —

Mutta juuri siksi tulisi sinun osoittaa suurem-
paa ystävällisyyttä minulle.

TUOMAS.
Sinulle?

LYYLI.

Orpo, kurja tyttöparka olen . . .
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TUOMAS.
Pakana olet . . .

LYYLI.

Juuri siksi pyydän, että käännyttäisit minut.
(LYYLI on äkkiä käynyt aivan nöyräksi ja hiljaiseksi. TUOMAS

katsoo epäröiden häneen. Vaitiolo.)

TUOMAS.
Minun pappini on sinut käännyttävä.

LYYLI.
Sinun pappisi ei osannut puhua minulle.

Sinä yksin osaat puhua minulle niin, että mi-
nun pakanallinen sydämeni on siitä syvästi jär-
kähtävä.

TUOMAS.
Minä en tahdo puhua sinulle.

LYYLI.
Miksi et? — Näethän: minä olen pakana,

minä en tiedä mistään paremmasta. Ja kuiten-
kin minun sieluni janoaa valkeutta niinkuin mi-
nun ruumiini sinun siunaavan kätesi koske-
tusta . . . (Tahtoo tarttua hänen käteensä.)

. TUOMAS.
Pois!

LYYLI.
Isä: siunaa minua!
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TUOMAS.
Pois! Minä en tahdo siunata sinua.

LYYLI.

Miksi lykkäät minut luotasi, vaikka minä en
pyydä muuta kuin tulla käännytetyksi? Katso:
minä en tiedä mitään Ristin Jumalasta, jonka
opettaja olet . . .

TUOMAS
(tuskallisesti).

Tahdotko siis niin välttämättömästi saada
kasteen siunauksen juuri minun käteni kautta?

LYYLI.

Minä pyydän ja rukoilen sitä. — (Polvistuu.)

Katso: minä painan polveni sinun kirkkosi kivi-
permantoon ja anelen armoa, jota sinä et voi,
et saata kieltää minulta, niin totta kuin olet
Herrasi Jumalasi palvelija . . .

TUOMAS.
Nouse!

LYYLI.

Minä en nouse, ennen kuin sinä nostat mi-
nut. — (Surumielisesti.) On niin hirmuista palaa hel-
vetissä. Ja sitten minua surettaa se, että jos
kuolen kastamatta, minä en koskaan enää saa
tavata armasta äitiäni .

. .

TUOMAS.
-^n '

(Peittää silmänsä kädellään.)
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LYYLI
(aina yhtä suloisena).

Niin, häntä, jonka sinä käännytit Hämeen
Kiialassa. — Kasta minut! Sen olet sinä äitini
muistolle velkapää.

(Katsoo viattomin silmin ylös häneen. TUOMAS seisoo sisälli-
sessä kamppailussa. Vaitiolo.)

TUOMAS.
Olet oikeassa. Tästä saakka on minulla ty-

tär ja poika. (Kohottaa juhlallisesti ylös hänet.)

LYYLI.

Isä! Katsopas kuinka hyvä sinä olet. Mi-
nun äitini haamu ei siis ole huutanut hukkaan
minulle pyhän virran pyörtehiltä.

TUOMAS.

Mitä ... on äitisi haamu ... huutanut sinulle?

LYYLI.

Hän on käskenyt minua menemään siihen
suureen kartanoon, missä piispa Tuomas asuu,
ja pyytämään häneltä, että hän kastaisi minut-
kin saman Jumalan nimeen . . .

TUOMAS.
Ei!

LYYLI.
. . . jonka nimessä hän kuoli sinua rakastaen.

— Myöskin sinä rakastit häntä, isä, eikö totta?
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TUOMAS
(tuskin kuuluvasti).

Minä olen . . . tehnyt surman-synnin . . . si-
nun äitisi keralla.

LYYLI.

Sinä rakastit häntä, niin. — Älä luule, että
kannan kaunaa sinulle muinaisista, vaikka olen
hänen oma tyttärensä. Sillä kuka ei olisi hi-
moinnut häntä Hämeen sulhojen seassa . .

?

TUOMAS.
Lakkaa!

LYYLI.

Kuin tiuku helisi hänen äänensä isäni tu-
vassa tummaisessa, kun hän lauloi lapsellensa,
mutta kun hän kotiin karjoja huhuili, kierteli
se niinkuin etäisen kanteleen kaiku pitkin Hä-
meen punertavia hongikoita

.
. .

TUOMAS
(paeten näyttämön toiselle puolen).

Minä en tahdo häntä muistaa, minä en tahdo 1

LYYLI.

Ja kuitenkin muistat sinä häntä enkä pidä
ihmeenä sitä, sillä hän oli kaunis nähdä ja san-
gen suloinen kaulata sinun Herrasi Jumalasi
kasvojen alla . . .
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TUOMAS.

Onneton nainen! Oletko tullut minua hil-
jaisella tulella hiillyttämään?

LYYLI
(päätään nyykähyttäen). <

Hän kelpasi sinun Herrasi Jumalasi palve-
lijalle. — Eikö totta: minulla on äitini ääni,
piispa Tuomas? Ainakin olen kuullut niin sa-
nottavan.

TUOMAS.
Myös äitisi silmät sinulla on .

.
. (Väristen.)

Hän seisoo tällä hetkellä ilmi elävänä edessäni.

LYYLI.
Katsopas: sinä muistat hänet. Sinä muistat

hänet paremmin kuin minä. — Etkö tahtoisi
kertoa minulle jotakin hänestä?

TUOMAS.
En.
(Peittää kasvonsa kauhistuneena. LYYLI on hiljaa hiipinyt

hänen luokseen ja kaulaa hänet äkkiä käsivarsillaan.)

LYYLI.
Isä!

TUOMAS.
Tyttäreni: voitko sinä sen antaa anteeksi

minulle?
LYYLI

(hurmaavasti hymyillen).

Epäiletkö sitä?
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TUOMAS.

Nyt...olen minä...onnellinen.

LYYLI.

Eikö totta, isä: on suloista, kun lapsen käsi-
varret kaulaavat sinua?

TUOMAS
(syvään hengittäen).

Nyt on minun suurin syntini Jumalan edessä
sovitettu.

LYYLI.
Eikö totta: nyt seisot sinä onnesi kukkulalla?

TUOMAS.
Nyt tunnen minä poistuvan ensi kerran elä-

mässäni tuon taakan hartioiltani, jonka synkkä
sallimus jo ennen syntymääni lie laskenut niille.
Siitä päätän minä taivaan valtojen minulle an-
teeksi antaneen.

(Vaitiolo. — LYYLI painautuu äkkiä kiinni häneen ja suutelee
häntä pitkään ja palavasti.)

LYYLI.

Isä! Kuinka minä rakastan sinua 1

TUOMAS
(perääntyen tyrmistyneenä).

Miksi suutelet sinä minua niin?
6
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LYYLI.
Miksi sinä juuri nyt himoitset minua, piispa

Tuomas?
TUOMAS.

Se ei ole totta!

LYYLI.

Siispä katso silmiin minua!.— Haa, sinä et
voi katsoa silmiin minua enää. Sinä himoit-
set ...

TUOMAS.
Vanhurskas Jumala!

LYYLI.

Sinä himoitset minua niinkuin kerran äi-
tiäni . . .

TUOMAS.
Ah! Eikö täällä ole ketään .. .?

LYYLI
(voitonriemuisesti).

Sinä himoitset minussa häntä uudelleen ja
silloin on minun kostoni määrä kyllin saavutettu.

TUOMAS.
Huovit! — (Ryntää vasemmalle ovelle.) Huovit! —

(HUOVIT tulevat pysähtyen ovensuuhun.) Sitokaa tuo nai-
nen ja heittäkää hänet polttoroviolle!
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LYYLI.
Ja sentään tulet sinä minua ijät kaiket himoit-

semaan, piispa Tuomas! Totisesti on sinun sie-
lusi palava minun kerallani.

TUOMAS.
Käärme Eedenin yrttitarhan! — (uios osoittaen.)

Tuohon, juuri tuohon, alle akkunani on poltto-
rovio rakennettava, että minä saan nähdä näillä
silmilläni, miten liekit syövät hänen syntistä ruu-
mistaan. Sillä totisesti on hän tuomittu iankaik-
kiseen kadotukseen! ,

LYYLI
(ilkkuen).

Ja vielä kadotuksen kuilussakin olet sinä mi-
nua himoitseva! Minun suudelmani on polttava
sinun huulillasi kuin tuli ja minun käsivarteni
tulevat sinua ijät kaiket niinkuin tulikuuma kahle
kaulaamaan! . . .

TUOMAS.
Taivaan vallat!

LYYLI.

Turhaan huudat taivaan valtoja avuksesi sinä,
sillä sinun mahtisi on kotoisin Manalasta. — Luu-
letko, etten ole tutkinut maani tietäjiltä, kuka
olet ja mikä on se uusi oppi, jota julistat meille?
Kuoleman oppi on se, piispa Tuomas, ja sinä
itse olet ruttotauti, joka maata saastuttaa. Siksi
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painu takaisin alle turpeen, piispa Tuomas, että
elämän päivä pääsee ihmisille paistamaan!

TUOMAS.
Roviolle! — (HUOVIT vievät hänen viittauksestaan Lyylin

vasemmalle. TUOMAS seisoo hetken aikaa kuni huumaantuneena.
Valojuova sammuu, näyttämö hämärtyy.) Minä Vaivainen,
syntinen ihminen . . .

(Vaipuu kokoon.)

ESIRIPPU.



NELJÄS NÄYTÖS.

TUOMAS istuu pöydän ääressä pää käsiin vaipuneena. Näyttämö
on miltei pimeä. PIETARI KAIKKIVALTA tulee perältä ja pysähtyy
hänen eteensä.

KAIKKIVALTA.

Isä! Te istutte pimeässä?

TUOMAS
(nyyhkyttäen).

Pietari! Pietari! Missä olet ollut? Miksi jätit
yksin isäsi, juuri kun hän olisi enin kaivannut
Sinua? (Vetää luokseen hänet.)

KAIKKIVALTA.
Isä! Te itkette? Teidän mielenne on syvästi

ahdistettu?
TUOMAS.

Elämäni ankarin hetki on kulkenut minun
pääni ylitse. — (Vaitiolo.) Ja sinä? Mitä olet sinä
tällä aikaa toimittanut?

KAIKKIVALTA.
Minä olen hävittänyt sen.

TUOMAS.
Minkä?
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KAIKKIVALTA.
Paavin paimenkirjeen. Sitä ei ole nyt enää

olemassa.
TUOMAS.

Niinkö? — (Vaitiolo.) Sytytä kynttilä, että näen
jälleen kasvosi lempeässä levossaan. — (kaikki-

valta tekee työtä käskettyä.) Pietari: ethän sinä kanna
kaunaa minulle muinaisista?

KAIKKIVALTA.
En, isä. Minut täyttää pelkkä hartaus ja kii-

tollisuus, kun teitä ajattelen.

TUOMAS.

Kuitenkin sai isäsi surmansa minun käteni
kautta.

KAIKKIVALTA.
Minä en tiedä siitä mitään . .

. Siis ei sitä
asiaa ole minulle olemassa. (Vaitiolo.)

TUOMAS.

Pidätkö minua . . . pahantekijänä?

KAIKKIVALTA.
Pidän teitä miehenä, joka tekee.

TUOMAS.
Hyvää vai pahaa?
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KAIKKIVALTA.
Teette maailmaa hyville ihmisille mahdolli-

seksi. (Vaitiolo.)

TUOMAS
(hitaasti).

Heidän tähtensä ...me siis olemme...
loassa ja veressä kaahlanneet?

KAIKKIVALTA.
Teko on myrsky, jota seuraa sydämen tyyni

päivänpaiste.
TUOMAS.

Seisotko sinä sen paisteessa, Pietari?

KAIKKIVALTA.
En. Mutta minä näen sen tulemisen taivaan-

rannalla ruskottavan. (Vaitiolo.)

TUOMAS
(äkkiä).

Hyvä Jumala, kuinka minä halveksin niitä ih-
misiä, jotka tulevat!

KAIKKIVALTA.
Miksi niin, isä?

TUOMAS.
Kuinka elämä on helppoa heille! Ja kuinka

vähän he tietävät meistä, jotka olemme tehneet
sen helpoksi heille 1 — Sinäkään et tiedä meistä
mitään, Pietari.
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KAIKKIVALTA
(hiljaa).

Minä en ole kiittämätön, isä.

TUOMAS.

Kukka olet, joka ei tiedä juuristaan.— (Vaitiolo. Tui-
jottaa pää käden varassa eteensä seuraten sisällistä näkyään). Näin
kerran lähes kaksikymmentä vuotta sitten, matkal-
lani pakanalliseen Hämeenmaahan yksinäisen mie-
hen, joka kirves kädessä heilui keskellä parasta
parsikkoa. Oppaamme nimitti häntä kaskenkaata-
jaksi . . .

KAIKKIVALTA.
Sellaisia miehiä heiluu kaikilla Suomen sa-

loilla, isä.
TUOMAS

(häntä kuulematta).

.. . Hänen hartiansa olivat sylen-levyiset,
metsä ja kangas kumahtelivat hänen iskuistaan.
Välillä suoristi hän joskus selkänsä ja pyyhkäisi
hikihelmen polttavalta otsaltaan . . .

KAIKKIVALTA.
Ilman teitä kimmeltäisivät nyt samat hiki-

helmet minun kulmillani.

TUOMAS.
. .

. Minä katsoin hänen suonikkaita käsivar-
siaan ja kauhistuin: ne olivat tammenpaksuiset
ja ruskeat kuin kaksi kuparinuijaa .

. .

(Vaikenee vavahtaen.)
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KAIKKIVALTA.
No niin? Ja mitä te teitte tuolle miehelle?

TUOMAS.
Ja sinä, Pietari? Mitä olisit sinä tehnyt hänelle?

KAIKKIVALTA.
Minä? — Arvattavasti minä olisin kastanut

hänet.
TUOMAS.

Minä syöksin peitseni hänen lävitseen.

KAIKKIVALTA.
Kuinka?

TUOMAS.
Minä ajattelin: tuo mies on syntynyt teke-

mään rikostöitä. — Hän kaatui pauhinalla niinkuin
suuri honka ikään ja vasta hänen kaatuessaan
minä huomasin, ketä hänen kasvonjuonteensa
niin ilmi elävästi muistuttivat.

KAIKKIVALTA.
Ketä siis?

TUOMAS
(hymyillen kummallisesti).

Minua itseäni. — Sittemmin kuulin, että hän
oli isäsi, oikea isäsi. (Pitkä vaitiolo.)

KAIKKIVALTA.
Ja niin otitte te minut mukaanne ja kasva-

titte minut?
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TUOMAS.
. . . munkkikuntani ankarimpien sääntöjen mu-

kaisesti. — Minä ajattelin: noidan pojasta pitää
tulla kirkon pylväs. — Nyt ajattelen lähettää si-
nut takaisin syntymäsijoillesi.

KAIKKIVALTA
(säpsähtäen).

Herran pyhää sanaa saarnaamaan?

TUOMAS.

Niin. Mutta tahdon jo ennakolta ilmoittaa si-
nulle, että verinen kosto voi kohdata sinua en-
tisen sukusi taholta.

KAIKKIVALTA.
Isä: minä en voi lähteä sinne.

TUOMAS.
Kuinka? — (otsaansa rypistäen.) Pelkäätkö mart-

tyyrikuolemaa?
KAIKKIVALTA.

En.
TUOMAS.

Minä en ymmärrä siis, mikä muu este voi
sinulla olla. — Työ-ala, jonka sinulle osoitan,
kysyy kypsyyttä ja mielenmalttia. Mutta luulin
sinulla jo sitäkin olevan.
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KAIKKIVALTA
(rukoilevasti).

Isä: miksi en minä saa jäädä teidän luok-
senne ikuisesti?

TUOMAS.
Minun luokseni? Mitä ajatteletkaan? Olethan

nuori vielä . . . (Tyytymättömänä.) Luulin sinun rie-
mastuvan siitä, mikä nyt näyttää painavan sinut
niin alakuloiseksi.

KAIKKIVALTA.
Isä: minä en ole nuori enää. Minä olen

vanha mieleltäni. '

TUOMAS.
Sinä? Tuskin mieheksi kehittynyt!

KAIKKIVALTA
(raukeasti).

Isä! Ei tule rankaisematta noidan pojasta kir-
kon pylväs. Tie on pitkä Lapinkorvesta Räntä-
mäen kirkon sakaristoon.

TUOMAS
(ankarasti).

Puhut pelkillä arvoituksilla. Eikö tuo tauti,
joka varmaan on perintö pakanallisilta vanhem-
miltasi, koskaan eroa sinusta?

KAIKKIVALTA.
Niillä puhuttiin minun kotipirtissäni. — Sen

jälkeen on minun täytynyt oppia niin paljon.
Onko ihme, että minua väsyttää?
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TUOMAS.
Sikäli kuin saatan ymmärtää sinun katkonai-

sesta puheestasi, väität siis olevasi väsynyt Her-
ran suloista sanomaa julistamaan?

KAIKKIVALTA
(tuskallisesti).

Isä! Minä en koskaan enää voi Herran su-
loista sanomaa julistaa.

TUOMAS
Kuinka? Miksi et? — (Nousee kokonaan hämmästy-

neenä.) Nyt täytyy sinun puhua suusi puhtaaksi
minulle.

KAIKKIVALTA.

Minä en olisi tahtonut koskaan puhua teille
siitä. Mutta jos te nyt tahdotte pakottaa minua
lähtemään syntymäsijoilleni . . .

TUOMAS.
Niin, minä tahdon pakottaa sinua siihen.

KAIKKIVALTA.
.

.
. Niin täytyy minun siis teille tunnustaa:

minä en voi opettaa enää kirkon opin mukaan.
Enkä minä voi opettaa enää myös sinun oppisi
mukaan, isä .

.
.

TUOMAS.

Kuinka? Etkö sinä voi opettaa enää domini-
kaanisen munkkikuntamme käskyn mukaan?
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KAIKKIVALTA.
En. Minä en voi opettaa enää, että luonto on

paha . . . Minä en voi opettaa enää, että kaikki
luotu on kirottu ja kaikki kaunis vain pahojen
henkien houkutusta . . . Minä en voi opettaa enää,
että kaikki liha on synti

.
. .

TUOMAS.
Vaikenet — Mitä voit sinä opettaa sitten?

KAIKKIVALTA
(kuin hurmauksessa).

Minä voin opettaa, että maa viheriöi ja että
linnut taivaalla veisaavat Jumalan kunniata .

. .

Minä voin opettaa, että ihminen on ihana ja että
hänen sielunsa on yössä kukoistava yrttitarha ...

Minä voin opettaa, että rakkaus on suurin
kaikista ...

TUOMAS.
Rakkaus?

KAIKKIVALTA.
. . . Niin, ja kun sen päivä paistaa päälle po-

loisen ihmislapsen, niin aukeevat kaikki hänen
sydämensä kukkaset kuin hopeamaljat vastaan
ottamaan elämän pyhää, ylitse-vuotavaa evange-
liumia.

TUOMAS.
Mitä outoja opetuksia nuo ovat? — Oletko

kohdannut ehkä matkoillasi jonkun harhaoppisen
suden lammasvaatteissa?
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KAIKKIVALTA.
Olen kuullut miehestä, jonka nimi onFran-

ciskus Assisi . . .

(Ristii kätensä palavimmalla hartaudella.)

TUOMAS
(ylenkatseellisesti).

Ahaa, tuo olisi minun pitänyt arvatakin! —

Joku franciskaani-munkki on sinun heikon ym-
märryksesi sekoittanut.

KAIKKIVALTA.

Minä en tiedä, mutta minä tunnen etäisen
virin niinkuin huomentuulen kulkevan kasvoil-
lani . . . Maailma ei ole minulle autio ja tyhjä
enää, vaan täynnä armaita, ystävällisiä olentoja,
jotka kaikki elävät ja hengittävät Herran kau-
neudessa .

. .

TUOMAS.
Nouseeko työ vastaan tekijäänsä? Astuuko

pakanuus, isäisi ikivanha pakanuus, jälleen esille
povesi onkaloista?

KAIKKIVALTA.
. . . Minä näen jälleen sinipiikojen karkeloivan

kedoilla ja Ahdin ruohorinnan nousevan aallois-
taan . . . Minä näen taas ilman impien astuvan tai-
vaan ratoja myöten ja metsien peittyvän päivän
kultiin ja hopeisiin

.
. . Sillä minä näen jälleen

hyvän Jumalan hymyn luonnossa ja ihmis-
sydämissä . . .
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TUOMAS.
Vaikene! Nyt puhuu noidan veri sinusta.

KAIKKIVALTA
(kokonaan poissa suunniltaan).

Niin, minun iso-isäni oli tietäjä Lapinkorvessa
ja on nyt siellä, missä itku ja hammasten kiris-
tys on. Mutta minun isäni rakasti maata ja
perkkasi pelloksi sitä, siksi kuin teidän kirottu
peitsenne lävisti hänet!

TUOMAS.
Pietari! Sinä et ole täydessä järjessäsil
(Tarttuu kovasti kiinni häneen. KAIKKIVALTA herää kuin hur-

mauksesta, katsoo säikähtänein silmin ympärilleen ja purskahtaa hil-
jaiseen itkun-nyyhkytyk9een. Vaitiolo. TUOMAS synkkänä kuin ukkos-
pilvi. — RAIMUND tulee kiireesti perältä.)

RAIMUND.
Teidän korkea-arvoisuutenne .

. .

TUOMAS
(tuimasti).

Mikä on?
RAIMUND.

. . . Minä olen kuullut . . . minä olen saanut
juuri tiedon siitä . . . minä en mitenkään voi sallia
sitä .

. .

TUOMAS.
Mitä te ette voi sallia, herra ritari?
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RAIMUND.
. . . Että hänet surmataan . . . Että te olette

tuominnut tuon naisen polttoroviolle . . .

KAIKKIVALTA
(parahtaen).

Lyyli Tavastin?

TUOMAS.
Hiljaa! — Tuo nainen on ansainnut kohta-

lonsa.
RAIMUND.

Teidän korkea-arvoisuutenne: minä olen van-
nonut suojella häntä . . . Temppeliherrana ja
Pyhän haudan ritarina olen minä vannonut tä-
män ristin kautta .

.
.

TUOMAS.
(ankarasti).

Temppeliherrana ja Pyhän haudan ritarina
tulisi teidän hävetä, herra Raimund, näin asettua
pakanallisen hämäläistytön puolustajaksi, joka
päälle päätteeksi on velho ja jo sellaisena hel-
vetin tuleen vikapää.

RAIMUND.
Minä en näe pakanaa enkä velhoa hänessä ...

Minä näen hänessä vain naisen . . .

TUOMAS.

Juuri se todistaa, että hän on lumonnut tei-
dät. — No niin, tietäkää siis, että hän on yrit-
tänyt lumota minuakin . .

.
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RAIMUND.
Teidän korkea-arvoisuutenne: meillä ei ole ai-

kaa pitkiin puheisiin. Minä olen nähnyt raken-
nettavan polttoroviota kirkkotarhaan . . .

KAIKKIVALTA.
Ah ! (Rientää ulos.)

TUOMAS.
Niin, tuohon alle akkunani! Siinä pitää hänen

palaman taivaan enkelien iloksi ja Jumalan kun-
niaksi.

RAIMUND
(säihkyvin silmin).

Dominus episcopus: hän ei tule pala-
maan ollenkaan. — Vielä viimeisen kerran tah-
don minä kysyä teiltä: ettekö aio ottaa ollenkaan
huomioon minun tahtoani tässä asiassa?

TUOMAS.
En!

RAIMUND.
Se oli ensin pyyntö, nyt se on esirukous.

Mutta ellette te suostu siihen, on se pian oleva
vaatimus ja singahtava vasama teille . . .

TUOMAS.
Ritari Raimund: minä pyydän, miettikää sa-

nojanne! — Te loukkaatte sitä korkeata hengel-
listä arvoa, jota kannan näiden kaarten alla . . .

7
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RAIMUND.
Ja vaikka minä loukkaisin itse Pyhän Pieta-

rin ja Pyhän Paavalin hengellisen pappeuden
edustajaa, nyt kysyn minä teiltä, piispa Tuomas:
tahdotteko peruuttaa käskynne, jonka olette an-
tanut minua kuulematta, ja jättää tuon pantti-
vangin nyt heti — kuuletteko: nyt heti! — ta-
kaisin minun tuomiovaltani alle?

TUOMAS.
Hän kuolee.

RAIMUND.
Ei! Hän ei kuole.

TUOMAS.
Minä en peruuta käskyäni milloinkaan.

RAIMUND
(miekkansa paljastaen).

No niin: tämä miekka on usein vääräuskois-
ten verestä punertunut. Mutta nyt vannon minä
teille, piispa Tuomas, että se on punertuva kris-
tillisestä verestä . .

.

TUOMAS.
Haa, te uhkaatte minua? Te paljastatte miek-

kanne Herran huonehessa?

RAIMUND.
En, minä en uhkaa teitä, piispa Tuomas, vaan

niitä, jotka aikovat totella teidän omavaltaista



99

määräystänne tässä asiassa. Sillä niin totta kuin
minä olen ottanut tuon naisen ritarilliseen suoje-
lukseeni Jokainen, jokahäneen koskee, kuolee!...

(Aikoo syöksyä ulos. BALDUIN tulee nopeasti perältä.)

TUOMAS
(tempaa kynttilän pöydältä).

Ja niin totta kuin tämä kynttilä nyt sammuu
minun kädessäni, niin sammuu nyt Jumalan
armo teiltä . . .

BALDUIN.
Mitä täällä tapahtuu?

RAIMUND.
Hän tahtoo julistaa minut kirkon kiroukseen.

TUOMAS.

Ja hän tahtoo estää minut minun hengellisen
virkani toimituksessa .

.
.

BALDUIN
(ankarasti).

Te, herra ritari? — Kuinka? Miekka kädessä?

RAIMUND.
Hän tahtoo tehdä minut valapatoksi! Hän on

tuominnut tuon naisen kuolemaan . . .

TUOMAS.

Hän kuolee, sillä hän ei ole tahtonut an-
taa kastaa itseään, vaan on häijyillä velhovoimil-
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laan tahtonut pilkata Herran pyhää sanaa ja sak-
ramentteja . . .

BALDUIN
(tyynesti).

Teidän tuomionne on oikeuden-mukainen,
piispa Tuomas. — Miekkanne, ritari Raimund!

RAIMUND.
Teidän hengellinen ylhäisyytenne: minun an-

sioni pyhän katoolisen kirkon palveluksessa . . .

BALDUIN.

Niitä ei unohdeta, ritari Raimund. Mutta nyt
teillä ei ole valittavana kuin kaksi mahdollisuutta:
joko jättää minulle heti miekkanne taikka joutua
kirkon ankarimpaan kiroukseen?

RAIMUND.
Herra legaatti: teillä ei ole oikeutta sitä mi-

nulle julistaa.
BALDUIN

(lujasti).
Kyllä, ritari Raimund. Minä otan nyt sen oi-

keuden itselleni.
RAIMUND.

Temppeliherrana ja Pyhän haudan ritarina
kuulun minä vain veljeskuntani ylimmän tuomio-
vallan alaiseksi . .

.

BALDUIN.
Ritari Raimund: ellette te nyt heti jätä miek-
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kaanne minulle, julistan minä teidät jumalatto-
maksi mieheksi, ulkopuolelle kaikkien pyhien
ihmisten yhteyttä ja kristillistä seurakuntaa . . .

RAIMUND.
Minä vetoan ritarikuntani suurmestariin . . .

Minä vetoan meidän Pyhään isäämmeRoomassa...
Minä vetoan Jumalan kaikkivaltiaan istuimen
luo . . .

BALDUIN.
Te ette vetoa. — Miekkanne!

RAIMUND.
Dominus magnificus: minä olen vanno-

nut, että kukaan ei ole tuon naisen päästä hius-
karvaa koukistava, niin kauan kuin tämä käsi
tätä kalpaa pitelee . . .

BALDUIN
(jyrähtävällä äänellä).

Miekkanne ! — (RAIMUND ojentaa hänelle miekan epäröi-

den.) Kas niin: nyt te ette pitele enää tätä kalpaa
ja siksi te olette myös vapaa valastanne.

(Ottaa miekan häneltä ja laskee sen pöydälle. RAIMUND kään-
tyy pois ja peittää kasvonsa kädellään. — KAIKKIVALTA rientää
ulkoa hengästyneenä ja syöksyy polvilleen piispa Tuomaan jalkojen
juureen.)

KAIKKIVALTA.
Armoa, teidän korkea-arvoisuutenne! . . . Ar-

moa! . . .

TUOMAS.

Ei armoa pimeyden enkelille.
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KAIKKIVALTA.
Vielä on aika, isä! Teidän pyövelinne aiko-

vat juuri sytyttää rovion. — Kaiken pyhän ni-
messä, isä, minä pyydän ja rukoilen teitä: pe-
ruuttakaa käskynne!

...

TUOMAS.
En.

KAIKKIVALTA
(halaten hänen polviaan).

. . . Peruuttakaa käskynne, sillä se on ereh-
dys ...se on vääryys Jumalan ja ihmisten
edessä .

. .

TUOMAS.
Vääryys?

KAIKKIVALTA.
Niin, sillä te olette tuominnut tuon naisen

pakanana kuolemaan .
.

.

TUOMAS.
No niin? Hän on pakana . . .

KAIKKIVALTA.
Ei, hän on kristitty 1 Te olette kastanut hä-

net ...

BALDUIN.
Kristitty?

TUOMAS
(hämmästyneenä).

Kuinka?
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KAIKKIVALTA.
...Te olette itse kastanut hänet Hämeen

Kiialassa . . .

TUOMAS.
Se on totta.

BALDUIN.
Tuo nainen on kastettu siis?

KAIKKIVALTA.
Hän on ilkkuen huutanut sen minulle poltto-

roviolta. — Peruuttakaa käskynne, piispa Tuo-
masi Hänen kuolematon sielunsa voi vielä pe-
lastua.

TUOMAS
(kolkosti).

Hänen kuolemattoman sielunsa yli Herra tuo-
mitkoon. Mutta hänen ruumiinsa on palava po-
roksi, niin totta kuin minä olen piispa Tuomas...

KAIKKIVALTA.
Isä! Isäl — Minä rakastan tuota naista...

TUOMAS.
Sinä?

KAIKKIVALTA.
Niin, hän on lapsuudestani saakka ollut Hä-

meen tähti minulle. — Mutta jos te nyt aiotte an-
taa kuolla hänen vain sen vuoksi, että hänen
viattomat silmänsä syyttävät teitä teidän rikok-
sestanne . ..
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TUOMAS.
Onneton poika! Tahdotko tuhota minut?

KAIKKIVALTA.
Jos sanon minä ...niin ilmoitan minä tei-

dän kaikki rikoksenne näille korkeille herroille,
jotka nyt niin kummastuneina katsovat meihin ...

TUOMAS.
Pietarit Olenko kyytä povellani kasvattanut?

KAIKKIVALTA.
Minä olin viimeinen, joka vielä uskoi hyvää

teistä. — Peruuttakaa käskynne, piispa Tuomas!
Tehkää se tässä silmänräpäyksessä . . . (Kuuluu ki-
meä kirkaisu oikealta. Liekit leimahtavat.) Ah, ahl Minä huU-
dan, minä huudan julki: hän on väärentänyt
paavin paimenkirjeeni

TUOMAS.
Sinä et huudal
(Tempaa miekan ja lävistää hänet. Kynttilä sammuu. RAIMUND

ja BALDUIN syöksähtävät esille kauhistuneina.)

RAIMUND.
Mitä teette?

TUOMAS.
Pietari 1 Pietari 1 Minun rakas opetuslapseni!

(Vaipuu itkien ruumiin ääreen. Pitkä vaitiolo.)

BALDUIN.
Tulkaa, ritari Raimund: täällä ei meillä ole

mitään tekemistä.
(Menevät. Liekit leimuavat korkealle.)

ESIRIPPU.
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ENSIMMÄINEN NÄYTÖS.

Suljettu piha Tullian talossa. Sisäänkäytävä oikealta, samoin
vasemmalta ynnä oikealta taka-alalta. Keskellä pihaa pieni suihku-
lähde sen vierellä paatinen penkki ja synkkä sypressi. Kuuman keski-
päivän valaistus.

TULLIA seisoo taustaan vievän oven kynnyksellä nojaten pihti-
pieleen, salaperäinen hymy kapeilla huulillaan. TARQUINIUS SUPER-
BUS tulee oikealta aikoen pihan poikki.

Tullia.
Etsit veljeäsi?

TARQUINIUS.
"Hn- (Tervehtivät toisiaan äänettömästi.)

TULLIA.
Hän ei ole kotona.

TARQUINIUS.
Eikö? Missä hän siis on?

TULLIA.
Tietääkseni on hän juuri mennyt sinua etsi-

mään.
TARQUINIUS

(hiukan kummastuneena).

Todella? — Tulen juuri kotoani.
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TULLIA.
Te olette käyneet toistenne ohitse siis. Sel-

laista saattaa joskus tapahtua.

TARQUINIUS.
Niin. Paras, että kiirehdin näin ollen takaisin

kotiini. Hyvästi! (Aikoo raennä)

TULLIA
(nopeasti).

VarrO Vähän! — (Venyttäen merkitsevästi sanojaan.)

Luuletko hänet sieltä löytäväsi?

TARQUINIUS.
Epäilemättä, jos hän todella on mennyt mi-

nua etsimään, kuten sanot.

TULLIA
(aina merkitsevämmin).

Tarquinius Superbus! Etkö pelkää ollenkaan,
että voit jälleen veljesi ohitse käydä?

TARQUINIUS.
Häh? Oletpa Sinä hupaisa I (Naurahtaa,katsoo

häneen ja tulee taas totiseksi. Arastuen.) Mitä tarkoitat?

TULLIA.
Tarkoitan: etkö luule hänen samoin kotiinsa

kiirehtivän, kuultuaan sinun menneen häntä etsi-
mään?
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TARQUINIUS.
Se on totta. Paras siis, että varron täällä

häntä.
TULLIA.

Mutta jos hän vartoo siellä?

TARQUINIUS
(kokonaan ymmällä).

Niin. — Tällä tavoinhan me kaksi emme ikinä
tapaa toisiamme.

TULLIA.
Katsopas! — (Hymyillen sisäänpäin.) Nyt et sinä

tiedä enää ollenkaan, pitääkö sinun jäädä vai
lähteä. Eikö se ole hullunkurista?

TARQUINIUS.
Kyllä. — (Tyytymättömänä.) Mutta sinulla, kallis

kälyni, onkin omituinen taito sotkea sekaviksi
kaikkein selvimmät ja yksinkertaisimmat asiat
maailmassa. — (Päättävästi.) Nyt menen minä.

(Aikoo mennä.)

TULLIA
(salaman-nopeasti).

Etl Sinä et liiku paikaltasi!

TARQUINIUS.
Mitä tarkoitat?

TULLIA.
Tarkoitan : — (jäiieen hymyilevänä.) ellei minun si-

sareni siellä ole onnistunut veljeäsi paremmin



110

pidättää kuin minun on sinua täällä pidättää
onnistunut, on mahdollista, että hän on tuossa
tuokiossa jo takaisin kotonaan. — Paras siis,
että varrot täällä häntä.

TARQUINIUS.
Tahdon tavata veljeni, siinä kaikki. Voin var-

toakin. Istuu k i v ipenkiUe Hetken vaitiolo.)

TULLIA
(helähtävällä äänellä).

Sinä rakastat veljeäsi?

TARQUINIUS.
Kysymys Sekin! — (Olkapäitään nykäyttäen.) Etkö

sinä sisartasi?
TULLIA.

Sisarena olen minä häntä aina rakastanut.

TARQUINIUS
(terävästi).

Mutta et minun vaimonani?

TULLIA.
Minä en vastaa sellaisiin kysymyksiin.

TARQUINIUS.
Kuten tahdot. (Vaitiolo)
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TULLIA.
Eikö totta, oli varsin omituinen oikku isältäni

naittaa meidät, molemmat tyttärensä, teille kah-
delle Tarquiniukselle?

TARQUINIUS
(katsoo häneen).

Niinkö? — Minä puolestani en näe siinä mi-
tään omituista.

TULLIA.
Sepä kummaa! — (Mitä merkitsevimmin.) Kuitenkin

oli teidän isänne Tarquinius Priscus hänen edel-
täjänsä valta-istuimella.

TARQUINIUS.
Joku On aina jonkun edeltäjä! (Tarkkaavaisena.)

No niin?
TULLIA

(kuten edellä).

Isäsi edeltäjä oli Ancus Martius. Hänen poi-
kansa surmasivat sinun isäsi!

TARQUINIUS.
Tuossa et mitään uutta minulle kerro. Mutta

miksi noita verisiä asioita juuri nyt mieleesi
muistuttelet?

TULLIA
(jatkaa järkähtämättömänä).

Niin nousi minun isäni Servius Tullius valta-
istuimelle.
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TARQUINIUS.
Entä sitten? Hän ansaitsi sen.

TULLIA.
Mutta miten? — Eikö siten, että isäni Servius

Tullius oli vävy sinun isällesi. Se oli hänen
suurin ansionsa.

TARQUINIUS.
Siinäkin saatat sinä olla aivan oikeassa. Mutta

mitä tarkoitat sinä kaikella tällä puheellasi?

TULLIA
(hymyillen voitollisesti).

Tarkoitan: myöskin minun isäni jälkeen voi
jompikumpi hänen vävyistään kohota valta-
istuimelle.

TARQUINIUS.
En ole tuota asiaa tullut tarkemmin ajatelleeksi.
(Vaikenee välinpitämättömyyttä teeskennellen. TULLIA katsoo

syrjäkarein häneen, nauttien jo edeltäpäin voitostaan.)

TULLIA
(kuin ohimennen.)

Minun isäni on jo vanha mies.

TARQUINIUS.
Jumalat ovat antaneet hänelle pitkän elämän

lahjan.
TULLIA

(tuskin voiden enää itseään pidättää).

Miltei liian pitkän, tarkoitat sinä?
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TARQUINIUS.
Jumalat varjelkoot minua mitään sellaista tar-

koittamastal — (Tekopyhästi.) Servius Tullius on
suuri hallitsija.

TULLIA
(suoraan).

Kuka seuraa häntä valta-istuimelle?
(Vaitiolo. TARQUINIUS SUPERBUS nousee hitaasti ja luo läpi-

tunkevan katseen häneen. TULLIA, kuten edellä, sisällinen, voitollinen
nauru silmissään.)

TARQUINIUS.
Arvattavasti sinun miehesi, Tullia, koska hän

on meistä kahdesta esikoinen.

TULLIA
Hän? — (Hiukan ylenkatseellisesti.) Hän ei näytä

siitä kunniasta paljoakaan välittävän.

TARQUINIUS.
Veljeni on viisas. Hän ei tahdo tulla sala-

murhatuksi.
TULLIA.

Hän on pelkuri!

TARQUINIUS.
Vaara väijyy kuningasten kantapäillä. — (Muut-

taen säveltä ja ikäänkuin tahtoen pakottaa Tullian lausumaan julki

koko ajatuksensa.) Veljeni sopiikin mielestäni parem-
min yksityis-elämään.

8
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TULLIA.

Sinäpä sen sanoit, Tarquinius Superbusl
(Katsovat loistavin silmin toisiaan.)

TARQUINIUS
(kuten edellä).

Samoin kuin minäkin muuten. Isämme kuo-
lema on ollut meille siinä suhteessa varoittava
esimerkki.

(Lyhyt vaitiolo. Heidän silmäteränsä eivät siirry toisistaan. Päivä
paahtaa pilvettömän taivaan laelta, suihkulähde solisee. Vallitsee
muuten kuoleman-hiljaisuus.)

TULLIA,
(kätensä kohottaen).

Sinun isäsi oli suuri hallitsija!

TARQUINIUS.
Niin. Kaiketi hänet juuri siksi surmattiinkin.

TULLIA.
Servius Tullius asuu nyt hänen palatsissaan.

TARQUINIUS.
Luonnollisesti. Palatinum on Rooman kunin-

gasten vanha asuinsija.

TULLIA
(aina kiihkeämmässä tempossa).

Sinun isäsi kävi voitollisia sotaretkiä ja sai
aikaan monta mahtavaa rakennusta ja temppeliä.
Mitä on Servius Tullius tehnyt?
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TARQUINIUS.
Hän on ollut viisas järjestäjä.

TULLIA.
Ihailetko sinäkin hänen viisauttaan?

TARQUINIUS.
Joskus, kun kuulen suurten intohimojen hu-

minan korvissani. Tahtoisin silloin olla hänen
kaltaisensa.

TULLIA

Jumalille kiitos, et Ole Sitä. (Vaitiolo. Vaihtaen

säveltä.) Sanotaan sinua ylpeäksi, Tarquinius.

TARQUINIUS.
Olenkin ylpeä. Siksi Rooman roskaväki niin

vihaakin minua.
TULLIA

(sisälliselläriemulla).

Sinä et välitä heidän vihastaan?

TARQUINIUS.
En. Siinä suhteessa olen minä isäni poika.
(Seisoo uljaana, pää pystyssä, katsoen Tulliaa suoraan silmä-

terään. Lyhyt vaitiolo.)

TULLIA.
Sinun isäsi työ jäi kesken-eräiseksi.

TARQUINIUS.
Jäi.
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TULLIA.
Capitolium vartoo vielä koristajaansa. Vielä

ovat monet uljaat templinharjat pystyttämättä,
vielä myös monet Rooman viholliset voittamatta.

TARQUINIUS.
Niin. — (Salaisella katkeruudella.) Servius Tulliuk-

sella ei ole ollut aikaa siihen.

TULLIA
(ärsyttävästi).

Hänellä on ollut muuta, tärkeämpää teke-
mistä, tarkoitat sinä?

TARQUINIUS.
Mahdollista kyllä. Hän on Rooman muureilla

ympäröinyt.
TULLIA

(kuten edellä).

Kansa rakastaa häntä, eikö totta?

TARQUINIUS.
Minä luulen niin.

TULLIA
Sinun isääsi he sen sijaan kiroavat!

TARQUINIUS
(väkinäisesti).

Servius Tullius on hallitsija kansan mielen
mukaan.

(Voi tuskin hillitä enää itseään sisällisessä vihassaan ja katke-
ruudessaan. Kääntyy poispäin. Vaitiolo.)
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TULLIA.

Sinun ei tee mielesi jatkaa isäsi työtä?

TARQUINIUS
(leimahtavin silmin).

Minun? — Minulla ei ole siihen mitään tilai-
suutta.

TULLIA.
Hanki siis tilaisuus itsellesi, ole kuningas!

TARQUINIUS
(tukahtuneella äänellä).

Servius Tullius elää vielä.

TULLIA.
Hän? Hän voi millä hetkellä hyvänsä kuolla.

TARQUINIUS
(kuten edellä).

Silloin seuraa veljeni häntä valta-istuimelle.
TULLIA.

Myöskin sinun veljesi voi kuolla.

TARQUINIUS.
En ole ikuinen minäkään.

TULLIA
(selittämättömällä ilmeellä).

Takaan: et kuole ennen häntä.

TARQUINIUS.
Sanotko niin?
(Yrittää tarttua hänen käteensä, pidättää vielä kerran itsensä.

TULLIA katsoo kiiluvin silmäterin häneen.)
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TULLIA.
Sanon. — (Ärsyttävästi.) Mutta sinun veljesi olisi

hallitsija kansan mielen mukaan!

TARQUINIUS.
Plebeijit pitävät hänestä.

TULLIA.
Mutta patriisit? Mutta Rooman ylimykset?

Ne pitävät sinusta?

TARQUINIUS.
Minä en tiedä. Mutta minä luulen, että mi-

nulla on monta hyvää ystävää heidän joukossaan.
(Katsovat toisiinsa, ymmärtävät. Painostava vaitiolo. Päivä

paahtaa, suihkulähde solisee. TARQUINIUS on sisällisestä jännityk-
sestä tukahtumaisillaan.)

TULLIA
(äkisti).

Sitä olen minä aina aavistanut!

TARQUINIUS.
Mitä olet sinä aavistanut?

TULLIA.
Että sinusta tulisi hallitsija minun mieleni

mukaani (Lyhyt vaitiolo.)

TARQUINIUS.
Täällä on kovin hiljaista.
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TULLIA.
Niin. Minä olen lähettänyt pois orjat.

(Lyhyt vaitiolo.)
TARQUINIUS.

Veljeni viipyy kauan poissa.

TULLIA
(hiljaa hymyillen).

Eikö totta: hän olisi vain häirinnyt meidän
toverillista yhdessä-oloamme.

TARQUINIUS.
Saatat olla siinä oikeassa. — (Äkkiä.) Rakas

Tullia!
TULLIA.

Me kaksi olemme luodut toisillemme.
(Syleilevät.)

TARQUINIUS.
Mutta hän voi millä hetkellä hyvänsä palata.

TULLIA.

Hän ei palaja enää milloinkaan.

TARQUINIUS
(säpsähtäen).

Kuinka? Mitä tarkoitat?

TULLIA.
Katsoi — Hän ei ole ollenkaan lähtenyt kotoa

pois.
(Siirtyy ensi kerran koko näytöksen aikana kynnykseltä. TAR-

QUINIUS menee sisälle, viipyy kauan poissa ja palajaa vihdoin ta-
kaisin hiljaisena, hahmo muuttuneena, käsivarret ristissä rinnan yli
Mittailee kauan pitkin katsein häntä.)
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TARQUINIUS.
Miksi tapoit hänet?

TULLIA.

Hän ei sopinut minulle. Eikä hän sitäpaitsi
ollut syntynyt Rooman kuninkaaksi.

TARQUINIUS.
Nyt pelkään sinua.

TULLIA
(iskevästi).

Et, vaan sinä ihailet ja ihmettelet minua, sillä
tuon saman olisit sinä jo aikoja ennen tehnyt
mielelläsi.

TARQUINIUS.
Minulla ei olisi ikinä ollut voimaa siihen.

TULLIA.

Sentään sitäkin kohta kysytään.

TARQUINIUS.
Nyt en minä tahdo enää kuulla sinua.
(Menee vitkalleen vasemmalle, nojaa puunrunkoon ja peittää vih-

doin kasvonsa vaipallaan. Pitkä vaitiolo. TULLIA hiipii hiljaa hä-
nen vierelleen.)

TULLIA
(hiljaa).

Tarquinius Superbus: rakastatko minua?

TARQUINIUS.
Tiedät, että teen sen, Tullia.
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TULLIA.
Mutta minun sisareni erottaa meitä? Hän sei-

soo meidän välillämme?

TARQUINIUS
(tuskin kuuluvasti).

Niin.
TULLIA

Myöskin sinun veljesi seisoi meidän välil-
lämme. Nyt häntä ei ole enää!

TARQUINIUS
(tuskallisesti).

Mitä vaadit minulta?

TULLIA.
Että tapat ennen ensi yötä hänet.

TARQUINIUS.
Mutta isäsi? Mitä sanoo sinun isäsi?

TULLIA
(ratkaisevasti).

Oletko sinä syntynyt kuninkaaksi?

TARQUINIUS.
Kansa pitää hänestä.

TULLIA.
Sinulla ovat Rooman patriisit puolellasi. —

(Kiihkeästi.) Juuri nyt on otollinen hetki. Toimi siis!
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TARQUINIUS.
Emmekö voi lykätä sitä tuonnemmaksi?

TULLIA.
Emme. — Rahvas on elonkorjuussa Rooman

muurien ulkopuolella ja vain ylhäisö jäänyt jälelle
kaupunkiin. Senaatti kokoontuu huomenna .. .

TARQUINIUS.
Se on totta!

(Paljastaa jälleen kasvonsa. Lyhyt vaitiolo).

TULLIA.

Tarquinius: huomenna menet sinä kuninkaal-
lisessa puvussa Curiaan.

TARQUINIUS
(miettien).

Mutta jos he ajavat maanpakoon minut?

TULLIA.
Sinulla on ystäviä senaattorien keskuudessa.

Muut tyrmistyvät ja pelkäävät henkeään.

TARQUINIUS.
Mutta kuningas? Mitä sanoo kuningas?

TULLIA.
Sinä olet kuningasl

TARQUINIUS.
Mutta .

. .
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TULLIA
(hymyillen).

Ei mitään mutta enää. — (Vaientaa hänen suunsa

suudelmalla. Kuiskaten:) Ensi yönä olen minä sinun
kuningattaresi. (Syleilevät.)

ESIRIPPU.



TOINEN NÄYTÖS.

Curian edusta. Oikealla Forum Romanum, vasemmalla Capito-
lium. Ovi perältä, johtava matalalle podiumille. Siitä portaat etu-
alalle, jota paksujen pilarien välinen ristikko rajoittaa.

COLLATINUS syöksyy nopeasti ulos perältä. BRUTUS heti hä-
nen jälessään.

COLLATINUS.

Tuossa en minä tahdo olla mukana. Poisl

BRUTUS.

Aiotko poistua kesken juhlapitoja?

COLLATINUS.
Kautta taivaan, tuo ei ollut häneltä oikein ! Hän

loukkaa vanhaa kuningasta.

BRUTUS
(nokkelasti).

Uusi loukkaa aina vanhaa ja ravistunutta. —

Ja sitäpaitsi: miksi ei meillä voisi olla kahta ku-
ningasta? Toinen uusi, toinen vanha.

COLLATINUS.
Sinulta ei saa koskaan järjen sanaa! — Mutta

missä viipyy kuningas?
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BRUTUS.
Kumpaa tarkoitat sinä?

COLLATINUS
(äkeästi).

En Tarquiniusta! — Totta tosiaan, tätä pitäisi
tuon kunnon vanhuksen olla näkemässä?

BRUTUS.
Servius Tulliusta siis? — Hän on elonkor-

juussa kaiken kansansa keralla, kuten sopii maan
isälle, joka on väsynyt valtiotoimiin.

COLLATINUS.
Vahinko! Ikuinen vahinko!

BRUTUS.
Mikä vahinko? Hän korjaa siellä, Tarquinius

Superbus täällä. — Sinä näet: me tarvitsemme
välttämättömästi kaksi kuningasta.

COLLATINUS.
Hiljaa! Nyt ei ole leikinlaskun aika. — (Kuin

itsekseen.) Lienee paras, että riennän vastaan hä-
nelle ja koetan pyytää häntä tyynenä pysymään.
Sillä muuten vuotaa tässä verta.

BRUTUS
(viheltäen).

Verta? Sitä vuotaa kuin viiniä tähän maail-
man-aikaan. — Etkö ole kuullut, että Tarquinius
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Superbuksen veli on langennut miekkaansa ja
löydetty verilätäköstä kotinsa kynnykseltä?

COLLATINUS.
Hassutusta! Näin vielä eilen aamulla tuiki-

terveenä hänet.
BRUTUS.

Tämä kuuluu eilen keskipäivän aikaan tapah-
tuneen. — Ja hänen vaimonsa, vanhempi Tullia,
on liukahtanut omissa portaissaan ja halkaissut
takaraivonsa.

COLLATINUS.
Mitä sanot? Milloin?

BRUTUS
(järkähtämättömällä tyyneydellä).

Tuo kuuluu eilen iltapäivällä tapahtuneen. —

Tarquinius parka! Hänellä ei todellakaan ole viime
vuorokauden kuluessa ollut suurta iloa suvustaan.

COLLATINUS.
Tuosta kaikesta en minä ole mitään kuullut.

BRUTUS.
Siitä näet, mikä etu on liikkua vähän koti-

nurkkien ulkopuolellakin, kaduilla ja kujilla, ku-
ten minä esimerkiksi, vaikka sinä puolestasi olet
aina sitä pelkäksi tyhjäntoimittamiseksi nimittä-
nyt. Siellä saa kuulla yhtä ja toista, josta herrat
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senaattorit ja valtiomiehet eivät tiedä niin hölyn-
pölyäkään.

COLLATINUS.
Se on tyhjäntoimittamista! Mutta lieneekö jo-

takin perää omassa hölynpölyssäsi?

BRUTUS
(ylemmyydellä).

Kaikki on, kuten kerroin, tapahtunut. — Ar-
vostella asioita ei minulle kuulu eikä minun järki-
vähäni siihen riittäisikään. Mutta onkia tietooni
niitä .

. . toivon, ettet siinä suhteessa ole tavan-
nut mestariani.

COLLATINUS.
Olet oikeassa. — (Vaipuu syviin ajatuksiin.) Mikä tur-

man päiväl
BRUTUS.

Niin, ajatelepas, mikä onnettomuusl Langeta
omaan miekkaansa . .

.

COLLATINUS.
Brutus! Tuo kuulostaa mielestäni varsin omi-

tuiselta.
BRUTUS.

Entä sitten tuo toinen tapaus: jos joku muu,
tavallinen ihminen, olisi kaatunut portaissa, olisi
hän kenties nyrjäyttänyt jalkansatahi saanut aimo
kuhmun kulmaluuhunsa. Mutta tältä: kallo halki
ja henki kankaalle hetil — Eikö se ole mus-
tan murheellista?
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COLLATINUS
(kuin itsekseen).

Ja hän tulee tänään kuninkaallisessa puvussa
curiaan! — Brutus! Kautta taivaan, se mitä
kerrot, on omiaan saattamaan minut outoihin
ajatuksiin.

BRUTUS.
Minun heikon aivokoppani taas ovat nämä

tiheät kohtalon-iskut kokonaan myllertäneet. —

Ajattelepas: kadottaa samana päivänä sekä vel-
jensä että puolisonsa!

COLLATINUS
(matalalla äänellä).

Jospa se vaan olisi siinä . .
.

BRUTUS.
Niin. (Nopeasti samaan ääneen tarttuen.) JoS hän

vielä tänään appensa kadottaa, ei hänelle jää
enää muuta lohdutusta kuin kaunis kälynsä ja
kuningas-arvo. — Tarquinius parka! Hänen
asiansa ovat todellakin hullusti.

(Lyhyt vaitiolo.)

COLLATINUS
(äkisti).

Brutus! Tässä on olemassa salaliitto.

BRUTUS.
Korkeat jumalat näyttävät tehneen salaliiton

keskenään hänen heimonsa perinpohjin tuho-
takseen 1
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COLLATINUS.
Etkö usko: myös vanhan kuninkaan henki

on vaarassa? Muuten ei Tarquinius Superbus
ikinä olisi uskaltanut tulla tuossa asussa senaa-
tin eteen.

BRUTUS.

Kaikkien henki on vaarassa, jotka tavalla
tahi toisella nyt seisovat liian liki Tarquiniusta.
— Ail

(On tullut niin lähelle, että on koskettanut häneen ja pakenee
nyt koomillisella pelolla näyttämön toiselle puolen. COLLATINUS
katsoo kummastuneena häneen.)

COLLATINUS.
Mitä? Taasko ilveilijätemppuja? — Miksi

irvistät niin omituisesti?

BRUTUS.

Unohdin aivan, että olet itsekin hänen suku-
laisensa.

COLLATINUS.
Se olen, ja jos hänestä todella tulee kunin-

gas, pitäisi minun sellaisena oikeastaan iloita
hänen onnestaan. Mutta minä en soisi hänen
tulevan kuninkaaksi tällä tavoin. — (Äkkiä, viitaten

oikealle.) Tuossa hän on.

BRUTUS.
Kuka? Servius Tullius, näen minä. — Nyt

saadaan hauskaa!
9

Ai!
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COLLATINUS.
Minne menet?

BRUTUS.
Takaisin sisälle luonnollisesti. Onpa huvit-

tavaa nähdä, kuinka nuo kaksi mahtuvat samalle
tuolille istumaan. — Tuletko?

COLLATINUS.
En. Minä pelkään tätä yhteentörmäystä.

Servius Tullius on vielä kiivas ukko ijästään
huolimatta eikä arvattavasti anna temmata val-
taa noin vaan ilman muuta käsistään.

BRUTUS.
Se on jo temmattu. Senaatti on vaitiolol-

laan hyväksynyt uuden kuninkuuden.

COLLATINUS
(vakavasti).

Brutus! Tämä päivä päättyy verisesti.

BRUTUS.
Sitä parempi! Hahhah, tämähän on haus-

kempaa kuin juhlanäytäntö Circus Maximuk-
s e s s a.

(Menee nauraen perälle. SERVIUS TULLIUS syöksyy oikealta,
paljastettu miekka kädessään, vaippa epäjärjestyksessä ja harmaat
hapset tuulessa liehuvina. COLLATINUS käy vastaan hänelle.)

COLLATINUS.
Terve!
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SERVIUS TULLIUS
(läähättäen).

Kuka olet? — Ah, Tarquinius Collatinus!
Oletko nähnyt sukulaistasi? Häntä, tarkoitan,
jota Superbukseksi nimitetään?

COLLATINUS.
Hän on tuolla sisällä.

SERVIUS TULLIUS.

Se on totta siis? Ja hän istuu kuninkaalli-
sella istuimella, tuo rakas vävyni? — Pois!
Minä lävistän hänet tällä miekallani.

COLLATINUS
(asettuen hänen tielleen).

Yksi sana!

SERVIUS TULLIUS.
Se konnien päämies! — Mitä? Miksi tahdot

minua pidättää? — Ahaa, myöskin sinä olet
Tarquinius! Te olette kaikki tehneet salaliiton
keskenänne.

(Aikoo perälle. COLLATINUS kokee pidättää häntä.)

COLLATINUS.
Seis!

SERVIUS TULLIUS.

Mitä tahdot minusta?
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COLLATINUS.
Jos henkesi on kallis sinulle, varoitan sinua

nyt tuossa mielentilassa curiaan menemästä.

SERVIUS TULLIUS
(suuttuen).

Sinä varoitat minua? — Häh? Tässä mie-
lentilassa? Olenko minä hullu siis, joka kaipaa
hoitajaa? Enkö minä ole kuningas enää?

COLLATINUS.
Sitten, jälestäpäin selitän sinulle käytökseni.

Nyt: tyynny ennen kaikkea, sillä muuten pel-
kään pahoin pian jääväni ainoaksi, joka vielä
kuninkuutesi tunnustaa.

SERVIUS TULLIUS.
Kuinka? — Pois, tahi kautta taivaan, opetan

sinulle alammaisuuden ensi käskyn.

COLLATINUS.
Salli minun puhua sinulle . . .!

SERVIUS TULLIUS
(hätyyttäen häntä miekallaan).

Miekkas maalle, ellet tahdo tulla tapetuksi
kuin uhriteuras!

COLLATINUS.
Sinä olet hullu!
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SERVIUS TULLIUS.

Ja sinä . . . Tarquinius! — Nyt kuolet sinä.
(Tahtoo lävistää hänet miekallaan. Taistelevat. COLLATINUS

lyö miekan hänen kädestään, TARQUINIUS SUPERBUS ilmestyy
kuninkaallisessa puvussa curian kynnykselle.)

TARQUINIUS.
Kuka rikkoo rauhan curian edustalla?

SERVIUS TULLIUS.
Ah!
(On vaipunut kokoon miekkansa kadotettuaan, kimpoaa jälleen

ylös ja tahtoo syöksyä podiumilie. COLLATINUS estää häntä siitä.
TARQUINIUS SUPERBUS katsoo ylpeästi heihin.)

COLLATINUS
(Servius Tulliukselle).

Vielä viimeisen kerran pyydän minä sinua ...

SERVIUS TULLIUS.
Tuossa hän on! Minä revin elävältä hänet.

TARQUINIUS.
Keitä olette? Miksi taistelette keskenänne?

Ettekö tiedä, että senaatti kokoontuu, ja että
paikka, jolla seisotte, vaatii ehdotonta hiljai-
suutta?

COLLATINUS
(Servius Tulliukselle).

Kuuletko? Hän ei ole meitä tuntevinaan!

SERVIUS TULLIUS.
Puhutellaanko minua näin?
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COLLATINUS.
Poistu siis! Sinä näet, että voimattomalla

vihallasi tässä tilaisuudessa vain pahennat asiaasi.

SERVIUS TULLIUS.
Irroita kirottu kätesi minUStal — (Puiden nyrk-

kiään Tarquiniukseiie.) Tunnen Rooman lait ja asetuk-
set paremmin kuin sinä, vallan-anastaja l

TARQUINIUS
(tyynesti).

Et näy tuntevan niitä. — Sinä siellä, miekka
paljastettu kädessäsi! Kuka olet? Miksi pitelet
tuota miestä? — Vastaa! Etkö näe, ketä pu-
huttelet?

COLLATINUS.
Tarquinius Collatinus olen. Puhun Tarqui-

nius Superbukselle.

TARQUINIUS.
Puhut Rooman kuninkaalle.

SERVIUS TULLIUS
(ärjäisten).

Rooman kuningas olen minä!

TARQUINIUS.
Käytöksesi ei todista sitä. — Mikä lieneekin

kiista teidän välillänne, nyt käsken minä senaa-
tin ja Rooman kansan nimessä teitä molempia
täältä poistumaan.
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SERVIUS TULLIUS.
Kuinka? — (Vihan vimmoissaan.) Käsketkö sinä

minua?
TARQUINIUS.

Toivoin, että olisit tehnyt sen käskemättä.

SERVIUS TULLIUS
(itseään osoittaen).

Minä?
TARQUINIUS.

Niin. Mutta harmaat hapset eivät ole aina
viisaan mielen merkki.

SERVIUS TULLIUS.

Ennen sinä poistut tältä paikalta kuin minä.

TARQUINIUS
(levollisesti).

Sepähän nähdään.

SERVIUS TULLIUS.
Miesl Sinä saatat minut pois suunniltani. —

Senaatti päättäköön meidän välillämme.

TARQUINIUS.
Se on jo päättänyt. Minä olen nyt Rooman

kuningas.
SERVIUS TULLIUS.

Kansa ei ikinä vahvista sinun vaaliasi!
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TARQUINIUS.
Se jääköön Rooman kansan asiaksi. — Mutta

nyt: poistutko tahi tahdot ennemmin, että kut-
sun liktorit tänne?

SERVIUS TULLIUS.
Aahl

COLLATINUS.
Heimomme nimessä!

TARQUINIUS
(pelottavalla tyyneydellä).

Hiljaa! Tämä ei ole mikään perheriita.

SERVIUS TULLIUS.

Ei, me kaksi ratkaisemme sen.
(Syöksyy podiumilie käyden käsiksi Tarquiniukseen.)

TARQUINIUS.
Hätätilassa voin itsekin suorittaa liktorin toi-

men.
(Heittää alas portaita hänet. SERVIUS TULLIUS kaatuu ras-

kaasti ja jää virumaan näyttämön oikealle puolen. COLLATINUS
rientää hänen luokseen.)

COLLATINUS.

Kuningas kuolee!

TARQUINIUS
(hitaasti).

Taisin koskea liian kovasti ukkorähjään. Tar-
koitukseni ei ollut tappaa häntä.
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COLLATINUS.
Hän on taintunut, veri tihkuu hänen ohi-

mostaan. — Tule ja auta häntä!

TARQUINIUS.
Itse syyttäköön hän itseään. — (Ankarasti.) Hän

maatkoon siinä. Kiellän kenenkään Rooman
kansalaisen häntä auttamasta.

COLLATINUS.

Suonet anteeksi, ellen nyt tottele käskyäsi.
— Apua! Apual

TARQUINIUS.
Onneton! Etkö opi mitään hänen kohta-

lostaan?
COLLATINUS

(hänestä välittämättä).

Ei kuulu ketään tulevaksi. — Tästä on sana
kansalle saatettava. Minun täytyy itseni mennä
heitä etsimään.

TARQUINIUS.
Niin totta kuin nimesi on Tarquinius . . .1

COLLATINUS.
Juuri siksi. — Toivon, ettei sinua koskaan

kuninkaana täten kohdeltaisi.
(Rientää oikealle. TARQUINIUS SUPERBUS tulee hitaasti ala-

näyttämölle, katsoo kauan maassa makaavaa, vavahtaa ja luo aran
katseen ympärilleen. — TULLIA saapuu nopeasti, kasvot riemusta
säteilevinä, vasemmalta.)
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TULLIA.
Minun kuninkaani ja minun hallitsijani 1

TARQUINIUS
(väistäen hänen syleilyään).

Hiljaa! St!
TULLIA.

Tulen juuri Capitoliumilta. Siellä sanottiin
senaatin kokouksen jo alkaneeksi.

TARQUINIUS.
Se On alkanut. (Puhuu Tullialle, silmä yhä maassa

makaavaan kiintyneenä.) Senaattorit istuvat juuri si-
sällä.

TULLIA.

Ja sinä olet ollut siellä?

TARQUINIUS.
Olen.

TULLIA.
Tuossa puvussasi?

TARQUINIUS.
Niin.

TULLIA.

Ja sinä olet istunut kuninkaan paikalla? Ja
sinä olet johtanut keskustelua? — Noh? Mitä
he ovat sanoneet?

TARQUINIUS.
He ovat vaieten sallineet sen tapahtuvan.
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TULLIA
(riemuiten).

Katsopas! Sinä ole t Rooman kuningas! Sinä
olet minun kuninkaani!

(Tahtoo jälleen syöksyä hänen syliinsä. TARQUINIUS torjuu
hänet luotaan kauhistuneena. SERVIUS TULLIUS liikahtaa ja pääs-
tää hiljaisen valituksen. TULLIA ei vieläkään huomaa häntä.)

TARQUINIUS.
Hiljaa! •

TULLIA.
Miksi! — Olethan sinä Rooman kuningasl

Onhan meidän tuumamme nyt onnistunut.

TARQUINIUS.
On, mutta kuitenkin . .

.

TULLIA
(hämmästyneenä).

Mutta kuitenkaan sinä et tahdo syleillä mi-
nua? Miksi et?

TARQUINIUS.
Mielestäni .

. . sinun ilosi ei ole tässä . . . pai-
kallaan. (Kääntyy poispäin. Vaitiolo.)

TULLIA.
Mikä vaivaa sinua?

TARQUINIUS.
Ei mikään. ... ... . ,(Vaitiolo.)
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TULLIA
(äkkiä epäilevästi).

Elääkö sisareni?

TARQUINIUS.
Ei.

TULLIA.
Sinä surmasit hänet?

TARQUINIUS
(hiljaa).

Tein sen sinun tähtesi, Tullia.

TULLIA.
Sitten minä en voi ollenkaan sinua ymmär-

tää. — (Hyväillen.) Miksi murehdit siis?
(Painautuu kiinni häneen. TARQUINIUS tarttuu hänen käsiinsä

ja katsoo kauan silmiin häntä.)

TARQUINIUS.
Etkö sinä sure sisaresi kuolemaa?

TULLIA
(kummastuneena).

Enl Olenhan itse tahtonut sitä.

TARQUINIUS.
Mutta nyt, kun kuulet kuolleeksi hänet? Etkö

sääli häntä?
TULLIA.

En. — (Vaikenee, arastuu ja katsoo Tarquiniukseen. Toi-

sella, epävarmalla äänellä.) Suretko sinä veljeäsi?
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TARQUINIUS
(hitaasti, päätään pudistaen).

Oikeastaan: en.

TULLIA.
No niin?

TARQUINIUS.
Entä jos isäsi olisi kuollut? Etkö häntä

surisi?
TULLIA
(hymyillen).

Olethan sinä minulla.
(Painautuu likemmä häneen.)

TARQUINIUS.
Tullia: nyt kauhistaa sinun rakkautesi minua.

TULLIA
Miksi? — (Äkkiä, äänellä ohuella kuin tikarinkärki.) Etkö

enää rakasta minua? Etkö enää rakastaa minua
tultuasi kuninkaaksi?

TARQUINIUS.
Tiedät, että teen sen, Tullia. — Jos tahtoi-

sinkin, en voisi olla sinua rakastamatta.

TULLIA
(pakanallisella riemulla.)

Siispä olet sinä minun omani!
(Lyö käsivartensa hänen kaulaansa, syleilee ja suutelee tulisesti

häntä. TARQUINIUS vastaa huumautuneena hänen suudelmiinsa.
— SERVIUS TULLIUS voihkii äänekkäästi.)
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TARQUINIUS.
™"J aal (Irtautuu äkisti hänestä.)

TULLIA.
Miksi? Mikä sinun on?

TARQUINIUS
(kuiskaten).

Etkö kuullut?
TULLIA.

Mitä?
TARQUINIUS.

Häntä, kuolevata!
(Pakenee näyttämön toiselle puolen.)

TULLIA.
Kuulet kummituksia. — (Nauraa.) Miksi pake-

net? Luulisi kostotarten sinua ahdistavan.

TARQUINIUS
(tukahtuneella äänellä).

Kenties he tekevätkin sen. — Heitä on liian
monta, näetkös.

TULLIA.
Keitä? Kostottaria?

TARQUINIUS.
Vainajia. Heitä on mennyt liian monta ma-

nalle. Nyt syyttävät he minua siellä.
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TULLIA.
Kiitä onneasi, että he ovat vainajia! Muuten

et sinä olisi Rooman kuningas.

TARQUINIUS.
Vaatii tottumusta, näen ma, tulla murhamie-

heksi.
TULLIA.

Vaatii tottumusta tulla kuninkaaksi. — Yksi
murhe on minulla vielä: isäni! Oletko tavannut
hänet?

TARQUINIUS
(vaikeasti).

Olen.
TULLIA

Onko hän tuolla sisällä? Mitä hän sanoi siis? —

(Painokkaasti.) Onko kaikki siis teidän kahden välillä
nyt suoritettu?

TARQUINIUS.
Minä . . . luulen . . . niin.

TULLIA.
Hän luopuu siis hyvällä kuninkuudestaan?

Hän alistuu sinun alammaiseksesi?

TARQUINIUS.
Tuskin.

TULLIA
(riehahtaen).

Kuinka? — Toivon, että sinä et väistynyt?
Toivon, että pidit puoliasi?
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TARQUINIUS.
Pidin.

TULLIA.
Sitä odotin sinulta. — (Tyynemmin.) Kaikissa ta-

pauksissa on sinun voittosi aina epävarma niin
kauan kuin hän elää.

TARQUINIUS.
Minä tiedän.

TULLIA
(uhkaavasti).

Siispä tiedät työsi. — Missä hän on? Jäikö
teidän riitanne ratkaisematta?

TARQUINIUS.
Luulen, että se on jo lopussa. (Kuiskaten.) Etkö

kuule? Hän kutsuu sinua.

SERVIUS TULLIUS
(heikolla äänellä).

Tullia!
TULLIA.

Todellakin: kuulin jonkun nimeäni mainit-
sevan. — (Kääntyy ja huomaa nyt vasta vanhuksen.) Isäni 1
Hän elää vielä?

TARQUINIUS.
Niin, hän tahtoi temmata minulta kuninkuu-

den . .
.

TULLIA.
Ja sinä?
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TARQUINIUS.
... Minä heitin hänet alas portahia. Siinä

hän lepää nyt.
TULLIA
(nopeasti).

Näkikö kukaan sinun tekoasi?

TARQUINIUS.
Vain Collatinus, sukulaiseni. — (Vaikeasti.) Hän-

kin kauhistui sitä.
TULLIA.

Hän? Ja kuka muu? — Jo tänne tullessani
näin kansaa joka taholta virtailevan kaupunkiin.
Jos hän tuosta vielä virkoaa ja ehtii koota ystä-
vänsä, on sinun kuninkuutesi loppunut samassa
kuin se on alkanutkin.

TARQUINIUS.
Mitä vaadit minulta?

TULLIA.
Tekosi täyttämään. — Ellei sinulla ole siihen

voimaa . .
.

TARQUINIUS
(säpsähtäen).

Ei, ei! Heitä on liian monta. Älä vaadi mi-
nulta mahdottomia!

TULLIA.
Kuningas Tarquinius Superbus: kavahda, etten

katso alas sinuun 1
10
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TARQUINIUS.
Hän on isäsi!

TULLIA.
Pistä miekallasi! — (Äänten sorinaa oikealla.) Etkö

kuule? Kansa kokoontuu. Tori on jo täynnä
väkeä. He tulevat tännepäin. — Nyt taikka ei
milloinkaan!

(On tarttunut Tarquiniuksen käsivarteen ja vetää häntä vanhuk-
seen päin. TARQUINIUS tekee päättävän liikkeen, kalpa kohoaa
hänen kädessään. SERVIUS TULLIUS nousee viimeisillä voimillaan
kyynärpäänsä varaan jakutsuu heikolla, valittavalla äänellä tytärtään.)

SERVIUS TULLIUS.

Tullia 1 Minun rakas tyttäreni!

TARQUINIUS.
Ah!
(Horjahtaa, miekka putoaa hänen kädestään. BRUTUS on edel-

lisen aikana ilmestynyt curian kynnykselle ja seuraa jännitettynä
kohtausta. — Äänten sorina kasvaa oikealta.)

TULLIA
(raivostuneena).

Raukka!
(Tempaa miekan ja syöksee sen isänsä sydämeen. SERVIUS

TULLIUS kuolee. BRUTUS puhkeaa voimakkaisiin kättentaputuksiin.)

BRUTUS.
Hyvä, hyvä! Oikein pistetty, gladiaattori! Suo-

raan sydämeen!

TARQUINIUS.
Kuka puhuu?
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TULLIA.
Oh, se on vaan tuo vähämielinen! — Tule!

Menkäämme! Kansanjoukko vyöryy tännepäin.

TARQUINIUS.
Minne?

TULLIA.

Heitä vastaan-ottamaan. Rooma tahtoo nähdä
kuninkaansa. — (Ojentaa kätensä häneiie.) Tule!

TARQUINIUS
(kauhistuen).

Hänen ylitseen? En ikinä 1

BRUTUS.
Hyvä, hyväl Oikein näytelty, näyttelijä!

(Taputtaa vimmatusti käsiään.)

TULLIA.
Tule!
(Astuvat käsi kädessä Servius Tulliuksen ruumiin ylitse. Äänten

sorina oikealla on kasvanut myrskyksi.)

ESIRIPPU.



KOLMAS NÄYTÖS.

Huone Tarquiniusten palatsissa Palatinumilla. Tyyli: etruskilai-
nen. Parrukatto, puupylväät; seinät fantastisilla maalauksilla koriste-
tut. Perällä avoin, poikittain kulkeva pilarikäytävä, josta portaat
alas Rooman torille. Taustassa laakso ja sen takana kukkula, jonka
rinteellä palanen vanhaa etruskilaista asutusta.

TULLIA tulee vasemmalta aikoen poikki näyttämön. SEXTUS,
perältä, kiirehtii nopein askelin portaita ja syöksyy äitiään syleile-
mään.

SEXTUS.
Äiti! Äiti!

TULLIA.
Sextus! Poikani! — Sinä olet palannut siis?

SEXTUS.
Niin, äiti, täSSä minä Olen. — (Vallattomalla rie-

mulla.) Ja nyt minä olen Rooman kuningas!

TULLIA
(säpsähtäen).

Mitä puhut?
SEXTUS.

Niin, äiti, tiedäpäs: minä en kysynytkään
Delphoin Apollolta ainoastaan isäni kohtaloa.

TULLIA.
Mitä siis?
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SEXTUS.
Tahdoin samalla hiukan omaanikin tutkistella.

— (Vallattomasti.) Nyt nähdään, paljonko on perää
Delphoin suuren Apollon lauselmissa!

TULLIA.
Poikani! Pilkkaatko jumalia?

SEXTUS
(nauraen).

Mieleni tekee joskus vain vähän härnätä heitä.
— Mutta jos he kerrankin, ihmeeksi edes, puhu-
vat totta, silloin pitäisi minusta ennen pitkää
tulla Rooman kuningas!

TULLIA.
Sinusta?

SEXTUS.
Tein tämän kysymyssen oraakelille: kuka on

Tarquinius Superbuksen jälkeen oleva Rooman
hallitsija?

TULLIA
(jännitettynä).

Niin. Ja Pythia vastasi?

SEXTUS.
Näin: „Hän,joka matkalta palattuaan

ensin ehtii syleilemään äitiään."

TULLIA
Ah!
(Painaa kädellä sydäntään tuskin enää voiden hillitä iloaan.)
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SEXTUS.
Kas niin, ja nyt minä olen palannut tältä

matkalta ja nyt minä olen ensin ehtinyt syleile-
mään äitiäni. — (ilakoiden.) Ja nyt minusta tulee
Rooman kuningas!

TULLIA
(hillityllä äänellä).

Minä toivoisin sitä mielelläni. — (Vaitiolo.)
Mutta sinun seuralaisesi? Ehkäpä joku heistä
on jo ennen sinua ennättänyt Phoibos Apollon
asettaman ehdon täyttämään?

SEXTUS.
Mitä vielä! He tulevat kaukana jälestäpäin.

Sitäpaitsi selittävät he koko lauselman toisella
tapaa.

TULLIA.
Toisella?

SEXTUS
(nauraa).

Brutus esimerkiksi. Et voi uskoa, kuinka
hassu hän on.

TULLIA.
Brutus?

SEXTUS.
Päätä häneltä on aina puuttunut. Mutta nyt

näyttää siltä kuin hän olisi viimeisenkin järkensä
kipinän kadottanut.
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TULLIA
(kärsimättömästi).

Mitä hänestä?
SEXTUS.

Minä en ymmärrä todellakaan, kuinka kauan
Rooman ritaristo voi pitää tuota miestä johta-
janaan! Voitko sinä sen minulle selittää, äiti?

TULLIA
(ylenkatseellisesti).

Jotkut, arvattavasti vieläkin tuhmemmat mie-
het ovat löytävinään jotakin neroa hänestä.

SEXTUS.
Hänestä! — (Nauraa jälleen täyttä kurkkuaan.) Mutta

näin hän teki: heti kun olimme haahdesta ran-
taan astuneet, lankesi hän polvilleen, syleili ja
suuteli maata . .

.

TULLIA.
Maata!

SEXTUS.
. . . niin, ajattelepas, äiti, maata ... ja ko-

hotti aina välillä käsivartensa kuin rukoukseen
kohti taivahia.

TULLIA

Miksi teki näin tuon kaiken?

SEXTUS.
Saatpa kuulla. Se on vieläkin hullunkuri-

sempaa.
(Nauraa.)
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TULLIA
(miettien).

Maata? — Miksi hän sitä suuteli?

SEXTUS.
Maa on muka meidän kaikkien yhteinen äi-

timme, selitti hän . .
.

TULLIA.
Niinkö?

SEXTUS.
...ja sen mukaan pitäisi nyt muka hänestä

tulla Rooman hallitsija.

TULLIA.
Brutuksesta?

SEXTUS
(nauraen).

Niin, Brutuksesta. Voitko kuvitella, äiti, mi-
tään sen mielenvikaisempaa?

TULLIA.
Kuka tietää. — (Levottomana.) Delphoin suuri

Apollo käyttää usein sanoja, jotka näyttävät sel-
keiltä ensi katsannolla, mutta saattavat itse asiassa
olla hyvinkin hämäriä ja salaperäisiä

. .
.

SEXTUS.
Päinvastoin, äiti,juuri päinvastoin! Ne näyt-

tävät hämäriltä, mutta ovat päivänselkeitäsille,
joka ne selkeästi ja rohkeasti ymmärtää.
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TULLIA
(huolestuneena).

Voi olla. — Minä pelkään tuota miestä.

SEXTUS.
Ketä? Brutusta? — (Nauraa.) Kenties alat sinä-

kin uskoa jo, että hänestä tulee Rooman ku-
ningas?

TULLIA.
Kenties. Minä en pitäisi sitä mahdottomana.

SEXTUS.

Äiti I Nyt uneksit sinä.

TULLIA
(poissa-oleva ilme kasvoillaan).

. . . joskus kun ajattelen häntä, tuntuu mi-
nusta kuin voisi hänkin olla jonkun tuntematto-
man jumalan oraakkelilause, täynnä himmeitä ja
peljättäviä aavistuksia . . .

SEXTUS.
Hän? — (Nauraa.) Jos hänestä tulee Rooman

kuningas
. . .

(Mykistyy äkkiä huomatessaan isänsä TARQUINIUS SUPERBUK-
SEN, joka edellisen aikana on tullut oikealta ja pysähtynyt otsa ry-
pysiä, käsivarret ristissä rinnan yli, erään pylvään taakse. Vaitiolo.)

TULLIA.
Mitä aiot sanoa?

SEXTUS.
(kuiskaten).

Isäni!
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TULLIA.
Missä?

SEXTUS.
Tuolla, tuon pylvään takana. Hän seisoo

siellä ja tarkastelee meitä katseella, joka saa kai-
ken veren suonissani jähmettymään.

TULLIA
(hiljaa).

Minä näen.
SEXTUS.

Luuletko hänen meitä vakoilevan?
TULLIA.

Hän vakoilee omia hiljaisimpia ajatuksiaan-
kin. Sillä hän on mies, jota suuri pimeys ym-
päri piirittää.

TARQUINIUS
(harvakseen).

Kenestä tulee .
.

. Rooman kuningas?

TULLIA.
Pojastamme Sextuksesta tietysti, ellei mitään

arvaamatonta tule sinun kuolemasi jälkeen ta-
pahtumaan. Mutta olkoon se aika vielä etäällä
meistä!

TARQUINIUS.
Aina tapahtuu jotakinarvaamatonta. — (Vaitiolo.)

Täällä keskustellaan Rooman kuninkuudesta?

SEXTUS.
Leikkiähän se oli, isäni armas, leikkiä.
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TARQUINIUS.
Luonnotonta leikkiä se oli. — (Värähtävällä äaneiia.)

Minä...elän...vielä.

TULLIA.
Kukaan ei ole sinusta kuolleena miehenä kes-

kustellut.
TARQUINIUS.

Hiljaa. Minä tunnen tuon puhetavan omasta
nuoruudestani.

TULLIA
(hiukan ivallisesti).

Todellakin?
TARQUINIUS.

Kyllä. Se ennustaa kuolemaa niille, jotka
elävät vielä ja ääretöntä vaivaa ja kärsimystä
niille, jotka astuvat heidän sijalleen. — (Vaitiolo.

Käy kohti Sextusta ja pysähtyy hänen eteensä silmä tuimana ja tut-
kivana.) Sinä olet palannut siis?

SEXTUS.
Olen, isäni.

TARQUINIUS.
Ja Phoibos Apollon vastaus minulle?

SEXTUS.
Kuuluu näin : „JosTarquiniusSuperbus

sotaretkeltään pai a jaa voittajana takai-
sin Roomaan Porta Capenan kautta, ei
hänellä ole enää mitään peljättävää
kaikkena elin-aikanansa."
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TARQUINIUS
(innokkaasti).

Kuinka? Porta Capenan kautta? — (Vaipuu

mietteisiinsä.) Mitä sotaretkeä saattaa Delphoin ju-
mala tarkoittaa?

(Vaitiolo.)

SEXTUS
(kuiskaten äidilleen).

Luuletko, että hän äsken suuttui minulle?

TULLIA.
Minä en tiedä. Mutta sellainen hän on: sinä

näet, hänen sielunsa vaeltaa kaukana näistä maail-
moista.

SEXTUS
(päätä pudistaen).

Minusta on hänen tilansa suorastaan huo-
lestuttava.

TULLIA.
Kuinka niin?

SEXTUS.
Etkö usko, että hän siten kadottaa kaiken

rauhansa ja elämän-ilonsa?

TULLIA
(kuin itsekseen).

Toimitarmonsa hän on jo aikaa sitten kadotta-
nut. — Mutta mene nyt! Ethän ole vielä ter-
vehtinyt edes vaimoasi.
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SEXTUS.
Oh, hän ei ole tainnut minua liiaksi ikävöidä!
(Menee vasemmalle, luoden vielä aran silmäyksen isäänsä, joka

on pysähtynyt oikealle etualalle mietteissään. Vaitiolo. TULLIA
lähestyy varovasti häntä.)

TULLIA.
Armaani .

.
.

TARQUINIUS
(säpsähtäen).

Mikä on? — Oletko vielä täällä?

TULLIA.

Etkö muista taikka kenties et tahdo muis-
taa, että tänään senaatti kokoontuu?

TARQUINIUS.
Tarkoitat, että minun paikkani kenties tällä

hetkellä olisi curiassa?

TULLIA
(hiljaisesti).

Kenties tarkoitan minä sitä.

TARQUINIUS.
Tiedäthän, etten ole enää pitkään aikaan käy-

nyt siellä. — (Kuin itsekseen.) Minulla on tätä nykyä
muuta, tärkeämpää, toimittamista.

TULLIA
(varovasti).

Mietitkö Delphoin Apollon vastausta sinulle?
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TARQUINIUS.
Ehkä. Siksi pyydänkin sinua nyt olemaan

minua häiritsemättä.
(Siirtyy vasemmalle etualalle. TULLIA jää paikalleen keski-

näyttäinölle. Vaitiolo.)

TULLIA.
Kansa käy yhä tyytymättömämmäksi . . .

TARQUINIUS
(kärsimättömästi).

Käyköön!

TULLIA.
Ja vihamieliset heimot Rooman ympärillä yhä

rohkeammiksi . . .

TARQUINIUS.
Luuletko sen minua liikuttavan?

TULLIA
(pidätetysti).

Mielestäni sen pitäisi liikuttaa kuitenkin Roo-
man kuningasta.

TARQUINIUS.
Kuka sanoo, että tahdon olla Rooman kunin-

gas? Kuka sanoo, etten tahdo olla ylhäisempi?

TULLIA.
Mikä on kuningasta korkeampi?
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TARQUINIUS.
Se, joka .

.
. ei, sinä et ymmärtäisi sitä kui-

tenkaan. Paras, että päätämme tämän keskus-
telun. (Menee taustaan. Vaitiolo.)

TULLIA
Tahdoinkin oikeastaan kysyä sinulta vain yhtä

asiaa.
TARQUINIUS.

Mitä?
TULLIA
(vienosti).

Rakastatko minua vielä?

TARQUINIUS.
Epäiletkö Sitä? — (Kääntyy, katsoo häneen, tulee hä-

nen luoksensa ja pitää kauan kiinni hänen käsistään. Sitten toisella,
muuttuneella äänellä, josta eräs etäinen kaunis muisto soinnahtaa:)
Olethan sinä Tullia, tul i tukka!

TULLIA.
Sinä nimitit minua nuoruudessani niin.

TARQUINIUS
(purskahtaen).

Minun nuoruuteni sammui vereen, samalla
kuin nousi meidän rakkautemme!

TULLIA.
Sitten mahdamme me tuntea kovin toisin nuo

asiat sydämessämme. Sillä min un nuoruuteni
nousi vasta minun lempeni keralla.
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TARQUINIUS
(harvakseen).

Siitä saakka . . . olen minä . . . vanha mies.

TULLIA.
Kuitenkin kohosit sinä kuninkaaksi, Tarqui-

nius.
TARQUINIUS.

Minun kuninkuuteni kävi minulle liian kal-
liiksi, Tullia. Voitko sitä ymmärtää?

TULLIA.
En.

TARQUINIUS
(merkitsevästi).

Tarkoitan: minä makselen sitä yhä vieläkin
ja pelkään, että saan pian maksaa sen hengel-
läni .

.
.

TULLIA.
Tarquinius!

TARQUINIUS
(synkästi).

En olisi ensimmäinen Rooman kuningas, joka
murhataan. — (Pidätetyllä tuskana.) Kuitenkaan en
soisi, että hän sen tekisi!

TULLIA.
Kuka?

TARQUINIUS.
Hän, Sextus . . .
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TULLIA
(kauhistuen).

Poikamme? Mitä mieleesi juolahtaakin?

TARQUINIUS.
Samaa, mitä juolahti meidän mieleemme

silloin, kun sinun isäsi virui curian portailla ve-
rissään 1 — (Kuin itsekseen.) Nonoh, emmehän ole
vielä niin pitkällä . . .

TULLIA.
Emmekä tule koskaan siihen, kautta juma-

lien!
TARQUINIUS

(katsoo häneen).

Noin olisi myöskin sinun isäsi ollut valmis
kerran vannomaan.

(Katsoo vielä hetkisen häneen, nyykäbyttää päätään ja poistuu
sitten hitaasti oikealle. TULLIA jää keskinäyttämölle synkkänä
eteensä tuijottamaan.

Herää ajatuksistaan, hengähtää, poistuu vasemmalle. — COLLA-
TINUS ja BRUTUS tulevat perältä.)

BRUTUS.

Ai, ai!
(Koettelee käsin kaksin päätään ja vääntää oikeaan ja vasem-

paan sitä bullunkurisesti irvistäen.)

COLLATINUS.
Noh? Mitä lemmon kujeita taas?

u
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BRUTUS
(luoden arkoja katseita ympärilleen).

Aina kun nousen tämän palatsin portaita,
tuntuu minusta aivan kuin pelkäisi pääni niu-
kahtaa nivelistään. — Ail . . .

COLLATINUS.
Aina vaan hullutuksia 1

BRUTUS.

Älä sano ! Muista, miten kävi Tarquinius
Superbuksen ensimmäiselle puolisolle! Luiskah-
tihan hän poloinen omissa portaissaan ja taittoi
niskaluunsa . . .

COLLATINUS
(leikillisesti).

Onneksi nämä eivät ole sinun portaasi.

BRUTUS.

Eivät, kiitos jumalien. Mutta olenpa nähnyt
myös vanhan kuninkaamme Servius Tulliuksen
kierivän kuin kiekko alas portaita eivätkä ne-
kään olleet hänen omansa.

COLLATINUS
(synkistyen).

Tuon tapauksen muistan. — Kaksikymmentä
neljä pitkää vuotta on siitä vierähtänyt.

BRUTUS.
Minun ohitseni ovat ne lentäneet kuin lau-

lava lintuparvi! — Mutta vieläkö ihmettelet, että
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olen siitä saakka oppinut kaikkia portaita syvästi
kavahtamaan?

COLLATINUS.
Lähemmin harkiten voi sinulla todellakin olla

syytä pelkoosi.

BRUTUS.
Niin, näetkös, minulle se olisi korvaamaton

vahinko . . .

COLLATINUS
(nauraen).

Entä sitten Rooman kansalle ja senaatille,
sillä joutuisihan silloin koko ritaristomme taval-
laan päättömäksi!

BRUTUS.
Se olisi niin heidän tapaistansa. Mutta mitä

minun päähäni tulee . . .

COLLATINUS
. . . niin on turhaa, että enää pingoitat sitä

minun tähteni. — Mutta tuolla tulee Sextus,
jonka niskaan pyydän sinua raskaimmat ja köm-
pelöimmät sukkeluutesi kuormittamaan.

BRUTUS.
Kiitos. — Miksi näyttää hän niin murheelli-

selta?
(SEXTUS tulee vasemmalta, tervehtii nyreällä pään-nyykähdyk-

selll edellisiä.)
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SEXTUS.
Terve. Oletko siinä jo?

COLLATINUS.

Kuten näet. Mutta sinä et näytä erikoisesti
iloitsevan kotiintulostasi.

SEXTUS.
Hm. Se ei ole ollut minulle juuri mikään

mieluinen palaaminen.

BRUTUS
(kiertäen ja katsoen joka taholta häntä).

Näytäthän siltä kuin olisit maasi myönyt ja
rahasi syönyt. — (Koettelee hänen vatsaansa.) Ai ! Sen-
tään on hänellä vielä nälkä, poikaparalla. Sen
huomaa kyllä hänen ontelostaan.

COLLATINUS.
Todellakin! Mikä vaivaa sinua?

SEXTUS
(pahantuulisesti).

Tulen juuri vaimoani tervehtimästä.

BRUTUS.
Se olisi meidän pitänyt arvatakin!

COLLATINUS.
Sitä vähemmän ymmärrän minä ystäväämme.

— Eikö vaimosi ole ottanut hyvin vastaan sinua?
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SEXTUS.
Hm, saatan sen sanoakin teille. — (Traagiiusesti.)

Ei ole enää mitään hyvettä eikä uskollisuutta
maailmassa!

BRUTUS.
Ohoh! Mikä uutinen!

COLLATINUS
(huolestuneena).

Ystäväni: onko sinulle tapahtunut jotakin?

SEXTUS.
Oikeastaan ei mitään odottamatonta. — (jiaieen

traagiiusesti.) Mutta niin suureksi en minä vielä olisi
tapainturmelusta tässä kaupungissa uskonut!

BRUTUS.

Etkö? Kun omia tapojasi ajattelen, en sitä
isosti ihmettelekään!

SEXTUS.
Veljet, veljet! Missä ajassa me elämme-

kään!
BRUTUS.

Aika on paha, mutta jos aiot sitä ruveta pa-
rantamaan, täytyy sinun ensin parantaa paikka,
sillä minusta on kuin en minä pitkään aikaan
enää olisi kuullut omaa ääntäni tässä. — Mikä
kanakoppi?

(Vasemmalta iloisia nais-ääniä, huudahduksia ja vallatonta nau-
runkikatusta.)
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SEXTUS
(kärsimyksellä).

Te kuulette itse. — Ei ole niin aivan hauska
palata pitkältä matkalta kotiin, missä on ilo ylim-
millään .

. .

COLLATINUS.

110 sinun palaamisestasi? Mutta onhan se
niinkuin olla pitääkin.

SEXTUS
(kiivaasti).

110 minun poissa-olostani, ymmärrättekö! —

No niin, minään siveyden ja uskollisuuden ihan-
teena en minä ole koskaan pitänyt puolisoani.
Mutta luulin hänen kuitenkin ottavan varteen
edes hiukan enemmän yleisiä tapoja . .

.

BRUTUS.

. . .
joiden turmelusta juuri äsken pääsit va-

littamasta! — Mutta kuinka kohtasit sinä hänet?

SEXTUS.
Pitopöydässä kohtasin minä hänet, joukko

Rooman ylhäisiä naisia ympärillään, kaikki sep-
pelpäisinä ja posket viinistä punertavina . . .

BRUTUS.
Kiitä onneasi, ettei joukko Rooman ylhäisiä

miehiä häntä ympäröinyt! — Tässä tapauksessa
tekisi mieleni miltei onnitella sinua.
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SEXTUS
(happamasti).

Kuinka niin?
BRUTUS.

Riennät yhtä syleilemään ja kohtaatkin puo-
lentusinaa puolisoa. — Mutta heidän puolisoi-
taan käy minun sääliksi todellakin.

SEXTUS
(katsoo häneen).

Myöskin minun. — Sinä et ole vielä käy-
nyt kotonasi?

BRUTUS.

En, enkä aio sinne noin vaan suinpäin syök-
syäkään.

SEXTUS.
Aavistat pahaa kukaties?

BRUTUS
(arvokkaasti).

Minä en tahdo valmistaa vaimolleni, yhtä vä-
hän kuin itsellenikään, mitään epämiellyttäviä
yllätyksiä. Siksi olen jo edeltäni lähettänyt or-
jan hänelle hyvissä ajoin tulostani ilmoittamaan.

SEXTUS.

Se oli kyllä järkevästi ajateltu. Mutta luu-
letko hänen myös tavanneen kotona vaimoasi?

BRUTUS
(ällistyneenä).

Missä hän olisi siis?
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SEXTUS.
Siellä, pitopöydässä. — (Nauraen.) Ja sikäli kuin

minusta tuntui, ei hänkään näyttänyt maan ydintä
ja hedelmää halveksineen I

BRUTUS.
Se virnasuu!
(Pudistaa salassa nyrkkiään, tällä kertaa tuiki rehellisellä suuttu-

muksella. SEXTUS ja COLLATINUS nauravat. BRUTUS näyttää
sangen nolostuneelta.)

COLLATINUS.
Ystäväni, minä valitan todellakin teidän huo-

noa onneanne.

BRUTUS
(äkkiä Sextukselle).

Mutta nyt, kun he näkivät sinut ja arvasivat
siis meidät kaikki palanneiksi . .

. ? Nyt lienevät
he kukin kotiinsa kiirehtineet?

SEXTUS.
Mitä vielä! He siirtyivät vain viereiseen huo-

neesen jatkamaan juominkiaan. — (vasemmalta Moi-
sia ääniä, pitkää ja kaikuvaa naurunkikatusta.) Kuuletko, BrU-
tus? Tahdotko, että lähetän sinne orjan sinun
tulostasi ilmoittamaan?

(SEXTUS ja COLLATINUS nauravat. BRUTUS siirtyy syrjään
synkistyneenä.)

BRUTUS
(mutisten).

Se on hävytöntä, se on . . .
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COLLATINUS.
Onpa onni, ettei ainakaan minun vaimoni

ole siellä. Sillä pelkäänpä muuten, että voisin
sinun tavallasi ruveta jo kaikkea hyvettä ja us-
kollisuutta maailmassa epäilemään.

SEXTUS.

Tällä kertaa hän ei ole todellakaan siellä.

COLLATINUS
(luottavaisesti).

Eikä millään muullakaan kertaa. Minun Lu-
cretiani viihtyy parhaiten värttinänsä ja kangas-
puittensa ääressä.

SEXTUS.
Sinun vaimoasi sanotaan siveäksiLucretiaksi?

COLLATINUS.
Niin, ja hän ansaitseekin sen nimensä kai-

kella kunnialla.
SEXTUS

(epäilevästi).

Mutta onko hän siveä myös sinun poissa-
ollessasi? Kas, se on pulma juuri.

COLLATINUS.

Kyllä. (Hymyillen.) Voin taata hänet.
SEXTUS.

Hassutusta! Kaikki naiset ovat tehdyt sa-
moista tarvispuista.
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COLLATINUS
(hellällä ylpeydellä).

Kenties kaikki muut, mutta ei minun vai-
moni.

SEXTUS.
Niin kaikki miehet sanovat. Ja sentään kaikki

vaimot pettävät miehiään.

COLLATINUS.
Sitten on siveä Lucretia ihana ihme heidän

joukossaan.
SEXTUS

(olkapäitään kohauttaen).

Ei ole olemassa mitään ihmeitä, ystäväni.
Minua vastaan ei ainakaan ole sellainen vielä
milloinkaan kahdella jalalla kävellyt.

COLLATINUS.
Kuuletko, mitä hän sanoo, Brutus? Etkö

tahtoisi tulla todistajaksi minun puolestani?
(BRUTUS on edellisen aikana kuunnellut katkeroitunein elein

ilakoitsevia nais-ääniä vasemmalta, yrittänyt raivoissaan hyökätä
sinne ja jälleen hillinnyt itsensä. Puuttuu nyt puheesen, silti äskeistä
mykkää näyttelemistään unohtamatta.)

BRUTUS
(äkeästi).

Mitä siinä turhia kiistelette! Lyökää veto,
lyökää veto, ja se, joka häviää, saa pitää sekä
omansa että toisen vaimon että vielä minun
vaimoni tuolta kaupanpäälliseksi!

(SEXTUS ja COLLATINUS nauravat. BRUTUS hääräilee yksin
ja hennostuneeena pylväiden välissä vasemmalla taka-alalla.)
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SEXTUS.
Olkoon menneeksi, minä suostun.

(Ojentaa kätensä.)

COLLATINUS
(tarttuu nauraen siihen).

Myöskin minä, mutta en sillä ehdolla, jonka
Brutus mainitsee.

SEXTUS.
Ehdoista voimme me kyllä sopia jälestäpäin.

Nyt on vain kysymys siitä, kuinka yllättää vai-
mosi, ennen kuin hän on saanut tiedon sinun
palaamisestasi.

COLLATINUS.

Mikään ei ole sen yksinkertaisempaa. Sinä
ratsastat meidän edellämme Collatiaan .

.
.

BRUTUS
(happamesti).

Pane pukki kaalimaan vartiaksi!

SEXTUS.

Hyvä, minä ratsastan sinne. Ja te?

COLLATINUS.
Me saavumme sinne tunnin pari myöhempään.

Ja sitten istumme me viinin vierellä ja nauram-
me yhdessä koko tälle hullunkuriselle kiistan-
aiheelle. — Brutus! Erota!

(BRUTUS tekee niin. Kirkas ja helisevä nauru vasemmalta.)
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BRUTUS
(tyrmistyneenä).

Kuuletteko? Se oli hänen naurunsa. Minä
tunnen sen.

COLLATINUS.
Sinun vaimosi?

SEXTUS.
Epäilemättä.

BRUTUS
(puoli-ääneen).

Se vintiö tietää jo minun tulostani ja kui-
tenkin julkeaa hän nauraa noin. — Eikö se ole
ennen kuulumatonta?

(Ulkona raikkaita torventoitotuksia. YSTÄVYKSET katsovat toi-
siinsa kummissaan.)

COLLATINUS.
Noh? Mitä tämä on!

SEXTUS.
Merkki taisteloon ! (Rientävät taka-alalle.)

BRUTUS.
Ketä vastaan ? Onhan maassa rauha tietääk-

seni.
COLLATINUS.

Tori on täynnä sotilaita. Kansa rientää ko-
koon kaikkialta.

SEXTUS.
Tuosta täytyy meidän mennä selkoa otta-

maan.
(Kaikki nopeasti perälle. Torventoitotuksia. TULLIA tulee va-

semmalta, TARQUINIUS SUPERBUS, täydessä sotapuvussa, kevein
askelin ja kasvot riemusta säteilevinä oikealta.)
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TULLIA.
Mitä merkitsevät nämä taisto-äänet?

TARQUINIUS.
Tullia! Tulen sinulle jäähyväiseni jättämään.

TULLIA.
Minne aiot?

TARQUINIUS.
Sinne, missä on paikka Rooman kuninkaan :

sotakentälle!
TULLIA

(iloisesti hämmästyneenä).
Kuinka? Onko sota julistettu?

TARQUINIUS.
Niin, sain juuri tiedon siitä senaatista.

TULLIA.
Ketä vastaan?

TARQUINIUS.
Volskilaisia, jotka jo kauan ovat häirinneet

meidän rajojamme. — (Riemuiten.) Ajattele, mikä
yhteensattuma 1 Juuri samana päivänä, jona Phoi-
bos Apollon vastaus saapui minulle.

TULLIA.
Se on totta.
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TARQUINIUS.
Nyt tiedän minä, mitä sotaretkeä taivaan

vallat tarkoittavat. — Jos Tarquinius Super-
bus sotaretkeltään palajaa voittajana...

TULLIA
(levottomana).

Mutta ellet sinä palaja voittajana?

TARQUINIUS.
Oh, sinä et ole nähnyt minua vielä sotaken-

tällä! — (Syvään hengittäen.) Minä halajan jälleen nähdä
verta. He tulevat tuntemaan, että minä vielä
vanhoillanikin olen isäni poika.

TULLIA.
Tarquinius Superbus! Nyt tunnen minäkin

taasen Sinut. (Syleilee kiihkeästi häntä.)

TARQUINIUS.
Pitkä yö on heittänyt varjonsa meidän välil-

lemme. Nyt päivä koittaa korkeana.

TULLIA.

Sen säteet jo sinun kulmiasi seppelöivät. —

(Ulkona torventoitotuksia.) Sallitko, että saatan sinut
sotarintamaan ?

(Menevät riemuiten perälle. Näyttämö on tuokion ajan tyhjä.
Sitten vasemmalta varovin, hiipivin askelin nuori PATRIISI-NAINEN,
seppel päässä, viinimalja kädessään, kurkistelee veitikkamaisesti
ympärilleen ja viittaa vasemmalle.)
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Kokonainen parvi nuoria PATRIISI-NAISIA pyrähtää näyttämölle.
Kaikki seppelöityinä, 1 toisilla viinimaljat, toisilla kitarat käsissään.
Ulkona jatkuvia torventoitotuksia, sitten tasaista sotajoukkojen astuntaa.

KAIKKI rientävät perälle ja viittovat vallattomasti jäähyväisiksi
poistuville legionille. Tyrkkivät toisiaan, tekevät merkkejä, naura-
vat ja ilakoivat.

Torventoitotukset vaikenevat. — KAIKKI rientävät kuin yhtei-
sestä) käskystä takaisin keskinäyttämölle, toiset lepääviin asentoihin,
toiset plastillisiin ryhmiin kitarat käsissään. Taustan keski-osa ver-
hotaan esiripulla. Kitarat helisevät. Nuori PATRIISI-NAINEN, joka
on ensin tullut sisälle ja jonka kirkas nauru jo ennemmin on kaiku-
nut näyttämön takaa, alottaa sangen uskalletun uhrihypyn.

BRUTUS ja COLLATINUS näkyvät perällä. — Uhrihyppy päät-
tyy, NAISET taputtavat ihastuneina käsiään.)

ESIRIPPU.



NELJÄS NÄYTÖS.

Huone Collatinuksen kotona Collatiassa. Ovi oikeanpuolisesta
taustasta, toinen etualalta vasemmalta. Perällä pitkä penkki, vasem-
malla taka-alalla tuikkiva hiilos, oikealla pöytä, hylly ynnä talous-
kaluja. Kaikki karua, yksinkertaista ja korutonta.

Myöhäinen iltahetki. Ulkona tuulta jasateen ropinaa. LUCRETIA,
penkin vasemmanpuolisessa päässä, kehrää värttinällä. ORJATTARET
samoin hänen vierellään. — Himmeä lamppu valaisee näyttämön taka-
alan.

Koputus ovelle. ORJATTARET lakkaavat työstään ja kuuntele-
vat. LUCRETIA kohottaa päänsä kummastuneena.

t

LUCRETIA.
Kuka se voi olla? — (Uusi koputus.) Menkää ja

avatkaa hänelle!
(ORJATAR tekee työtä käskettyä. SEXTUS tulee sisälle, päällys-

vaippa vettä valuvana, pysähtyy ovensuuhun jakatsoo uteliaasti ym-
pärilleen.)

SEXTUS.
Tämä siis on Collatinuksen kotil

LUCRETIA.
Niin, tunnetko isännän vai ehkä* saavutkin

sanantuojana häneltä?

SEXTUS.
Miksi sitä kysyt, kielevä tyttöseni?



177

LUCRETIA
(miellyttävästi).

Siksi että jos niin on, ei tervetulleempi vieras
koskaan ole käynyt tuon kynnyksen yli.

SEXTUS.
Hm. Saammehan nähdä. — (Huolettomasti orjat-

tarille.) Pyydän teitä nyt tuloni talon emännälle il-
moittamaan.

LUCRETIA.
Talon emäntä olen minä täällä.

SEXTUS.

Kuinka? Oletko sinä Lucretia? — (Astuu perem-

mälle ja tervehtii kohteliaasti häntä.) Ja sinä kehräät todel-
lakin?

LUCRETIA
(hymyillen).

Tietysti kehrään minä. — Mutta koska näyt
tuntevan minutkin niineltäni, salli minun nyt kysyä
sinulta, ketä puhuttelen.

SEXTUS.

Anteeksi, enkö ole vielä sitä sanonut sinulle?
Olen Sextus Tarquinius, poika kuninkaan.

LUCRETIA.
Poika kuninkaan!
(Yrittää nousta hämmästyneenä, ORJATTARET seuraavat hänen

esimerkkiään.)

12
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SEXTUS.
Ei, ei! Pyydän, istu! Ja te muut siellä, pysy-

kää paikoillanne! — Noin. Juuri tuossa asen-
nossa tahtoisin minä ijät kaiket nähdä sinut.

(LUCRETIA painuu takaisin paikalleen yhä enemmän hämmäs-
tyneenä. ORJATTARET, arkoina ja pelokkaina, seuraavat hänen esi-
merkkiään. SEXTUS on astunut oikealle etualalle ja tarkastelee; nyt
taustan ryhmää iki-ihastuneena.)

LUCRETIA.
Minä en ymmärrä . . .

SEXTUS.
Etkö? — Mikä armas taulul . . . Nuo tytöt ...

tämä valaistus . . . sinä itse siellä värttinäsi; ta-
kana . . . Minä en ole tiennyt, minä en ole voi-
nut aavistaa, että olisi olemassa mitään samalla
niin siveätä, kaunista ja päätä-pyörryttävän py-
hää maailmassa!

(Varjostaa silmänsä kädellään. Vaitiolo.)

LUCRETIA
(arasti).

Minä en ymmärrä, mitä huvia poika kunin-
kaan voi keksiä itselleen niin tavallisesta ja arki-
päiväisestä näystä.

SEXTUS.

Huvia, sanoitko? Suurin autuus on se minun
sielulleni. — Siveä Lucretia 1 Tuon näyn tahtoi-
sin minä painaa ikiajoiksi sydämeni syvimpään.
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LUCRETIA
(punehtuen).

Miksi sanot minua siveäksi Lucretiaksi?

SEXTUS.

Siksi että kaikki ihmiset nimittävät sinua
niin. — Ah! Maan päällä on siis olemassa jota-
kin niin kaunista, että se voi pakottaa kuole-
vaisen ehdottomasti polvilleen.

(Polvistuu. LUCRETIA nousee kokonaan hämmentyneenä, OR-
JATTARET seuraavat edelleen hänen esimerkkiään.)

LUCRETIA.
Pelkään, että pilkkaat yksinkertaista työtäni

ja pukuani ...
SEXTUS

(nousten nopeasti).

En, kautta jumalien! — (Tarttuu hänen käteensä.

Heitä saatan minä pilkata, mutta heitäkin ai-
noastaan niin kauan kuin he pysyvät pilvien ta-
kana ja näkymättöminä. Nyt, jumalat, minä tun-
nustan teidän valtanne ja suuruutenne!

LUCRETIA.
Se onkin aina tunnustettava.

SEXTUS.
Se on tunnustettava silloin, kun he otta-

vat päälleen ihmismuodon ja meitä vastaan tuolla
katseella hymyilevät .

. .
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LUCRETIA
(hymyillen).

Taikka tulevat iltamyöhällämeidän tupaamme,
haastavat hassutuksia, lankeavat polvilleen jate-
kevät jos joitakin temppuja, ollen muka aivan
tyrmistyneitä näystä, jonka he voivat kohdata
missä maalaisessa majassa tahansa .

. . (Nauraa sy-

dämellisesti.) Oletpa sinä hyvin hullunkurinen!

SEXTUS.
Olenko? — (Kokonaan hurmaantuneena.) Ja kuitenkin

sanon minä sinulle: ei edes Delphoin suuren
Apollon temppelissä ole täyttänyt minun sydän-
täni sellainen hartaus ja nöyryys ja rauhallisuus
kuin tällä hetkellä sinun kattosi alla.

LUCRETIA.
Tosiaan!

SEXTUS.
Sinä, joka olet niin viisas . . . voitko sen mi-

nulle selittää, siveä Lucretia?

LUCRETIA
(pudistaa hymyillen päätään).

En.
SEXTUS.

Sallitko siis, että minä sanon sen sinulle?

LUCRETIA.

En, sillä arvaan, että jälleen lausuisit joitakin
hullutuksia. — (Painaa päänsä ujostuneena Sextuksen rakasta-

vasta silmänluonnista.) Miksi katsot minuun noin?
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SEXTUS.
Olet oikeassa. — Maan matoi Mikä olen minä,

että tohdin katsoa silmiin sinua?

LUCRETIA.
Taas pilapuheita! Miksi ei sinulla olisi lupa

katSOa minuun? — (Sydämellisesti hymyillen.) Eihän
silmä osaa ota.

SEXTUS
(kuiskaten hänen korvaansa).

Ei. Mutta syvältä minun sydämestäni soi ääni,
joka sanoo, että sinua on vain rukouksilla ja
uhriliekeillä lähestyttävä kuin kuolemattomia. —

Ethän sinä suutu siitä minulle, siveä Lucretia?

LUCRETIA
(hiljaa).

En. — (Vaitiolo. Pois haihduttaen:) Mutta minua Vai-
vaa, että sinä uudestaan ja yhä uudestaan ylistät
minun siveyttäni.

SEXTUS.
Todellakin? Se vaivaa sinua?

LUCRETIA.
Niin, sillä ethän sinä tunne minua, et tiedä

oikeastaan, olenko minä kala vai lintu. Näethän
vasta ensi kerran minut.

SEXTUS
(hymyillen).

Mutta olethan sinä siveä Lucretia?
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LUCRETIA.
Mahdollista kyllä. Mutta en ole tottunut saa-

maan kunniaa siitä, mitä pidän velvollisuutenani ...

SEXTUS.
Niinkö?

LUCRETIA
(vilpittömästi).

.
.

. Samoin kuin pidän sitä jokaisen kunnon
vaimon velvollisuutena, joka miestään rakastaa.

SEXTUS.
Todella? Ja sinä rakastat miestäsi?

LUCRETIA.
Tietysti rakastan minä häntä.

SEXTUS.
Miksi?

LUCRETIA
(hämmästyneenä).

Miksikö? — Teetpä sinä kummallisia kysy-
myksiä. — Tietysti siksi, että . . . siksi, että . . .

no niin . . . (Hymyillen.) Tiedätkö, suoraan sanoen,
tuota asiaa en minä ole koskaan tullut ajatel-
leeksi.

SEXTUS.
Sallit ehkä, että minä autan sinua. — Sinä ra-

kastat häntä siksi, että hän ensiksikin on sinun
miehesi . . .
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LUCRETIA
(innokkaasti).

Juuri niin! — Ja toiseksi . . .

SEXTUS.

Ja toiseksi, koska hän on minun sukulaiseni ! —

(Nauraa.) Tiedäpäs, Lucretia: niin erinomainen
emäntä ja aviopuoliso kum lienetkin, olet sinä
sentään unohtanut yhden hyvin tärkeän asian.

LUCRETIA.
Minkä?

SEXTUS.

Ethän ole antanut minulle vielä edes terve-
tuliais-suudelmaa.

LUCRETIA.
Ah, sekö se vain oli!

SEXTUS.
Niin. Olen jo kauan sitä turhaan odottanut.

LUCRETIA
(hämillään).

En tiedä, onko se oikein sopivaa
.

. .

SEXTUS.
Näin läheisten sukulaisten kesken? — (Hymyil-

len.) Hyi, Lucretia! Ajattelepas, mitä miehesi sa-
noo, jos hän kotiin palattuaan kuulee, että olet
ottanut näin huonosti vastaan hänen ystäväänsä,
poikaa kuninkaan.
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LUCRETIA.
En tunne myös, mikä on tapana kuninkaan

hovissa. Mutta en tahtoisi miestäni minulle vi-
hastuvaksi . . . (Suo suudelman hänelle.)

SEXTUS.
Armas Lucretia! (Vaitiolo.)

LUCRETIA
(haihduttaen hämmennystään).

Mutta etkö aio riisua vaippaasi? Olethan liko-
märkä aivan. — Ja etkö tahdo istua tänne lie-
den ääreen? — Varropas, teen vähän tulta si-
nulle . . . Siinä on sinun hyvä kuivata vaatteitasi.

(Heittää pari risukimppua lieteen. Tuli leimahtaa korkealle.
SEXTUS riisuu vaippansa, istuu lieden ääreen ja ojentaa kätensä köhii
sen suloista lämpimää.)

SEXTUS.
Ah! — (Kuin itsekseen.) Tämä siis on Collatinuk-

sen kotiliesi.
LUCRETIA
(leikillisesti).

Näistä emännän velvollisuuksista olisit sinä
voinut minua muistuttua. — Tytöt! Te saatte
mennä levolle nyt. —Ja tähän pöydälle asetan
minä sinulle hiukan viiniä ja palan paistia, jota
itse äsken söimme, vaikka en tiedä, tokko se
mahtanee kelvata pojalle kuninkaan.

(Puuhailee toimekkaana pöydän ääressä. ORJATTARET mene-
vät. SEXTUS on sulkenut silmänsä uneksien. Vaitiolo. — LUCRETIA
tulee ja koskettaa häntä hiljaa kädellään.)



185

SEXTUS.
Ja nyt? Mitä nyt aiot?

LUCRETIA.
Nyt aion sanoa sinulle hyvää yötä.

SEXTUS.

Kuinka? Jätätkö minut?

LUCRETIA
(hymyillen).

Mieleni tekisi kyllä kuulla jotakin miehestäni,
mutta näen, että olet nyt liian väsynyt viestien
kerrontaan. — (Osoittaa vasemmalle.) Tuolla on huo-
neesi.

SEXTUS.
Ja Sinun? (Tarttuu hänen käteensä.)

LUCRETIA
(osoittaen perälle).

On tuolla. — (Hymyillen herttaisesti.) Mutta Vain
tänä yönä .

.
.

SEXTUS.
Miksi?

LUCRETIA.
Siksi että meillä ei ole mitään vieraskamaria

ja sinä saat nyt kunnian nukkua minun huonees-
sani.

SEXTUS.

Sinun? — Ja sinun miehesi siis?
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LUCRETIA
(hiukan surumielisesti).

Minun mieheni on niin paljon poissa. — Olen
tottunut sitä miltei vain omakseni katsomaan.

SEXTUS.
Siveä Lucretia! (Suutelee hänen kättään tuliiesti.)

LUCRETIA
(vetäen hiljaa kätensä pois).

Hyvää yötä.
SEXTUS.

Viivy vielä hetki! Tarinoimme vähän ja tu-
lemme hyviksi ystäviksi.

LUCRETIA.

Emmekö ole jo ystäviä?

SEXTUS.
Tulemme vielä paljon paremmiksi. Etkö sinä

toivoisi sitä?
LUCRETIA.

Epäilemättä . . .

SEXTUS.

Niinpä jäät sinä vielä hetkiseksi. Minä pyy-
dän ...Yö on niin pitkä ja minua vaivaa sel-
lainen sisällinen levottomuus . .

.

LUCRETIA.
Minkä tähden?
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SEXTUS.
Minä en tiedä ... Se seuraa sieluni ääre-

töntä yksinäisyyttä . . . (Kuin itsekseen.) Ei kukaan
ole niin yksin kuin minä, ei kukaan avaran tai-
vaan alla!

LUCRETIA
(epätietoisena).

Jäisin mielellänikin kanssasi vielä hetkeksi
pariksi pakisemaan, ellen pelkäisi sinua aivan
uneen uuvuttavani. — (Hymyillen.) Kas niin, nyt nu-
kut jo taas!

SEXTUS.
Minäkö? Mistä sen päätät?

LUCRETIA.
Sinä suljit silmäsi ja näytit jälleen niin ra-

jattoman väsyneeltä ja raukealta . .
.

SEXTUS
(katsoo kummallisesti häneen).

Näytinkö? — Ihmetteletkö sitä?

LUCRETIA.
En, oikeastaan, sillä onhan ilta jo myöhäinen

ja sinulla on ollut pitkä matka tänne Roomasta
tuulessa ja sateessa ratsastettavana.

SEXTUS
(kuten edellä).

Niinkö?
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LUCRETIA.
Niin, ja siksi tahdonkin jättää sinut nyt yksin

lepäämään ja kuulla huomenna, mitä sinulla on
minulle kerrottavaa . . . varmaan mahtaa se olla
jotakin tärkeätä, koska se on saanut itse kunin-
kaan pojan liikkeelle lähtemään.

SEXTUS
(pudistaa päätään hitaasti ja surumielisesti).

Nyt ei viisas Lucretia minua oikein ymmär-
tänyt.

LUCRETIA.
Enkö? — Siksi onkin väärin sanoa minua vii-

saaksi Lucretiaksi. Tiedän itse kyllä olevani hy-
vin typerä ja minun mieheni sanoo . . .

(Vaikenee äkkiä punehtuen.)

SEXTUS.

Ja sinun miehesi sanoo mitä?

LUCRETIA.

Nyt olin minä sanoa typerimmän typeryyteni

SEXTUS.
Juuri sen tahtoisin minä kuulla, näetkös.

LUCRETIA.
Nauraaksesi minulle, niin.
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SEXTUS
(kauniisti).

En, vaan suikeakseni silmäni jälleen ja näh-
däkseni unta onnesta, joka ei ole ihmislasten. —

(Vaitiolo. Matalalla äänellä:) Nyt .ymmärsit sinä minut,
eikö niin?

LUCRETIA.
En tiedä. — (Hiljaa.) Mutta minusta tuntuu kuin

olisin sinut oikein ymmärtänyt.

SEXTUS.
Ah! — Istu siis ja salli minun painaa pääni

sinun syliisi ja uneksia, että tämä onni edes hetki-
sen on minun omani.

(Tarttuu hänen käsiinsä ja vetää hänet lavitsan päähän istumaan.
LUCRETIA sallii sen tahdottomana tapahtuvan. Pitkä vaitiolo.)

LUCRETIA.
Sinä mahdat olla .

. . hyvin onneton mies.

SEXTUS
(raukeasti.)

Olen. Minulla ei ole paikkaa, kuhun pääni
kallistaisin.

LUCRETIA.
Kuitenkin on koti sinullakin.

SEXTUS.
Minulla? — (Katkerasti.) Koti 1
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LUCRETIA.
Niin, olenhan kuullut, että on sinulla vaimo

valio. Eikö hän rakasta sinua täydestä sydä-
mestään?

SEXTUS
(kuten edellä).

Minun vaimoni!
LUCRETIA.

Myöskin äitisi elää vielä.

SEXTUS
(kuden edellä).

Minun äitini! — (Vaitiolo.) Ei, sinä et tunne heitä.
Etkä minua! Sinä et tiedä, mitä on elämä siellä
palatsissa!

LUCRETIA.
En. Mutta olen kuvitellut, että se olisi niin

paljon suurempaa ja korkeampaa kuin on elämä
täällä meidän syrjäisessä maaseudussamme. —

(Vaitiolo. Hymyillen:) Nyt nukut sinä.
SEXTUS
(uneksien).

Kuinka täällä on hiljaista! Kuulee aivan oman
sydämensä tykytyksen.

LUCRETIA.
Eikö sitä kuninkaan palatsissa kuule?

SEXTUS.

Ei aina. — (Vaitiolo.) Tiedätkö, mitä nyt mie-
tin, Lucretia?
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LUCRETIA.
Sano se minulle!

SEXTUS.

Tuumin jäädä tänne elinpäiväkseni.

LUCRETIA.

Varmaan tulisi sinun hyvin pian ikävä täällä.
Ja sitäpaitsi, kun sinusta tulee Rooman kunin-
gas .. .

SEXTUS
(nauraen).

Delphoin suuri Apollo on sen minulle ennus-
tanut. — (Karkaa ylös.) Mutta kuinka sinä sen tiedät?

LUCRETIA.
Arvelin, että se olisi aivan luonnollista . . .

(Noußee.)
SEXTUS.

Niinkö? — (Tarttuu hänen käsiinsä merkitsevästi.) Mlltta
minun isäni elää vielä.

LUCRETIA.
Tarkoitan: tietysti vasta hänen kuolemansa

jälkeen.
SEXTUS

Niinkö? — (Päästää jälleen hänen kätensä.) Mutta tie-
dätkö, kuinka minun isäni itse kohosi kuningas-
istuimelle?

LUCRETIA.
(hiljaisesti).

Minä olen kuullut siitä.
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SEXTUS.
Hän tappoi edeltäjänsä kuin koiran ja minun

äitini oli siinä hänelle avullisena! — (Äkkiä.) Sinä?
Sinulla ei ole halua kuningattareksi?

LUCRETIA.
Minun kunnianhimoni ei ole koskaan lentä-

nyt niin korkealle.
(SEXTUS katsoo vielä hetkisen häneen ja purskahtaa sitten kaiku-

vaan pilkkanauruun.)

SEXTUS.
Jää sitten piikojesi ja värttinäsi luo! (Katsoo

ympärilleen.) Missä he ovat? Mihin he ovat men-
neet? Miksi et sinä kehrää, siveä Lucretia?

(Vaipuu ruhmolle lieden ääreen ja painaa pään itkien käsiinsä.
LUCRETIA katsoo neuvottomana häneen.)

LUCRETIA.
Oletko sairas?

SEXTUS.
Sairas sydämestä, siveä Lucretia, sairas sydä-

mestä! — Ah, olisi parempi, etten koskaan olisi
tämän talon ovea lähestynyt!

LUCRETIA.
Kadutko käyntiäsi? Jääsken sanoit sinä tahto-

vasi jäädä tänne elinpäiväksesi. — Katsopas:
noin pian sinä muutat mieltäsi . . .

SEXTUS.
Olisi parempi, sanon, sille, joka kerran syntyi

syvyyksissä elämään, että hän ei ikinä näkisi
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jumalten taivaan korkeuksia! — Siveä Lucretia:
sitä et sinä koskaan tule ymmärtämään.

LUCRETIA.
Nyt en todellakaan ymmärrä sinua.

SEXTUS.

Etkö? Etkö sittenkään, kun sanon, että olisi
parempi sille, jonka paikka on yössä ja pimey-
dessä, että hän ei ikinä olisi siveän Lucretian
kotiliettä lähestynyt? — (Vaitiolo.) Nyt menen minä.

LUCRETIA.
Miksi?

SEXTUS.

Siksi että rakastan sinua saakka hul-
luuteen. — Nyt tiedät sinä sen. (Vaitiolo.)

LUCRETIA.
Nyt pyydän sinua itse lähtemään.

SEXTUS.
Oletko vihainen siitä, mitä sinulle sanoin,

Lucretia?
LUCRETIA.

Olen . .
. sillä pidin paljon sinusta.

SEXTUS.
Ja nyt?

LUCRETIA
(surumielisesti).

Nyt olet siirtynyt minusta niin kauas kuin
en koskaan elämässäni olisi kohdannut sinua. —

13
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Eikö totta, Sextus Tarquinius? Sitä ei olisi pitä-
nyt sanoa minun mieheni ystävän ja sukulaisen.

SEXTUS.
Hyvä, että muistutat minulle minun suvustani.

Sillä olin jo unohtaa todellakin, että myöskin
minä olen Tarquinius ja isäni poika, hänen, jota
ylpeäksi nimitetään.

LUCRETIA.
Minä puolestani en ole sitä hetkeäkään unoh-

tanut.
SEXTUS.

Hyvä. Siispä muistat, kuinka minun isäni
saavutti sen naisen suosion, jota hän nyt nimit-
tää vaimokseen ja puolisokseen?

LUCRETIA.
Olen kuullut himmeitä huhuja kuiskittavan .. .

SEXTUS
(terävästi).

Katsopas, sinäkin olet kuullut niistä.
LUCRETIA.

Kyllä, mutta olen aina kammolla evännyt
itseni niitä uskomasta. Niiden täytyy olla pelk-
kää panettelua.

SEXTUS.
Niinkö luulet? — (Hitaasti.) Minun isäni kuristi

vaimonsa . . .
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LUCRETIA.
Se ei ole totta!

SEXTUS.

On. Ja minun äitini pisti miehensä kuoliaaksi ...

LUCRETIA.
Ah!

SEXTUS.
Niin sytyttivät he kaksi hääsoihtunsa ja hal-

litsevat vielä tänäkin päivänä Roomaa riemussa
ja kunniassa. — (Hurjasti.) Siveä Lucretia! Olisiko
sinusta miehesi murhaajaksi?

LUCRETIA.

Mitä lausut minulle!
(Pitää korviaan, pakenee häntä.)

SEXTUS
(hampaittensa välistä).

Pelkään, myöskin minä olen suvustani huo-
nontunut. — (Nauraa katkerasti.) Mutta kun tulen ku-
ninkaaksi, käsken ensin katkaista kaulan sinun
mieheltäsi.

LUCRETIA.

Silloin palkitset sinä huonosti kestiystävyy-
den, jota olet nauttinut hänen kattonsa alla.

SEXTUS.
Ja sinut itsesi raastatan minä Tarquiniusten

palatsiin Palatinumille. Hahhahl — Hyvää yötä!
Tervehdi miestäsi minulta ja sano, että hän on
voittanut vetonsa!
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(Heittää vaipan hartioilleen ja menee nopeasti perälle. LUCRE-
TIA katsoo hänen jälkeensä päätä pudistaen. Korjaa sitten ruoan
pöydältä, katsoo vielä hänen jälkeensä, ottaa lampun japoistuu vasem-
malle. — Hiilos takassa on hiipunut hiljalleen. Näyttämö on nyt
miltei pimeä.

SEXTUS tulee takaisin. Kuiskaa: -Lucretial" Hiipii vasemmalle
ja kuuntelee henkeään pidättäen. Ovi aukenee, LUCRELIA, yöpu-
vussa ja lamppu kädessään, ilmestyy kynnykselle.

SEXTUS väistyy nopeasti vasemmanpuolisen taustan pimentoon.)

LUCRETIA.
Unohdin sulkea oven.

SEXTUS
(kuiskaten).

Lucretia.
(LUCRETIA menee perälle, sulkee oven ja palajaa takaisin vasem-

malle. Ovi vasemmalla jää hänen jälkeensä hiukan raolleen. Kapea
valoviiva tunkee siitä näyttämön etualalle.

SEXTUS hiipii jälleen esille piilopaikastaan. Kuiskaa: „Lucretia!"
— Tuli sammutetaan. SEXTUS odottaa vielä hetkisen ja syöksyy
sitten nopealla liikkeellä vasemmalle.)

ESIRIPPU.



VIIDES NÄYTÖS. .

Paikka Rooman ulkopuolella. Taustassa korkea muuri, kulkeva
poikittain yli koko takanäyttämön; sen keskikohdalla järeätekoinen
portti, josta tie suoraan etualalle. Toinen tie oikealta vasempaan
leikkaa sitä. Tienristeyksessä paatinen penkki. Vasemmalla jylhä
piinjapuu ynnä sen takana pientä viidakkoa. — Myöhäisen iltapäi-
vän valaistus.

LUCRETIA, yksin, kalpeana kuin kuolema ja liikkumattomana
kuin kuvapatsas, nojaa piinjapuun runkoon, lasittuneella ilmeellä
eteensä tuijottaen. Hän on avojaloin ja yöpuvussa, vain musta vaippa
hartioillaan.

COLLATINUS ja BRUTUS tulevat perältä nopein askelin ja kii-
vaasti keskustellen. Yrittävät jo mennä hänen ohitseen häntä huo-
maamatta.

BRUTUS.

Mutta siinä on Lucretial
COLLATINUS.

Missä?
BRUTUS.

Etkö näe? Tuossa!

COLLATINUS
(riemastuneena).

Ahl Hän Se On. — (Aikoo rientää häntä syleilemään,
mutta pysähtyy hämmästyneenä Lucretian tuonen-tyynestä katsan-
nosta, sopertaen): Onko .

.
. tämä .

. . Lucretia?
(Ojentaa kätensä epäröiden. LUCRETIA ei tartu siihen. BRUTUS

on äkkiä tullut hyvin totiseksi ja väistynyt oikealle, seuraten sieltä
kohtausta piinjapuun luona suurimmalla sisällisellä jännityksellä.)
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LUCRETIA
(soinnuttomasti).

Tervetuloa takaisin kotimaahasi, Collatinus.
(Vaitiolo. COLLATINUS katsoo Lucretiaan, vilkaisee Brutuk-

seen, joka jälkimmäinenkin on äkkiä kuvapatsaaksi kangistunut. Nau-
rahtaa vihdoin väkivaltaisesti Lucretialle.)

COLLATINUS.
Onpas tämä eriskummallinen vastaan-otto! —

(Vaitiolo.) Mitä tämä merkitsee? Onhan kuin kuole-
man siivet kulkisivat tämän paikan yli.

LUCRETIA.
Kuuletko sinä sen siipien suhinan, Collatinus?

COLLATINUS
(leikillisesti).

Pelkään, että se pesii tuossa piinjapuussa.
Etkö tahtoisi siirtyä vähän syrjempään siitä, että
voisin kiertää sinut käsivarrellani?—(Sydäntäänosoit-
taen.) Täällä suhisevat vain siivet lemmen jumalan.

LUCRETIA.

Kiitos. Minun on hyvä näin. Eivät lemmen,
vaan kuolon sanomat humisevat nyt minun huu-
liltani.

COLLATINUS
(kärsimättömästi).

Etkö tahtoisi siis olla hyvä ja vihdoinkin selit-
tää minulle, mitä merkitsee tämä narripeli?

LUCRETIA.

Kyllä. Kokoan juuri sitä varten ajatuksiani.
(Vaitiolo.)
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COLLATINUS.
Onpas ollut vasta vaivaa löytää sinua! — Me

saavumme iltamyöhällä Collatiaan: sinä et ole ko-
tona. Orjattaret eivät tiedä sinun lähdöstäsi mi-
tään. Sanovat vain sinun jääneen kahdenkesken
erään vieraan keralla . . .

LUCRETIA
(päätään nyykähyttäen).

Sextus Tarquiniuksen keralla, niin.
COLLATINUS.

Missä hän nyt on?

LUCRETIA.
Minä en tiedä.

COLLATINUS.
Samapa tuo, kun tiedän hänen vain käyneen

meidän kotonamme. — No niin, me riennämme
takaisin Roomaan, luullen sinun lähteneen ehkä
meitä etsimään: Roomassa ei ole kukaan näh-
nyt sinua . . .

LUCRETIA
(katsoo tiukasti silmiin häntä).

Tarquinius Collatinus: miksi et sinä heti mat-
kalta palattuasi saapunut minua tervehtimään?

COLLATINUS.
Minulla oli asioita Roomassa ...Ja sitäpaitsi:

lähetinhän minä tuon nuoren sukulaiseni sinulle
tulostani ilmoittamaan.
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LUCRETIA.
Sinä lähetit suden edelläsi.

COLLATINUS
(säpsähtäen.)

Kuinka? — (Vaitiolo. Sitten biljemmin jaarastuneemmin.)

Et usko, kuinka levottomia olemme sinun täh-
tesi olleet . . .

LUCRETIA.
Todella?

COLLATINUS.
Tietysti. Emme ole tienneet, mitä ajatella .

. .

LUCRETIA.
Ettekö todellakaan?

COLLATINUS
(tutkivasti).

Sinun äänesi soinnahtaa niin vieraalta ja luon-
nottomalta eivätkä sinun kysymyksesi ole mitään
kysymyksiä. — (Vaitiolo.) Vasta nyt, kun päivä pai-
nuu jo laskulleen, saapuu palatsiin kaksi maa-
laista, jotka kertovat sinun seisovan Porta Ca-
penan ulkopuolella ja odottavan meitä.

LUCRETIA.
Hyvä, että tulitte. Olen seisonut näin tunti-

kaudet tässä.
COLLATINUS.

Kuinka? — Miksi et ole käynyt sisälle kau-
punkiin? Taikka tullut suoraan palatsiin, missä
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arvasit meidän niin suuressa tuskassa ja hädässä
olevan.

LUCRETIA
(vaikeasti).

Minä en ole uskaltanut.
COLLATINUS.

Sinä. Mitä olet peljännyt muka?
LUCRETIA

Oma itseni on ollut hirvitys ja kalpea kauhu
minulle. — Toisinaan olen minä vavissut kuin
kuutamon varjo tässä.

COLLATINUS.
Ja seisonut siinä kaikkien ohikulkevien pilk-

kana ja naurun-esineenä. — (Väkinäisellä leikiim.) Hyi,
etkö häpeä! Eihän se sovi Tarquinius Collati-
nuksen puolisolle.

LUCRETIA
(hiljaisesti).

Vain yksinkertaista maalaiskansaa on tästä
kulkenut ohitse eivätkä he ole nauraneet minulle.
Päinvastoin ovat he väistyneet syrjään kunnioit-
tavasti ja kuiskineet puoli-ääneen keskenään:
„Tuossa on muudan, jolla on sydämen suru."

COLLATINUS
(kuten edellä).

Eivätkö he ole kysyneet sinulta, onko sulhosi
jättänyt sinut vai miehesi rikkonut vastaan van-
nottua uskollisuutta?
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LUCRETIA.
Eivät.

COLLATINUS.
Sepä merkillistä!

LUCRETIA.
He eivät ole olleet niin sukkelia. — He ovat

vain pudistaneet päätään ja kaartaneet kauempaa
minua häiritsemättä. (Vaitiolo.)

COLLATINUS.
Ja nyt? Kuinka kauan aiot seisoa siinä?

LUCRETIA
(katsoo häneen).

Sinulla on kovin kiire, Collatinus.
COLLATINUS.

Eipä suinkaan, mutta mielestäni vaikutamme
me kaikki tässä tilaisuudessa hiukan hullunkuri-
silta . .

.

LUCRETIA.
Niinkö sinun mielestäsi?

COLLATINUS.
Minä itse en suinkaan vähimmän meistä. —

(vaitiolo.) No, Brutus? Eikö sinulla ole enää yh-
tään kokkapuhetta hammastarhassasi?

BRUTUS
(kuivasti).

Ei.
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COLLATINUS.
Sinä näet itse, Lucretia: olethan saanut hä-

netkin sanoillasi aivan jääksi jähmettymään. —

(Vaitiolo. Hiljaa ja sydämellisesti.) EtkÖ aio tulla kotiin ?

LUCRETIA.
Minulla ei ole mitään kotia enää.

COLLATINUS.
Sinulla? Ei kotia? — Oletko järjiltäsi?

LUCRETIA
(soinnuttomasti).

Eikä enää sinullakaan, Tarquinius Collatinus.
(Painaa sydäntään suurimman tuskan vallassa.) Ah, jospa tie-
täisit .

. .!

COLLATINUS.
Mitä? — (Vaitiolo.) Sinä ole t järjiltäsi.— Taikka

olet sinä jostakin suuttunut minulle? — (Hiukan

hämillään.) No niin, minä myönnän, että se oli ke-
vytmielistä leikinlaskua, tuo, joka aiheutti Sextus
Tarquiniuksen matkan sinne . . .

LUCRETIA
(päätään nyykähyttäen).

Minä tiedän: eräs veto.

COLLATINUS.
Niin, eräs veto, jota minä heti kaduin sen

lyötyäni . . .
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LUCRETIA.
Etkö peljännyt ollenkaan häviäväsi sitä?

COLLATINUS
(naurahtaen).

En. Se ajatus ei juolahtanut mieleeni todella-
kaan. — Mutta eihän se ollut niin suuri rikos?
Eihän se ansainnut näin ankaraa rangaistusta?

LUCRETIA.
Ei.

COLLATINUS.
NO niin? (Ojentaa kätensä.)

LUCRETIA
(siihen tarttumatta).

Etkö tahdo tietää tarkemmin, missä olosuh-
teissa Sextus Tarquinius tapasi minut?

COLLATINUS.
Sitä ei minun todellakaan ole tarvis kysyä

sinulta, Lucretia.

LUCRETIA.

No niin, sitten sanon minä sen sinulle kysy-
mättäsi: hän tapasi minut värttinäni ääressä.

COLLATINUS
(sydämellisesti.)

Sen arvasinkin! — Ja sitten juttelitte te het-
ken keskenänne . . .
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LUCRETIA.
Niin. Me juttelimme.

COLLATINUS.
Ja sitten ratsasti hän takaisin Roomaan, vai

kuinka? — Ihme vaan, että palatsissa ei ole ku-
kaan, ei edes hänen oma vaimonsa, nähnyt häntä.

LUCRETIA.
Niin, hän ratsasti . .. mutta hän palasi takaisin.

COLLATINUS
Takaisin?

LUCRETIA
(tukahtuneella äänellä).

Minä olin mennyt levolle juuri. — Silloin
syöksyy Sextus Tarquinius äkkiä minun kam-
miooni, pyytää, rukoilee ja uhkaa minua . . .

COLLATINUS.
Uhkaa?

LUCRETIA.
. . . uhkaa kuninkaan kostolla ja omallaan, joka

oli kohtaava meitä molempia, ellen minä heti
suostuisi hänen kerallaan sopimattomiin.

COLLATINUS.
Kautta jumalien! — Ja sinä?

LUCRETIA.
.

. . Minä olin miltei alaston ... ja yksin .
.

.

yö pimeä vain minun ympärilläni ... ja hän oli



206

jo sitä ennen minut julmilla puheillaan puoli-
kuoliaaksi säikyttänyt . . .

COLLATINUS.
Ja sinä? Sinä antausit hänelle?

LUCRETIA.
Niin.

COLLATINUS.
Ah!

LUCRETIA
(syösten äkkiä hänen jalkoihinsa).

Mutta tiedä, että tein sen ainoastaan henkeni
hädässä jakoska kovin pelkäsin ja vapisin myös
sinun puolestasi . . .

COLLATINUS.
Minun!
(Kääntyy pois hitaasti ja peittää kasvonsa vaipallaan. Hänen

hartiansa painuvat kumaraan: hän itkee. Pitkä vaitiolo.
LUCRETIA, maassa polvillaan, katsoo rukoilevasti ylös häneen.

Vaippa on valahtanut hänen hartioiltaan: hän ei huomaa sitä. BRU-
TUS oikealla, yhä edelleen liikkumattomana, mutta ääretön sisällinen
jännitys kasvoillaan.

Pilvet kaupungin yllä palavat purppurassa.)

LUCRETIA
(hiljaa).

Kallis puolisoni! Eikö sinulla ole enää yh-
tään sanaa minulle sanottavaa?

(COLLATINUS kääntyy hitaasti ja katsoo häneen. Lähestyy ja
ojentaa kätensä hänelle.)

COLLATINUS.
Nouse 1 — (LUCRETIA nousee väristen.) Sinun On

kylmä?
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LUCRETIA.
On.

COLLATINUS.
Sinähän vapiset kiireestä kantapäähän. —

(Korjaa vaipan hänen hartioilleen.)Kuinka? Nyt Vasta näen,
kuinka ohuesti puettu sinä olet . . .

LUCRETIA.

Minulla ei ole ollut aikaa sitä ajatella. — Heti
kun hän oli poistunut, syöksyin minä ulos pi-
meään yöhön ja olen harhaillut siitä saakka pit-
kin lehtoja ja viidakoita . . .

(Koettaa hymyinä.) Tämän
vaipan lienen vain jostakin saanut hartioilleni ...

COLLATINUS
(hiljaa).

Siveä Lucretia.
(Suutelee lempeästi otsalle häntä. LUCRETIA nojaa päänsä rau-

keasti hänen povelleen.)

LUCRETIA.
Näin on hyvä. (Vaitiolo.)

COLLATINUS.

Ja avojaloin sinä olet! — Näetkö? Päivä me-
nee mailleen ja kaste lankeaa . . . Meidän on nyt
heti kotiin kiirehdittävä.

LUCRETIA
(säpsähtäen).

Eil Ei kotiin!
(Tempautuu irti ja katsoo suurin silmin häntä. BRUTUS on

vaistomaisesti astahtanut askeleen lähemmäksi.)
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COLLATINUS.
Kuinka? Minne siis?

LUCRETIA.
Luuletko minun todellakin kutsuneen teitä

kahta tänne vain kuulemaan minun häpeääni ja
vaikerruksiani?

COLLATINUS
(hiljaisesti).

En tiedä, miksi olet kutsunut meidät. Mutta
arvelin sen tapahtuneen siksi, että . . .

LUCRETIA
. .

. siksi että kostaisit minut, Collatinus!
(Tempaa tikarin poveltaan, pistää sen sydämeensä ja vaipuu

maahan äänettömänä.)

COLLATINUS.
Lucretial
(Aikoo syöksyä polvilleen hänen ruumiinsa ääreen. BRUTUS es-

tää häntä siitä.)

BRUTUS
(juhlallisesti).

Hiljaa! — Hän on oikeassa. Ei kyyneleitä. —

Toisin on Lucretia Collatinan kuolemaa vietettävä.

COLLATINUS.
Ystäväni 1

BRUTUS.
Salli minun hoitaa vaimosi maahanpaniai-

set! — Oh, minä vannon, että hän on saapa pei-
jaat, joistavielä vuosituhannet tulevat kertomaan.
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COLLATINUS.
(hämmästyneenä).

Mitä aiot?
BRUTUS

(kätensä kohottaen).

Kostaa ! —Kostaa, kuten hän itse käski meitä ! —

Kostaa hänen puolestaan, joka viruu tuossa ve-
rissään, kostaa kaikkien niiden puolesta, jotka
Tarquinius Superbus on saattanut manalle ennen
aikojaan! — Mutta kostaa ennen kaikkea koko
Rooman kansan puolesta, jonka tämä turmaa
tuova kuningasheimo on tallannut jalkoihinsa.

COLLATINUS.
Syöstäkö hänet valta-istuimelta?

BRUTUS.
Niin. Mitta on nyt täysi, Collatinus. Roo-

man kansa ei voi sietää tätä sortovaltaa kauempaa.

COLLATINUS
(kokonaan tyrmistyneenä).

Ystäväni! — Brutusko noin puhuu?

BRUTUS.
Niin. On aika, että opit jo vihdoinkin minut

tuntemaan.
COLLATINUS.

Kuinka? Enkö tuntisi sinua, sinua, lapsuu-
teni leikkitoveria, nuoruuteni ystävää ja . . . (Katsoo
häneen ja mykistyy äkkiä.) Ei, minä en tunne sinua.
Näen aivan oudon miehen edessäni.

M
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BRUTUS.
Uuden, tarkoitat sinä?

COLLATINUS.
Tuo ääni . .

.
tuo ryhti . . . vanhan ystävyy-

temme nimessä vannotan sinua sanomaan mi-
nulle: kuka olet?

BRUTUS
(tarttuu hänen käteensä).

Olen Brutus, olen ystäväsi, vaikka en se
Brutus, mikä ennen olin ja joka sinua ennen on
niin usein lystikkäillä leikkipuheillaan naurattanut.

COLLATINUS.
Et . . . se . . . Brutus? — Kuka siis?

BRUTUS.
Toinen, suurempi, korkeampi ... synkkä kuin

yö ja leppymätön kuin tähdet taivahalla .
.

.

COLLATINUS.
Todellakin: onhan kuin kasvaisit puhuessasi!

BRUTUS
(katkerasti).

Niin hyvin on minun siis onnistunut oma
itseni peittämään, että kun ensi kerran elämäs-
säni tahdon tuoda esille sen, ei minun paras ys-
täväni tunne minua! — (Painaa sydäntään.) Oh! Täällä
sisällä on asunut aina eräs toinen Brutus .

. .
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COLLATINUS.
Ystäväni: oikeastaan olen minä sitä aina aavis-

tanut.
BRUTUS.

Jos sinä olet sen aavistanut, niin sinä tiedät
myös, mitä minä olen kärsinyt näinä vuosina,
siitä saakka kuin vanha kuninkaamme Servius
Tullius murhattiin . .

.

COLLATINUS.
Ja kuitenkin: kuinka sinä olet voinut ilveillä

ja hymyillä, hullutella ja teeskennellä . . . ?

BRUTUS
(raivoisasti).

Itkenyt verka minä olen, syönyt sappea minä
olen jakyyn kylmän myrkkyä keittänyt sydämes-
säni. — Aika on nyt kypsä, Collatinus. Minä tah-
don Roman kansan ja samalla oman sieluni tästä
mätäpaiseesta puhdistaa.

COLLATINUS.
• Sinäkin olet surrut siis Rooman kohtaloa?

BRUTUS
(katsoo häneen).

Minä?
COLLATINUS.

Niin. Sinäkään et ole siis ollut kylmä isän-
maasi asialle?
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BRUTUS.
Minä? — Minä, joka en ole muuta miettinyt,

siitä saakka kuin opin ajattelemaan? — Minä,
joka en ole muuta murehtinut, siitä saakka kuin
silmäni avautuivat näkemään rotuni rohkean poh-
jatonta kurjuutta ja häpeätä? — Minä olisin outo
isänmaani asialle 1

COLLATINUS.
Ystäväni! Tarkoitukseni ei suinkaan ollut lou-

kata sinua . . .

BRUTUS.
Minä, joka olen isänmaa itse, sellaisena

kuin se nyt tomusta nousee, heittää naamionsa,
paljastaa oikeat kasvonpiirteensä ja astuu esiin
peljättävänä, vanhurskaana tuomarina vaatimaan
tilille kaikki tyrannit ja väärintekijät!

COLLATINUS.
(hiljaisesti.)

Uskotko sinä siis, että se vielä voi nousta
todellakin?

BRUTUS.
Nyt se nousee, ja jumalat olkoot laupiaat

sen äidin lapselle, joka nyt asettuu sen rankai-
sevaa valtaa vastustamaan. — Oh, mitä me olemme
sietäneet ja nielleet näiden ajasfaikojen vieriessä!

COLLATINUS.
Todellakin, tämä on ollut raskas aika jokai-

selle Rooman kansalaiselle. Kukin on saanut kes-
tää sen omalla tavallaan.
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BRUTUS
(pidätetyllä raivolla).

Kuinka me olemme kumartaneet ja hymyil-
leet, kuinka me olemme luikertaneet ja lieha-
koineetl Suudelleet ruoskaa me olemme jakiit-
täneet „kost'jumala" jokaisesta potkusta, jonka
tuo tuolta Palatinumilta on suvainnut antaa meille.

COLLATINUS.
Se on totta!

BRUTUS.
Ja mitä me olemme saaneet siitä palkak-

semme? Lokaa ja verta me olemme saaneet siitä
niin paksulta, että me siihen pakahdumme ja sii-
hen uppoamme!

COLLATINUS.
Mutta voitko sinä siis todellakin kuvitella

mielessäsi, että mikään vääryys ja väkivalta
enää voisi pakottaa siveellisen suuttumuksen
myrskyn tämän kansan povesta ilmi mylvähtä-
mään?

BRUTUS.
Niin totta kuin minä uskon omaan elämääni 1

Niin totta kuin minä uskon siihen myrskyyn,
joka tällä hetkellä minun omassa rinnassani rai-
voaa! Niin totta kuin minä uskon tähtiin tai-
vaalla ja jokaiseen vapaasen, itsenäiseen ajatuk-
seen, joka näinä pitkinä vuosina on puhjennut
kukkaan ja kypsynyt tekoon minun aivoissani;
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uskoani Rooman kansan terveesen yti-
meen en minätoki vielä milloinkaan ole
kadottanut.

COLLATINUS
(hiljaisesti).

Hyvä olisi, ellet erehtyisi. Omasta puoles-
tani täytyy minun häpeäkseni tunnustaa, etten
aina ole ollut enää niin aivan varma siitä.

BRUTUS.
Kenties ... en aina . . . minäkään. — (jäiieenne-

hahtaen.) Mutta mitä? Silloin kun Lucretia surma-
taan, silloinko ei Rooman kansa menisi vastaan
murhaajia? Mitä? Silloin kun Lucretia Collatina
häväistään omassa kodissaan, silloinko ei rikas
ja köyhä, vanha ja nuori, tarttuisi tapparaansa?
Minä en ainakaan voi muuta ymmärtää!

COLLATINUS
(surumielisesti).

Etkö?
BRUTUS.

En. — Mitä? Jos vielä tämäkin saa rankaise-
matta tapahtua, silloinhan tippuvat tähdet tai-
vaalta, silloinhan ei kannata elää enää, silloin-
han kuolee kaikki kaunis maailmasta ja jää jä-
lelle vain kaikki huono ja mätä ja madonsyömä! —

Ei, ei, ei! — Siihen et sinä saa minua usko-
maan, Collatinus.



215

COLLATINUS
(päättävästi).

Hyvä. Siispä kantakaamme ruumis kaupun-
kiin ja asettakaamme se julkiseen paikkaan näh-
täväksi, ja minä vannon, että se on saapa olla
siinä korjaamatta, siksi kuin sinä olet pitänyt sille
lupaamasi hautapuheen.

BRUTUS.

Ja minä vannon, että minä olen puhuva niin,
että itse pimeä yö sen ympärillä on iskevä ke-
käleitä. — Mutta joutukaamme! Päivä on jomen-
nyt mailleen ja minä näen kaupungin päältä
synkän ukkospilven kohoavan. Me saamme yöksi
myrskyn, Collatinus!

COLLATINUS
(lennokkaasti).

Mutta aamuksi ihanan auringon-nousun!
(Yrittävät käydä käsiksi ruumiisen, mutta polvistuvat kumpikin

kuin yhteisestä .isällisestä käskystä sen ääreen.
Pitkä vaitiolo. Nousevat hitaasti ja kantavat ruumiin kaupungin-

portista sisälle. Pian alkaa perältä kuulua yhä kasvavaa meteliä,
huutoja ja äänten sorinaa. Portti suljetaan.

SEXTUS tulee juosten oikealta yrittäen kaupunkiin. Huomaa
portin suljetuksi, huutaa, kolkuttaa, ei pääse sisälle. Vaipuu vihdoin
paasipcnkille epätoivoissaan. Meteli taustassa kasvaa kumeana ja
onnettomuutta uhkaavana.

TARQUINIUS SUPERBUS, tukka tuulessa ja parta hajallaan, va-
semmalta.)

SEXTUS,
Isä!
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TARQUINIUS.
Poikani Sextus! — (Syleilevät nopeasti.) Pois! Mi-

nun täytyy tuosta portista sisälle.

SEXTUS.
Sinä et pääse siitä portista. Se on suljettu.

TARQUINIUS.
Mahdotonta. — Minä olen jättänyt jälkeeni

kaiken sotajoukkoni vain kiiruhtaakseni ennen
yötä sisälle siitä. — Sillä tiedä, poikani: Minä
palajan voittajana!

SEXTUS.
Ah!

TARQUINIUS.
Siksi älä enää kauemmin viivytä minua. Sillä

minun täytyy sisälle Porta Capenan kautta. Sit-
ten ei minulla ole enää mitään peljättävää kaik-
kena elin-aikanani. (Rientää perälle.)

SEXTUS.

Minä sanon sinulle, isä: portti on kiinni.

TARQUINIUS
(kolkuttaen).

Hoi! Ohoi! — Kuka sulkee portin kuninkaan
silmien edestä?

SEXTUS.

Isä, minä pelkään. Mitä merkitsee tuo meteli
kaupungissa?
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TARQUINIUS.
He ovat vain saaneet tiedon kotiintulostani

ja uskollinen kansani siitä jo ennakolta iloitsee. —

Hohoi, ohoi! Miksi ei kuule kukaan? Eivätkö
vartiat ole paikoillaan?

(Lyö ja potkii porttia. Vaitiolo.)

SEXTUS.
Ei kukaan tule meille avaamaan.

TARQUINIUS.
Sitten täytyy sinun sisälle jonkun toisen por-

tin kautta.
SEXTUS.

Tulen juuri toiselta portilta: minä en päässyt
sisälle.

TARQUINIUS
(ällistyneenä).

Mitä tämä merkitsee?

SEXTUS.
Samaa olen minäkin kysynyt. Mutta minä

en uskalla antaa pahan aavistukseni vastata siihen.

TARQUINIUS
(katsoo häneen).

Sinä et uskalla ...? — Mutta onhan tämä tuiki
naurettavaa. Minä olen lyönyt viholliseni, pala-
jan voittajana ja nyt en minä pääse Porta Ca-
penan kautta Rooman muurien sisälle!
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SEXTUS
Niin, isäni. Näyttää todellakin siltä kuin sai-

simme me viettää tämän yömme campagnalla.

TARQUINIUS.
Mutta minun täytyy päästä 1 — Kuka minä

olen sitten? Enkö minä ole kuningas Tarquinius
Superbus? Enhän minä ole mikään keppikerjä-
läinen. — Hoi! Ohoi! (Lyö ja rynkyttää porttia.)

SEXTUS
Turha vaiva, isäni. Me olemme jätetyt ulko-

puolelle. (Portti avautuu samassa.)

TARQUINIUS.
Ei. Sinä näet: portti avautuu. Vihdoinkin! —

Nyt täyttyy vihdoinkin oraakelinlause.
(TULLIA syöksyy ulos kaupungista kuin kostotarten ajamana.

Portti sulkeutuu.)

SEXTUS
Äitini 1

TARQUINIUS.
Tullia! Minne aiot?

TULLIA.
Pois!

TARQUINIUS.
Minun täytyy sisälle tuosta portista. — (Vaipuu

kokoon.) Ah! Se on jälleen sulkeutunut!
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TULLIA.
Pois, jos henkenne on kallis teille! — Me

olemme karkoitetut maanpakoon.

SEXTUS
Mer (Kääntyy hitaasti ja peittää kasvonsa vaipallaan.)

TARQUINIUS
(ylpeästi).

Kuka ajaa meidät maanpakoon?

TULLIA.
Kansa!

TARQUINIUS.
Rooman roskaväki?

TULLIA.
Minä en tiedä mutta kaupunki on heidän hal-

lussaan. — Sanotaan, että senaatti istuu ... pi-
detään juuri kansankokousta forumilla . . .

TARQUINIUS.
Nyt? Illalla?

TULLIA.
Soihtujen valossa. — Ja puhujalavalle on ase-

tettu ruumis .
.

.

TARQUINIUS.
Ruumis? Kenen?
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TULLIA.

Lucretia Collatinan, joka on saanut surmansa
omasta kädestään. — Brutus puhuu kuin ukko-
sen jumala! Tuliset lieskat sinkoilevat hänen kie-
leltään.

TARQUINIUS.
(kokonaan hämmästyneenä).

Brutus? — Mitä tämä on? Kuinka on tämä
kaikki ymmärrettävä?

TULLIA.

Minä en tiedä. — Kaikki huutavat ja huitovat
kuin mielenvikaiset. — Kukaan ei pääse ulos eikä
sisälle kaupunkiin.

TARQUINIUS.
Mutta sinä?

TULLIA.
Minut noudettiin väkisin palatsista. — Pois!

Pakoon! Pakoon! Pelkään, että he voivat katua
päätöstään ja ajaa takaa meitä!

TARQUINIUS.
Mitä päätöstä?

TULLIA.
Että sinä et ole kuningas enää, että me olemme

ajetut maanpakooni — Pois! Nopeasti!
(Näyttämö on edellisen aikana hämärtynyt. Pilvi kaupungin

päällä iskee tulta. Nyt yhä kasvavaa ukonjyrinää.)
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TARQUINIUS
(kauhistuneena).

Onko sitten maailmanloppu? Valitaanko uutta
kuningasta?

TULLIA.
Ei. „Ei mitään kuninkaita enää!" „Kansa itse

hallitkoon nyt itseään 1" — Näin he huutavat.

TARQUINIUS.
Ei mitään kuninkaita —? Kansa itse —?

TULLIA.
Niin. Luulen, että jo huomenna tasavalta ju-

listetaan .
. .

TARQUINIUS.
Häh? Tasavalta? Ei mitään kuninkaita enää? —

(Kuin itsekseen.) Sitten on meidän aika todellakin
tarttua mieron sauvaan.

(Peittää kasvonsa vaipallaan. Pitkä vaitiolo.)

TULLIA,
(hiljaa).

Armaani! Meidän on nyt lähdettävä. Yö yl-
lättää, raju-ilma on kohta meidän päämme päällä.—
(Ukkosta ja salamoita.) Etkö kuule? Pois, nopeasti, jos-
takin vuorenkolosta tahi ystävällisestä majasta
turvaa etsimään!



222

TARQUINIUS.
Vuorenkolosta! Voinko minä turvautua ju-

maliin? Ystävällisestä majasta? Voinko minä
turvautua ihmisiin?

SEXTUS
(äkkiä).

Isä! Mutta on sinulla sotajoukko! Onhan si-
nulla voitollinen armeija takanasi!

TARQUINIUS.
Poikani 1 Minun uljas poikani! — (Syleilee häntä.)

Miksi et sitä minulle ennen sanonut?

TULLIA.
Turhaa toivoal Jo käyvät tällä hetkellä salai-

set käskyt kaikkialle, armeijaan, maakuntaan.
Sinä olet henkipatto mies, Tarquinius Superbus,
ja kuka tahansa saa surmata sinut, jos sinut ta-
vataan Rooman alueella.

(Pitkä vaitiolo. TARQUINIUS SUPERBUS on vaipunut kokoon.
Ukkosta ja salamoita.)

TARQUINIUS.
Mutta mikä tapaus on voinut olla syynä näin

äkilliseen ja yksimieliseen kansan kapinaan? —

Ah! Tuo ruumis? Kenen se oli?

TULLIA.
Lucretia Collatinan. Sanotaan, että poikamme

Sextus on häväissyt hänet.
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TARQUINIUS.
Onko se totta?

SEXTUS
(langeten hänen jalkoihinsa).

Isä ! (Vaitiolo.)

TARQUINIUS.
Nouse! — (Harvakseen.) Sinä olit siis isäsi

poika.
TULLIA.

Tarkoitat: meidän poikamme, Tarquinius.
(Laskee kätensä hänen olalleen.)

TARQUINIUS
(kuten edellä.)

Tässä on siis koko perhe kokoontunut. —

(Vaitiolo. Ukkosta ja salamoita. Sade lankeaa.) Menkäämme!

TULLIA.
Minne?

TARQUINIUS.
Jonnekin, missä ei sade pieksä meidän kas-

vojamme.
SEXTUS

(itkien).

Siis erämaahan kuolemaan!

TARQUINIUS.
Vaeltamaan ovelta ovelle, jos niin tarvitaan.
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TULLIA.
Tarquinius Superbus! Sinä suuri sulho mi-

nun nuoruuteni! (Syleilee itkien häntä.)

TARQUINIUS
(särkyvällä äänellä).

Tullia, tulitukka! — (Hiuiten itsensä.) Ojenna mi-
nulle toinen kätesi! Ja poikani Sextus ojentaa
minulle toisen. — (Suurimmalla ponnistuksena.) Kas niini
Ja nyt kohti tuntemattomia kohtaloita.

(Vaeltavat hitaasti vasemmalle. TULLIA ja SEXTUS itkevät
ääneen, TARQUINIUS SUPERBUS kulkee hartiat kumarassa ja hoip-
puen kuin vanha ukko heidän välillään.

Ukkosta ja salamoita.)

ESIRIPPU.



SHAKKIPELI
KUVAELMA KARKELON JA PANTOMIIMIN KERA

(1-NAYTOKSINEN)



HENKILÖT:

NIILO OLAVINPOIKA, Särkilahden herra.
DOMINUS BARTHOLOMjEUS.
KUVAELMA.
KIRVES, asemies.

Näyttämö esittää keski-aikaista suomalaista ritari-
tupaa.

Aika: 1400-luku.



Kynttilät ovat sytytetyt. SÄRKILAHTI istuu yksin shakkilaudan
ääressä, katsoen välillä tuntilasiin. Kulkuset kilahtavat ulkona. Koira
haukkuu. Pian astuu sisälle DOMINUS BARTHOLOM_£US, hengelli-
sen säädyn puvussa. SÄRKILAHTI rientää vastaan hänelle.

SÄRKILAHTI.

Täsmällinen kuten aina, Dominus Bartholo-
maeus. Pääsin juuri katsomasta tuntilasia.

BARTHOLOM^EUS
(kumartaa, hymyilee).

SÄRKILAHTI.

Ettehän vaan liene vilustanut itseänne? Matka
on pitkä pappilasta ja taivas on pyryn jälkeen
kylmäksi tähdittynyt. Pisara viiniä, jos suvaitsette?

BARTHOLOM-EUS
(kohottaa juomasarven huulilleen ja laskee sen takaisin pöydälle

yhtä äänettömänä).

SÄRKILAHTI.

Maljanne, ja tervetulemaan! — Kas niin, huo-
maan jo, että silmänne palavat shakkipöytään.
Kenties voimme heti alottaa. (istuvat)

BARTHOLOM.EUS
(viittaa häntä alkamaan).



228

SÄRKILAHTI.

Aivan oikein, tänään on minun vuoroni alot-
taa. Teidän muistonne on pettämätön, (surtää.)
— Jaa, jaa, kuinkahan monta vuotta me olemme
näin joka lauantai-ilta tässä tuvassa toisiamme
vastapäätä istuneet? Pian neljäkymmentä, luu-
len minä.

BARTHOLOM.EUS
(nyykähyttää päätään).

SÄRKILAHTI.

Ja niiden vuosien vieriessä on paljon tapah-
tunut. Monta hallitsijaa on meillä ollut, monta
ystävää on meiltä kuollut, piispat ja valtaherrat
ovat vaipuneet istuimiltaan, sotajoukot toisiaan
vastaan välähtäneet. Tällaista sekasortoa, mikä
nykyään Suomenmaassa vallitsee, emme me sen-
tään vielä koskaan ole kokeneet. Mikä on teidän
mielipiteenne siitä, Dominus Bartholomgeus?

BARTHOLOM/EUS
(tekee ristinmerkin, siirtää).

SÄRKILAHTI.

Tiedän teidän kannattavan Kristian Olden-
burgilaista. Suokaa anteeksi, siinä asiassa eroavat
meidän mielipiteemme tykkänään. Minä en todel-
lakaan ymmärrä teitä. Kaarle Knuutinpoika Bonde
on meidän oikea ja laillinen hallitsijamme.
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BARTHOLOM/EUS
(tekee epäävän liikkeen).

SÄRKILAHTI
(kiivastuneena).

Eikö? Niin minä tiedän, se on teidän esi-
miehenne, piispa Konrad Bitzin ansiota. Hänen
valtiolliset vehkeilynsä ovat monta kirkasta päätä
Suomen papiston keskuudessa sekoittaneet. Mutta
että tekin, Dominus Bartholom.eus! . . . Ahaa, te
tahdotte saada minut kiivastumaan, murhatak-
senne minulta tuossa yhden talonpojan? (Pelaavat

hetken aikaa äänettöminä.)

BARTHOLOM.EUS
(siirtää, hymyilee).

SÄRKILAHTI.

Ei, minä vakuutan, te ette tule siinä onnistu-
maan. — (Siirtää.) Kristian Oldenburgilaisen aika
on ohitse. Vaikka Kaarle Knuutinpoika ei enää
ikinä Ruotsin valta-istuimelle pääsisikään, eivät
sen suurmiehet sentään tule Kristian Oldenbur-
gilaista kuninkaaksi tunnustamaan. Teidän piis-
panne olisi sen vuoksi parasta luopua turhista
juonistaan, jotka vaan ovat omiaan syöksemään
koko isänmaamme varmaan turmioon.

BARTHOLOM/EUS
(katsoo ylös korkeuteen).
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SÄRKILAHTI.

Näen, että te toivotte apua Jumalalta. Ja sitä
onkin tarvis, kautta Maarian, sillä olot eivät enää
ole siedettävissä. Vai mitä te arvelette? Kaarle
Knuutinpoika asuu Raaseporissa ja nimittää
itseään Jumalan armosta Ruotsin, Norjan ja Göö-
tainmaan kuninkaaksi. Piispa Konrad Bitz asuu
Kuusistossa ja pitää salaista yhteyttä Kristian
Oldenburgilaisen kanssa. Eerikki Akselinpoika
Tott on valtionhoitajana julki sodassa arkkipiispa
Juho Pentinpoika Oxenstjernan kanssa, joka äs-
kettäin kuuluu Tanskaan paenneen.

BARTHOLOM/EUS
(ottaa talonpojan).

SÄRKILAHTI.

Te saitte talonpojan, mutta minä vakuutan,
että se voitto on käyvä kalliiksi teille, ystäväni.
— (siirtää.) Voisin salaisuudessa kuiskata teille
jotakin: olen juuri saanut tärkeitä uutisia Tuk-
holmasta. Mutta sormi suulle, Dominus Bartho-
lomaaus, sormi suulle . . .

BARTHOLOM_EUS
(tekee puustavillisesti liikkeen).

SÄRKILAHTI
(kuiskaten).

Tottien ja Kristian Oldenburgilaisen välillä
on puhjennut sota. Eerikki Akselinpojan on
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pakko nyt kallistua Niilo Sturen ja hänen joh-
tamansa talonpoikais-liikkeen puolelle. Ja tiedät-
tekö, mikä on siitä oleva seurauksena? Kaarle
Knuutinpoika Bonde astuu kolmannen kerran
Ruotsin valta-istuimelle.

BARTHOLOM/EUS
(pudistaa päätään, hymyilee).

SÄRKILAHTI.

Te ette usko sitä? — Ahaa, te olette kuullut,
että Ruotsin kruunu on jo tarjottu jälleen Kaarle
Knuutinpojalle, vaikka hän erikoisista syistä ei
ole suostunut sitä vielä vastaan-ottamaan? Usko-
kaa minua, hän ottaa sen kyllä ... Mitä? Te
pudistatte jälleen päätänne? Te hymyilette? Te-
kin olette kuullut siis? ...

BARTHOLOM/EUS
(laskee sormen suulleen).

SÄRKILAHTI.

Se on panettelua, minä vakuutan teille, sen
täytyy olla pelkkää panettelua? ... Mitä, Kaarle
Knuutinpoika, uljain, ritarillisin Ruotsin ylimyk-
sistä, ihastunut yksinkertaiseen linnankomentajan
tyttäreen? Kenenkä tyttäreen, sanotte te? Abra-
hamin, Raaseporin linnanherran... Hän? Mah-
dotonta! Kuka? Kaarle Knuutinpoika Bonde?
Hän, jonka ensimmäinen puoliso oli Birgitta
Tuurentytär Bjelke ja toinen Kaarina Kaarlon-
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tytär Gumsehufvud? ... Ja nyt? Kristiina, Abra-
hamintytär! — (Nauraa.) Teidän täytyy myöntää,
rakas ystäväni, että tuo on tuiki mahdotonta!
— Mitä? Rakkausko?...

BARTHOLOM/EUS
(osoittaa sydäntään).

SÄRKILAHTI
(nauraa).

Kaarle Knuutinpoika ei ole nuori enää. Hän
tietää, mitä hän on omalle arvolleen ja aatelis-
kilvelleen velkapää. Mitä sanoisi siitä Ruotsin
aatelisto? Ja mitä Suomen? Nyt juuri, kun hän
kohta kruunataan kuninkaaksi? Sillä hän kruu-
nataan, olkaa varma siitä! Eerikki Akselinpoika
Tott on jo kokoonkutsunut valtiopäivät Tuk-
holmaan ...

BARTHOLOM/EUS
(kohottaa kaksi sormea taivasta kohti).

SÄRKILAHTI.

Kaikki on Herran kädessä, tietystikin. Mutta
niin totta kuin minä aion voittaa tämän pelin ...

katsokaa, nyt alotan minä hyökkäykseni ja uhkaan
heti kuningasta. Shak!

BARTHOLOM/EUS
(siirtää, hymyilee).

SÄRKILAHTI.

Te ette usko sen onnistuvan? .
.

. Hyvä, minä
ehdotan pientä vedonlyöntiä teille. Te pelaatte
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mustilla, minä valkoisilla. Musta kuningas olkoon
Kristian Oldenburgilainen, valkea Kaarle Knuu-
tinpoika. Jos musta voittaa, lupaan minä heti
yhtyä piispanne Konrad Bitzin kera Kristian
Oldenburgilaisen kuninkuutta kannattamaan. Sa-
moin lupaatte te, jos valkea voittaa, yhtyä minuun
ja tervehtiä ilolla . . . huomatkaa, Dominus Bart-
holomaeus, oikealla, rehellisellä sydämen-ilolla,
Kaarle Knuutinpoika Bondea ainoaksi lailliseksi
hallitsijaksenne, sekä olla hänestä enää mitään
kurjia kulkupuheita uskomatta. — Kuinka on?
Suostutteko?

BARTHOLOM.EUS
(nyykähyttää päätään).

SÄRKILAHTI.

Hyvä. — Shak!

BARTHOLOM/EUS
(siirtää).

SÄRKILAHTI.
Shak!

BARTHOLOM/EUS
(siirtää).

SÄRKILAHTI.

Mitä te aiotte? Te uhraatte juoksijan? —

No niin, minä otan kyllä, mitä tarjotaan, (ottaa

juoksijan.) — Ahl
bartholom_eus

(ottaa kuningattaren).
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SÄRKILAHTI.

Siinä menetin minä kuningattareni. — Mutta
minä saan uuden . . . Katsokaa: minun talon-
poikani tuolla ovat jo pitkälle ehtineet.

(Pelaavat hetken aikaa äänettöminä. Kynttilät hämärtyvät. Kulku-
set kilahtavat pihalla jälleen. Koira haukkuu. KUOLEMA, viikate-
miehen haamussa, ilmestyy ovensuuhun.)

BARTHOLOM^JUS
(nousee).

SÄRKILAHTI
(katsoo häneen kummastuneena).

Kuinka? Voitteko pahoin?

BARTHOLOM/EUS
(viittaa ovelle päin).

SÄRKILAHTI.

Mitä? Te aiotte lähteä? Mahdotonta! Kesken
peliä? Tätä ei ole vielä koskaan meidän shakki-
toveruutemme aikana tapahtunut.

BARTHOLOM.EUS
(hymyilee surullisesti).

SÄRKILAHTI.

Te voitte siis todellakin pahoin? Mutta eihän
teidän sentähden toki liene pakko yön selkään
lähteä . .

. (Hymyilee leikillisesti.) Myöntäkää, että tuo
minun viimeinen siirtoni oli omiaan saattamaan
vatsanväänteitä teille. Niin, niin, te pelkäätte
Kristian Oldenburgilaisen puolesta .

.
.
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BARTHOLOM.EUS
(tekee avuttoman liikkeen).

SÄRKILAHTI.

Että te voitte hiukan pahoin, sen voin minä
ymmärtää. Mutta että te voisitte niin pahoin,
että me emme voisi jatkaa peliä, sitä minun,
suokaa anteeksi, Dominus Bartholomseus, on
luvalla sanoen vaikea ymmärtää? .. . Kuinka?
jättääkesken shakkipeli? Mitä te ajattelettekaan?
— Tiedättekö, rakas ystäväni, jos minä oli-
sin teidän sijassanne, nousisin minä
vaikka kuolinvuoteeltani pelaamaan
vielä viimeisen pelin teidän kans-
sanne. (Kuoleman viikate kohoaa vitkalleen.)

BARTHOLOM/EUS
(astuu tuskallisena askeleen ovellepäin).

SÄRKILAHTI.

Kuinka? Te aiotte todellakin lähteä? —

(Tyytymättömänä.) Te olette siis sairas? Mutta jos te
olette niin sairas, teidän on paras jäädä tänne
yöksi.

BARTHOLOM/EUS
(pudistaa päätään).

SÄRKILAHTI.

Te ette tahdo? Sallikaa minun sanoa teille:
teidän lähtönne näyttää sangen merkilliseltä. —

No niin, minä tahdon uskoa, että joku äkillinen
pahoinvointi on kohdannut teitä. Mutta jos te
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vielä olette niin voimissanne, että te ylipäänsä
jaksatte lähteä pappilaan, pyydän teitä uhraamaan
vielä edes viisi minuuttia minulle ja shakkipe-
lillemme.

BARTHOLOM/EUS
(pudistaa päätään, osoittaa tuntilasiin).

SÄRKILAHTI.

Kolme minuuttia! Minä omasta puolestani
lupaan siirtää nopeasti.

BARTHOLOM/EUS
(pudistaa päätään).

SÄRKILAHTI.

Kaksi minuuttial

BARTHOLOM.EUS
(pudistaa päätään).

SÄRKILAHTI.

No, minuutin te voitte ainakin myöntää
minulle? Tahdon todistaa olevani oikeassa.

BARTHOLOM/EUS
(pudistaa päätään yhä hätäisempänä).

SÄRKILAHTI.

Ettekö sitäkään? — (Yhä suuttuneempana.) Huo-
matkaa: minä pyydän meidän vanhan shakki-
toveruutemme nimessä. Ja minä sanon, että
ellette te, Dominus Bartholomseus, nyt heti
myönnä itseänne voitetuksi, on tämä oleva vii-
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meinen peli, mikä minulla on kunnia pelata
teidän kanssanne.

BARTHOLOM/EUS
(nyykähyttää päätään hänelle).

SÄRKILAHTI.

Te myönnätte? (Ystävällisesti.) Niin, teidän ase-
manne oli todellakin epätoivoinen. Katsokaa
itse: siitä ei ole enää mitään pelastusta.

BARTHOLOM/EUS
(kumartaa jäähyväisiksi).

SÄRKILAHTI
(tarttuen hänen käteensä).

Te ette siis tahdo jäädä yöksi meille? —

Mitä? Teidän kätenne on jääkylmä! Dominus
Bartholomaeus ... Ja teidän silmänne sulkeutu-
vat! Te horjutte, te kaadutte . . . sallikaa minun
tukea teitä.

BARTHOLOM.EUS
(nojaa häneen).

SÄRKILAHTI
(kasvavalla kauhulla).

Herra Jumala! Tehän olette kalman kalpea
kasvoiltanne. Jaksatteko puhua enää? Mitä?
Ettekö? Teidän huulenne sinestyvät ... Te
kuolette, te olette jo kuollut. Teidän sydämenne
ei lyö enää. Ah! Nyt vasta huomaan: ettehän
ole koko aikana puhunut sanaakaan!



238

(KUOLEMAN viikate välkähtää. Näyttämö pimenee. DOMINUS
BARTOLOM/EUS ja SÄRKILAHTI katoavat. Kulkuset kilisevät ul-
kona. Koira haukkuu. Sitten hetkisen syvä hiljaisuus.)

KARKELO JA PANTOMIIMI.
Juhlamarssi raikahtaa. Neljä asemiestä, soihdut

peitsenkärjissä, astuu sisälle ja asettuu kuhunkin huo-
neen neljään nurkkaan. Heidän jäljestään neljä ritaria
asettuen heidän vierelleen, niin että ovensuusta näyt-
tämöpartaasen kummallekin puolen huonetta kaksi riviä
muodostuu. Jälleen sisälle neljä airutta, jotka asettu-
vat ritarien vierelle. Kaikista edellisistä on kaksi mus-
taa, kaksi valkeata. Mustat ovat asettuneet oikealle,
valkeat vasemmalle, asemiehet (tornit) äärimmäisenä.

Airueet puhaltavat torviinsa. Valkea kuningas ja
valkea kuningatar tulevat ja asettuvat valkean rivin
keskikohdalle, kaikkien ritarien syvästi kumartaessa.
Airueet puhaltavat jälleen. Musta kuningas ja musta
kuningatar tulevat ja asettuvat oikealle edellisiä vasta-
päätä. Kuninkaat tervehtivät toisiaan miekoillaan.

Kuninkaiden jälestä kahdeksan paria talonpoikais-
rahvasta, poikia janeitoja, neljä mustissa, neljä vaaleissa
puvuissa; asettuvat kahteen riviin edellisten eteen. —

Kansan karkelo.
Talonpoikais-parit hajaantuvat. Mustat ja valkeat

asemiehet vaihtavat paikkojaan. Airueet rientävät edes
takaisin näyttämöllä saattaen sanoja kuningasten ja
ritarien välillä. Ritarit astuvat esiin. — Miekkatanssi.

Osa esiintyvistä on siirtynyt perälle. Rivit ovat
harvenneet, jälelle on jäänyt vain joku asemies, ritari
ja rahvaan edustaja. Mustia seisoo valkeiden puolella
ja valkeita mustien. Hetkisen näyttää täydellinen ha-
jaannus ja sekasorto vallitsevan. Kuninkaat ja kunin-
gattaret astuvat esiin. — Menuetti.
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Valkea kuningatar pyörtyy. Hänen kruununsa pu-
toaa. Ritarit ja asiamiehet rientävät häntä tukemaan,
valkea kuningas näkee valkean talonpoikais-tytön mus-
tien äärimmäisellä sivustalla oikealla, kruunaa hänet
entisen kuningattaren kruunulla ja jatkaa tanssia tau-
koamatta. Kansa puhkeaa riemuhuutoihin. — Soihdut
sammuvat, näyttämö pimenee. Koira kuuluu ulkona
haukkuvan harvakseen.

Näyttämö valkenee. Kynttilät palavat kuin kuvaelman alussa.
SÄRKILAHDEN HERRA istuu shakkilautansa ääressä, pää kätten va-
raan torkahtaneena. KIRVES astuu sisälle kiireesti.

KIRVES.
Herra Niilo! Herra Niilo! Herätkää! Tulen

juuri pappilasta .
. .

SÄRKILAHTI
(herää huudahtaen).

Dominus Bartholomseus! — Missä hän on?
— Luulen hiukan uinahtaneeni.

KIRVES.
Dominus Bartholoma_us on kuollut.

SÄRKILAHTI.

Kuinka? Hän kuoli todellakin? Hän ei siis
ehtinyt kotiin?

KIRVES
(katsoo häneen).

Minä en ymmärrä, mitä herra Niilo tarkoittaa.
Tietysti hän kuoli kotiin. Dominus Bartholo-
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maeus ei ole ollenkaan liikkunut tänä päivänä
huoneestaan.

SÄRKILAHTI.

Mitä te sanotte? Ei liikkunut 1 Mahdotonta!
Hän oli täällä! Hän pelasi minun kanssani.

KIRVES.
Milloin?

SÄRKILAHTI.

Nyt juuri. Mutta sitten kohtasi äkillinen
pahoinvointi häntä .

. .

KIRVES
(vakavasti).

Te olette nähnyt näkyjä, herra Niilo. Domi-
nus Bartholomaeus ei pelaa koskaan enää. Hän
on kuollut. Kuollut omassa vuoteessaan.

SÄRKILAHTI.

Kummallista! — Voitteko sanoa, millä het-
kellä hän kuoli siis?

KIRVES.
Hän veti viimeisen henkäyksensä juuri läh-

tiessäni pappilasta. Tulen suoraan sieltä. —

Muuten on minulla tärkeitä uutisia kerrottavana
teille, herra Niilo.

SÄRKILAHTI
(kuin itsekseen).

Kummallista! Kuinka voi kuolla kesken
kerran alotetun shakkipelin? — (Kuin heräten.) Mutta
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kenen kanssa minä pelasin sitten? Kuka istui
tuossa minua vastapäätä? Kuka siirsi! Tehän
näette itse: peli on keskeneräinen.

KIRVES.

Te olette pelannut yksin tahi hänen haa-
munsa kanssa, herra Niilo. — Mutta minä en
tuo teille terveisiä vain pappilasta, mutta myös
Turusta ja Tukholmasta. Poikani palasi tänä
aamuna sieltä ja minä riensin heti teidän kans-
sanne neuvottelemaan . . .

SÄRKILAHTI
(häntä kuulematta).

Hän nousi siis todellakin kuolinvuoteeltaan!
Hän tahtoi tulla vaikka haudan tuolta puolen,
täsmällisesti, täyttämään lupaustaan. Uskollinen
Dominus Bartholomaeus . .

.

KIRVES.
Herätkää, herra Niilo, herätkää! Te puhutte

itseksenne, te näette olemattomia. — Kuunnelkaa
minua! Asia koskee koko Suomen aatelia.
Kaarle Knuutinpoika on lähtenyt Raaseporista ...

SÄRKILAHTI
(säpsähtäen).

Mitä?
KIRVES.

Hän on nyt juhlallisesti julistettu Ruotsin
kuninkaaksi. Eerikki Akselinpoika Tott on luo-

-16
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punut valtionhoitajan virasta ja saanut koko
Suomen läänityksekseen. Kristian Oldenburgi-
laisen pyyteet Ruotsin kruunuun nähden ovat
ijäksi rauenneet.

SÄRKILAHTI
(kuiskaten).

Ja tuo nainen?
KIRVES.

Kuka?
SÄRKILAHTI.

Kristiina Abrahamintytär?

KIRVES.
On seurannut Kaarle Knuutinpoikaa Tukhol-

maan. Sanotaan hänellä olevan hyvät toiveet
valta-istuimelle.

SÄRKILAHTI.

Niinkö? — (Kuin itsekseen.) Dominus Bartholo-
mseus! Siinä tapauksessa lienee parasta, että
julistamme remis'ksi tämän pelin.

(Kaataa shakkipelin. Samassa retkahtaa hänen päänsä taakse-
päin. Hän kuolee ja jää jäykistyneenä nojatuoliinsa istumaan.)

KIRVES
(kumartuen hänen ylitsensä).

Herra Niilo! Herra Niilo! — Kuollut. Suuri
shakkimestari tuolla ylhäällä on siirtänyt samalla
aikaa laudan ulkopuolelle vanhat vastapelaajat.

(Ristii kätensä äänettömään rukoukseen. Katoolisen kuorolaulun
sävel näyttämön ulkopuolelta täyttää ilman.)

ESIRIPPU.
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