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JÄSENET.

JOSEPHI, Egyptissä nlmetetty vvaltikkaaksi
eli Maanisäksi.

JACOBI, hänen Isäsä.
UUHENI, ]

SIMEONI,
JUDA, ) Jacobin polkija.
LEYVI, l
BENJAMINI,
Multa Jacobin poikija ja perettä.
Sangaiu ja Multa Egyptin vvirkamiehijä.
Tulkki ja palvvelijoita.





1. KOHTAUS.
Josephin Koissa.

i. NÄYTÖS.
Josepui ja Sami abi.

Sangari.

Jo omi jauhoja jakanua
IMclicttU tuhat tuhatta.
Elosta enimmät salvvot
Tämän vvuuvven vvuoisvvarasta
Jäävvät vviclä jäänökseksi,
Tnrvvaksi tulevvan vvuuvven
Kuin ei kuhaan siemenijä
Kysy, kylvvyksi eloa.

Josephi.

Turha tuuma kylvväminen;
Työtä työtöntä olisi
Kylvvämisct, kyntämiset;
Kuin on vvielä vviisi vvuotta

Ettei siemenet sikiä,
Elo eisty kasvvussasa,
Kylvvyt pääse kypsyntääsä.
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YVarat vvuonna vvuotulscsa
Kaikki lehväksi kaholut,
Elot eineeksi chittv.
Sitten siementä jaamma
YY^iime vvuonna vviijentenä
Yrnnä eineeksi eloa.
Sila vvarten jo vvarustin
Kahenkaltaiset vvarukset.
Sitä ennen emmä anna
Elieetä elonjyvveä,
Joka kelpoisi keollcn,
Itävviä ihmisillen,
Jotka turhin tunkisivvat
YVastcn vvarolluksijammc,
Mätänomään mättäislvvät -

Siemcnkatoon kalvvaisivvat.
Jospa konsa on ohite
Kylvvyaiha ammoin männyt,
YVielä ehlisiit eloa
Ja jos emmä ennättäisi,
Satu saaha jauhetuksi,
Jauhauiatoiita jaamma.
Saapi salvvot tyhjennellä
Purnut puhistoo peräite.

Sajvgaiu.

Jo on kansallen omallen
Kyllin kulienkin kylällen_>



7

Tarkoin kulienkin talollcn
Kaikki tarpcesa lahotut:
YVaan on vvielä vvaatijoila.
Monta muuta muukalaista,
Monta elonehtijätä,
Katras on Kanaani:imaalta
Varakkaita vvastineella,
Jotka ehtilvvät eloa,
Tahtoot tarvvistaan rahalla.
Tokko myyvvä tohtinemma,
Annanko apua heilien ,

Taikka työnnänkö takaisi?
Josephi (Itekseen).

Kalliista Kanaanmaasta,
Isänmaasta itketystä!
Ehkä tuossa tuttujaui
Joku joukossa olisi;
Joka saattaisi sanomat
Että on koti kohennut,
YVarat yhä vvahvvistuniia,
YVeljet suostuneet sovvulien.
Ehkä lie eloa tarvvis
Isällä ison pereisä,
Koska aikoa kovvoa
Mainiktoovvat siltä maalta,
Siellä vvalittaat vvajaata:
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Niininä saan sanoman heilien
Että täällä täysin määrin
Eloncinettä kerätty,
Säästettynä säälijöihcn.

(Koxvasti).
Kysy ensin kyllinuiäärin,
Kaho kansamme vvajaala-
Lainnoin lahjota omija.
Sitten siivvenpyyhlnnällä
Myyvvistämmä myötävväksi
Puoit puhtaasta rahasta,
Hinnoin Uijat hinkalomme
Tämän vvuuvven vvuoisvvarasta,
Auta avvunehtijöitä!

Sangaki.

Omat on osasa saanut.
Eivvät hae, ei halaja
Yli tarpeestaan tahota.
Saatko santoa merestä
Lopen loppumaan, samalle
Meijän aitat aivvan täyvvct
Eivvät kansalta Egyptin
YY7äsäyvvy omin vväkimme,
Hiivventäyvvy hinkalomme;
Jospa tänne joukoltasa
Kanaanmaalta kaikki kansa
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Keräytyisi, kerjäläiset,
Kaikki nälkäiset näkyisi.

Josephi.
Kanaalaiset laita kaikki
Tänne, täytyypi kysellä
Tarkoin heijän tarvvistasa,
Heijän vvajaata, vvaroja
Tnloo tulkin tutkistella.
Ehkä toisin toiniittivvat,
YValittivvatkin vvajaasa.
Ehkä heillä toiset toimet
YVallata vvarat soalla,
Aitat vväkisc avvata.

SA N* gAr i.

YYrähä on vväkeä heillä,
Tyhjät tyhjillä vvarukset
Meijän vvallan vvastukseksi.

Josephi.

Etpä tiije ehkä tiellä
Salaile sata satoja
Taikka tulolla tuhannet.
Tahon tarkoin tiijustclla
Kysellä kylät talotkin,
YValtakunlasa vvarukset-
Luvvcttoo vväkilukusa:
YVasta vvoin vvaran piteä,
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YVasta vvarmana levvälä.
Jospa joutavv.a pulitiuvvat
Sanan sauoovvat vvaletta,
Hirtän heijät liittolaiset,
Kostan koittcesa kovvasti.

2. NÄYTÖS.
(Entiset ja Josephi.l. iO xveljeä pahvilluan

Hän heijät tuntoo, xvatin liijoiu. liikutet-
tuna hän tuskin xvoipi murtaiu sanoa).

Sanogaitte sangarilleh,
Tuolleh lulgilleh puhuttah
Migä milläih asiah. (Liijoin liikutuk-

sin xväästäksen syrjään, xviitaten xveljiin ylös
nousta).

Ruben i.

Yhet pereellä yhcllä
Asijat, clonchinnät,
Kuin on omat kuhvauuiiua.
Ensin eineeksi eloa,
Sitten siemenet hacmma
Kcrkiästi toisen kerran.

Sasgari.

Tokko totuutta sanonet
YVakaaja, vvaletitclija?
Uskallatko ukko rukka
YValehella vvaltikkaalieu.
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Mahotonta Maanisällen?
Että ehtimään eloa
Tulitta tukulta kaikki,
Kaikki kaupallen kulitta
Kymmenkunta kyntnmiestä.
Missä talossa tapaamme
Yhcssä yheksän miestä,
Kymmenkunnan kyntäjijä?
Kuka korjoa kot in ne,
Kenkä talonne tavvarat?

R BBEM.

Oumma vvaat, ei vvakaajat,
Pojat ylitä poikiivvetla,
Talmija talon isoimman,
YVeljcskunnan kuuluisamman.
Pere pellot pehiniltääpl,
YVastalscks! vvalmislaapl,
Karjan kahtoovvat yhcssä
Pojat, plljat, pojanpojat,
Palkkalaiset paimentaavvat.
YVaimot vvaatteila teheevvät>
Hoilaat lapset, lapsenlapset.
Noita nuorempi kotona
YVarana isämme vvanhan,
Sauvvana ukon satai-en.
Lolituttaa ijän lopulla,
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Huolen suuren hnojentaapi,
Katoomista kauvvansitten
Yhen pojan poifcuvveesta
Picnnä poikana poloissa.
Jot oun outoa osoa
Itkennä isäni kansa,
Meijän par.vesta parasta
Murhehtiuna muihen kansa.
Tuosta ninoto muuttununna;
Parran vvalkeeksi vvalaissnt,
Hapeneeni harmentanna,
Isän itkut katkerammat,
YVeljesten vvesipisarat (tveljekset kau

histuu).
Sangari,

YVastapa vvalclta kuulin
Elämässä ensi kerran!
YYrarsin vvakaajat oletta,
Asijanne meijän aitat.
Niilien tietä tiijustella,
Niitä tutkimaan tulitta.
Meiltä ehittä eloa,
Meiltä tahotta tavvarat.
Nyt sie vvaait vvastineella
Rauhassa, rahan cholla,
YYrasta vvaait vvalloinvvoimin.
Toiste toivvoisit toralla,
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\Yrihol!3ssa vviimen vviijä,
Kaikki vvailata vvarukset,
Oraistoo omin kasisi
Konsa kotoosi takaisi
Isoin pcreeneis pcräyvvyt,
Suurin joukoin jouvvuttatnvnt}
Kaikki kahleihen sepitän,
Rauloin pakanat panetan (kahtoin Jö

sephii hiljenöii)
Ei ole eloa myyvvä,
Eineitä rahan cholla:
Ne on ostetut omillcn,
Oman vvaltammc vvaraks'!,
Kahottuna kansallemme.
YY^aan jos vvaihtoa tahotta;

Micsi mieluisa minullcn
Yheksästä yksi käypi
Palkkalaiseksi pancksen.
En mie vvanhinta vvalihte
Enkä clinajakscsa
Ota orjaksi ijäite.
Minä tahon tarkan miehen
VVaain vvaikiafcs ajaksi
Työssä työläässä avvuksi.
Annan aikana kovvaua
Tarpeenne koko^ talollen,
Rahata ravvinnon laitan. .
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Konsa aika on ohite,
Katovvuuvvet karkonnunna;
Sitten siemenet .varustan:
Laitan lapsenne takaisi
Poisi poikanne otalta.

Jos että taho takaisin
Annan arvvosa rahana
Miehen hinnan meluisasi!.

lUdem.
Mikä teillä miehen hinta?
Onko teillä osloisana
YVeljet, vveljiisä tavvara?
Tallomina tavvarat saalia
Oman ohtammc hijellä,
Oman ansijon avvulla,
Eineemme eholla työmme;
Emma vveljemme vverellä:
Jospa kohta kuolisimma
Näännymmä nälänpakolta
Enuen parvvessa paremmin
Kaulaksulta kaatnisimma.
Osta raavvaita rahalla,
Aasit kameelit kaluilla,
Eläimii elolla vvaikas
YVerälläsi meijän vveljet.

Ju.vja.
Oikeus on omasa mcillen

n_
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Palkka työstämme pahasta,
YVähä vväärästä teosta,
YY7elka vveljenmyöraiscstä,
Kauppavvoitto kaihotusta.
Rib e xi. (Kauhistuksella).

Kuinka kurjat, kunnottomat!
YVerikoirat, vveljenmyöjät,
Kaininkaltäiset pakanat!
Teittäkö teon niokomman
Jota karhut kauhistuisi.
Pclkeisi metänpcotkin?
Millen murheellen minua,
Millcn itkullen isämme,
Surullen koko sukumme
Saattoi saastainen tekonne?
YVerivvelka vveljenmyöulä,
Isäumurhoa isompi.
Teijan surut suottaitkut
Kurjat knrsaukset olivvat;
Koiruutenne kohta koslan,
Päällcnkannan kaiken päällen,
Kaikki kahlcihen panetan
Mustat murhaajat tapatan:
Itc itkulta tukahun.
Kuolkoon joukkomme kotona
Hävvitköön hävväistv kansa.
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.1 f DA,

Kalio syvvämmecn katnvvan;
Kuinka kurja yöt ja päivvät
Pahcksii pahalekoosa:'
Useesti unessa uihkan,
YY^oihkan vvuotcella lcvvota
Silmän kiini siirlymätä.
YY'cljen vveri Silmissäni,
Leppä lehväksi icvviipl.
Milloin raatosa rahana.
Konsa ruumis ruiskekona,
Konsa hiilijä kokoopi
Tulisia pääni päällcn,
Itkullcui irvvistääpi.

Sangari. (I'Viitlaa).
Tässä tiemmä tictävväksi,
Kansan kaiken kuuluvviksi,
Ilmi Israelin pojillen:
Mikä tullut tuomijossa
Päällenpantu päätöksessä.
Jotta myäaiiäii myyvvystäinmä
Että tävtämmä elolla
Teillcn säkit säilöistämme
Yrheksällcn vltämäärin.
Y'hcn jätättä jälellcu
Yhcu vvangiksi vvaroilla?
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Hänen pantiksi panetta
Että tuolta tullessanne,
YVaeltaissa vvasta lanne

Meillen merkiksi totuuvven,
Puhislukscksi puheenne
YVeljcn nuoremman nopeesti,
Kohta tultua kotiinne.

Rubexi.
Kytke koko kymmenkunta,
Kaikki kahleiden sepitä
Pane rautoin pakanat!
YVarsin olcmma vvakaajat,
YYTaarallisct vvallallenne;
Aivtan aineessa pahassa
Tänne tutkimaan tulimma,
YY7alloin ryöstämään vvaranne
Ottamaan omin kasimme.

(Kaikki kummeksiit Rulfenija)
Simeon..

Pijä Sangari sanasi!
Elä vvanhinta vvalihtc,
YYTijatonta vvie ritaan,
Ilse kuulet kuin puhuupi
Että liijoiu liikutettu
Hän on vväkän hämmcntynnä
Mielipuoleksi poloinen.



18

Ota otukseks minua.
Minä pantiksi pancuvvun,
YVangin vvaatteita vvalihtcn
Muutan mustankcltaisia.
Niissct vvaattcisa vvaraja
Minun painavvain pakoon;
Niissen loitois loikastauvvu,
Pääse matkan pitkän päähän
Kaupunnistannc karaten. (Simeoni pan

naau tvanyin pukuun
Saxgari.

Miiillcu muistutan sauani
Että tuotta tullessanne,
Kohta jouvvuttuu kotiinne
YVeljen vvcikkokunnastanne,
Koissa teitä kotvvittavvan,
Nopiasti nuorempanne
Mcillen merkiksi totuuvveu

Sillä vvankinne vvapaaksi
Saat ta tänne saatunanne:
Päästäu tänne päästynänne,
Jos on mieli joutukaatten,
Halu häntä poishakea.

R u B E N i.

Minä miehen täältä päästän,
Luvvantäytöllä lunastan,
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YVcljcn vvcljellä pelastan, (tilanties-
sään ilkiin halailoal Simeonii.)

JosErni Yrksin, (itkee, sitten laulaa).
Kasvvoin kanaan kallijoilla-
Hyöslyin ilona isäni
Koissa nuotta kolmetoista,
YViclä vviijeiitoisisena
Isän silmänä ihaile,
Saunana liki sataisen
YVanhan vvahvalaan apuna.
Saatuvva sanat salosta,
Erämailta mainittua
Että evväät on vvähässä,
Ruoka puuttumaan runenna:
Laittoi Israili Isäni
YVicmään vveljillen evvästä
Loitos sinun Slehcmijä,
Laajan lakson laiteillen
Kussa karjankaisannossa,
Kaskenkaannassa olivvat:
YY^arustamassa vvaroja
YVuuvvcn vvuotetun tulollen,
Panin painon hartijoillcn,
Kontin selkääni kohotin,
Otin huonoiten olallen.
YVaan ci takka vvaivvainnunna
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Eikä paljous cvväihln,
Tullut tuskaksi niiuullen,
Ero isästä enemmän
Minua j)ahem min painoi,
Minun mieltäni muserti.
Aloin pahoin aavvistellä
Että jätän jäähyvväiset
Ikuiset isänkoillen.
Kaikkiin mieltä katkeroitti,
Koko kotoisen perecmmc
Ite itkin iltakauvvett,
Itki itekki isänii
Eroani ensikerran
Luota itkevvän Isäni.
Aamulla alotln matkan,
Kulun päätin painan päässä
Illan lopulla lopetin.
Oisi ollut tarpeina
Uni mullen uupuncellcn,
Lepo leipä paastonneelleni
Mutta muistin muistutuksen,
Sanat Israllin isäni
Etla työnä ensimäissä,
Kiitosvvirret vvilinetyöna
Luojallcn lopulla matkan,
Päästyvvänl malkanpäähän,
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Palmunjuurellen paneuvrun,
Polvvin heitin heinikolla
Huokaukset huonoin äänin.
Heitin Herra II en hyvrällen
Esirukoukset erite
Isästäni, itestäni,
YVcikkoisista, neljeskunuan
Pereistä, perillisistä,
Koko seurasta kotona.
YVaan jo nastaani tulivvat
YVeljet tukasta vvetlvvät,
Kulettivvat Kuopan luokse
M ulien haun aksi haetun:
Johon vviskaisiit -.vihassa.
Syyksi syöstälssä sanoivvat
Minun uhkaavvat uneni
Että heilien herraksesa
Pääsen päälliköks pereellcn,
Suvvun suuren haltijaksi.
YViskoin kiroten kivvljä,
Sortiit mullalla mun alla,
Märäks vvaatteeni vvaloivvat.
Tuossa kylmin kyynpesässä
YVähähenkissä vvarisin.
Maot päälleni matnivvat,
Käärmeet jaloissa kähäji:
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YVila, nälkä vvieraina.
Eipä unta uupuncellen
Ollut vksin yöntvvvällen.
Aamuisella kiisto alkoi,
YVäitös, vveljesten vvälillä
Millä tappoa tavvalla,
Kuten knolettoo minua?
Ktiristookko kulkkuvvani,
Tappoakko tapparalla
Rauvvoiii raaella terävvin?
Eli hauvvata clävvin
Kuoppaan kussa yötä vvietin,
Kussa puolikuolijana
Kuulin tuumat luomijoni,
Heijän herjoin tarinat?
Eli jältääkkö jälelien
Oman onneni nojailen,
Perinnoks metanpeoillen,
Haiskaks hauvvan käärmeillen?
Tott ei toeksi uneni
Nähty näköni kävvisi.
YVaan ei vvanhin vveljistätnme
Tuohon Rubeni ruvvenna
Tyytynynnä murhatyöhön:
Uhkasi ukollen vviijä,
Sanan työstä saastaisesta-
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Ilmi antoa isällen.
Menoin suorin raehtälöstä
Kuului kulkevvan majailen,
Karavvaani kauppijaita.
Juda saneli samassa;
Eihän vveljemme vverestä,
Lihasta liseä meillen,
Rahat raatoosa paremmat.
Eikö paljoa parempi
Kaupoitella kauppijoillen-
Muuttoo raatoosa rahaksi?
Tuonipa tuuman tutkimata
Kaikki kahtoivvat hyvväksi.
Nuoran nostookseen minua
Koppaisivvat kontistasa;
Siihen silmukan siioinat,
YVihtoin mullcii niskaisivvat
Käskyin käsin käyvvä kiini,
Tuohon tarttua takeesti-
Kovvin koprin kopristaija.
Oisimpa omin käs'ini
Surman silmukan sitomia,
Omin sormin solminnunna,
Kapaloina kaulaani:
Päästä päivviltä pahoilta
Orjaksi osautumata.
YVaan oil kynuct kylmcttynnä ?
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Jäseneni jäykennynnä.
Pahoin näppijä palelti
Kovvin kohmoi koprijani.
Tuntui turraksi käteni.
Tuoss ci käynyt kääriminen,
Osautunna osmansolmut.
YViimen miehin vvrskaisivvat
Puita portaiksi poloisen;
YVaan en kylmennyt kyvvennä
Kahmennut ylöskohota.
Kaikki kävvi, kauppijaatkin
Mäiltä mätämään hakoja,
Kalikoita yksin kaksin:
Haiman täyttivvät haloilla.
Minä aina päällenpääsin,
Nuosin nuorin nostamata
Koon kasvvulla kokoisin.
Oisi saatuna satoja
YVaan en ollut enelläni
YVoimaltani, vvoinnaltani
Ja kuin vvaivvalta vvapisin
Kivvultani kieletönna,
Älyltäni ällistynnä
Olin pehminnyt pelolta:
Ylenkahtoi kauppamiehet
Huonon, huonoksi panivvat.
Yksi kuuimin yhtänäiueu,
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Kahottua kaikinpuolin
Yksin suun hin siunattua,
Konin kopiin koiteltua,
Käänettvv käet jalotkin
Pisti pilkoin pilkl.ahammaa
Nenärauvvaksi rahoja,
Antoi wiimeu aasiu hinnan,,
Maksoi markkinaluhosta.
Osti minun orjaksesa
VVahin henkivvän vvahästä-
Puolikuolleena polusta.
Tuohon suostui suorasteesa

Oitis paikalla olijat:
YVaraitcssa vvanhiuipamme
Tuonne takaisi tuloa,
Lauman luota laitumella.
YVeljct hormivvat hoppijat,
Pojat Jacobin jakoivvat,
Rahat lupsiisa lukin at.

Itkin irti ollessani,
Itkin Israelii iseeni;
Kahleissa kauppmiehen
Itkin myöskin myöjijäni.
Kauppijas kaltisa kahtoi
Tarkoin markkina tavvararij
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Paranti parissan vvuoksi;
Jonka saksa saikin kohta
Merenrannalla rahana.
En vvalita vvainoasa
YVihastu vvihasta heijän
Heijän pahuuttaan paheksi!
Koettiin kovvimmat koulut,
Kärsittyä -.vangin vvaivvat
Orjan kauhiaa osoa:

Luoja laittoi lohtutuksen
Heijän p a hasa paranti,
YVaivvat, vvankiuvvet, vvahingot
Käänti vviisain vvikasa
Lykykseni heijän lyönnät,
Myyvvykkeeksi myömiseni.

2. KOHTAUS.

1. NÄYTÖS.
JosEmi, tveljesä pohviUnan, Satvgaiu ja

Palvvelijoila.
S AJV G A RI.

Oulta ukot uurastanna

Tänne lävltämääti sanaanne
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YVeljen toitta tolslukseksi,
Puhistukseksi puheenne.
Tokko entinen elonne
Jo on joutumia lopullen,
Koska koijitta ehäten,
Tänne täytittä pyryllä?
Tahi vvaivvat vvaiigittunne
Tuli huoleksi, hopuksi,
Häntä päästeä haästä,
Pelastaa pelonpakosta
Teijat kiirehti kivvulla?

Rubeni.
Eipä vvielä clonpuute
Kinoitlanna ruuvvanklire.
Elollamme entisellä
Monet vviikot vviettäisimmä,
Kuukauvvet kulutlaislmma,
Ereys erinomainen
Saattoi samassa takaisin
Tänne täyttämään pyryllä.

Sangari (Josephillen).
Tokko toisikymineiiisen
Heijän parvveesa panetan.

Josephi.

Engä kiclläh, engäh eschtäh
Tahtosi tapahtumaschtah.
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Saxgari.

Ilmoitus Isältä maamme,
YVaatimus on vvaltikkaalta
Että nousetta nopeesti
Jalollenne Jaakonpojat.
Käsky häitä teillen käypi
Teliä tiestänne tilijä,
Kuten kulkunne mänestyl,
Matkanne omallen maalien,
Olosta oman talonne,
Pereestä, perillisistä,
Isästänne Israelista
Kuinka kuluupi ikäsä.

Rubent.
Juraalata julki kiitän,
Poika pu .estä Isäni
Antimista aina hallen.
Lahjat lainnoin tervveyvven
Armoin Abramln Jumalan,
YVaikka vvanhuusi vvikana!
Palvvelijanne panetti,
Ite, Israili isäni
Meijän maamme mantelija
Kannatoksen kasvvujamme
Laittoi lahjat Maanisällcn.
Pojan poisipääsemistä
YVaatii nöyrin YValtikl.alta
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Rukoustaa Isäni rukka!
Ennensaavvusta elosta
Rahat tuotu taota kättä
Koska hairanvven havvahln
Säilöt löysin säkkilöistä
Puistain purnuimme eloa,
Täytyi tänne kiirehtiä,
Tänne joukoin jouvvnttaija.
Mulia rahoja mukana
Millä kahct kannatukset,
YYrast.. saafavvat vvarukset
Sekä elot ennen saanut,
Kohta kostan paikallasa.

Saxgari.

Elostanne entisislä,
Maksu täysin täytettynä
Se on kiini kirjoissamme
Kuitattuna knnliivvussa.
Rahat vvarsin vvaivvastanne
Ite isiinne Jumala
Matkallanne meijän mailta,
Pannut teillen palkinnoksi
Suonut ravvinto rahaksi.
YVaatimus on YValtikkaalta
Että kaikki Kaksitoista (Temmaten

takaisin).
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Viistoista yhcssä syöttä,
Elonelncttä otatta
Tässä samassa salissa
Äärin pöyvvän pyörykäisen,
Yrmpyräiscn ympärillä.
Mäiinään mättäinään eloa;
Kuin on täysin täytettynä
Säkit sällijöön jätämmä
Koko atrijan ajaksi.
Siksi ennettää Simuna
Teijan keskuuteen keritä. (Mänööt).

Josefm. (Puhvelijoillen jotka
pöytijä kattaa).

Erittäin Egyptiläiset,
Ite istuu heijän kansa.

Kansa Kanaalta erite,
YVanhin n alitkoon tilasa;
Muita nimeät nimeltä
YVeljen vveljesä perästä,
Aina arvvolta ikäsä:
Kuin on tuossa toimitettu.
Pane muistoosi paperi!

2. NÄYTÖS.
Entiset. Ejjyptiläisijä, Simeoni jota xveljes-

kunta kätlelöö. Sangaiu,
Sangari.

Tuossa vvettä vveljeksillen
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Kaikillcu Kahcllentoista. (Temma-
ten takaisin)

Yhcssä yhcllcntoista:
Jalat puhtaaksi puvvctta
Matkan pitkän marssittua ,

Kulettuu kulun ikävvän (paiwelijalien)
Hauki pyyhkeitä pyryllä
Käsiliinat tuota kättä. (Kanaalaiset

peseylyyt japyyhkiytyyt. Josephi wiitla käy-
•wä eineellen, Egyptiläiset ottaat taivalliset

liiasa.
Pa_.wei.ija. (Kanaalaisillen)

YVanhln vvalitkoon tilasa
Toiset toisesa perästä
Seura seuraten ikeä. (Lutvetteloo) Ru

heili, Simeoni, Levi, Juda, Dani, Naphtali,
Gadi, Asseri, Isaschari, Sebuloni, Renajainini,

Simeoxi.
Kuta kuulen kummistcllen?
Itc ticläävvät ikämmc;
Meijät nimeltä nimesi!

Josephi (syötyä sanoo xveljillcen).
Tehkäj tervveykset minuldah
Ischällenne Ischrailclleh.

R v b e n i.

Suuri kiitos suuri herra,
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Ravvinnostasi, rahasta!
Awarasla armostasi
Maiuihtcmma Maauiseä,
Elinaikamme avvusta

Onvvoillen osolctusta! (muut po
Saxgari (Joscphillcn).

Syyvvessämme tulkki syösti
Rahat ravvintoajalla
Itekunki kukkarosa,
Säkinsuihen sääwelisä
Elon pilailen päällimäissä :

Juontamaljasi mahutti,
Pikarisi pilkoin pisti.
Kelien yhtynöön yhellen?
Että on enemmän syytä
Ainetta ajaa takaisi
Ehittyy elot evvääsä,
Kahottuu kalusa kaikki.
Minä oun toruna loilla
Sinä siilien paat llscä
Mitä mieleesi tuloopi.

5. NÄYTÖS.
Entiset. Tulkki luutven Kanualaisija jotka

oxvat rcpinnä rvaatteesa.
Tulkki.

Tuossa tuon pahatekijät!
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Kaikki Isaprinna rahasa
Tassinua tavvaran hinnan:
Mutta muita koirasampi
Benjami, pcräite vvickas,
Muita juhtija juleempi
Mahuttanna juonlamaljan
Säkkiisä pikarin pisti.

Saxgari.

Kuinka kurjat uskallitta
Hyvvän palkita pahalla?
Niinkö luulilta luvvuta
Meijän talossa tavvarat,
Arvvotonna astijamme,
Eltci kaihota kaluja?
Ihteäsä Maaniseä
Tictäkäätten tietäjäksi.
Näkijän hänessä näätiä.
Kysymätä kyllä tiesi,
Arvvaiilyömätä asian
Kellä arpaastijasa,
Juoniakuppisa kulussa.

Rugtexi.
Kaikki tapata katalat
Hävvitä hävväisty kanta.
Ammoin surman ansaihtimma
Kuoliin vveljcmnic vvcrcstä.
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Sangari.

Eipä YValtlkas vvalita
Muihen muistuta rikosta.
Ehkä lailla entisellä
Ife isiinne Jumala
Ravvinnoks rahanne laittoi
Millä ehtiä eloa
Ajan ahtaimman vvaraksi.
Siltä vvaan on vvastallavva
Kulta löytyi juomakuppi.
Miksi piilotti pikarin,
Arpaastijan salaisi?

Rubeni.
Minun syyni, hän on syytön
Minä vvatinne vvarastin,
Arpaastijan salaisin.
Hän on weljemmc vverestä
Puhas, puhtaampi minua.
Häntä kotvvittaa kotona
YVanha itkevvä isäni.

Simeoni.
YValehteloo vvanhimpammc
YY7ijati päällcsa vvijalon,
Eipä ole ennen näitä
YYTielä vvijalta lavvallu
Pantuna pahatcosta.
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YVaan on vvielä vvanhcmpaasa
Ihteäsä Israilija
Sääli, häntä säikyttännä.
Puita, beinijä puuliiiupi.
Maljan mainitun salaile
YVihainiehet vviskannuuna,
Säkinsuuhuu suistanunna.
Tästä vvljasta vvijalon
M ulia muuta kostaminen,
Pahateko palkittavva.
Minä miesi tänne jääpä.
Sano Sangari sanoja
Minun puoleeni poloisen
Että työhön tyytyvväinen
Olit orjana ololla.

JIJDA.
Yhen vveljenkö yhäite
Jältäisimuiä myö jälcllen
Kuin on kummin -«veljeskunta
Yksi ylikyiumenestä.
Ota otukseks minua.
YVarsin nanliin sekä nuorin
YVijattomat, mie n ikäinen.
Syntisäkki, syynalalnen.

Lewi.
Miten sie siwuu minusta
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Tahot tchä tarjoas!?
Minä Len i miesi jääpä
Tänne lain täytännäksl.
Sulia sutkainen perettä,
Mulla kaks! kaikkiasa.
Oikoo orvvoillen isinä
Heliin kahtokaa katalat.

S a x GA Ri.

YVijatonta emmä vveisi,
YVikapäätä eminä päästä.
Ken on teon Kelvvottoman
Tehnyt tcijän joukostamme
Sen myö orjaksi otamrna.

Rubexi.
Tuolla tapat luomijolla
YYranhan Israilln Isäni,
Saatat sanalla kovvalla
Hautaan harmenneet hapcnet,
Empä ilmesty cteesä
Enkä siije siliniäsä
Näköä vväbänäköisen.
Anna armosta minullen
Kahleet vveljellcn kahotut
Hän on syytön, muilla muita
Tehtyjä pahatckoja.
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9 YVeljea,

YVanliin vveli vvarsin syytön
Renjami peri vvljaton.
Meistä ota orjaksenne
Kcnnen kelpoovvan näettä.

Josephi, (Ilkiin miinöö kam—
mariisa pesee silmäsä kyynäleistä;
Uiltuuiuan wahwistaa ääntään sa-
noin).

Elkää pelätkö eneä.
Omat vveljeni oletta.
Pahoittaa niiuua paljon
Teitä konin koitelleeni.
Armas Abramin Jumala
Nähneenä nälän tulcvvan,
Katovvuuvvet kauhiammat
Lloskaliloi leijan kautta
Minun Israelin iloksi.
Jalon Jacobin tuvveksi,
Pelastokseksi perecmme.
Laittoi, lahjotti minua
Sillä vvallalla, vvaralla
Etla vvoin omilla -.voimin
YYrarsin vvaralla omalla
Auttaa eineellä, elolla
Kunne kulkoopi ohite
Kalavvuuvvet karkkovVäap!,



38

Meijän kulinsa kuningas
Monet konnut Gosenissa,
Laajat lahjoitti tilukset.
Samat lahjotan sanotut
Koit, konnut vveljilleni,
Suvvulleni suon omaksi.
Koska vvielä vviisi vvuotta
Ecssä clonpuiittunia
Ettei siemenet sikiä,
Kylvvyt jouvvu kypsyntääsä:
Kesannot kcseä kaksi
Kyniämätä, kylvvämätä
YY^ielä vviijettä vvirnnvvat:
Niin on paras paikan päällä
Asumassa alti olla,
Ettei tarvvihte elollen
Kuidusta kustcnnclla.
Kesannolla kesät, talvvet
Raayvaat rauhassa ravvlnnon
Saanat naulat naulintosa.
Kuningas on kuhtununna
Tänne ihtesä isämme
Lapsinesa, laumoinesa.
YVaunut kymmenet vvarusti
Laittoi labjotti häncllcn
Tävnnä eineitä evväiksi
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Köhin Goseniin kotiinne
Talonkalut kaikenlaiset.

(Tuuxvan xvaaiteus joka xveljellen waan Ben-
jamillen xviisi ja 500 hopija rahaa. Jo-
sephi suutcloo ja halailoo xveljijään., Ben
jämin kaulassa itkee).

Armo Abramin Jumalan
Tcillcn suokoon sopuna.
Äsköin näytettyy älyä,
Yhä yksimielisyyttä.

3. KOHTAUS.
Gosenissa.

1. NÄYTÖS.
Jacobi Pereineen.

Benjamini.

Tuossa kulkoop! kuuingas
YVai lie YYTaltikas tulosssa, (Jacobi

pereincen pahvilleen).

2. NÄYTÖS.
Josephi Seuroinceu

Tuossa tunnustan uneni
Picnnä nähtyä näköä. (Käypi Jacobin

etlcen pohvHlcn).
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Tässä poika polvvillas,.
Sinun siunaustais anovva.

Jacobi.
Anna Abramin Jumala,
lsäu Isaakin Jumala
Siunaus runsain sinullcn!

(Käypi Josephin kaulaan. Josephi auttaa

hänen ylös ja terxvehlii kaikkia).
Armon Abramin Jumala;
Ilon isiimme Jomala
Sääti, säästi runsaimman,
Suurimman surun perästä.
Itkin pojan poisoloa
Kaihoin häntä katkerasti.
Nyt mle vvalmissa vvaellan
Hänen huohmaasa hoputak,
Ilolla ikäni päätän!

Josephi.

Eihän toi; eroksi meitä
Armo Abramin Jumalan
Meitä yhteen yhytä.

Jacobi
Aika antaisi erota,
110 jatkaapi ikcä.
Miten eksyit, kuin erchyit
Laitettua laitumellen,
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Kunne kulkusi asetit?
Minä vvaivvainen vvalitin
Surulla koko sukumme
Kaonnutta kaihoisina!.

Josephi.

Laitettua laitumellen
Kulin päivvän päästäpäähän ,

Pääsin sinun Siehcmista.
Eksyin tieltäni, erehyin
Matkaltani matkustaissa:
Aina astuin loitommaksi:
Sattui katras kauppijaita.
Hätä käski työhön käyvvä,
Kauppatyöhöu kauppamiesten
Kuin oil kulkuni kotiimme
Mahotonta matka mutien.
Kulin yhä maasta maahan.
Iso Israilin Jumala
YViimen askelein asetti
Nilivvirran vvierustcihen.
YViimen vvirta kaupunnissa
Asetuin, asunnan löysin,
Paivvä päivvältä parani
Elämä eloni kasvvoi,
Yrhä vvaurastui vvarani.
Sanan laitoin liekkö saanut
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Konsa joutumia kotiimme
Eiostaiu Egyptinmaalla.

Jacobi.
M ulien toivvat toiset, pojat
YVeljet vvaatteesi vvcriset
Sinun haalakan hameesi
Tuiki tuhlatun vvcrcllä
Josta pelkäisin peoilta
Rakkaampani raelluksi.

Josephi.

YVielä mulla muistonani
Ihanaa isän kotija
Sama paita palttinainen,
Sama haalakka hameeni,
Kallis kasna kaapissani.
YVaateparsi täällä vvaati
Eri leikkausta lcvvccta
Kaijenipia kakluksija.

Jacobi.
Kiitos julkisen Jumalan
Herran apu aina käypi
Paalien meijän päätöksiimme
Tohlimiata meijän tuivvou.
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JÄLKIMAINE.

Tähän asti olen toisin puhunna toisin
kirjoittanna. Nyt kynä ja korvvat teklvvat so-

vvinnon.

I. F. Lagerivalil.








