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Henkilöt!
Mannila, talonisäntä.
Tnaro, hänen »vaimonsa.
Tapani, heidän poikansa,
Keimo, talonisäntä.
Anna, hänen waimonfa.
«iisa, heidän tyttärensä.
Kerttu, eräs wanha akka.
Maawäkeä sekä miehiä että naisin.

Tapaus: Sawossa, Saimen rannatta.

(Teaterin muoto: lakea piha; oikealla Mannilan talon afuin=
buone, lvafemmatta Keimon; perillä aita, keskeltä aitnn puna>
seksi maalattu portti, jonka kummallaki puolella seisoo tuuhen
koiivu; kauempana näkyy eräs lahti ©atmesta ja fen toisella
puoletta sinertaaiä metsiä. —- Esiripun noustessa on »vaalea
kesä'yö', joka »vähitellen »valkenee päiiväksi. — Mannila tulee
huoneestansa).

Mannila (yksin). Itapohjoisessa haamottaa jo päiwä,
ja aika on lähtea nuotalle. Mutta Mantaanpa naapurissa
wielä, maataan että orret jyrisee. (Lyö kownsti Keimon
owelle). Mös, uniietot! Ennenkuin on nuotta wedessä,
polttaa aurinko Kehnoa masten naamaa kuin palama ter-
Matynnöri. (Lyö owelle). Mos!

Keimo (huoneessansa). Kylläpä tiedämme nousta. Hil-
jaa! Tahdotko hajottaa oweni, kirottu mies?

Mannila (erikseen). Koto sun huonees tahtoisin ha-
jottaa ja syöstä sen sywyyteen alas, ja niinpä olisin pääs-
tttjt siitä naapurista ja lukemattomista kiusoista. — Sätjm-
me siis nyt wetnmllän yhteisnuottna! Mutta millä naa-
malla talsi wihollista, niin kiukkuista kuin naapurit Man=
nila ja Keimo, „ioetää saman nuottaa"? Mutta ei auta,



2

aita on kallis, koska leikitsee kultanen forum. (Snnra tu-
lee huoneesta). In Tapani ei ole kotona »tela.

Saara. Ei wielä. ffaileti oivat he kohtaneet kon-
tion, jota lllksimät ahdistamaan.

Mannila. Tuskin tuomat sieltä ora»ata »aan ei
karhua, ja niin on meitikkci menettänyt tärkeän ajan.
Mutta hän tahtoo wiipyä, ja tulee pianti koska oleutnte
poistuneet talosta me; fett tiedän. Hän tiehtoile alati it-
sellensä tilaisuutta päästäksensä taasen kiemailemaan sokean
wau»vllnsll kanssa, se linjan kappale. —> Sokea amiomaimo?
Mikä hullu aije!

Saara. Miksi aattclemme asiaa, joka ei tapahdu.
Mannila. Keimon tytär minun poilcmi waimoksi,

miniäkseni! Wielä HuHunipa aije! Se ei tapahdu, ei
koskaan! (Keimo jn Stnna tulewat huoneestansa).

Keimo. St koskaan. di ftiölfe Keimo tytärtänsä
susien luolaan.

Mannila. Susien luolaan? Pidä omanaS se huo-
neenlunnia sen sokean peniffaS kanssa.

Keimo. Setä meistä enin tulee hänen moittia siitä, ettei
näe hän päimän Ivaloa? Sen tiedät finä. (Menee por-
tiSta ulos).

Anna. Sinä hä»t)tön, sinä tunnoton! Miksi pilk-
kaat tytärtäni lotoati onnen tähden, joka juuri sinun täh-
tes on häntä lohtanut? Huomoitse, mies: hänen jtttnänfci
taita»at mielä loistoa, iloa ja malkeutta tätjttnä, koSka
haparoitset ijnnkaitkiseSsa pimeydessä fittä, kirottu mies!

Mannila. On rutto ennenkin tappanut sellaisen
tietäjän. (Menee),

Anna. Mitäpä tiedän minä ja »oin? Mutta ei-
hän ole mitään mahdotonta häneltä, jonka silmä katsoo
läpitse taltion.

toaara. Myös perkele woi paljon, Itionlt sellaisten
noita-ämmien kautta kuin esimerkiksi tuo »vanha Kerttu,
jota, niinkuin tiettään, on nöt kcitiupajoineufa muitttamtt
teille. Ihmettelenpä mitä keittelee häu siellä, mitä noidan-
nuolia hän lakoilee, naapurienne turmioksi. Mutta tat-
sotaat, ettei ammahda nuoli takasin »vasten oman atnpiu
jansa naamaa.
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Anna. Ei ole hän mitään noita-akka, maan watawa
ja hurskas »aimo, jota yrttien nesteillä luonnon lohdusta

rukouksen »voimalla parantelee sairaita ja ranunoja, teh-
ben melkein ifitnetöitä, niinkuin tietään, sillä hänen nimensä
on kuuluisa.

©aara. SJHben asian tiebän, ja sydämmeni paisuu
sitä muistellessa.

Anna. Mikä on tämä asia?
©aara. Ettäs olet käynyt noidissa ja tietäjissä ja

jaattanut poikani rakastumaan sokeaan tyttärees.
Anna. Sen »alehtelet, hurja matmo! Tämä syy-

töksesi, tämä musta InnloS on totofin pimeyben alhosta,
©aara. Onpa minulta syytä tuulla niin.
Anna. En usko sitä, mutta näenpä »ihan kuohu-

»an ylitse fun po»eSfasi ja fielttft jnnoo riitaa. Niin,
tässäpä torelemme taas, tässä »viljelemme »ihaa kosta he-
rää Herran kaunis päimä, tuska idässä hymyilee ihanai-
nen aamu. Niinpä päi»ät nousee, laskee, »uosi muoden
jatesfä siirtyy pois, fitrttitöät »ittttetn muositymmenetkin,
mutta pimeänä mäilijp alati Keimon ja Mannilan ma-
tilla mihan ja maaton yö. Oi mikä aika on mennyt tä-
män pimeyden kestäessä tässä!

©aara. Wnofia feittetnäntoista, naapurin-emän-
täinen.

Stttna. Tätä muistellessa, eikö lamastu sun mieleS?
©aara. Asia, jota ei taida parantaa, ei rasittakoon

mieltäni. Oi naapurini! meidän ja teidän Malilla pil-
tueilee synteä sumu, jota ei poista enäätt fowinuon au-
rinko.

Anua. Ah! minä tunnen fen. Seutähden ole lak-
kaarnatta puettuna jäifeen haarnislaas, mun sydämmeni
kuohuma lähde, fillä fe musta traaki tahtoo ijattfailffifestt
asua tässä.

©aara. Kailla pohjolan noibat eimät häntä manaa
tästä pois. Ia tässä hän maatkoon ja kiehtokoon ahaa,
aina! Haa! mietinpä oljentetla mihan ihanasti pahtei-
seSfa QöSfä. (Poistuu kiimaaöti).

Anna. Mä mahdan olla kirottu jos wielä terran
lorotan ääneni soivintoon päin! Nyt, faiffi liepeys pois!
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sD?un pomeui, laty kiinteäksi, kylmäksi hiin rautakallio ja
älä liemi tvaihka iskis päälleni taiwaan nuoli ja polttais
mun tuhaksi maatjaxx. (Kerttu tulee Keimon huoneesta). Olem-
me siis hämmentäneet unenne, manha mainio.

Kerttu. Mm» miellyttää katsella nouseman aamun
taimasta.

Anna. Sunila on nyt tyttäreni tila? Oi! faalo
milloutan mun Liifani katsella tuimasta nouseman aamun?
Uskallanko tohvoa?

Kerttu. Tottvotamttte niin, luottaen korkeuden ar=
moon.

Anua. Jaa, mä tahbon luottaa siihen, luottaa tai-
kesta sydämestä, rieniuten.

Kerttu. Ah! siitäkö sydämmestä, joka niin monen
auringon kiertoessa on ollut liullutsimman mihatt asuin-
maja ?

Anna. Niin, teidän kysymyksenne saattaa muu luo-
maan silmäni alas. Kerttu, miha, loppumaton »viha tu-
feuttaa tässä taiten sybämmen riemun. Katso: tässä eräs
pieni perhekunta, tuossa toinen yhtä suuri, jotka yhä lat-
sahtatuat toinentoiseensa luin kaisi nälfäetä kottci-parmea
kiehtoen niellä tohtentotStanfa.

Kerttu. Ia toti löytyy molemmissa parroissa lem-
peä kyhtylainen, jotta eimät fatfahba karsasti toinentoi-
feenfa, ei tuaan lemmen maailmassa heidän sielunsa yh-
dessä miehfeiletöät. Kas fiittä alku ihanaan fotuintoon.

Anna. Minä ynimärräu tarkoitukseune. Mutta
tuulfaat: SBaitfa tapahtnisliu mini, että faifi tyttäreni
näkönsä takasin, niin Mannila ei millonkan olkoon hänen
miehelänsä.

Kerttu. Ette siis tahbo seurata somhmon hengen
»iittauSta?

Anna. Kantana on kylästämme somiunon henki.
Niin on tässä laita, Manha »aimo, tässä kärjellä tämän
armaan niemen, ©atmc.it huokaamalla ratinalla. Oi ih-
ntislapfi! mikä tuli sun lohtalotfes täällä? Pitkät ntur-

heen päi»ät, mutta Harmoin, Harmoin ilon lyhykäinen
hetki, ilon hetki kyyuelsilmäuen, riutuma päimäpaiste syn-
leitten ttffospilmien keskellä. — .Hyroästi, eukko ! Minkä
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parhaaksi tahnaan herra nätee, sen hän tehköön turjaa
tytärtäni kohtaan! (Menee).

Kerttu (yksin). Ia heidän pitää käymän yhteiseen
työhön, ajelemaan rannalle meren tvitfasta tarjaa, ja siitä
saatiin jaloon! Tämähän on kuin suleltajain askare,
jotka myttinä haamuina trjöffenteleroät sytvyybett kama-

lassa hämärässä. Ihana saitaulastti sanoo: „iloitfaat luin
saatiin jaossa"; mutta päimuastoin lausukoot näinät per-
heet, pannessa saalistansa tahbetsi rannalla. Kuinka mur-
heinen ja tviheliäineu on tämä eripuraisuus! Di jos hei-
dän eteensä moisin maalata yhbeu haameen, yhben langas-
tnlsen malteuben maasta, maalata kirkastuksen »nuoren ja
ttiitun »viherjäu sen ympärille! Mutta toimonpa taita-
mani jotain sun lauttaS Keimon hurSlaS tytär. (Tapani
tulee pyssy käsiioarrella). No, Tapaiii, olethan fiis tvii-
mein totona. Kuntia onnistui pyynti?

Tapatti. Paljon menetettiin tvoimia, moni tväsyi,
haalvotettiin ylsi ja toinen, ehkei futtenfan määrällisesti,
mutta lopulta toti kaatui kontio. Mnpär lahben kulkee
nyt joukko tänne, kantaen ohvallista otusta, mutta rien-
siupä pienellä ruuhellani ebetle minä. — Mutta miksi
näin marhain ylhäällä, eukko?

Kerttu. Jo nuottantieSten keralla nousin aamun
koittaessa.

Tapani. £>e omat siis käyneet työhönsä?
Kerttu. Droatpa jo täljbesjä toimessa tummankin

naapurin niin isäntä kuin emäntä. Ia moittelipa isäsi
lähteissänsä sun miipymistäs.

Tapani. Me emme ehtineet ennen entä tainnut
niinä poistua joukosta toSfa leikki oli tuumin. (Istuu ki-
lvelle). Nyt olen täSfä mutta mäfyiteenä. Pitäis kenties
läl)bä päästämään äitiä metounorasta, mutta onpa hän
maannut yönsä makeasti, minä walwonut. Ia jos lau-
jun totuuben, niin eipä juuri miellytä minua näiden naa-
purien yhteistyö, näiden äänettömien lhvikumieu aSfare. —

Kuinka läksit he toimeen? Millä taivalla katsahtelit kump-
panit toinentoifeenfa ?

Kerttu. WiHatt tulta oksentelit heidän silmänsä ja
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kuin myrkylliset wafamat, niin lenteli! lauseet ja fiulfui-
set kompasouat heidän »äliHänfä ennen lähtöä.

Tapani, Se on tviha, jonka loppu on ivasta hau-
baSfa.

Kerttu. Kauhea wiha! Mitä synnytti sen, mitä
hirtviö, mitä helmetin lohitärme puhalsi fen siemenen-näi-
den perheitten lohtuun?

Tapani. Ette siis tiebä?
Kerttu. Dn tuulla siitä toit jokin himmeä tieto.
Tapani. Kuulfaat muutama sana, ja olenpa kerto-

nut teille fptjit, tapauffen ottttettomuuben päimänä, jota
muistan luin unta. — Lähes kaksikymmentä muottn sit-
ten, niinkuin tiettään, karkasi taafen päällemme kansamme
äleä mihllllineu, ja jota pauhasi sakoissamme. Eräänä
iltana läheni myös meitä mähempä ratfaSjoitllo, joufa
tiiltäroät piikit näimme jo kaukana tuolla toispuotella pel-
toja polmetlijella liellä. Kuinka kohdella »vihollista, sii-
täpä nousi nyt kysymys, ja mastapäin tuumailit ifäni ja
Kehno. Keimo käski jokaisen askartelemaan asemallansa,
nostamatta kättään raastoin »outtallista mihamiestä, joka
»vihoissansa »armaan saattaisi meille potttomurhan ja kuo-
leman. Mutta loisin tahtoi isäni foleaSfa rohkeudessansa,
ja hänen tahtonsa moitti. Pian sat hän puolellensa ntuit-
tantan miehen, ja he suljit kiireesti tuon jyrtän kujan pel-
Illivlllllutuillll, larantoilla ja humalafatoilla ja rupesit am-
puileuillllit »ihotliSta, jota oli jo ehtinyt tuonne sillalle.
Hän pysäyi uuinoen löytymän täällä enemminkin lvohnaa,
päätyi mislelemään päällemme tihisemiä rakettia, ja pian
feifot tulesfa fefä Keimo että Mannila. Nousi nyt me-
teli ja meno, kaikki pelastus oli turha, rulettia satoi luin
tulisia karmeita, ja tifätyiHä »voimilla ryntäsi nyt alisti
esiin »vihollisen lukuisa joukko. Siilon ei ollut meillä
muuta keinoa luin paeta ruuhillamme lahden toiselle puo-
tetle, josta sitten latfelimttte kuinka kotomme muutuit tu-
haksi. Ia siilonpa iskit yhteen ifäni ja hänen naapu-
rinfa, iskit hurjasti kuin laisi hullua koiraa, ja miesivoi-
mia tarmittiin ennenkuin olit he eroitetut. ©illon lupa-
fit ja »annoit he toinen toistanfa lohtaan fammumatto-
man wihan, jonka murheellisen lupauksen he uskollisesti
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omat pitäneet tähän hetteen asti, ja syitä mihatt kannat-
teiksi on lalkaamlltta etsitty lahbenpnolen. Niin on ku-
lunut seittemäutoistll syuteää »uotta ftttä tulisesta, hir-
muisesta illasta, siitä onnettomasta, jota fotosi myöskin
pienen Liisan näön. KolmerouotiaS lapfi oli hän siilon,
ja aina siitä asti on hän oljentellut umpijoleona, muis-
tamatta tämän maailman muotoa. — Mutta luinta on
tytön laita nyt?

Kerttu. Tänäpän annan hänen nähbä maan ja
tai»aan amarnubet.

Tapani. Di ankara päimä! Mutta oletteko jo il-
maiSueet kelleutään toiselle, että on hän saanut näkönsä
talasht ?

Kerttu. Su, »aan tuikki olemme, niin Liisa luin
minä, pitäneet salassa. Wauhhumilleusa olen toti aitta-
nut hymätt toimon. Hän itse ei ole nähnyt wielä ilman
kirkasta »atoa, ainoastaan himmeän päiwän kammarissa,
jonka akkunat o»at tarkasti olleet warjottutta, ja läysfel-
lesfään kanssani ulkona on sibe lakkaamatta peittänyt hä=
nen silmänsä.

Tapani. Mutta mitäpä oileammiten tarkoitatte »ii-
ptjmifellä täntätt ilofen sanoman kanssa?

Kerttu, hoettakaamme mitä »aifttttaa jätjlfttn »t-

--hatttiehiitt Jumalan ihana ifjmettjö, jonla alisti huomaa-
mat ebeSfänfä. Nyt, toela latoo tytön silmistä esirippu,
jola iititt lauman on peittänyt häneltä maailman laStoot,
moi tämä helli, tämä astttmifenfa päiiuän malleilleen, tvui-
tuttaa hauen luitpärietösfäitfä ivoimallisesti. Ia nyt, nyt
on tullut fe helli, kosla auringon itottstesfa uttottatoä-
lemme palaa lotiinfa taas ja tosia ppijutijouEfo riemttten
lähestyy metsästä, ©illon tapahtukoon ihana näytös mo-
lempain naapuriperhettett ja Ilosten kptänmiesten läsnä-
ollessa; se ehkä matlaanfaattaa jotain.

Tapatti. Dimallinen aatos, lunnioitettawa eullo!
Joukossa, jota nyt lähenee tätttte, on myös nuoria nei-
toja, Sttfatt iapfuuben tumppaitia.

Keriin. Koitti hpiuiit. Heibän faapu»iHa olonsa
phteenfulattafoon kaikkein ilon ja riemun. — Mutta »eri
ei olioon hätien silmänsä ensimmäisinä nähtäivtnä. Sen-
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tähbett, loska läywät metfästäjät esiin jääköön faaliinfu
»erhoon.

Tapatti, Siitä pibän lyllä huolen; ja ullueSsu olen
myös itse häneltä tätlösfä ja näijtän itjeni »asta, loska
on hän »ähän ehtinyt latfelemaan ympärillensä. — Niin,
teibänpä johbettamana olioon tämä toimi ja onnistuloon.

Kerttu. Tuhbonpu koettaa mitä »oin. — Mutta
hän tulee; minä luulen hänen usteleenso.

Tupuni. Hän kantaa fiiS nytkin sibettä silmillänsä?
Kerttu. SKarmaau; sillä hän on luju ja totteleivai-

nen, eilä ole »vielä lertaalan poiiiennt käskystäni. (Liisa,
mustalla siteellä ympäri pään, aivan oiven ja jää seisomaan
kynnykselle).

Sapatti (erikseen). Sokea tui näleivä: sna rakastan
ijantaitfifeSti.

Liisa. Kerttu! (Kerttu ja Tnpani läheneivät häntä).
Kerttu. TäSjä olen, Liisu. (Ottan häntä käbeStä, Tn-

pani tarttuu hänen toiseen käteensä).
Liisa. Mun £apnni'in! Dletlo tässä?
Tapani. Tässä, Liifa.
Siifa. Niin, olihan fe futt lätes hellä lilistps.
Tapani. Käy istuntaan tansfamtne tänne H»eHe ja

niin »ietämme tämän aamuhetken tlofesti keskenämme.
(Istuivat ftoette).

Liisu. Tupuui, mua wurtoo ihana onni.
Tupani. Minä tiebän, Liisani.
Liisa. Mitä tiebät, pstä»äin?
Tapani, ©ä kohtu näet maailman kauniin rakennun.
Liifu. Mä lohia näen kauniin, »utuun £apani'in.

Di! etpä taibn käsittää kuittia murron fett hellen tuloa,
jona faatt ttähbci fun tu6»oé.

Tapani. Sitä »ano liilaa, tyttöni. Aattelee jos
en olisluun lounis »nan päin»astoin ruma luin peiffo.

Liifu. Kaunis on mun Tupani'in, fen fnnoo hänen
äänensä lempeä heläys, fen oivat inulle sanoneet aina nuo
sokean kymmenen kurjaa siintää, joku kerta, kosku o»at he
maettetleet hänen juloisillu InStvoiHonfa. Kerttu, sallikaa!
mun nostaa sibellä ja heittää hänen päällensä phben ai-
noan katseen.
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Tapani. Tyttö obota wielä hetfi.
Kerttu. Dbotu tunnes seisomat sun pmpäritläs hei-

mos ju lapfitutee pstä»ät, ja fitä ilofetnpa on fulle fil-
mänräpäpS, loska mätkähtää eteeft päimä.

Siifa. Minä obotun, obotun lerttuusti tätä uutuu-
tetti uantuhetfeä. Di armas »aimo! enhän tuibu teitä
kiittää niiitfiiitt sybämmeni iahtois; minä turja en taiba,
en iuibu, laupias »aimo!

Kerttu. Muistele toti »ohennuin minttu tuin häntä,
jonka käbeSsä minä ainoastaan olin mälikuppale, kehno afe.

Siis ®e päimä kosta, nauttiesfani ivulteuitu, mä
unohtaisin liittää häntä, joutu urmohelmastu onneni suin,
fe päimä tuokoon jälleen takasin foleuteni synkeän yön.
©un nimeäs ainn niistää tahoon, hallitsija taitoaan ja
maan. Minun sulljeliaises eksymästä elon harhapoluille
ja tuimuttalllses sybäntäni puolehes, sä suljit multa muuil-
man; muttu nyt kosla polvessani ttitmen, että henges moi-
malla »oin horjumuttu fäyskellu malleubett lasten teillä,
fä näytät tuulle päimän timnteltätuän loisteen taas, näy-
tät maatlman-tailltfuubeit, joSfa ääretön roiifauteS on cte=
hemnte ilmestymä. ©ä näytät mulle ihmifett, jota on
fun kuivas, näytät isäni, äitini, sufitluntani lahti. Di!
suunhan kohta latfeUa sybämmeni tjStäroätä, laisella miten
säteilee hänen silmistänsä Ittolematon, rakastama sielu.
Niin olet fä mitä lohtaan tehnyt lanpeuben työn, ja mitä
anelisin enään? Toti ppybän wielä yhtä, joka on po-
ffieni läheisimpiä. Siirrä lanmus tästä näibett lahben
huoneen milju ju »vaino, muserru sen turmeen pää ja unnn
roulleutes muotuu riitameljeSteu sybämmiin niinkuin kohtu
sitn pähväfl puhbus aumu-mulo mun silmieni peilihin
tnuotaa. (Tapanille). Juu, kuinka luulet, ystämäni: onko
nuapurtfotninnosta meillä toiluoa wielä? He jolo olisi-
wut niin mihoittaiteet tnirannn, ettei kuuluisi enään ke-
neniään esirukous forfeuben istuimelle?

apuni. Tuskin unttuis tässä enään taiiuaetenlan
»ointut, tustin lirffanS -Damaelun reffeltä.

Liifu. Kuinka murheellista! Mutta eihän toetaan
fatfu niin heleästi onnen lunteleen foillo, ettei aina fiinä
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sougenn tjfft ja toinen kieli. 'Toti tuiwon wielä.
Mitä lulttu namu, ntun Eapaufin?

Tupuni. Enemmin jo päimä luin yö, ja kohtu ko-
hoo aurinko ylös juurien talaalta ibäsfä. — Mä luulen
fetumin äättia tuolin ahotta. He tulewnt. Tiebä, Liisa,
että kontto on faubcttu, ja sen fanSfa nyt lähenee tänne
riemnitsema joukko, niin mnnhojn tuin nuorin. In nytpä
ylös meren rannalta käy myös meidän nuottamöli, yh-
tyen toisten jeuraatt. Tänne retkeilee nyt ilonett liuta.
(Aurinko nousee).

Liisa. Helli lähestyy!
Tupuni. Aurinto nottfee.
Kerttu. Waatehtiett pttrpuruiseen pitfuint metsät ja

muoret.
Siifa. Hetki lähestyy, tamiaatlinen helli!
Tapani Neito fä laimenet.
Liisu. Ilohan sybäntäni polltun.
Tapani. Kerttu, me ehta täymme esiin liian roh-

feasti.
Siifa. Dltaat toki rauhassa.
Kerttu. Liifu, nyt mustu mietiskelen jotain. §tto=

maa: moisio fielitS, oltuuan niin katuvan pimeyben fnt-
tatoana, nyt yhtaifua ottaa »vastaan faifli mitä luonto
tuitun tarjoa? WoiSlo se lestää tämän aamun lirllaultu
ömpärilläs?

Liifu. Dllnu! ruuhnSsn. Mun wnhwistnloon hän,
join ei wielä tosiaan ole ntita unohtanut, tvnan arutoUi-
festi aina lähetti mulle hengenfä mulfeubeit pyhiä säteitä,
I'oSf'o oljentelin sokeuteni pimeässä luolassa.

Kerttu. Sä etkö muista rahtuakaan tämän maa-
ilman mttoboSta?

St a. En, urmas toninto, en tiebä ininlnltninen on
päimän tulinen tähti, tuulien ympärhttmisemn tvuort, fe-
fän kukkusniilttt ja taimen luminen lungas. En tiebä
minä turju, »aan lailli tm edessäni htmeä urwotuS, jota
en lasita enneuluin tiäkemättömyyden jää on fulanut sil-
miltäiii. Mutta tiettäät: synleästä, humajllllwasta nrlis-
tnni lenteli usein mun sieluni luin tvietto lyhlyläinen peri-
kotomme laittajille fitffufoille, moninlerroin kanniinnnnt
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luin miherjät lumtaat täällä. Niin, lunlenpn nyt taita-
ivnni liioin häiiunnStöntättä fntfelln fastuoja femäifett aa-
tnnn. (Kuuluu utlootta ilosta menon), Mös, tjetämät!
Dlfaat ilman peltoa, mä feison lujana ja tppneenä koska
kerran on eleeni atnetttt se fuuri, se lotstumu rnlento,
ivailtu Inlmeneuki nyt jn tvnptsen. Di! Mälählälöön ele-
hetti tatmasten »atfeuS, ja kirkas otsa musten lirlaSta ot-
saa seisomme aamu jn ntä, hymyellen toinen toisellemme.
(Tapani poistuu).

Kerttu. Silmänräpäyksen päästä, lyllöni. He tu=
leival. (Joukko kansaa lulee ja heidän seurassansaKeimo, Antin,
Mannila ja Saara).

Mun niin. Isiufnni lemahtamaan, miehet, funnes
kilkki on toalraie.

1:n mies. Mitä sano! mesikämmenestämme, Man-
nila?

Mannila. Slila tartuarulli, luin lemäinen hattatva
heinästtomu.

2: n mies. Sipä ollultaan sen suomun kaataminen
juuri lasten leitfi. Tapaninpa luodista fni hän »timeU

fen ja tuntumtmman näpfäykfen.
Mänttiin, Se miellyttää minua.
1:n mies. Mutta tuiksi peitetään fofenn filmiä?

HäiläifiSfö päiwänett läpiise liinteän kuihin? Söai omatfo
Kertun keinot poistuneet soteuben suomukset?

Kerttu. Suuret omat Herruu arntotpöt. Tättä-
pänä, tällä hetkellä pitää solenn nälemän.

Annu, Mitä luulin?
Kerttu. Hän on foattut näkönsä.
Anna (syleilee Kerttua). Di Muutto, mitä sanoma!

(Painan masten polveansa Liisan pään). Tertve tuloa pii-
lästä, pitkästä yöstä, mun urmaS lapseni!

1:n neito (taittuu Liisan kateen). Terme tuloa, mun
taStoinluntppaitini!

2:n neito (pidellen häntä ioifeSta kädestä). Di mikä
ihana hetli! Enhän taidn pidättää lyyneltäni.

Anna. No, »aimo, päästä jo side, päästä ju näytä
ntttlle tapjeni silmä!

Kerttu. .Hattitfaat mielenne ja olkoon tötinetjé ja
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rauha, loska neitonen lat) »vastaan iiubeu utfanfa au
muu. — Liisa, ole tvalmis.

Liisu. Tytöt, suolaat mttlle haalijanne. (Asettaa oi-
fean kätensä ympäri l:n, mafemman ympäri 2:n neidon kaulan,
seisten heidän keskellänsä).

Kerttu. Nyt hellitän siteeS
Liisa. Hellitä side.
Kerttu. Die wnlmis.
Lii f Wnrro.
Kerttu. älcifjt inarrun?

is a. Hellitä side. (Kerttu ottein siteen Ijanen silmil»
tänfä).

Kerttu (erikseen). SSnpifenpa toit. (.'petti äänettömyyttä).
Liisu. 3a tämä on maailma.
Annu (erikseen). Mun korea lapseni!
Liisa. Täntätö fe miherjäittett maa, ja taimaS tuo?

Taiwas, niin juhlallinen ja pyörryttämän lorien? Tämä
on fiie maailma, ihmisten ujuttto. Miffi ei enlelten?

Kerttu. Tästä taulana ja moninlerroin launttmpa
on Jumalan ja enkelten ajunto. ©en tiedät itse, sen fa-
noit itse.

Sii a. Ken «oi enään outeHa fattneutta nnkarim-
paa? Di tamman hiilaltaiuen sinisyys, oi auringon loi-
mo sinisyyden jyrläsjä tttäesfä! (Peittää silmänsä). Tä-
tttfi tyyneesti mutta terämästi säteilemä pyörö, eifö ole fe
tnitvaan nurittlo?

Kerttu, ©iittä fe päimän kultatähti, joSta niin nsettt
olet kysellyt.

Liisu. ©en jumnlallinen puisle thtnijett siintää hei-
jusee. (Katselee ympärillensä). Tuossa i)"äni ja ItioSjn lul-
lis kuntojani. Dlfaat termehdityt! Tttosfa, tiedän minä,
Mannila jn hänen emäntänfä, ttiosfn ystnroällifiä lylän-
miehiä, ja tässähän anuaitn luSmiusisäriäni halailen. Dl-
taut tertneljbittjt taiili, faitfi! Mutta missä on Tapani,
taunis fultufein?

Keriin. Die httolettn, tohtn on hän tässä.
Siisa. Mifsi miipyy hän? (Katsoo porttia kohden).

Mutta tuosfahatt ne talsi loimua, joiben juuria niin mo-
net kerrat olen fytetllyt, luultellen heibän hienoa lohi-
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uaattfa. .Kuinka ihanat on heillä hameet ju kuinka fo=
uteasti iohotvut he ylös kohden äänetöntä, ttnelfu»aa tai-
masta. — Mutta mikä on tuo, joulu pinta tyyneybesjä
ja muodossa on »errattaiua lorfeuden uwuruuteen?

Kerttu. Siinä sinertäwä lahti, ©atmen merestä
hopeukiiltäwä »iiltt.

Liisa. Herttaisesti hymyilee lirtas lahti aamun an-
ringoHe. — No mikä on sitten tuo ihonasti foltemo In-
leus tämän lahden toisella rannalla?

I.n neito, ©e on Ahtäniitttt, tietämämme.
2:n neito. Jonia lulfasnurmilla usein olet piehta-

roinnttt.
Liisa. Monena heinäfituit aamutta mun taittoi sin-

nen äitini helmoissansa. Sielläpä tutfaSäpräiHä istuske-
lin, luttltellen luhtia niitulla miitnte foi jn katat pläis-
liilit järtveSjii. Sorea niitttt, lulta-niitttt, lultn-niittu
©nimeen rannallu! — Sanokaut titiffi ftttftttaan tuo,
jouta Märi on jamantaltainen luin ntaatt, mutta pprlii

korkeuteen päin, ju nättmpä luin tuntuisi tuhansilla tnr-
jilläujä tailuoan lattttett? Mutta nyt fäfitän. ©e on
metfä, joku tuulessa humisee jn joulu laitutuisfu tant-
mioisfn linnut laulaa. — Mnttu yhtä fyfljtt teittä mielä:
Mitä on tuo, jofa InulajuubeSfn haamottua ja lorletm-
mulle Initlin ehtii?

l:u neito. Siinähän Kajaman »uori, josta fiiniä
lantaa etäifiin tienohin

Liifu. Di laitnoincn muori, pyhien kaupunkia lu-
»nelien! Sä herätät mun po»eSfani ihmeellisen unelman,
autuitten soinnun, jonka »irraSsa sieluni tahtoo fiirtpä
pois, Ilon lirlloilla lljpnelhelmillä taunisleltn. Di ih-
mislapft! miksipä fait tämän onnen? Snfitfi suit tämän
ihanan maailman, jossa »vaihdellen läptoät tutoistuicn lesä
jn tal»en »alien, raitis Ituni, lultafäteilelvä päitvä ja
yöseen hämärä uneffuraa, rauhaa tärjs, ja laitti tämä iän
ivoimallijesti kaarteleman taiivaan alla; tämä fulle enfiffi
annettiin, täsfä nyt afut ja rakentelet, tvurtoesjas lutoat-
tua maata, jota terran juu lähestyy kuin feppdöittp mor-
fian. Di mikä onni, mifä ääretön, ankara onni ja au-
tuué on lanlenut osaisi ihmislasten. Taibanfo fits us-



14

lon mitä olen luullut tenottnmnn mihustu jn mainosta
täällä tämän forfentt jn heleän laittaan ullu? — Mutta
uh! mitä nälee silmäni torleaUa tttolln?

l:n neito. Piltti se on, jota siellä tuulen fti»illä
retkeilee, punertuen namun paisteessa.

Liisa. Mihin fmt mertaan, kaunis pilivi?
2:n neito, ©e purpitrattiHanen karitsa lempeällä

katsannolla.
Liisa. Jota lorleuben finifillä laitumilla käy.

Mutta nyt on hänen mttolonfa muuttunut.
2:n neito. Hän nyt ratfaSta»aa suutaria muo-

bostaa.
Lttsn. In tuulessa liehuu hänen hattunsa kultanen

höyhentöyhtö, loska kiirehtii hän pelastamaan »attleubesta
rakastettua nettoanfa. — Mutta missä »iipyy Tapani?
Poietittlo hän aamufaeteen lanefa? Dlilo hän »aan
sieluni unelma sokeuteni yössä, ja loska heräsin, latoi tyh-
jyyteen? Di Sapatti, Tapatti! (Tapani astuu esiin).

Tupani. Liisu, ole tenvehditty!
Liisu (halliten aina wielä kaulasta l:Stä ja 2:sta neitoa).

Nämälkö ottat Tapanin ia§»ot? Nämällö hänen ihanat
kiharansa ja hänen silmänsä äärettömät taittaat itämät?
Ah! otetpn paljon launiimpi tuin se satanen lumo, jonka
harhailema uutokseni niin monet tuhannet lerrnt on maa-
tanut sieluni latfantoon. Di mikä suloinen ilo, faabn si-
nun luiselta! Mitä helli on tämä, niin lortenn heltt-
mua täys? Miln ihmeellinen huimuus loSln nnutitsen
onneni lultaseSta, plitfetuohuivaSta maljasta? Noo, minä
ehkä pyörryn ju »aimttn. Mutta siilon jttotfen fttn fy=
liis, Tapani, juoksen jttotfen! (Äärehttt Tapanin rinnoille
ja pyörtyy).

I.n neito. £>än pyörtyy.
2: tt netto. Hän luolee! Ah, rientäläät tänne!
Annu. Woi lastani, »oi!
Kerttu. Pois »alitus ja muilerrus! Milsi tnhbotte

muuttaa ilon ja riemun hetkeä murheen synfeäisi juhlulsi?
Pois! Si uhlaa tässä »aara. Sultafenfa rinnoille nul-
lui tt)ttö, mutta heräyy Baikalia taus. Jo anlosee hän
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filiuäiifä ja hymyilee luin autuas fieltt enlelten joukossa,
saatuaan päähänsä tooitott Intunttn.

Mannila. Keimo!
Keimo. Mä kuulin fttn äättes, Mannila!
Munniln. Keimo, mun ostamani!
Keimo. Mannila, mun rnlaS naapurini! (Juokse-

mat toinenloisensa syliin).
©aara. Anna, fä näet, että uislenlelen lyyne-

leisfä. Doh!
Slnnu. Ia minä tahbon ne kyyneleet pyhilä pois.

Korkeuden nimcSfn, sen tahdon! (Syleilewäl).
Kerttu. Aniara heila, taituann hetki! Jumalan rak-

kaus on itsensä pukenut myrStyyn ju pyhään, heijufemnun
leimalliseen, ja moiutalltfestt paisuu hätien armonsa, luode.
(LiilutuSta joukossa ympärillä).

Keimo. ©iie unohdettu tuikki?
Mnnttiln. Sättii unohbellu, meljent!
©aara. Di armahin aamu!
Anna. Mulle pyhäksi tuntuu sen kirkas loiste.
Kerttu. Nyt Herra ihittetaöttfä fotvinnon weliritt-

gillä kruunaa.
Liifa (fatfahtelee kummastuen pmpäriltenfä). Mitä

näkee mun silmäni? Käsi tnbessä feifotvat tttoSfa Kei-
mott ja Mannilan perheet!

Aunci. Sowinnon pixitoå on nousnut, tyttäreni,
©aara. 3a uousnut on Stifan ja Tapanin tttjtattfc

päiwä.
•Mannila. Ia riemuiten sen wietäinme.
Keimo. Kuitti yhteenstitakoon samunu iloon: kontion

peijaiset, tyttäreni termehbys auringon paistettu, lemmit-
tyjen kihlaus ja sitten fottintojuhla, faitista korkein. Äciin,
»allitlooit ilo ja riemu!

Mnnniln. Wnllitloon ilo jn riemu!
itu uf n (Taampana). 110 ja riemu!
Liisa Ma ttälöni sain ja luitani sylistä nyt fat-

selen säteiletvää tuimasta ja tulostamaa maata mun ym-
pärilläin, ja armaitta pStäminä feifomat tttosfa entiset »iha-
miehet, feifottat, otsilla sowinnon hopeu-loiste. Mitä näly
mun iloSta juopuneelle silmälleni! Di miln näly! «.Lan-
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tee polioillensa). Jtaitfifuttben hallitsija, fupista jo läteS ju
rujoin mun onneni »irtn, jota foSfena päälleni »uotaa!
Pune määrä, pane määrä tälle autuubeHe ja juo tuulle
pyhän tpljnetjtee »oimasta lantamaan iloa, joka sieluni
täyttää, täyttää ja pyörryttää mtta heikkoa nniStn. Mutta
tyyneys jn rauha sun rjtnpärtHäS tjantaitfifeett »allitfee.
Niin, tyyneys ja rauha ainiaan! (Esiripun putoeSfn jää
hän iStumnnn polmtttenja, kntsnhtnen korkeuteen jn »«talvitta
InStvoilla latfeleaat hantäf tölfet).

Näytetty: L. Heimburger.
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