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HERRAN LAKI.

l.

Lakinsa Herra Jumala
on ihmisille suonut
ja käskyissänsä tahtonsa
on pyhän ilmi tuonut;
ken kalliiks arvaa sielunsa,
sen tulee niitä tutkia,
ettei hän niistä eksy.

Työt väärät kaikkein kostan mä,
niin kuuluu ääni Herran.
Hän tuomiolle eteensä
myös meidät kutsuu kerran;
on isä mielenlaadultaan,
ei kärsi pilkkaa kuitenkaan,
ei syntimenoon mielly.

On Herran viha ankara;
ken rajat sille määrää?
On kätensä sen tapaava,
ken kulkee tietä väärää,
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ja kostaa vihamiehilleen
hän tahtoo polveen neljänteen
isien pahat teot.

Ken taitais häntä uhmailla,
ken Herran voiman torjuu?
Hän uhkaa: kaikki maailma
pelosta silloin horjuu;
Hän nostaa kättä ankaraa:
sareiksi särkyy vankka maa
ja vaipuu vahvuus taivaan.

Vaan armon antaa niille hän,
lain käskyt ketkä pitää,
suo taivaallisen elämän,
suo kaiken hyvän itää;
suloksi siunauksellaan
hän niille luo jo päällä maan
kaikk' elon päivät, hetket.

Lakia Herran kuulkaamme
siis tarkkaavalla miellä,
ilolla kulkekaamme me
Jumalan tahdon tiellä.
Suo annos siilien, Jumala,
et sois sä meidän hukkua;
me sinuun uskallamme!
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2

On pyhät käskyt Herran lain
öin päivin mulla muistossain;
vaan tuntein, kuinka täytin ne,
epäilys sieluun laskeikse.

Ma synnyin, vartuin synnissä,
on mielein syntiin viettyvä,
alati veikan' suurenee,
en hyvää harrasta, en tee.

Mun usein Henki herättää,
ett' tuntein tuskaa hirveää
mä halaan verta itkeä,
kun Herran vihaa pelkään mä,

Vaan muuttaa mielenlaatua
jos tahdon, puuttuu voimia;
mä kadun, suren, huokailen,
mut paremmaksi muutu en.

Ken ahdingossa avun suo,
ken tuen, lohdutuksen tuo,
niin että kilvoituksiin saan
ma kerran lopun autuaan?

O Jesus, vapahtajani,
jos riennät mulle turvaksi,
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sukumme kaikki synnitkään
mua'silloin ei saa nääntymään

Jos uhka-rangaistukset lain
saan hartioilles heittää vain,
niin tiedän, missä rauha on
ja lohtu epätoivohon.

Niin läsnäolo Henkesi
on riemuks eikä pelvoksi,
mun synkkyyteeni valon luo,
ja kun mä horjun, voimaa suo.

Et kuolemaa suo syntisten,
verelläs todistit sä sen;
sen turvin vastustaa voin mä
lain uhkaa, hätää, syntiä.

HERRAN RUKOUS.

Isä ylin, taivahinen,
isä kaikkein luotujen,
pyyntö nöyrä, lapsellinen
kuule, kun sua rukoilen;
sinä, turva maailman,
nimes saakoon kunnian!
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Valtakuntas, joka kestää
aina, korkein kuningas,
lähestyä yltäisestä
anna meille armostas:
salli hurskas elämä,
riita, synti hävitä!

Suo, ettemme riennoissamme
mieltäs pyhää pahoita,
tahtos maassa, Jumalamme,
täyttyköön kuin taivaassa;
tulkoon meille rakkaaksi
kasvaa suosiossasi.

Herra, jonk' on armolaina
hyvinvointi ihmisen,
meille anna tänään, aina
leipä jokapäiväinen;
ruoka suo sä ruumiillen
sielummekin raviten!

Katoovainen elonranta
rauhaiseksi meille luo;
anteeks tahdomme me antaa,
anteeks velkamme sä suo;
laupeuden suo armahtain
eellä käydä kovan lain!

Pettäviä viehätteitä
eteemme luo maailma;
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ällös horjuvia meitä
kiusaukseen johdata ;

onnessa meit' ohjaa sä,
murheitamme lievitä!

Rikoin mielest' itsekkäästä,
vaan et hukkuvan mun sois
pahasta siis meitä päästä,
suo, ett' apus läsnä ois
kun on aika vaivojen,
uhkaa kuolo ijäinen!

Valtakunnalles ei tulla
milloinkaan voi loppua;
sulia on ja yksin sulia
suuruus, voima, kunnia;
sulle, Jumalallemme,
ylistyksen tuomme me!

Amen lausun luottavana.
Maa ja taivas hukkuvat;
annos, lupaukses sana
ovat muuttumattomat.
Herra, annos ilmoita;
amen, amen uskossa!
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KASTE.

Te lasten tulla sallikaa
mun luoksen' estämättä:
niin lausuit, Jesus, huomaas saa
siis luottain lapset jättää.
Oi kuinka pienokaisemme
sä hyljätäkään voisit!
Me kastamme sun liittoos ne,
ett' annos niille soisit,
sydämen puhtaan loisit.

Tää elon vesi verraton
on kaikkein saatavana;
sun Henkes voima siinä on
ja pelastuksen sana.
Pesossa tässä päällemme
sun veres kallis valuu,
ja hukkuu vanha luontomme,
jollain on syntiin halu,
uus elämä saa alun.

Kasteelles, Jesus, pyhällen
suo kansain kokoontua,
suo aina kasvaa joukon sen,
mi tunnustavi sua,
maa kaikki että kohta tois
sinulle kiitostansa,
yks paimen, yksi lauma ois,
yks suuri Herran kansa
autuutes osanansa.
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DAVIDIN 8:s PSALMI.

Sun nimes, Herra taivaan, maan,

on suuri, kaunein kuulla,
sit' avuksi kun huudetaan
sun pelkäävittes suulla!
Ei sanaa, ääntä lausuta,
mi soi, kuin hurskaan huulilla
sun nimes ylistetty.

Kun sortaa joukko väärien
sun nimes tunnustajaa,
sa pienten, rintalapsien
sen asiaa suot ajaa;
sa sallit huutaa kivien,
suot ilman laumain iloisten
sen laulaa kunniaksi.

Ma katseen maata kohden luon,
ja silmäni sun huomaa;
sen taivaalle ma nousta suon
se täynn' on kättes luomaa.
Sun kunniasi, Jumala,
se loistaa tähtitarhoista,
tomusta maan se hohtaa.

Mi ihminen on, hänestä
kun huolta hellää kannat,
mi poika ihmisen, kun sä
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am' annos hälle annat?
Hän hetkeks hyljätty on, vaan
sa nostat hänet uudestaan
ja kruunaat kunnialla.

Suot hänen kaikki lannistaa,
kohota valtaan suureen;
työs vaipuu, sen hän nähdä saa,
hänelle jalkain juureen.
Sun kättes töiden herraksi
hän tahtos mukaan nousevi,
vaikk' itsestään on heikko.

Me ylistämme armoas,
hyvyyttäs ilmestyvää,
sun ikuisia neuvojas
ja viisauttas syvää.
Suloinen nimes, Jumala,
on siunauttuna kulkeva
suvusta sukuun aina.

DAVIDIN 19:sPSALMI

Taivaan sotajoukko taaja,
vahvuus laaja

kertoo Herran kunniaa;
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Luojan ihmeit' ilman pielet,
tähtein kielet

taukoomatta todistaa.

Päivä eteen päivän uuden
ikuisuuden

auringosta kuvan luo;
tumma yö, mi tiensä kulki,

yölle julki
kaikkivallan voiman tuo.

Missä puhe kuuluu, ääntyy,
kielet kääntyy,

sana ilmi lausutaan,
missä äänet nousee, vaipuu,

mielten kaipuu —

Jumalaan ne viittaa vaan.

Horjumaton Herran valta
kaikkialta

näkyy luotuin piirissä;
loistavalla auringolla

tie on, jolla
kulkee Herran käskystä.

Riemuiten käy taivaslailla
yljän lailla,

väsyy, vaipuu maillensa;
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ilmestyy taas kohta toiste,
sama loiste

hehkuvilla kasvoilla

Tuskaa sielussas jos salaat,
jos sä halaat

viisautta elämän,
Herran luo maan ahdingosta

silmäs nosta,
tutki, töissänsä on hän.

Herran laki pysyy; mikään
ijäst' ikään

järkytä ei voimaa sen;
turvan, taidon antajana

Herran sana
säilyy kautta aikojen.

Herran käskyt kirkkaat ovat,
tunnot kovat

valollaan ne johdattaa;
Herran pelko rauhan antaa,

ei voi kantaa
kaunistetta kalliimpaa.

Suo sun valos, Herra, meille!
Synnin teille

ajaa himo kiehtova.
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Kenpä tuntee tiensä väärät,
syntein määrät?

Herra, auta, armahda!

Autuus, kunnia ja hyvyys,
vallan syvyys

Jumalalle taivaassa;
Hän meit' armahtaa ja säästää,

kerran päästää
synnin, kuolon kahleista.

DAVIDIN 22: s PSALMI,

Samoilee hirvi turvaton
poluilla autioilla,
kun hämy vielä laaksoss' on,
mut päivä kukkuloilla.
Se viaton on, mutta saa
ei turvapaikkaa missään,
paeten nuolta uhkaavaa
se rientää näännyksissään
ja kuitenkin
petoksen kaatuu pauloihin.

Väsyikö kätes, auttaja?
Sua odotan niin pitkään.
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Oi Jumala, oi Jumala,
mun miksi hylkäsitkään?
Ma päivin huudan luoksesi,
mut saa en vastausta;
yöt kaiket itken tuskaani,
en löydä lohdutusta.
Vaan, pyhä, sa
am' asut kirkkaudessa.

Sun puolees isät katsoivat,
kun heitä painoi vaivat,
hyvyyttäs julki lausuivat,
kun avun suita saivat;
ma mato kurja olen vain
edessä pahansuovan.
Kun sinuun katson, odottain
sun turvaa mulle tuovan,
niin pilkkaillaan:
Hän uskalsihan Jumalaan!

Oi saavu jo ja lohduta,
ma tuskiin riudun aivan;
mua autit äidin rinnoilla,
siis nytkin liennä vaivan'!
Sa yksin saatat hillitä
tään julmain joukon taajan;
sa näet mun sen keskellä,
se lävistää mun raajan',
ja vaatteeni,
mun paljastain, se arpovi.
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Siis ole, Herra, luonani,
sun huomaas itsen annan!
Suo että karsein nöyrästi
häväisyt, kivut kannan!
Maan kansoille ma kaikille
julistan kunniaasi,
ett' aikain halki seuraa ne
sun suurta valtikkaasi,
sua kiittäen,
Jumala iankaikkinen.

DAVIDIN 37:sPSALMI.

Hyvyyttä maan sä ällös halaa,
niin että Herran unhotat,
ne aarteet, joihin mieles palaa,
niin lyhyen riemun antavat;
ne vaikkei sua jättäisi,
sun hyljätä ne taytyvi.

Saa hurskas, joka Herraan luottaa,
vähästään riemun ehjemmän,
kuin jumalattomalle tuottaa
kaikk' kulta, jonk' on koonnut hän,
On köyhyytt' ajan rikkaus,
jos puuttuu Herran siunaus.
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Pyhistä Herra huolta kantaa,
hädästä suojaa hellimmin;
hän joskus paljon heille antaa,
mut kyllin nälkävuonnakin;
kun rikkaan huone tyhjä on,
on hurskas köyhä puutteeton.

On loppu Herran vihaajalla;
hän pikaisesti kukistuu,
vaikk' ois hän muita korkeemmalla
kuin vesakossa setripuu;
kun ei hän juurru Jumalaan,
vie tuuh hänet muassaan.

Vaan Jumalassa elämälleen
niin lujan turvan hurskas saa;
jos kompastuu, niin hänet jälleen
taas Herran käsi kohottaa,
Hän siunattu on, sukunsa
saa siunausta runsasta.

Nuor' olin mä, sain vanhan päivät,
näin, tunnen paljon elämää,
en nähnyt, että hurskaat jäivät
avutta, ilman ystävää,
en lapsiaankaan kerjuulla
mä nähnyt leivän puutteessa.

Ylistys Herran, pelkäävistään
ei erkane hän hyljäten;
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muun vaihe kaataa, sorru mistään
ei hurskaan onni hiljainen;
hän tietää, minne turvaa hän,
kun riehuu myrskyt elämän.

DAVIDIN 137:sPSALMI,

Meill' oli maalla Baabelin
niin synkän raskas 010,
kun kaupunkia Zionin
am' itki sydän polo;
ja kanteleemme kaunoisen,
me raitaan ripustimme sen,
sivulle virtain siellä.
Ken koito soittais kahleissa,
ken laulais ollen orjana,
ken oiskaan riemumieliä?

Pois vuodet oli auvoisat,
ja armaat onnen ajat;
meit' ilkkuivat nyt pakanat,
kotimme kukistajat;
he puhui pilkkaa katkeraa:
nyt laulakaa ja soittakaa
kuin Zioninkin tiellä!
Ken koito soittais kahleissa,
ken laulais ollen orjana,
ken oiskaan riemumieliä?
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Oi pyhä Jerusalemi,
jos en ma muista sua,
saa kuivettua kieleni,
saa sydän pakahtua.
Sua kuninkaani kaupunki,
ihana huone isäni,
en unhota, en kiellä,
saan siellä soittaa kahleitta,
vapaana virttän' veisata,
saan olla riemumieliä.

DAVIDIN 139:sPSALMI

Sa tutkit, Herra, minua,
et silmistäs mua heitä,
edessä katsees elän ma,
mua siit' ei mikään peitä.
Sa, Herra, tunnet, tuomitset
haluni pienimmätkin,
salaiset sielun aatokset,
niin menneet, syntyvätkin,
ne ilmaisin tai kätkin.

En sanaa lausua voi suin,
jot' et sa laskis vaakaan;
sa miettein tunnet ennen kuin
niit' ehdin ilmoittaakaan;
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jos työni tein ma päivällä
tai pimeys ne sulki,
sinulle kaikk' on selvänä,
ne näet kaikki julki,
ne kasvois eteen kulki.

Ma minne menen, salassa
sun hengeltäs ett' öisin,
ja kasvois pyhää hohdetta
paeta kunne voisin?
Sä läsnä olet taivaaseen
jos ylös kohoaisin,
jos kuolon maahan syvyyteen
ma vuotein rakentaisin,
sun siellä nähdä saisin.

Jos itsein ilman laulajaa
ma nopeammaks uskon,
jos hitäisinkin merten- taa
ma siivin aamuruskon,
sua niin jos tahdon vältellä,
saan nähdä jälleen harhain:
sun yltää kätes väkevä
ohitse tähtitarhain,
on pelko, turva parhain.

Ma lausun: yö mun peittävi!
se poistuu katsees alta;
ei yöllä sinun luonasi
yön' olla ole valta.
Jos kuin se pilviin pukeuu,
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luo mustaan ilman rannat,
se valoisaksi kirkastuu,
kun käskys sihe kannat,
sen sanas kuulla annat.

Jumala, tutkimattomat
on ajatukses syvät,
jos silmän' minne katsovat,
siell' ihmees ilmestyvät;
maan alhoon, laille taivahan,
lähelle, kauas luovat
ne piirin mittaamattoman,
sun voimas ilmi tuovat
ja ylistyksen suovat.

Oi katso, minne pyrkivi
mun ajatusten' rata;
ei voi ne viisauttasi
käsittää korkeata;
vaan harhaan käymässä jos lien',
niin anna valos hohtaa,
ett' ennen hylkään väärän tien,
kuin turmioon se johtaa
ja kadotus mun kohtaa.

Niin kiittää elinaikani
ma tahdon neuvojasi,
ylistän suurta voimaasi
ja puhun armostasi;
ma laulan sukukunnille
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sun nimes ihailua,
niin että luottavaisna ne
voi armoos turvautua,
avukseen huutaa sua.

UUDENVUODEN VIRSI,

Taas vuosi unhoon vaipuu,
vuos armon ajasta,
ja aatoksemme taipuu
sun puolees, Jumala.
Luo katse armoinen!
Min teimme vastaan sua,
sen kaiken unhottua
suo tähden Kristuksen.

Jos tilin vaadit, Herra,
ken meist' on viaton?
Ken mittaa, minkä verran
hän velkaa sulle on?
Vaan meiU' on auttaja;
hän tahtoo meidät päästää,
ja meidät polot säästää
hänelle tahdot sa.

Me runsaast' ilmestyvää
hyvyyttäs kiitämme;
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jos pahaa suot tai hyvää,
on onneksemme se.
Jos toiveet tyydyttäin
teet mielen mukaan meille,
niin mille tuhon teille
me eksymmekään näin?

Huveissa käyskenneUä
on meistä mieluista,
sa ohjaat pimeydellä
ja päivänpaisteella.
Kun paisuu rohkeus,
suot pahan päivän tulla;
kun nöyrrymme, niin sulia
on kohta lohdutus.

Suo kivut kurituksen
pois jälleen hälvetä,
ja toivon, uskalluksen
meiss' anna elpyä;
ja siunaus taivainen
suo vuodeks uudeks täksi,
niin että pienemmäksi
jäis syntitaakka sen!

Elomme ennättäivä
se loppuun rientävi;
kun joutuu päätöspäivä,
vie meidät luoksesi!
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Ei siellä muutosta,
ei tunnu vuotten vaihe,
ikuisen onnen aihe
omilles olet sa.

LOPPIAISVIRSI.

Kun sulle, Jesus, uskossa
rukoillen huolen kantaa,
niin sydämelle murheessa

niin suloista
se lohdutusta antaa.

Nyt tuntein rauhan autuaan
saa muistaa riemukasna:
sa, poika taivaan kuninkaan,

sa maailmaan
vähäisnä synnyit lasna.

Me seisahdumme seimelle
tää halpa paimenmaja,
sen soimivuode, oljet, ne

on sinulle
varattu, Vapahtaja.

Niin hyljättynä, avutta,
alentaa itses annat;
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vaan sankariksi vartut sa,
saat voimia

ja kansain synnit kannat.

Kuin meidän sunkin aaltoillen
käy poves huounnasta;
mi paha työs, kun saat sa sen

lain maallisen
pakosta verin kastaa?

Sun otsas lauha, selkeä —

sen repii pilkan pistin;
nuo kädet, tyynnä vierellä,

ne lyötynä
on kohta varsiin ristin.

Näin maailmalta nurjalta
sa palkan saat niin pahan,
kun kannat syntikuormansa,

sen puolesta
käyt kovaan kuolemahan.

Ois siitä palkka pienoinen
kaikk' kulta, maat ja mannut,
mit', elämäksi ihmisten

kaikk' uhraten,
sa alttiiks olet pannut.

Hyvyytes, Jesus, myöskin me
pahalla palkitsemme;
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sun piinaajittes puolelle,
am' astumme

me suurin syntinemme.

Ei meillä muuta neuvoa,
me voimme ainoastaan
sun jalkais juureen langeta

meit' armahda,
käy kurjaa lastas vastaan!

IHMISEN POIKA.
Yksin hän, mies ristinpuulla,
autuus on ja elämä,
enemmän kuin kellään muulla
rakkautt' on hänellä;
ei niin hyvää, lempeää
koskaan maailmassa nää:
idän, pohjan, lännen maista
turhaan etsin hänen laista.

Ystävänsä hätää nähden
heltyy mainen ystävä,
moni rakkaitensa tähden
uhraa täällä henkensä,
mutta missä tietää maa
toisen, niin mi rakastaa,
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että, auttain vihamiestä,
raskainta voi kantaa iestä.

Yksin hän, mies ristinpuulla,
puhdas taivaan karitsa,
kuoli vaan, ei toista kuulla,
vainoojainkin puolesta.
Yksin hän ei valikoi,
ketään hylkiä ei voi:
>Tulkaa!> huutaa jokaisellen

karsein, auttain, lohdutellen.

Aurinko, mi yhden verta
kaikille suo paistettaan,
hänen rakkautensa merta
pisara on pieni vaan;
kuun, mi alla taivaslain
loistaa yönkin kirkastain,
hänen rakkautensa liesi
varjokseen sen loi kentiesi

Elon vaivat tahdon kantaa
kulkein hänen polkujaan;
Kristus autuuden voi antaa
eikä mahti, lahjat maan.
Pettävää on kaikki muu,
usvana pois hajautuu;
hänen rakkauttaan, mi pysyy,
sieluni am' etsii, kysyy.
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Yksin hän, mies ristinpuulla,
toivon' on ja tavaran';
ei saa kenkään pyytää, luulla,
hänet että unhotan.
Missä löydän ystävän
uhrautuvan, niinkuin hän?
Armon sanan antaa kuulla
yksin hän, mies ristinpuulla.

HUOKAUKSIA RISTIN ÄÄRESSÄ.
Min uhrin, Jesus, toisin
sun jalkais juurehen?
Mit' antimia soisin
ma vastalahjaksen' ?

Suon aarteeni, suon hengenkin,
ma sydämen, jos voisin,
povestain antaisin.

Jos etees kultaa panna
niin paljon voin, tää maa
sen määrää ettei kanna,
kai suosios se saa?
Ah, vääräks aatokseni nään,
ei elämäänsä anna
vuoks kullan yksikään.
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Taas mietin: Kuolollani
mä syyni syrjään luon,
soit henkes puolestani,
omani sulle suon.
Mi kurja lahja! Henkeni
on kuoleutunut ani,
sinuss' on eloni.

Ma vihdoin päätin koittaa
sydäntäin tarjota,
se lahja kunnioittaa
paremmin, mietin ma.
Tää sydän, täynnä syntiä!
Ah, senhän tahdoit voittaa,
kun kuolit ristillä.

Mit' ikän lahjoittaisin,
on tyhjän arvoista;
vaan ethän lahjaa laisin
minulta vaadi sa.
Sa kuollen katsot ristiltä
mua katsein taivahaisin;
niin, kuoloos turvaan mä

Eteesi myöhään, varhain
ma luottain laskeudun:
On uhri sulle parhain
elämä kautta sun.
Mun autat, Jesus, armollas
vioista synnin harhain,
ma veisaan kiitostas.
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JESUKSEN SANAT RISTILLÄ,

Herramme Kristus ristillä
on ilmi tuonut mielensä
sanassa seitsemässä.
Nää helmet kalliit säilytä
sydämes syvimmässä!

»Heit', Isä, ällös tuomitse,
he tekee, mit' ei tiedä he!»
hän hellään ensin sanoo;
niin taivaan rauhaa kaikille
hän syntisille anoo.

Ja seuraavalla sanalla
niin armollisna lohtua
hän jakaa ryövärille: ■
»Saat tänään paratiisissa
mun nähdä», lausuu sille.

Hän sitten haastaa rakkaasti:
»Sa, vaimo, katso poikasi,
sa, poika, äitis puoleen!»
Niin äidin hellän heittävi
opetuslapsen huoleen.

»Ma janoon!» Huippu nurjuuden!
Tää neljäs sana syyttäen
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päin ihmiskuntaa kääntyy:
vie Kristus armopöytään sen,
ja janoon itse nääntyy.

Ja sana viides opettaa,
min tuskan kärsiä hän saa
vikaimme taakan alla:
»Jumalani», hän huudahtaa,
»miks hylkäsit mun vallan!»

On sana kuudes voitosta
profeettain ennustamasta
vakuutus meille vankin.
>0n täytetty», niin kaikuva,
on halki kuolemankin.

Ja rauhan sana viimeinen!
Suo, Herra, se mun huoaten,
kun kuolen, etees kantaa:
»Sun käsiis, Isä armoinen,
ma tahdon henken' antaa.»

KRISTUS HAUDASSA
Hän nukkuu! Tulkaa äänettä!
Lepoa vaivain jälkeistä
nyt häiritä ei auta;
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kun päättyi kilvoitukset maan,
soi rauhan hälle hauta.

Työpäivän raskaan raataja
pois hartioiltaan taakkansa
pudota tässä antoi;
ei kanna kuormaa kenkään muu
niin suurta, kuin hän kantoi.

Ja minkä taakan kantoikaan
hän karsein saakka kuolemaan?
Rikoksiemme painon,
syyt, synnit, puutteet ihmisten
ja taivaan vihan vainon.

Nyt hän ne pois on heittänyt,
maan poveen syvään peittänyt,
meit' etteivät ne soimaa,
ja armon elon alkua
ei estää kellään voimaa.

Käy katsomaan! Tään karitsan
näit äsken verta vuotavan,
nyt lepoon painui päänsä;
yö haudan tyyni, hiljainen
sen kätkee hämäräänsä.

Mut etsitkö uutt' elämää,
jot' ei voi kuolo hävittää
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ja haihdu ei kuin varjo,
maan loisto hylkää, tänne käy,
niin hauta tää sen tarjoo.

Ma myöskin matkasauvani
voin luokse oman hautani
ilolla heittää kerran;
on sulo haudan lepo, sen
pyhitti ruumis Herran.

Ma tyynnä varron kuoloa,
Vapahtajani, tiedän ma,
hän elää ijäst' ikään;
hän herättää mun uudestaan,
miks sielun' pelkäisikään?

PÄÄSIÄISVIRSI.

Kenpä enää pelkäisikään
valtaa suurta kuoleman?
Kristus elää ijäst' ikään,
hän vei kuolon valtikan.
Maailmaa ja syntiä
nyt on syy vaan peljätä;
murtaissansa haudan salvan
Kristus taittoi kuolon kalvan.
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Varmaan tyly kuolo koitti,
kuinka raadella voi hän,
käsiinsä kun hänet voitti,
jota pelkäs enimmän.
Mutta mikä turha työ!
Päivän vangitseisko yö,
tomu peittäis taivaan valon,
usva uuden päivän salon?

Jesus, se on riemunamme,
kuolienkin on elävä;
hän on turva kuollessamme,
elämämme elämä.
Auta, Herra, että me
kuolisimme synnille;
nousemises autuasta
voimaa silloin saamme vasta

Kun me vanhan ihmisemme,
himojemme syntisten
kuoletukseks taistelemme
luottain armoon Kristuksen,
syntyy meissä luomus uus,
uudet voimat, ikuisuus;
tunteen saamme riemullisen
elämän ja nousemisen.
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HELLUNTAIVIRSIÄ.

l

Oi Pyhä Henki Jumala,
hyvyyden liekki loistava,
sa luodut kaikki saavutat,
tuot lahjas loppumattomat.

Ah, hätä, itku ainainen
ja kuolo päätös kurjuuden,
maa lahjat nää vain meille soi,
muut, taivaalliset, annos loi.

Kun murtaa meitä murheen yö,
kun sydän rauhatonna lyö,
sä läsnä olet, lohdun tuot,
pois taakan painavan sa luot.

Jos loisteess' onnen auringon
kohonnut korska mieli on,
sun kätes meitä kurittaa,
niin nöyrtymään taas meidät saa,

Vaan tähden taivaan totuuden,
jos meitä tomuun tallaa ken,
jos milloin vaanii maailma
pois vieroittaa meit' uskosta;
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sä sytyt meissä liekiksi,
mi vääräin paulat polttavi,
luo meihin toivon, lujuuden
ja kirkastaa tien taivaasen.

Me rukoilemme älyttä,
parasta emme ymmärrä,
maan hyvyyttä vain pyydämme
unohtain köyhän sielumme.

Sa harhaan menon havaitset,
sa meitä vastaan rukoilet;
on silloin parhain meille se,
kun Herra hylkää pyyntömme.

Ei seutua niin salaista,
miss' armoas ei tunneta;
niin hyljätty ei yksikään,
hänt' ettet hoitais hädässään.

Niin taito, tosi rohkeus
kuin usko, rauha, rakkaus,
suloiset ilon tunteet myös,
ne, armon Henki, sun on työs.

Mc anomme sun armoas,
meit' aina pidä liitossas,
ja viimein iloon ijäiseen
vie meidät taivaan korkeuteen!
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2

Käy, taivaan puhdas Henki,

mun sydämeheni,
sen vaikka havaitsenki
niin saastutetuksi.
Loasta syntisestä
sa yksin voit sen pestä;
siis ollos apuni!

Mun sielussani majaa
pitämään riennä jo;
se valoa on vajaa
ja kylmä, autio.
Vaan pimeytensä poistaa
se voi, jos sinne loistaa
sun annos aurinko.

Nyt nurmet purppuroinut
on armas suvisää,
säteitä päivän voinut
ei talvi säikyttää;
ne riensi maata kohti,
ja kukat kohta hohti,
miss' äsken välkkyi jää.

Vaan senkin, johon yllä
ei päivä säteillään,
sa, taivaan Henki, kyllä
voit saada elpymään;
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siis pyytää uskallanki:
minusta sulaa hanki,
tee talven' kevääksi!

En synnin turmelusta
ma taida puhdistaa,
valoa, lohdutusta
en itsestäni saa;
hävittää meret maasta,
yö taivaalta pois laasta
ois mulle helpompaa.

Ma turvaan annos huomaan;
siis riennä, Henki, vaan
sun pyhä liekkis luomaan
poveeni sumeaan,
yö päiväks että vaihtuu,
pimeys synkkä haihtuu,
ma omas olla saan!

3

Miks sydämes niin suljet sa,
miks jatkat syntijuoksua,
et ennen taltu hetkekskään,
kuin hautaan kallistat sa pään?

Niin rakas onko sulle yös
ja kadotus niin kallis myös,
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ett' aivan halpa, arvoton,
vapahdus, valo sulle on ?

Jos kaiken maan saat aarteilleen,
vaan eksyt synkkään pimeyteen
ja vihdoin kuolon saaliiks jäät,
min riemun rikkaudesta näät?

Hätäsi tunnet, epäilet
ja huokaat, koska tiedä et,
ken ohjais sielun syntisen
ikuisen onnen lähteellen.

Ah, epäilys ei paranna,
ei tuska turvaa vaarassa,
vaan vankka päätös toivon tuo,
ja toivo uskon-tuen luo.

Kun luottain anot, saapuu hän,
jok' ohjaa tielle elämän,
Jumalan Henki lempeä,
epäilyn, tuskan päättäjä.

Hän saataviss' on etsijän,
ei poistu luotas koskaan hän,
ovella seisten sydämen
hän huokaukset kuulee sen.

Siis Pyhän Hengen armolle
sä sydämesi aukaise,
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suo hänen luonas olla vain,
pahuuttas ällös pelkää lain'!

Hän huoneensa voi puhdistaa,
sen valoisaksi, hauskaks saa;
hän pesi meidät kasteessa,
pyhittää Herran kuololla.

EVANKELIUMI-VIRSIÄ

Joh. 2: I—ll.
Se autuas, ken mielestään
pois Jesusta ei jätä,
vaan turvaa tähän ystävään,
on onni taikka hätä,
On ystävistä parhain hän,
suruissa, iloiss' elämän
tukea voi ja tahtoo.

Ei karta sairasmajoja,
iloja terveidenkään,
ja turhaan häntä odota
ei uskovainen kenkään;
hän häihin, suruhuoneihin
käy mielin osaaottavin,
kun kutsun vaan on saanut.
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Jokaista meitä mielellään
hän seuraa elon tiellä,
ken saapuu avun etsintään,
hän siit' ei lahjaa kiellä;
hän taivaan hallitsija on,
mut tomun lapsi arvoton
saa hänet veljeksensä.

Mi riemu suuri, autuain!
Ken taivaan kruunun kantaa,
hän sydänt' yksin katsoo vain
ja sille arvon antaa.
Vaikk' asuu korkeudessa,
hän jokaisen on aarteena,
ken häneen toivon liittää.

Oi tule, Jesus, luokseni,
käy halpaan huoneeseni,
mun vaikka huomaat köyhäksi
ja kurjiks antimeni;
mun asuntoni synkkä on,
vaan tule, riemu verraton
sen täyttävä on silloin.

Suo, Jesus, meille armosi
ja saavu vieraaksemme;
sa muuttaa riemuviiniksi
voit vuolaat kyynelemme.
Kun meiltä täällä päättyy tie,
sa vieraaksesi meidät vie
ikuisiin taivaan häihin!
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Math. 20: I—l6.

Torilla elon turhuuden
miks seisomme me aina
yks surren, toinen riemuiten,
vaan kaikki joutilaina,
kuin kutsuttukaan meitä ois
ei Herran peltoväkeen,
kuin Jesus etsis ei, ei sois
työpaikkaa viinimäkeen ?

Hän vaikka koskaan rasita
ei työllä, tylyydellä,
voi kunkin voimat punnita
ja heikoille on hellä;
hän katsoo yksin uskoa,
ei työtä puutteellista,
ja tukee taivaan voimalla,
kun huomaa horjumista.

Teroita tylsät korvamme
sa, Jesus, tarhurimme,
ett' äänes hellän kuulemme,
sun tarhaas saapuisimme.
Ja missä onnen maailma
niin suuren meille lainaa
kuin sua kuulla palvella,
sun luonas olla aina?

Pois luulo, että myöhäistä
on Herraan turvautua,



43

hän, hyvänsuopa, lempeä,
odottaa aina sua.
Vaikk' ilta ehtii, läsn' on yö
on portit auki siellä,
vaikk' yhdestoista hetki lyö,
hän sijaa meilt' ei kiellä.

Ma saavuin, Jesus, luoksesi
niin myöhään harhatieltä,
mun sielun' turhuus vangitsi,
hitaisuus painoi mieltä;
mua kutsuttiin, mut maailman
ja lihan mieliks elin,
näin päivän illaks muuttuvan,
epäilin, viivyttelin.

Sain vihdoin hänet kohdata,
ken anteeks-annon takaa,
ei mukaan työn, vaan armonsa
minulle palkan jakaa.
Mua tue, Jesus, voimallas,
ett' elon loppuun asti,
teen työtä viinitarhassas
vakaasti, uutterasti!

Luuk. 16: 19-31.
Pois riemu, valta, rikkaus,
ne sielun rauhan riistää,
pois kunnia ja korskeus,
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saa tunto tuskan niistä!
Pois nautinto ja hekuma,
mun estää seuraamasta
ne laupeutta, rakkautta,
vie eroon Jumalasta!

Niin moni elää, kuin ois hän
vain riemuitsemaan luotu,
kuin hetket herkät elämän
ois himon leikiks suotu;
ne lahjat, jotka Luoja soi,
he nautinnoissa tuhlaa,
kuin rikas mies he hekumoi
ja korskaa viettää juhlaa.

Pidoissa pöyhkeöissä he
saa parhaan mielen raton,
vaan eivät kerjäläiselle
suo suojaa alla katon.
Hän saapi halveksittuna
ovella rikkaan maata,
tää pyydettyä murua,
ei hälle antaa saata.

Vaan rikkauden, köyhyyden
tasoittaa kuolo kerran;
se samoin kaataa vaivaisen
kuin korskan mahti-herran.
Ne kaikki vhdenvertaisna
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poveensa hauta peittää;
sen ääreen vaipuu purppura,
ja kerjur' sauvan heittää.

Kaikk' aarteet maisen elämän
koi raiskaa, riistää varas.
On oikein onnellinen hän,
sen perintö on paras,
ken tietää, että tallellen
jää kulta katoomaton,
kun hyvinvointi maallinen
pois murtuu, tekee paton.

Voi riemu, joka ilosta
pois ijäisestä johtaa;
voi hetken huvituksia,
ne loppu kurja kohtaa.
Voi rikkautta, loistoa,
min kaikki riistää hauta,
mi ikijanon tuskissa
ei rahtuakaan auta.

Ei, Jesus, ennen minullen
suo täällä kurjuus, hätä,
vaan ällös jälkeen riemujen
ijäiseen itkuun jätä.
Maan katoovaista hyvyyttä
jos osaksein ma saisin,
suo hellä sydän, köyhiä
ett' aina armahtaisin!



46

Luuk. 16: I—9

Kuink' useasti lapset maan
voi toimissaan

suurt' innostusta näyttää!
He valvoo, puuhaa päivin, öin,

he uurain töin
majansa aartein täyttää.
He uhraa kaikki voidakseen

vaan itseUeen
varallisuutta voittaa,
ja tähden palkan haihtuvan,

koin raiskaaman
he vaivat kaikki koittaa.

He, hyödykseen kun toimivat,
on viisaammat

kuin monet Herran omat,
jotk' armon ajan lyhyen

pois tuhlaten
on hitaat huolettomat.
Miks hän, ken säättiin valvomaan,

ei valvokaan,
vaikk' olis valvottava?
Ja hethet kaihit kylvännän

kun nukkuu hän,
mit' on hän kokoava?

Ja hänelle tbk' aarre on
niin verraton

pyrinnön määräks luotu,
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sit' ettei ole mammonan
kumartajan

kuvailla, nähdä suotu.
Ei häntä halpa anti maan

näät varrokaan,
vaan vilja toisellainen,
hän korkeampaa autuutta

saa katsella
kuin hyvinvointi mainen.

Se aarre suur' on, ijäinen;
me saamme sen,

kun hauta meille aukee;
sen rinnaila on kulta maan

tomua vaan,
mi haihtuu, multaan raukee;
se taivaallist' on onnea,

on riemua
ijäistä luona Herran,
sanomatonta autuutta,

min Jumala
omilleen antaa kerran.

Maan hyvyys ja, jos siks on se,
myös henkemme

siis iloll' antakaamme
sen vuoksi, sielun kaipuullen

jost' ijäisen
me tyydytyksen saamme.
Siis meidän tähän ainoaan

ja kalleimpaan
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työ, toivo tulee panna.
Sa, Jesus, heikkoin auttaja,

meit' armahda,
sun voimas meille anna!

Luuk. 10: 23-37.
Ken täällä on sun lähimpäs,
ken hän, jot' yhden verran
sa rakastat kuin itseäs,
kuin käskee sana Herran?

Hän tuttuko
on sulle jo,
tai on kenties
maan vieraan mies

sen mistä tapaat kerran?

Vai onko sinuun liittynyt
hän heimo-veljeydellä,
on lanko, sisko sieveryt
tai taatto, äiti hellä?

Sun lähimpäs
he ystäväs?
Tai onnen sen
saa jokainen,

on kristinusko kellä?

Aroilla kuumain seutujen,
perillä Pohjan jäisen,
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takana maiden, vuorien
ja meren läikkypäisen;

miss' elämä
voi säilyä,
myös oudoissa
maan kansoissa

sa huomaat lähimmäisen,

Sun laillas kaikkiaha hän
saa riemuita ja huolla,
tääll' elää hetken elämän
kuin virvaliekki suolla;

min kohtalon
hän saanut on,
sen kanssaan jaat,
sa samoin saat

iloita, surra, kuolla.

Näät aina lähimmäisesi;
siis tee kuin käskee sana:
kun vaivoihin hän vaipuvi,
sa ollos alittajana!

Käy, Kristuksen
tiet' astuen,
luo kärsivän;
am' olkoon hän

sinulle rakkaimpana!

Sa, Jesus, kuolit ystäväin
ja vihamiesten tähden:
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oi kuinka kylmä mieloltäin
ma olen siihen nähden!

Suo, että mä,
kun hädässä
nään ihmisen
vaikk' olkoon ken,

tuon turvaa, apuun lähden.

Kuin lausuu Herra sanassaan,
niin rakkaus on parhain,
on vaikuttavin voima maan
ja taivaan, tähtitarhain.

Keli' itsensä
on lähinnä,
käy yksin hän
halk' elämän;

sen muisto murtuu varhain,

Luuk. 17: 11—19.

Sa, Jesus, auttajani,
mun katso hätääni!
Öin päivin tuskissani
ma huokaan luoksesi.
Mun kietoi liimoin valta;
ma syntihaavain alta
sua huudan turvaksi.
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Pois pestä saastaisuuden,
mun tehdä terveeksi
ja antaa elon uuden
sa voit niin helposti.
Siis käännyn annos puoleen
ja anon vaivaan, huoleen
sun heUää turvaasi.

Siis viittaa! Päätetyksi
se pelastuksein saa.
Suo armon sana yksi;
se mun jo puhdistaa.
Sa yksin voit mun nostaa,
sa, terveytensä josta
saa kaiken taivas, maa.

Mies kurja Samarian
edessäs olen ma;
niin monen synnin vian
sain tiellä laajalla.
Nyt poiss' on elon tarmo,
mut suita apu, armo
on mulle tarjolla.

Ma itken kurjuuttani.
Oi, Herra, armahda!
Suo terveeks tultuani
mun luokses palata.
Ah, jos sun annos saisin,
en koskaan poikkeaisi
sun luotas, auttaja.
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Math. 18: 23—35,

Mun kuinka käy, kuink' ankaran
ma tunnen vavistuksen,
kun tulla eteen Jumalan
saan kerran kutsumuksen,
kun käskee Herra taivasten:
-Tee tili, palvella!
On vastattavas kymmen-
tuhatta talenttia. -

Ah, paljon enemmän ma sain,
vaan kaikki käytin väärin;
se summa velkapuolellain
on tuhansinkin määrin.
Ma tuhlasin, kuin lähteeni
ois ollut ehtymätön;
nyt maksaa kaikki täytyisi
mun kurjan, riemun-jätön.

On saamillani lahjoilla
niin huono ollut hoito,
nyt syntieni suuruutta
ma kovin itken koito;
mitenkä köyhä, alaston
mä peitän syyni syvät,
kun hetket Herran tuomion
äkisti ilmestyvät?

O Herra, suuri annos on,
minulle taas se näytä
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ja kautta poikas ansion
mun puutteeni sa täytä!
Rikokset peitä, anteeks suo!
Ei turvaa muuta mulla,
kuin sinun, tuomarini, luo
näin raadolhsna tulla.

Mun tuomarini, isäni
ja kaiken herra, luoja,
suo aikaa, riennä avuksi
ja anna annos suoja,
ett' uudestaan kaikk' alkaen
sun lainas hoitaa voisin
ja entisestä oppien
eläisin aivan toisin.

Ma lupaan Herra, mielessä
sen uskoUisna kannan:
kun kärsin muilta vääryyttä
ma anteeksi sen annan.
Se vääryys on niin pienoinen,
on helve ainoastaan
sivulla rikosmäärän sen,
min tein ma sua vastaan.

Halulla toisten tiedoksi
toin lähimmäisen vian,
en nähnyt omaa syytäni
tai unhotin sen pian.
Se anteeksi suo Jumalan',
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uus mieli mulle anna,
syyt veljein että unhotan,
vaan mieless' omat kannan.

JUMALANPALVELUS.

Mun Herran templin tiellä
on olla suloista;
niin viihtyy sielut siellä
kuin liljat tarhassa.

Ne kääntää kukkaterää
päin päivään ikuiseen
ja taivaankasteen kerää
ne virkistyksekseen.

Siell' yksi Henki liittää
P3rhäksi perheeks ne,
ne puhtain mielin kiittää
ja uhraa Herralle.

Ja rauhan kartanolla
kun Herran kiitos soi,
ken tahtois ulkon' olla,
taa portin jäädä voi?
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Sisällä suloisuutta
saa Herran tuntea,
rukoilla voimaa uutta
valittuin joukossa.

Vaan turhan korska humu
on vallall' ulkona;
maan riemu on kuin sumu
tään onnen rinnalla.

Yön teillä kauas harhaan
en tahdo eksyä;
mä tunnen päivän parhaan,
sen aina etsin mä.

Mä Herran kasvoin valon
nään hänen huoneessaan,
ja sieltä rauhan jalon
mä sydämeeni saan.

JUMALAN SANA.

Niin jalon, kahiin aarteen soi
Jumala ihmisille;
timantit, kullat, helmet voi
ei vertaa vetää sille.
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Tää kallein kalleuksista
on kunkin yhden verran,
kun jokaiselle tarjona
on pyhä sana Herran.

Kun kaiken muun, mi meistä ois
omistaa arvokasta,
koi, ruoste, aika kalvaa pois
meit' ilahduttamasta;
kun päivän työmme haurasna
jo ennen iltaa hajoo,
niin Herran sana rahtua
ei murru eikä vajoo.

Kaikk' ajan kuohut torjuu se,
kuin kauankin ne pauhaa;
se vastaisille suvuille
suo samaa voimaa, rauhaa;
se säilyy tyynnä, ehjänä
muun kaiken rauetessa,
on alkunsa ja määränsä
Jumalass' ikuisessa.

Sen selvän neuvon ihminen
pois hylkää monta kertaa,
vaan miss' on tieto maallinen,
mi sille vetää vertaa?
Ja missä näyttää maailma
niin vankan tuen meille,
kuin ikuisessa sanassa
on siihen luottaneille?
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Jos turvaat siilien hädässä,
kun turvaa muut' et tiedä,
jos purtes elon myrskyistä
sen suojaan tahdot viedä,
niin silloin sulia satama
on luotettava, vapaa,
suloinen rauhan valkama,
ei murheet siellä tapaa.

Kun uimalintu ulappaa
sinistä siivin viiltää,
se sulkansa niin puhdistaa,
sen kirkkaat siivet kiiltää;
niin henki Herran sanassa
pois tahransa voi pestä,
saa viihdytystä, riemua
pyhästä lähtehestä.

Sun nimes, Herra, ainiaan
siis saakoon kiitoksemme,
kun lohdun iki-valkamaan
tien näytät sielullemme.
Ken on nyt köyhä, rikas ken,
kun sana meill' on Herran,
kun aarre kaikkein aarteiden
on kunkin yhden verran?
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JUMALAN HUONE,

Oi templi, Herraa kansansa
miss' am' on lähestyvä,
ja virsi vyöryy, tarjolla
on taivaan totuus syvä!
Sa kutsut juhlaan jaloimpaan,
min rinnalla on riemu maan
vain halpa hietajyvä.

Ja täällä rauhan autuaan
saa sydän Jumalalta,
se tänne pääsee satamaan
pois sodan, taiston alta.
Kun riehuu myrskyt maailman,
on täällä aina Jumalan
suloinen hengen valta.

Sen tiedät, tunnet, sielu, sä,
min tuskaa täytyy kantaa,
miss' apu on, kun tähytä
saat epätoivon rantaa;
kun maan sa hylkäät touhuilleen,

käyt Herran templiin hiljaiseen,
Jumala lohdun antaa.

Hän auttaa murheen kuormasta,
mi mieltäs katkeroittaa,
ja yön, mi sortaa sielua,
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sen sanan voima voittaa,
ja henkes kuiva kukkamaa
taas elpyy, kasvuun puhkeaa,
kun sanan valkeus koittaa.

Sa, parantola sielujen,
voit murheen riemuks luoda;
voit taivaan meille kaikillen
avata, luokse tuoda;
sa, Herran kirkko, vakaa am',
sinulle sukuin saapuvain
myös täytyy arvo suoda!

KRISTITYN SOTALAULU

Sa velttous pois karkoita,
varustus vankka ota!
Et henkeäs saa arkailla,
kun alkaa Herran sota.

Vaan kavahda!
On uhkaava

Jumalan vastustaja.
Lyö riemuiten
ja taistellen

asiaa Herran aja!
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Käy vastaan valtaa saatanan
niin lujana kuin rauta!
Ei pelko, pako, surevan
hätäinen huokaus auta.

Hän armotta
näät tallata

jokaisen maahan koittaa;
siis hetkeä
et epäillä

sa saa, sun tulee voittaa!

Pelotta kanssa Kristuksen,
mut näytä maittavuutta,
ei hetken hyödyks taistellen,
vaan varten ikuisuutta.

sa täällä jos
saat turmios,

se sielläkin sun tapaa;
jos voitat sä,
niin käsistä

sä kuolon olet vapaa.

Vain itses tähden kanna et
sa kuormas painavuutta;
sun sielus, josta taistelet,
on Herran omaisuutta.

Sit' uljasna
siis puolusta,

ett' omansa hän saisi.



61

Hän vartioi
ja auttaa voi, .

jos voimas raukeaisi.

On taito voimaa kalliimpi.
Sa valvo kaikki hetket!
Se vanha käärme tuntevi
ovelat kiertoretket.

Jos pakkotie
ei määrään vie,

hän viekkaudella surmaa;
et arvaa, kuin
hän hurskain suin

sua kiehtoo, sielus hurmaa.

Hän nryrkyin hienoin, salaisin
sun kaataa, voimas riipii,
hän käytöstapaan, puheihin
ja kirjoituksiin hiipii.

Sua vaaditaan
siis valvomaan,

hän unteluutees luottaa.
Vaan vartioi,
niin voiton voi

Jumalan apu tuottaa.

Jumala, väkevyytemme,
sa riennä turvaksemme!
Sun sotaasi me sodimme,
kun näin me taistelemme.
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sa suojaksi
käy kansasi,

sen yllä kilpes kanna;
ja taisto tää,
kun vihdoin jää,

sa voiton kruunu anna!

VALON VOITTO,

Oi Herra, kuinka voisin
yhstää armoas
ja kuinka julki toisin
teoilla Mitostas?
Sa enemmän suot hyvää,
kuin sydän aavistaa;
sun rakkauttas syvää
ei mittaa taivas, maa.

Nyt vihdoin menneet ovat
ne vuodet murheiden,
kun kansaa kahleet kovat
puristi pimeyden;
kun valtas vainoojalle
menestyi vilpillä
lymyttää vakan alle
totuutes kynttilä.
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Sai sanas voimaa maistaa
vain joku valittu;
ei rakkautes paistaa
rajoitta annettu,
sai luona kurjain kaivoin
kumartaa syvällen,
sua etsiä sai vaivoin
vain kautta ihmisten.

Niin on kuin päivä kirkas
sun, Jesus, totuutes,
kautt' ansios ja virkas
teit meidät veljikses;
vaan sinuun sielu luoda
ei saanut katsettaan,
ei kasvois eteen tuoda
hätäänsä, puutteitaan.

Oi mitkä murheen päivät,
kun totuus taivainen,
lait Herran unhoon jäivät
vuoks ihmismietteiden,
kun lupauksen luja
perustus hyljättiin,
lakeja laadittuja
sen sijaan saarnattiin.

Ylistys Jumalalle!
Hän avun vihdoin toi
ja loistaa kaikkialle
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sanansa kirkkaan soi,
Nyt poissa yö on horron,
niin synkkä, uhkaava;
kohonnut alta sorron
on Herran kunnia.

Se aarre, jot' ei sallis
omaksi meille he:

Jumalan sana kallis
on suotu kaikille;
nyt köyhät, rikkaat rinnan
on elon lähteellä,
asukkaat töllin, linnan
saa siitä elpyä.

Ja ken nyt jälleen kaihtais
tään pyhän valkeuden,
totuudet taivaan vaihtais
taruksi ihmisten?
Ei kenkään, aika kerran
kun väistyi kurja tuo;
nyt hallitus on Herran,
niin käydä ei hän suo.

Niin, hallitse ja saata
mcit7 aina, Jumala,
ja kansaa, isänmaata,
sa suojaa vaaroissa!
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Säteilköön annos sana
valoa teillemme,
sukumme johtajana
ijäisnä olkoon se!

MAAILMAN TURHA MENO,

Oi surun laakson elämää!
Mit' on se? Ah, ei enempää
kuin jakso vaivavuosia
ja pettyneitä toiveita,
vain laine liukas ulapan
ja varjo elon oikean.

Nyt taimi tuores aukeaa,
vaan kohta kuihtuin raukeaa;
nyt onni missä riemuitsee
jo kohta murhe huokailee;
nyt terve, voimakas ken on,
koht' asukas on kalmiston.

Voi katoovaista turhuutta!
Ken oikein voi sun arvata?
Sa kaunistelet muotoas,
sytytät valhevalkeas,
teet suloiseksi synnin tiet
ja nuoret, vanhat harhaan viet.
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Alamme itkein matkamme
ja surren sitä jatkamme,
elomme, kun on parhainta,
on taistelua, vaivoja,
ja sentään vaihteluissa maan
useimmat etsii onneaan.

Niin moni, synniss' eläen,
unohtaa kodin ylhäisen,
ei muista muukalaisuuttaan,
vaan luottaa onneen olevaan;
eloa tahtoo turvaisaa,
miss' savuna kaikk' katoaa.

Sa, Herra, avaa silmämme,
ett' oikein nähdä voisimme,
kuin turhaa maassa kaikki on,
kuink' on sen riento riemuton,
ja onni vakaa, oikea
on sinuss' yksin, Jumala.

Totuutes voima meihin luo,
mun tahtos tietä käydä suo,
mua ohjaa aina neuvoillas,
mun etsiä suo armoas!
Niin menkööt murheet, riemut maan,
ijäisen onnen suita saan.
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RAITTIUS JA JUOPPOUS,

Työ ihana on ihminen
kädestä kaikkivallan;
te tarkoituksen viisauden
siin' näätte kaikkialla.
Voi jaloin kauas kulkea,
ne vähäiset vaikk' ovat,
ja kädellänne heikolla
särette vuoret kovat.

Mi rikkaus voimain, ihmeiden
on pantu aisteihinne?
On silmä huone pienoinen,
vaan paljon mahtuu sinne;
pään vanki, korva, tavoittaa
voi äänen liukkaan, vapaan,
ja viestin sielu siitä saa,
teit' ulkoa mi tapaa.

Maan ihanuudet Jumala
on teitä varten luonut,
avoimeks rikkaan aittansa
on teihe jäädä suonut;
rakeesta alla jalkanne
maan piiriin rajattomaan
havaita kaikki saatte te
ja katsoa kuin omaan.
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Vaan paljon, paljon yh sen,
kuin näkee silmä mainen
tai korva kuulee luontainen,
havaitsee uskovainen:
lait, voima, viisaus Jumalan
hänelle käyvät ilmi,
ja armon kaikki kantavan
hän huomaa hengen silmin.

Voi että monet hyvän tään
pois hylkää, siitä luopuu
ja syöksyy syntielämään,
himoissaan juoksee, juopuu!
Mit' etsivät he harhaillen,
min palkinnon he saavat?
Ah, ajan vaivan, puutoksen,
ijäiset sielun haavat.

Kaikk' elon voimat parhaimmat
pois heiltä häviääpi,
ne viinin virtaan hukkuvat
ja tyhjyys sijaan jääpi;
kun silmän valo himmentyy,
pois jäsenten on tunto,
ja sydänjuuret kalvaa kyy,
ja sammuu hengen kunto.

Jumala, työtäs jaloa
sa suojaa sortumasta!
Sa tue kiusauksissa
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jokaista ihmislasta.
Suo että kalliit lahjasi
me täällä nautitsemme
sun nimes ylistykseksi
ja parhaaks sielullemme.

SIVEETTÖMYYTTÄ VASTAAN

Himoja maallisia
vakaasti vastusta,
ne etees kiehtovia
luo houkutuksia;
sa valvo, kiusausten
välitse kulkee tie,
ja huume huvitusten
pois Jumalasta vie.

Suloisen mielihyvän
suo ensin riemu maan,
vaan katkeruuden syvän
se kantaa povellaan;
on kulku tiellä Herran
niin työläs aluksi,
vaan rauha sillä kerran
ijäinen koittavi.
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Ah, puutteet meitä painaa
ja raihnaisuuden ies,
luo kehnot pyyteet aina
poveemme vihamies;
mi hyvää Herran suomaa,
sen turmella voi hän;
hän valpas on, kun huomaa
unemme sitkeän.

Siis pois nyt unen valta!
Ei muuta neuvoa,
kuin pyytää Jumalalta
apua, armoa.
Kun häneen uskallamme,
ken meist' ois toivoton?
Hän juonet kiusaajamme
kaikk' katkaiseva on.

Siis tule turvaksemme,
sa, Kristus Herramme;
suo Henkes henkehemme,
niin poistuu puutteemme.
Lihamme annos tähden
sa meidän voittaa suo.
veremme, synninlähde,
pois saastasta sa luo.

Pysyä himoin teiltä
siis tulee kaukana;
sydäntä vaatii meiltä
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Jumala puhdasta.
Siveinä kulkekaamme
häävaatteet suojellen,
niin kerran nähdä saamme
me Herran kirkkauden.

RISTI.

Miks risti tuntuu raskaalta,
miks valitan ma vaivoissa,

kun kaikk' on katoova;
kun sammuu murheet, riemut maan
jo kohta alun saatuaan?

Mun murtaa kuorma köykäinen,
ma lohdutonna huokailen,

kun sodin hetkisen;
miks hirvittää niin hätä tää,
mi päättyy, pian meiltä jää?

Vihollisenko laittamat
on kyyneleeni katkerat

ja tuskat polttavat?
Ei suinkaan! Hyvä Jumala
niin koettelee uskoa.
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Hän surun suo; hän rakkaitaan
kurittanut on ainiaan,

ma siihen luottaa saan;
hän tähden onnen ikuisen
tääll' ikeen antaa kevyen.

Siis tyydyn tahtoon Jumalan
ja kannan ristin', odotan

sen riemuks muuttuvan.
Ah, pian päättyy kilvoitus;
on Herra sielun' uskallus.

Sun tahtos olkoon, Jumala!
Mit' annatkaan, ma kaikessa

nään pelkkää armoa;
sa olet toivonkahio,
jos elän taikka kuolen jo.

YLPEYTTÄ VASTAAN,

Kenpä ylväs väittää voisi,
omistaan ett' elää hän,
ettei Herran lahjaa oisi
kaikki hyvyys elämän?
Herra kaikk' on meille suonut,
ruumiin, sielun, hengen luonut.
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Omaammeko nautitsemme?
Kaikk' on Herran antamaa;
omin voimin eläis emme,
Herra meitä holhoaa;
ansiona voimme pitää
kuoleman, ei muuta mitään.

Vaikka kaikk' on lainaa, 010
monen on niin korskea;
Herran edessä on polo,
vaatii ihmiskiitosta;
ylistystä halajaapi
vaikka kaikki lahjaks saapi.

Jos hän, kelle viljemmältä
Herra antoi lahjojaan
aina muistais, että häitä
paljon myöskin vaaditaan,
ei hän saattais ylvästellä,
eläis pelko sydämellä.

Herra, anna meitä johtaa
nöyryyden ja hyvyyden;
mieli kaikkia suo kohtaan
suora, tyyni, hiljainen!
Sua kaiken elämämme
kiitämme ja ylistämme.
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MAAN HÄDÄSSÄ.

Nyt kuuluu parku lohduton,
sun, Herra, kansallas nyt on
käsillä päivät kovat;
on hädän aika haikea,
vavistus, tuska vaikea,
sydämet raskaat ovat.

On kuritukses ankara,
lyöt meitä aivan armotta,
maan valtaa hirmun tunne;
nyt menehtyy jo kansa tää,
sun kostos meidät yllättää,
vaikk' kätkeymme kunne.

Vaan vihaas kunnioitamme
ja katuvaisna vaivumme
sun, Herra, jalkais juureen;
sun rangaistukses hirmuinen
on vielä pieni verraten
vikaimme määrään suureen.

Elämä kaikkialla on
niin raskas, kuolo toivoton,
on tuska, itku, hätä;
povemme kuohuu himoissaan;
ne hetkeks ainoaksikaan
ei meille rauhaa jätä.
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Ken kätes vahvan taivuttaa,
ken synnin kiron kirvoittaa,
vie meidät ahdingoista,
jos et sa, Herra laupias,
suo meille jälleen armoas
ja kuritustas poista?

On isän-nimes suloinen,
sa avaat meille Kristuksen
sylissä veljen sylin;
on rakkautes rajaton;
maa täynnä syntejä vaikk' on,
ne peittää annos ylin.

Mit' olemme, min voimme me,
jos vaadit meidät vastuulle
ja mittaat työmme mukaan?
Ah, usva, aamun auer vaan,
min tuuli vie pois matkallaan,
siit' ettei tiedä kukaan.

Vaan isä, säästä lapsias,
tee laupeutta, rikkauttas
suo köyhille taas kerran!
Sun poikas kuoloss' syntimme
suo kuolla, päätä hätämme!
Meit' armahda, oi Herra!
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RAUHA.

Rauha riemu on; ei tapaa
ilman rauhaa iloa.
Rauhan lähde kirkas, vapaa
antaa elinvoimia.
Rauha turvan, onnen tuo,
rauha niinkuin kirkas vuo,
levitessään vaarain takaa,
voimaa, siunausta jakaa.

Rauhaa Herra suosii, johtaa,
suojelija sen hän on;
hänen katseellensa hohtaa
tyynnä taivas rajaton.
Laulu rauhan, rakkauden
huulilla on enkelten,
rauha armon, sovituksen
takana on taivaan uksen.

Rauha maassa! Toteutua
voiko koskaan toive tää?
Konsa ilman taistelua
hurskas täällä selviää?
Herra, meitä taistossa
tue taivaan rauhalla,
pidä yllä toivoamme,
että rauhas saavutamme.
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MAAN HEDELMÄLLISYYS,

Maa vielä meidän nähden
ihana, armas on,
vaikk' ihmissynnin tähden
sai kiro-tuomion.

Niin onneksemme suoden
am' elon tarpeita
se vuosi jälkeen vuoden
luo auki aittansa.

Ei alku-ihanuutta,
vaan kukat kauniit luo,
hyvyyttä meille uutta

se ajoin kaikin suo.

Sa siunaukses sille
vaan anna, Jumala,
siit' on sen asujille
myös siunaus vuotava.

Luo kukkiin helo hellä,
suo sateet suopeat,
korista vehreydellä
alangot, kukkulat!
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Suo viljan kaikkialla
vapaana versoa,
pois polte, rutto, halla
pidätä pelloilta!

Suo maamme kasvaa jyvää,
suo töille siunaus,
suo ruumiin, hengen hyvää,
suo toivo, uskallus!

Miss' elämää on, siellä
suo annos asua
ja ällös koskaan kiellä
sielt' elon tarpeita;

niin ettei ajan vaivaan
niin vaipuis sielumme,
hyvyytes, isä taivaan,
ett' unhottaisi se!

Sun henkes asuinmaja
suo jälleen olla maan,
kun senkin Vapahtaja
pyhitti kuolollaan!

Hedelmät silloin kantaa
jalommat meille se
ja murheen muutteeks antaa
iloa hurskaalle.
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KESÄLLÄ.

On päiväs, Isä ylhäinen,
valona vääräin, hurskasten,
se ilmaan armaan tuoksun luo,
ihanan peiton maalle suo.

Nyt yrtit lukemattomat
mäelle, laaksoon nousevat,
katettu lehdin vihannin
on töyräät, pienet mättäätkin

Niin juhlaverho nurmikon
kuin laaja kukkaisvuode on,
ja pellon viljaa uhkuvaa
suloiset tuulet tuudittaa.

On sulo suvi luonnossa,
maa vihryt, taivas loistava,
vaan sydämemme — onko se
avoinna suven hengelle?

Sen onko armon aurinko
nyt jälleen elvyttänyt jo,
niin ettei rintaa jähmettää
voi epäuskon kylmä jää?
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Oi paljon, paljon köyhemmin
luo kukkia maa uhkuvin
kuin sielu uskova, jok' on
jo nähnyt elon auringon.

Se aurinko on ihana
ja ijäisesti paistava;
ah, käykö kirkas säde sen
lävitse meidän sielujen?

Suo, Herra, jonka tahdosta
on luonto tyyni, valoisa,
mun ettei sydämeenikään
jää synkkyys, myrskyt syksysään!

Se suvea on oikeaa,
kun taivas hymyy, kukkii maa,
ja myöskin ihmissydämen
valaisee päivä ijäinen.

NÄLÄNHÄDÄSSÄ.

Sun huoneessasi, Jumala,
on kansas murheen murtama
ja huutaa annos puoleen!
ei ihmisiltä apua
näin suureen hätään, huoleen.
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Pois kuoli jyvä poveen maan,
ei uutta viljaa luonutkaan,
me siemensimme hukkaan;
maan kasvu kuihtui alussaan,
ei tullut terään, kukkaan.

Me muistamme nyt hädässä
ylellisyyttä entistä,
se suuremmaks saa surun;
miks lapsiltasi, Herra, sä
nyt kiellät leipämurun?

On isän sydän sinulla,
on lupaukses vakaana:
»Mua huuda, kun on hätä,
en elämässä, kuolossa
sua auttamatta jätä

Se sana mieltä virkistää,
on nälkään pöytä kukkupää
mi nääntymästä estää;
maa, taivas vaikka häviää,
sun annos aina kestää.

Et muuta mielenlaatuas,
vaan kohtaat aina lapsias
samaha hyvyydellä.
On neuvos oudot; armossas
et voi sa vilpistellä.
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Siis annos meille kirkasta,
pois vitsas ota ankara
ja katso kurjuuttamme!
Oi, Isä rakas, lapsina
mc sinuun uskallamme!

Suo leipää puutteellisille,
kun murhe tulee, poista se,
suo anteeks synnit meille!
Ja apu aina kaikille
suo hätään joutuneille!

SYNNYINMAA.

Suo, Herra, kätes" voimakkaan
am olla turva Suomenmaan,
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana!

Mi maassa kaheint' oha voi,
sen täällä annos meille soi,
ja meille alla auringon
tää seutu kaikkein kallein on.

Isämme täällä asuivat,
työn, taiston, toivon tunsivat;
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Mo saimme saman asunnon
ja sumat vaiheet kohtalon.

Ja täällä meidän polkuja
on meidän lapset kulkeva;
he perii työmme, rientomme
ja kiittää Herraa niinkuin me.

Suo Herra, että suojas saa
tää vetten, rantain armas maa,
se hyvyydelläs virvoita
kuin kukkatarha kasteella!

Sa siunaa sielut hurskahat,
sen parasta jotk' aikovat;
tehottomiksi nuolet tee,
sen onneen jotka tähtäilee!

Sen anna aina olla sun,
iloisen, vapaan, turvatun,
sopuisan, suoran, kansakkaan,
sun Henkes armon asuinmaan!

Sa pimennosta antit sen
kuin silmikosta kukkasen;
siis kaikkina suo aikoina
sen valkeudessas varttua!
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Se valkeus sun sanas on;
sen taivaallisen auringon
suo meille elon matkalla
säteillä aina kirkkaana!

HÄÄVIRSIÄ.

l.

Sa, Herra, katse armoinen
luo näiden kahden puolehen;
he riemut, murheet elon tään
nyt päättää jakaa keskenään.

Kun pyhään rauhan-liittohon
nää kaksi liittyneet nyt on,
suo, Herra, heille runsaasti
siis vuotaa siunauksesi!

Ei aina pysy poutasää;
kun pilvet taivaan pimittää,
suo heille rakkaudessa,
lujuutta, voimaa, lohtua!

Suo Henkes heitä ohjata
ja olla heillä vieraana,
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niin että koti ainainen
ois siellä rauhan suloisen.

Sun, Jumalamme, eteesi
me kumarrumme nöyrästi;
sa, turva, toivo, uskallus,
suo meille annos siunaus!

2

Ei maassa sen riemun rinnalla
ilot muut niin rahtua paina,
min sydän tuntee, kun omana
sydän toinen sillä on aina;
kun kaksi yhdeksi liittyvi
ja toisensa onnea halaa,
ja rakkaus rinnassa kummanki
kuin kulta puhtahin palaa,
kas, siinä on riemulle alaa.

Sellaiselle rauhan liitollen
suo suosion taivahan Herra;
se on hänen mielensä mukainen,
sen laissansa sääsi hän kerran;
ja kun siunauksen hän seurata
suo morsius-seppeleitä,
niin sukumme vielä on kukkiva,
kun muistetakaan ei meitä,
taa hautojen siirtyneitä.
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Sa, Herra, suoja ja siunaus
suo lemmelle puhtahalle;
se on Kristuksen rakkauden heijastus
ja on auvona maailmalle.
On mainen rakkaus edessäs
vain pelkkä syntinen palo;
sydämemme siis puhdista Hengelläs,
suo sinne armosi valo,
jumalallinen rakkaus jalo!

LASTEN VIRSI.

Mä silmät luon ylös taivaallen,
vien käden kättäni vasten;
sun puolees nousevat aatoksen',
oi Herra, ystävä lasten.

Ah, riemuiten sua kiitän mä,
niin sydämellä kuin suulla,
mua seuraa silmäsi lempeä,
sa tahdot huutoni kuulla.

Oi Isä, onneni kaunoinen
on suuren armosi suomaa;
kuin paljon teet minun parhaaksen',
ei lausu kielen', en huomaa.
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Ma taimi olen sun tarhassas
ja varten taivasta luotu,
mun kasvaa hellässä hoidossas
on synnyinhetkestä suotu.

Siis turvas suo mulle ainian,
sa, Isä suurin ja parhain,
ett' onnen maan minä saavutan
saan auvot taivaisten tarhain!

RUOKAVIRSI.

Herra, kaikki luodut janoo
runsautta armosi,
äänet tuhannet suit' anoo
leipää elon tarpeeksi;
sinä, kätes aukaisten,
ravinnon suot kaikillen.

Kaikki, kaikki, joiss' on henki,
nauttivat sun lahjojas,
ruumiille ja sielullenki
ruokaa annat armostas.
Sua, Isä lempeä,
ylistän ja kiitän mä!



88

AAMU- JA ILTAVIRSIÄ
l.

Kun aamuin, illoin, ainian
ma liitoss' elän Jumalan,
hänessä alan päivän työn
ja turvaan häneen tulless' yön,

niin tyytyvän
suo mielen hän

ja ilon, onnen kestävän.

En olentoa ainoaa
ma tunne eikä kanna maa
niin kurjaa, halveksittua,
sit' ettei hoitais Jumala!

sen nähdä saan,
jos minne vaan

ma alla taivaan katsönkaan.

Ken niityn kukan vaatettaa,
ja kelta lintu suojan saa,
ken hirven tien halk' aavikon
luo raikkaan lähteen vienyt on?

Mä tiedän, ken
suo kaiken sen

Jumala, hyvyys ijäinen

Siis huoles, sydän, karkoita!
Mun turvani on Herrassa.



89

Hän, vaatettaja kukkasten,
on jumala myös ihmisen;

kun hyvyyttään
niin paljon nään,

miks rauhaani ma pelkäänkään?

Mun voimani ei mitään voi,
jos hän ei mua vartioi;
siis heitän itsen' ilolla
öin, päivin hänen haltuunsa.

Hän kilpen' on
ja kallion',

mun auttaa alta turmion.

2

Ma Herran huomaan antaudun,
kun uni valtaansa saa mun;
kun herään jälleen aamulla,
niin löydän riemun Herrassa.

Yön hiljaisuus on suloinen,
kun Herra siunannut on sen,
ja Jumalassa jälkeen yön
ilolla alan päivän työn.

Hän armias on auttaja,
voi varjella mun vaaroista;
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hän näkee, kuulee, vartioi,
kun mä en nähdä, kuulla voi.

Jos hän ei rakkaudessaan
mua koetella tahdo vaan,
ei ole onnettomuutta,
mi mua voisi kohdata.

Ja Herran voima, rakkaus
on sydämeni uskallus.
Sa Isä, Poika, Henki, sun
apuusi, huomaas antaudun.

AAMUVIRSI.

Yö hälveni ja päivä luo
nyt kirkkaiks ilmani-annat;
uus armo myöskin, Herra, suo,
kun päivän uuden annat!

Uus armo! Niin, suo Jumala
sen sydämeemme loistaa,
kun päivä koittaa luonnossa
yö sielustakin poista!
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Jos et sä ole valomme,
elämme synkäss' yössä,
vaikk' auringoss' ois majamme
tai taivaan sädevyössä.

Lähetä, päivä oikea,
yks säde kirkas meille,
ett' emme eksy, poikkea
pimeille synnin teille.

Sa Kristus, elon valkeus,
ijäisen riemun lähde,
meit' itsees liitä, vaellus,
tääll' ohjaa annos tähden!

Niin elon illan suloisen
me kerran saavutamme,
ja lohtu meill' on ainainen,
mit' onkaan osanamme.

ILTAVIRSI.

Taas päivä meidät jättää,
yö ehtii viipymättä;
mä käten' yhteen liitän,
hyvyyttäs, Herra, kiitän.
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Mua autit, annoit voimaa
tään päivän askaroimaan;
siis siunaukses mullen
suo yönkin synkän tullen!

Vuoks poikas kärsimyksen
suo anteeks erhetyksen',
ne ettei kirveleisi,
yön rauhaa multa veisi!

Kun silmän' kiinni vaipuu,
kaikk' aistit lepoon taipuu,
mun enkel-vartiolla
suo suojeltuna olla!

Suo turvas mulle tulla!
Ma kaiken, mit' on mulla
hyvyytes suuren suomaa,
suu annan annos huomaan.

Oi Herra uskalluksein,
nyt päätän rukouksein;
sun armoosi voin luottaa,
se levon parhaan tuottaa.
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KUOLEMAAN VALMISTAUTUESSA.
l.

Ma outo olen matkamies
majoissa maisen elon,
mun kahlehtii sen raskas ies,
sen palkkaa turhaan velon.
Vaan Isän huoneen riemua
ma muistaa tahdon aikana
maan ahdingon ja pelon.

Välähtää kyllä täälläkin
välistä kirkas säen,
ja kaunistelluks kukkasin
ma vankilamme näen;
valossa Isän asunnon
tää kaikki häämöittävä on
vain hieman hämärtäen.

Mua katoovaisuus miellytä
ci valhe-loistollansa.
Kun päivä kultaa pilviä,
maa hymyy riemuissansa,
ma mietin: Kuinka taivaassa
Isäni kasvoin kirkkautta
nyt nauttii Herran kansa?

Luon katseen kotiin, vaikka se
mun silmistäin pois haipuu.
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Maan murheet lyhyet on, mut ne
pitentää raskas kaipuu,
kun Isän majaa ihanaa
koettaa sielu saavuttaa,
mut alle kahleen taipuu.

Oi onnen hetki, jolloin saan
mä jättää ajan vaivan!
Siis riennä, kuolo; avaamaan
jo joudu portit taivaan!
Sun armoos, Jesus, turvaudun;
niin Isä vastaan ottaa mun
kuin lapsen armaan aivan.

2

Maan herkkä riemu haihtuu,
sen nähdä aina saan;
se alkaa, kohta vaihtuu
jo suruun katkeraan.
Kaikk' onni, kukoistus
taa kärsimysten kaihtuu,
kuin tuuleen huokaus.

Ei maassa valta, maine
saa lujaa perustaa;
kuin meri pauhaavainen
tääll' elo aaltoaa.
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Kukistuu voimakkain,
kun hälle säätty laine
kohahtaa kohti vain.

Niin täällä kasvaa, niutuu
ja nousee, lankeaa;
yks aamu illaks riutuu
ja toinen sarastaa;
on kaikki vaihtuvaa,
myös vankat vuoret hiutuu;
ne aika huolluttaa.

Kuink' onkaan suvilehtoin
kukoistus ihana,
vaan siitä talvis-ehtoin
et huomaa rahtua.
Ah, tuskaa, kiistaa vaan
välillä hautain, kehtoin
on elo kerkäs maan.

Lakeilla muriierantain
iloa toivotko,
ja matkasauvaa kantain
sa lepoon käytkö jo?
Ei turvaks varjoista.
Ken päälle löyhäin santain
rakcntais huoneensa?

Ei, Jesus, toisellainen
on neuvos ylevä.
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Mun toivonani mainen
ei ole elämä;
se katsoo kalliimpaan
kuin onni katoovainen
majoissa alhan maan.

Sun rakkautees panna
ma tahdon toivoni;
sa sanas olla anna
iloni, rauhani!
En maalian mieltä luo;
sen vuoks en huolta kanna,
sen suokoon, minkä suo.

Sinussa, Jesus, koittaa
ikuisen riemun koi;
katoova katkeroittaa
ei mieltäni siis voi.
Se päivä tulkohon,
mun uskon' jolloin voittaa,
mun turvan' Jesus on!

3.

Nyt hyvästi jääköön maailma tää,
mun lähtöni läsnä on aivan;
mä kärsinkin kauvan, nyt uupunut pää
jo vaipuvi vuoteelle vaivan.
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Taa jäävät nyt tuskat ja huolet.
Luo Herrani huusin, hän turvan' ett' ois,
mun sieluni rauhaa nauttia sois.

Hän vastasi näin:
Saat, lapseni, levon, kun kuolet.

Nää hetket on helpot, mä pääsenhän pois
maan raskasten huolien alta.
Mua armo jos Herran ei vitsannut ois,
nyt tuntuisi katkerammalta.
Miks itkujan' ihmettelenkään?

Ah, tuskaa ja pakkoa täynnä on maa;
tään elämän kurjuuden tuntea saa

niin toinen kuin yks,
ei siltä voi säilyä kenkään.

Ma en ole ihminen ainoa, en,
min Jumala kärsiä antoi,
vaan ristini ollut on köykäinen
sen rinnalla, Kristus min kantoi.
Vaan poistuvan, polo, sen soisin.
Sua, Jesus, ma seurasin Getsemaneen
ja taistoosi luotan ma voitolliseen;

niin uupuenkin
ma kuitenkin valvoa voisin.

Ja vaikka mun tuskani täyttäisi maan
ja kuohuisi pii vihin asti,
jos sylihis hellään sä suljet mun vaan
ja katsahdat armahtavasti,
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niin rauha on taivainen mulla.
Ja enkö mä olla sun luonasi saa
ja tuntea armoas virvoittavaa?

Sen, Herrani, suot,
Sa kaskethan kaikkien tulla!

Sun kanssasi tahdon valvoa mä,
sun huomahas henkeni heittää.
Ei hukkua siemen voi elävä,
vaikk' kalmiston multa sen peittää.
Vain talvelta kätkevi maa sen.
Kun aurinko taas kevätpaistetta suo,
niin virkoaa siemen ja tähkiä luo:

niin, aurinkoni,
sa, Jesus, mun herätät taasen.

HUOKAUS KUOLEMANKIVUISSA.

Yö peittää silmän' himmeät,
ma lepoon päästä halaan;
mun elonhetkein päättyvät,
pois maailmasta palaan.
Mä ruumiin', sielun', henkeni
sun, Jesus, heitän huomaasi;
sä yksin lohtun' olet.
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Sun turviis riennän hädässäin,
kun muut mun hylkää aivan;
sa kuulut joukkoon kärsijäin,
sa tunnet kuolon vaivan.
Sa myöskin olit ihminen
polettu, heikko, alhainen,
sa minua et hylkää.

En voimaan, kultaan luottaen
sun luoksesi voi tulla;
on synnintuska rikkauten',
muit' aarteita ei mulla;
mut antamaan, enk' anomaan,
jos saapuisin, et kuohutkaan
ois pelastaakses mua.

Ne, joille tuskaa katkeraa
on tuonut synnin valta,
jotk' apua ei odottaa
voi enää maailmalta,
verelläs peset pyhällä;
niin terveyden saan myöskin mä,
se on mun uskalluksen'.

Sa, Vapahtaja, ristiäs
mun syntein' tähden kannoit:
sit' etkö pitäis mielessäs,
min vuoksi henkes annoit?
Ah, usein isänsydäntä
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on murhelapsi lähinnä,
se itkeinkin' sit' etsii.

Mua etsi, Herra, kanssas suo
mun päättää elonretki;
hädässä saavu lapses luo,
kevennä kuolonhetki!
Niin, Jesus, turviis antaudun;
maan ahdingoista tulla mun
suo rauhan-valtakuntaas!



EN VOI
KAKSINÄYTÖKSINEN PERHEKUVAUS



HENKILÖT:

von DANN, rikas kartanonomistaja maalla.
JULIA, hänen veljentyttärensä.

AKSEL FRANK, nuori taidemaalari.
ROUVA BINGEN, v. Dannin emännöitsijä.

TRYGG, vanha uskottu palvelija.

SEINÄMAALARI, työssä v. Dannilla.



ENSIMAINEN NAYTOS.
(Herra von Dannin vierashuone, iso komeasti sisustettu sali.)

Ensiniäinen kohtaus.

V. DANN

(viskaten kirjeen pöydälle).

»En voi, ei käy, on mahdoton!» Jo totta
täss' enkeli saa olla, jotta
ei vihdoin vimmastuta jo
tuo auttamaton nahjusjoukkio.
Jos mitä mielit, en-voit vastaan sataa,
jos minne käännyt, en-voit eessä mataa.
Jo kuulin maailmassa jotain, vaan
en sanaa hangattua hartaammasti;
hoettu sit' on aikain alust' asti,
ja hyvä, lopussa jos lakataan.

(Heltyneenä.)
En voi, en voi — jääkylmä, kyinen sana!
Ma muistan, kuinka myrkkys katkerana
vuos sydämeeni kerran, muistan sen,
siit' asti ainiaan sua vihaten.



104

Sun tähtes heitin rakkaat rannat kodin
ja laaksot lapsuuden
ja kaukomailla vuodet pitkät sodin
kanss' - surumuistojen.
Karaistuin sentään noissa surun säissä,
sain mieheks, esteet mursin, harmaapäissä
palasin, taskussa täys miljoona,
ja itse puoliks ihmisvihaaja.
Tääll' olen, elän nyt, mun tääll' on valta,
min tahdon, sen ma voin — mut äläs, malta!
Tuo sama en-voi aave ainiaan
se eteen kiertää, kaartaa kaikkialta.

(Ottaa taas kirjeen.)
Hän ei voi tulla, tietää saan,
hän päättää tauluaan, syy tosiaan!
Pois varsin jäädä sais pää mokomalta!
Ma kyllä auttaisin sen kivun alta.
Mies nuori maalari on vaan!
Hakemaan peninkulmain päästä tuolta
saan panna vaunut; hän ei joudakaan,
ei tulla voi, hän päättää tauluaan:
kujetta Amorin, kas siin' on huolta,
on pakko vielä parannella nuolta. —

Ei näe ilman silmiä,
ei kuolleit' eloon saa, ei maahan kuuta,
ei pidättää voi ilman pilviä;
sit' ei voi, kaikkea voi muuta.
Pois hiiteen virsi tuo: en voi,
ei käy, on mahdotonta — lempo soi,
täst' tulistuu jo, vaikka jäitä nielis!



105

Toinen kohtaus.

V. DANN. JULIA.

JULIA.

Tass' olen, millaiseks mun setä mielis?
juro vai kiltti, hupi, kiusako?

V. DANN.

Mamselli maalataan nyt, tänään jo;
sun asus — niin, kuink' itse luulet?

JULIA.

Minutko maalattais?

V. DANN.

Niin, niin, sen kuulet!

JULIA.

Ei, setä, se ei käy nyt kumminkaan,
ei toki voi — — —

V. DANN
(nousee kiivaasti, tukkien korviansa).

Ei voi! Sen kohta koet.
voi voitaa ylles tervat, piet, noet,
mit' ikään kirjavaa lie päällä maan.

JULIA
(hyvitellen),

Niin niin, jos sillä sedän hyväks saan.
Kun vaaraks itsellenne vainen
se pikipirkko pikkarainen
ei sitten ois. —
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V. DANN.

Viel' uhkaat?

JULIA.

Mietin vain,
kun en voi olla lainkaan varovainen,
ettenhän lentäis innoissain
ma kimppuunne kuin pikku painajainen,
näin setä-kullan kaulaan kapsahtain.

V. DANN.

Pois, mokomakin polttiainen,
en huoli hyväilyistäs, en,
ne tiehes vie, ma olen vihainen,

JULIA.

Te vihainen? Kuin voittekaan — ? Ah, mistä?
Ken saattoi ?

v. DANN.

Kysyt vielä, ken!
Koko maailma ja sinä eniten.
En voi, ei käy — muut' ette eteen pistä!

JULIA.

Mut, setä rakas, myönsinhän jo sen,
mun kyllä voitte maalata.

V. DANN.

Kun hoet
en-voitas ensin että heläjää.
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JULIA.

Voi ylleni nuo tervat, piet, noet
sivellä niinkuin setää miellyttää.

v. DANN
(silittäen keveästi hänen poskeaan).

Niin, voi — voi kaikki, sua vaan ei sietää.

JULIA.

Siis maalataan! Miks, saanko syyn mä tietää ?

v. DANN.

Jos tahdon, pitääkö viel' enempää?

JULIA.

Mut muistakaa, vaikk' olen nainen,
voi mulla olla tahto vastakkainen.

V. DANN.

Syyn juuri siks sun tietää suon.
(Vie hänet peilin eteen.)

Katsopas tuonne, näätkö kuvan tuon?
tuon pikkunoidan, ruman, muodottoman?

JULIA.

Hyi, tytön nään ma suuttuneen, mut soman.

V. DANN.

No olkoonpa. Sen lujemp' on
mull' aie vain. Tuo somuus, jota
sa aivan vastoin ansiota
liet rahdun saanut, joukkion
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tuo kohta sulle sentään kosijoita;
ja tiedät silloin setäs kohtalon.

JULIA.

Kun yhä kiusaks sataa noita.
Jo juonen näänkin. Kiusan-itikoita
pois estääksenne joutuisaan
siis Juha-parka tervaan, tappuraan!

V. DANN.

Vait, hillitä suusupukkaasi koita,
jos voit sen verran, että päättää saan.

(Liikutettuna.)
Et tiedä, laps, kuink' olleet yksinäiset
on setäparkas päivät, taistelut,
kuin hält' on, ympärillä rinnat jäiset,
jääpaadeks oma rinta paatunut.
Hänt' ajelleet on nuoruudesta aikain
seassa outoin oikut elämän,
am' yksin ystävättä kulki hän;
nyt vasta, kun jo hauta eess' on jalkain,
sain — —

JULIA
(syleillen häntä hellästi).

Erkanemattoman ystävän,
omaisen, joka lukea voi kieltä
silmänne kirkkaan, selkeän,
mi ilmi kätköstään tuo sieltä
kevään niin rikkaan, kestävän,
sydämen hellän lämmön — ette, setä,
jääpaasi-pakinoillanne mua petä.
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V. DANN.

Niin, sinust' ystävän mä sain,
sen tiedän, jonk' ei osanotto haihdu,
niin kauan kuin sun suonistasi vain
ei velivainajani veri vaihdu;
mut koht' on ukko yksin nurkassaan,
ei ystäväisein kauan viihdy siellä,
pois liihoittaa jo laajaan maailmaan
kanss' ystäväisen, omaisemman vielä.

JULIA.

Minäkö? Ei, en koskaan, niin en vois

v. DANN.

Lopeta jo tuo en-voi nimeen Herran!

JULIA.

Naittaisko setä väkisin mun pois?

V. DANN.

Ei hätää, käy se käskyittäkin kerran.

JULIA.

Siis siin' ei mulla oma valta ois?

v. DANN.

On toki, kunnes tapaa verta verran.
Tuleepa joku kreivi, parooni,
sokerisydän nuori luutnantti,
myös myötä laiha tasku lailla merran
miljoonaa sedän sieppaamaan,
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kas niit' on kohta niinkuin kutsuin vaan,
ja täänkö pääs — ei, haassa pidät silloin,
ja setä jää, saa olla olossaan,
apeissa aamuin, ikävissä ihoin
muistella hänkin muinaist' iloaan.
Nyt tok' on oiva tilaisuus — ties milloin
tää seutu syrjäinen sen toiste sois —■sit' onkeen ottamaan siis tahdon rientää,
ja ennenkuin sun multa vievät pois,
kuvasi teettää, jotta hiukan lientää
se edes sitten ikävääni vois.

JULIA.

Ah setä, millä palkita voin teitä
kaikesta ?

(Tahtoo tarttua hänen käteensä.)

V. DANN

(salaten liikutustaan).

No jo taas, nuo kujeet heitä!

JULIA.

Voi, aatos se jo setää liikuttaa,
ett' eroittaa vois mikään meitä.

v. DANN,

Vai liikuttaa? No jotain kuulla saa!

JULIA.

Niin kuulenkin, sit' ette multa peitä.
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V. DANN.

Hah hah, siis siksi vaelsinkin vaan
maat kaikki tuskaa, taistelua nähden
ja hyvä jospa rauhaa rahdunkaan,
nyt että laises lärpän eron tähden
viis vuotta ennen itkuille jo lähden!
Vai liikuttaa? Jos ääni vanhuuttaan
vapisee vähän. Lintunenkin täällä
säveltään helkyttää vain kevätsäällä.
Syys tulee, särkee äänen, joka soi,
se sairaus on, jot' ei estää voi.
Nyt, tyttöseni, selvill' olet siitä.

Kolmas kohtaus.

V. DANN. JULIA. SEINÄMAALARI.

(Maalari :, kädessä maalipönttö ja pensselejä, ovensuussa kumarrellen
maaliin tahratussa nahkaetusessa.)

JULIA
(itsekseen).

Huu, tuoko se nyt sedän maalar' on!
Ei, tästä keksinnöst' en häntä kiitä.

(Ääneen.)

Ei, setä, tuo on aivan mahdoton

MAALARI.

Ei, armollinen herra, kannu riitä
toiskertaan enää. Tass' on kaikki se,
täll' ei voi kukaan — —
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V. DANN
(vimmastuneena maalarille).

Ulos tiehenne,
kirottu »ei-voi», minkä jalat jaksaa!
Luo Tryggin, niin hän teille palkan maksaa,

MAALARI.

Siis enkö enää työtä saa?

V. DANN.

Kenties, mut ette multa. Poistukaa!

MAALARI.

Ah, armollinen herra, älkää pois
mua panko, antakaa viel' oha sihään,
jos tyhmyydessä erehdyin, en millään
vihoittaa teitä tahtonut ma ois.
Niin kaupungiss' on saalis niukka,
ja mont' on suuta, muija siukka,
täys tupa pientä urkupilhä.

JULIA.

Ah, setä rakas, armahtakaa hiukka!

V. DANN.

Ei voi, ei käy, ett' yksi vilinä,
ja ei, ei, ei, ei, riivattua ihan!

JULIA,

Kun oikein jouduttekin valtaan vihan!
On kyllin hirmua jo, poistakaa
mies-paralta nyt pelko, lohtu tuokaa.
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Tuo äänenne jo toisen musertaa;
nyt pari sanaa hyvää, lauhkeaa,
sairastaa syksyään sen hieman suokaa.

v. DANN
(tyynempänä).

Ei näe ilman silmiä,
ei kuolleit' eloon saa, ei maahan kuuta,
ei pidättää voi ilman pilviä,
mut muutoin

JULIA.

Olla murtamatta suuta
ja liivin alla kantaa kait
myös sydämen, ei kiveä ja puuta.

V. DANN.

No kiitos, sattumaan sen sanat sait.
(Maalarille.)

En-voinenne te olkaa vasta vait.
(Ojentaa hänelle muutamia kultarahoja.)

Väreihin tuossa! Kaupunkiin Trygg lähtee,
hän tuo ne, ja te voitte että soi.

MAALARI.

Mut täss' on Liikaa!

V. DANN.

Saatte pitää tähteen.

MAALARI.

Tään kullan kaiken?
Runeberg 111. — 8
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JULIA.

Pian nikkaroi
sen pikku suut.

MAALARI.

Ah, voinko kyllin kiittää? —

V. DANN.

Kas, menkää nyt ja sukikaa, min riittää
tuo sotku. Sitten tulkaa taas, mull' ois
tääll' eräs välityö, mi vois
viel' ansioonne lisän liittää,

(Maalari menee.)

Neljäs kohtaus,

V. DANN. JULIA.

JULIA.

Tuo mörkökö se siis mua maalaamaan?
Kuink' on nyt laita sedän aivoin?
Uh, kyllin sain jo hänen mekostaan.
Ma häneen katsoakin saatoin vaivoin.

V. DANN
(nauraen).

Ken sua, hupsu, vaatiikaan
tuon maalipöntön eessä istuntaan?

JULIA.

No muistilta jos maalaa, silloin luvan
niin mielellään hän saa; se on
apuna sekin leivän-ansion.



115

V. DANN.

Hah hah, no siitä kuvimmaisen kuvan
setäsi saiskin lohduks ikävään.

JULIA.

Mist' arvaisin ma, mik' on teillä tuuma?
On paras, etten lähde ensinkään,
vain itse kuvakseni tänne jään.

v. DANN.

Jott' tervaajill' ois kohta kosto kuuma.
Mut leikki sikseen. Kaupunkiin
on maalar' oikea, niin mainittiin,
juur' ikään tullut.

JULIA.

Oisko mahdollista!

V. DANN.

On, onpa niinkin. On niin totta kuin
ettei sun päässäsi niin rahdulhsta
mielt' ole verukkeines kirotuin.

JULIA.

Ihanko taideniekka siis ois siellä?

V. DANN.

Niin vaan, ja kuulu päällisiksi vielä.

JULIA.

Ja semmoinen ois tullut todella
en usko kuunaan.
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V. DANN.

Se ei seikkaa muuta.

JULIA.

Ei neulatta voi ommella
kuink' olikaan se? — taivaalt' ottaa kuuta,
ei pistää kuolleita voi pilvein taa

V. DANN
(kiivaasti).

Mut maat ja kaupungit voi matkustaa,
lie myötä sivelhn tai nokiluuta,
he kuulu taikka ei. Vai vasten suuta
mua mielit ilkkua? Hyi mokomaa!

JULIA.

Ah, anteeksi, jo aivan kummat saa
siis kuulla. Taiteilija näillä nurkin!
Ja entä mistä? Roomastako vai
Pariisista, luot' ehkä Isoturkin?
Niin, Turkin maalta maalari — jo kai
ilolla istua sen eessä voisi.

v. DANN.

Mamselli sukkeloi.

JULIA
(innokkaasti).

En laisinkaan.
Jos todella ken taiteilija oisi,
mi ihme hänet silloin tänne toisi,
maailman viimeisimpään sopukkaan?
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Niin, taiteilija, joka perhon lailla
keväässä ihanteiden viihtyy vaan,
vain niistä elää, syttyy, taiteen mailla,
sen temppeleissä vain on kotonaan —

V. DANN,

Sep into!

JULIA
(itsekseen).

Olenko jo mieltä vaiha?
Se puuttui, että kaikki ilmaisin!

v. DANN.

Vai noin jo ihastua tuoha aikaa
Tukholmass' ehdit taideniekkoihin ?

Ehk' ihastui jo joku sinuunkin?

JULIA
(loukkautuneena ja hämillään).

Oh, siihen ihan tarvitaankin taikaa,
sadoista kirjoist' älytä jos voi,
mit' etsii taiteilija, tahtoo, halaa,
mi hänen mieltään lentoon haltioi.

V. DANN.

Jalosti sanottu, ei moitteen alaa.
Tuo totta on ja korealta soi.
Mut yhden suita sentään intos salaa,
kas, noin lie kyllä hauska haihattaa,
mut näätkös, rahaa siinä olla saa.
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JULIA
(huoaten).

Ah, rahaa!

V. DANN.

Rahaa, tyttöseni, rahaa!
Se taiturillemme ei tehne pahaa,
ei hälle enemmän kuin kellekään.
Palannut Ruotsisi' on hän nykyään
kehittämästä lahjojansa siehä.

JULIA
(vilkkaasti).

Voi kuka, setä, mikä nimeltään?

V. DANN
(keskeyttämättä).

Siell' ollut työläs kilpa, nuoren vielä,
ois kanssa vanhempain ja varmempain
niin hyvin työn kuin taksan taitajain.

JULIA.

Mut eikö nimeä nyt millään leikin
sais tietää? (Itsekseen.) Ah, se jospa Aksel ois!

V. DANN.

Se oh ■— Aksel — Aksel — hiiskö veikin
sen päästäni, kas, kun nyt haihtui pois.

JULIA.
Frank.

v. DANN,

Frank, niin, niin se ohkin.
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Kai vanha tuttu siis, no hauskaa kuuha.
Hänestä ehkä, jo ma alan luulla,
tuo taide-intos onkin alkuisin.

JULIA
(lyhyesti).

Niin kuinka?

v. DANN.

Sanos vaan nyt, mitä maata
on mies?

JULIA
(taannoisella mielialalla).

Kuin miehen tulee, sen voin taata,
vaikkei luutnantti, kreivi, parooni,
sokerisydän moinen, verran verta,
ja laiha tasku, miljoonanne merta;
vain piirustusta kouluss' opetti.
Niin, setä, katsokaa mua vaan, jos maittaa,
nyt vaikka viikon verran, se ei haittaa.

V. DANN.

Oletpa ärryksissä. Hakumies
mun juuri mieless' oh hälle laittaa;
mut paras onkin odottaa kenties.

JULIA.

Ei, sedän tuumia en tahdo taittaa,
ma olen valmis milloin vaaditaan;
mut setä on niin äreä ja nurja.
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V. DANN.

Ei setä ole nurja, sinä vaan,

JULIA
(itsekseen).

Asetu aatosteni kuohu hurja!
Oi taivas, Akselin siis nähdä saan.

V. DANN.

No prinsessa, suo mulle selvä selko,
sopiiko maalata nyt vai —?

JULIA.

Kernaasti, sanoinhan jo, totta kai.
Mut, setä, älkää nyt mua tuijotelko
noin luulevaisin silmin.

V. DANN,

Sekapää,
sinussa siis ei leikin sietäjää!

JULIA.

Niin katsoitte, ett' ihan karsii pelko.
Kunp' ei vaan aha ois sen enempää.

v. DANN,

Minäkö? Kaikkea sun päähäs kerää!

JULIA.

Niin setä tuimistaakin silmäterää.

V. DANN.

Nyt täys on päivä, aaveit' älä nää.
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JULIA.

Teist' epäluulo toiseenkin jo herää.

V. DANN.

Oh vaiti! Jo sua vahan pakenen,
sulkeudun suojaani ja semmoisen
siell' laadin kirjoituksen, jotta kerran
jo voimaan paneekin tuon »En-voi» herran.
Hän tulee, täytyy tuha. —

(Menee kirjoituskamariinsa ja lukitsee oven.)

Viides kohtaus.

JULIA
(yksin).

JULIA.

Mihainen
taas ohn! Liiaks siedin, jos sen verran
osanko sedän silmä vienyt ois? —

Ma ihan itken jo, ei paljon puutu.
(Niiaa suljetun oven edessä ja sanelee aivan itseensä vaipuneena,

kädet ristissä.)
Mut rakas setä kulta, ethän suutu!

(Panee kätensä sydämelleen.)

Salaisuus pieni tääll' on, jonk' en sois
hinnasta mistään tietohosi tulla.
Siks ärtyinen niin mieh oh mulla;
mut hetihän taas kiltiks rupean.

(Kääntyy taas ovelta pois.)
Miks sihoin juuri katsehkin mua,
kun vaikeinta mun oh rauhoittua,
kun saatua tuon äkkisanoman
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ma tunsin poskieni palavan,
kun aatostulva aivoissani kiehui
ja sydämessä suru, riemu riehui?
Niin, suru riemussain;
taas hänet nähdä, riemu autuain
se ois, ja kuitenkin niin murheehista
tuo luopuminen jalon sydämen
toiveistaan, unelmistaan kalleimmista
vain vuoksi inhan raharahtusen.
Hän toivoi päästä maihin taitehen,
hän sanoi: vuosia Italiassa
viel' aion viettää työssä ahkerassa,
ja sitten kohti rantaa kotimaan
ma riennän, sinne lemmen siivin saan,
miss' impi uskollinen Pohjolassa
mua ikävöi. Ah, Aksel, unta vaan
se olikin. Et tänne tulekaan
sa maineen seppeleiss', et muuta koita
kuin työlläs koota hiukan kohkoita,
päästäkses päästä vuotten kukaties,
kun intosi jo taittoi huolten ies,
vihdoinkin tielle kera noitten
kihsevien pikku kiepujoitten,
niin maire joille maailma on tuo,
Mut entä jos käyn sedän luo,
tunnustan kaikki, sanon näin: te voitten
onnelliseksi tehdä Akselin,
ja onni se on onni mullekin.
Aarteenne kelle aiotte te säästää?
Hänt' auttakaa, te voitte hänet päästää
perille toivojensa. Turhaan en
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sedältä rukoiliskaan, tiedän sen.
Mut Aksel sit' ei salhs. Virkkaa viel' en
sanaakaan kihlauksestamme saa.
Hän uhkas: ennen taide selän taa,
kuin muiden armomuruja ma nielen!
Sen uskonkin. Ne ei vaan päältä kielen
ne sanat olleet. Ei, jos ollenkaan
ma tunnen hänen korskaa sieluaan.
Ja nyt hän tulee, maalata taas saa mun
kuin ennen Ruotsissa. Ah liekö vaan
hänestä kukkansa viel' ennallaan,
vai kuihtuneen jo saanut haamun?
Mun sieltä-tulostani on
jo kulunutkin vuotta toista.

(Katsoo peiliin.)
Sirompi kyh' on ryhti vartalon,
vaan silloin loisti silmä vallaton
kuin pikkuvillin; nyt ei enää loista —

ei, kaihteess' on vain kyynelkarpalon.
(Ovea liikutetaan.)

Ei, ett' ois rauhaa yhtä tuokioista!

Kuudes kohtaus.

v. DANN (tulee kirje kädessä.) JULIA.

V. DANN.

Kas niin, se naula vetää, luuhsin.
Tää hänet tänne tuo kuin tuuhaisen.
Se herra kulta nuolta Amorin
korjaili, kuulemma, mut nyt hän kai sen
työks itse Amor herran heittääkin.
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Ei päässyt taanoin luota paletin,
mut nytpä pääsee, (Pudistaa kirjettä.)

tää se salvat suistaa.

JULIA.

Varoen paras, setä, kuitenkin;
hän taiteihja on, se tulee muistaa.

v. DANN.

Oh, siitä saa sun suuri huoles luistaa.
Tää vipu, kas se lupaus on vaan
tuo viime taulu ostaa semmoisnaan
häneltä, olkoon valmis taikka vajaa.

JULIA.

Se muka sitten hänet juoksuun ajaa?

V. DANN.

Ja maksan vaikka mitä -vaivoistaan,
kun heti vaan nyt tänne muuttaa majaa

JULIA.

Kehnoimman keinonpa nyt setä sai
kiiruhtimeksi hähe.

V. DANN.

Vai niin vai?
Vähemmän jäljestä maar moni juoksi.

JULIA.

Kaikk' ei, jos kartettavan luuli luoksi.
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V. DANN.

Häh, kartettavan? Käsittää hän kai
ett' ukko uhraa päähänpiston vuoksi.

JULIA.

Hän seurais sedän kehoa — hui hai!

v. DANN.

Vait hiidessä jo kerran. Tukahuttaa
mun inttelylläs ihan aiotko?
Teili' am' on eessä eitä, mutkaa, muttaa
jok' asiassa lemmon legio.
Hän tulee — täytyy! Yks on täällä toki,
jok' ei mua kiusaa, kiitos Jumalan,
ei aina intä, juoni, juki, noki,
mies kunnon, koeteltu niinkuin kulta,
toveri valmis, minne vaellan,
ei jäällä vastaa, kun ma liekin tulta,
ei eitä aina vastaan, vaikeroi.

(Soittaa.)

Kas nyt sä yhden näät, ken tahtoo, voi,
käy kohti eikä käänny, tarttuu, pysyy,
ken mies on vastaamaan, kuin häitä kysyy.

(Vanha Trygg tulee ja seisahtuu kunnioittavasti oven suuhun.)

Seitsemäs kohtaus.

V. DANN. JULIA. TRYGG.

V. DANN,

Trygg, kaupunkiin saat ajaa uudestaan!
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TRYGG.

Ka mikäs.

V. DANN

Jos ei käy jo selkärankaan.

TRYGG.

No jopa!

V. DANN.

Otat taas ne vaunut vaan.

TRYGG.

Pääs aisatanko taannoin rikkumaan.

JULIA
(ilkkuen).

Se veti!

V. DANN .

(harmistuneena).

Täälläkin siis vastahankaan!

TRYGG.

Mut sama tuo, kai siitä kalun saan.

V. DANN

(tyytyväisenä Julialle).

Sen kuulit! (Tryggille) Niin, se korjauta heti.

TRYGG.

Tuon seppä koiran kapakkaan jo veti.
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JULIA.

Ahaa!

v. DANN.

No hus!

TRYGG.

Vaan pystyin vasaraan
minäkin muinoin, menköön, jäihän paja.

V. DANN
(Julialle).

Niin, neiti! (Tryggille) Oikein! Valjasta ja aja,
niin kohta kuin on vaunut kunnossaan.

TRYGG.

Samako pari?

V. DANN,

Kai ne jaksaa vielä?

TRYGG.

Jos kaks ei jaksa, kolme otetaan.

v. DANN
(Julialle).

No miltä kuuluu ? (Tryggille) Vaikka kuus, en kiellä,
kun joudut vaan.

TRYGG,

Ja mitä asiaa?

Tuon maalarin saat tänne toimittaa,
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JULIA
(tarkastaen Tryggiä, itsekseen.)

Venyykö naamas? Haa, tuo ukon niellä
ei ollutkaan maar oikein makeaa.

TRYGG.

Ja hetikö mies vaunuihin vaan siellä?

V. DANN.

Niin kyhä; aikaa hukata ei saa.

TRYGG.

Siin' ottaa saa vaan oikein otsan hiehä,
jo piti junkkari sen pominaa,
kun vähän tingin kanssaan viimetiehä.

JULIA
(tyytyväisenä).

Niin, taideniekkako noiri sanomin
vain tuotais — kunp' ei tuhs pitkää nenää

V. DANN.

Mut hän nyt tuodaan, tuodaan sittenkin,
tai meidän Trygg ei oliskaan Trygg enää.

TRYGG.

Ja käynkö kaulukseen, jos tekee tenää?

JULIA.

Ei herran tähden, setä!
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V. DANN
(mielihyvällä Julialle).

Myönnä vaan,
se poik' ei puimalasta olekaan.

(Tryggille, ojentain hänelle kirjeen.)
Tää hähe vie! Ellei hän vailla aivan
he mitä järjen nimellistä on,
saa neiti hänest' olla huoleton,
ja sinä säästät nyrkeiltäs sen vaivan.
Mut joutu se nyt täss' on jutun pää.
Kuin kauan kaikkinensa matka tää
vie suita, mitä luulet? Tiimaa
noin kolme, neljä — tokko enempää?

TRYGG.

Ei surmilla. Jo yksi ylettää,
jos ottaa oikein täyttä viimaa.

V. DANN.

Mut varo, ettei vaan sua kumoon vie.

TRYGG.

Niin, vaunuja kai varottava he.

V. DANN
(Julialle, mielihyvällä).

No miltäs mies se sinust' alkaa näyttää?

JULIA.

Oh, Herra nähköön, onhan siinä mies,
jok' osaa purjeen tuulta myöten käyttää.
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V. DANN.

Hän osaa luvata ja osaa täyttää.
(v. Dann ja Julia lähenevät puhellen etualaa; Trygg jää peräovelle,

niin ettei hän kuule puhetta.)

JTLIA.

Niin, mahdottomiakin kukaties?

v. DANN.

Äl' usko hulluks, että vaikka minne
hän lupautuis.

JULIA.

No vaatikaahan vaan,
kuin hurjaa hyvänsä.

v. DANN

Niin kiellon saan

JULIA.

Lyön veikkaa: ette, niin ei tule pinne.

v. DANN.

Nyt tulet miehen toisin tuntemaan.
Trygg! (Molemmat lähenevät häntä taas.)

TRYGG.

Herra!

V. DANN.

Tuolta pilven päälle rinne,
kai tiedät, nousee takaa kartanon
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TRYGG.

Niin maar.

V. DANN.

Kun olet päälle päässyt sinne,
niin otat taivaalt' alas-auringon.

TRYGG.

No saahan koittaa, onneks olkohon.

JULIA

(taputtaen käsiään).
Jaloa! suurta!

V. DANN.

Puuttui mies nyt mieltä.

JULIA
(ilkamoiden Tryggille).

Voi, tiedättehän Trygg, kuin arka on
mull' iho. Siis kun käytte pilven pieltä,
mua ettekö myös hiukan muistaa vois
ja pikku pullon pilven vihmaa tois?
Jos tilkkasenkaan saisi vettä sieltä,
se täällä on niin julman karheaa.

TRYGG

(närkästyneenä).
Se työläst' on, — voi pullo pamahtaa
ja sammuksiin viel' auringon se valaa.

v. DANN.

No, neiti! Taiskin omat sormet palaa.
Hän ei jää vastuun velkaan, näet sen.
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TRYGG

(v. Dannille).

En teille suotta poikin puhu, en,
ja teidän lien, en kaikkein leikin alaa.

V. DANN
(ivaten Julialle).

No mitä muuta neiti vielä halaa?

JULIA
(ystävällisesti).

Ettei Trygg enää vihass' olla saa.

TRYGG.

Tuo ääni kohta Tryggin kukistaa,
yks hyvä sana korjaa riidan kaiken.

JULIA
(iloisesti ja ystävällisesti).

Mut miksi setä teitä kehuikaan
niin ettei enää moista päällä maan?
Ja kaiken huipuksi ken teidät sai, ken
käkeemään taideniekkaa niskaan vaan?

V. DANN
Tryggille).

Kas niin, nyt vaunut kuntoon sukkelaan!

TRYGG.

Kuin tuulessa, het' olen, herra, tiellä.
(Menee.)
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Kahdeksas kohtaus.

V. DANN. JULIA.

JULIA
(itsekseen).

Se vanha karhu menee nyt, ja vielä
tuommoista toimeks annetaan.
Ei, tässä ei nyt hyvä korjaa.
Ah, kyll' on ohdakkeinen taiteen tie.
Noin komentaisivat kuin omaa orjaa!
Vaan mitä teen?

V. DANN.

Nyt päässäs he,
ma arvaan, maalari ja pukus malli.

JULIA
(yhä itsekseen).

Ei tule konsanaan, ei moista sahi
hän kohtelua.

V. DANN,

Sulkahattus kas,
se eikö käy, sen kirkas jalokivi?

JULIA
(kuten ennenkin).

Siks ylpeä hän on.

V. DANN.

Ja kaulahas
jos välkkyis kaunisteena helmirivi?
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JULIA
(havahtuin)

Niin kuinka? Mitä setä sanoikaan?

v. DANN.

Hoo, harras huomiopa onkin sulia,
et edes kuuntele, kun puhutaan.

JULIA.

Anteeksi, paljon miettimist' on mulla

v. DANN.

Niin näkyy, kun noin kuuroksi voit tuha,
Mut mitä?

JULIA.

Lie jo liian myöhäkin
asiaa Tryggin toimeks aattelin.

v. DANN.

Kai pitäis pilvistä taas jotain noutaa?

JULIA,

Ei, kaupungista vain.

v. DANN,

No sukkelaan
tuo tok' on tehty. Heti kun Trygg joutaa,
puheilles käsken ennen menoaan.
Kai ostoksia, joita vaatii puku.
Mut katso vaan se, ettei aikaa huku,
kaikk' itse käyn nyt reilaan panemaan.
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Yhdeksäs kohtaus.

JULIA
(yksin).

JULIA.

Ei auta, tässä täytyy pitää tointa,
tai muuten hän ei tule milloinkaan.
Voi taivas! Trygg nyt sinne laitetaan
väkisin karttamaan, ei enää mointa!
Mut mikä neuvoks? Maltas, sanasen
tai pari tahdon pikimmältään piirtää,
näin lyijykynällä vain. Tiedän sen
paremmin voivan hänet tänne siirtää,
kuin sadat sedän mahtisanat voi.

(Istahtaa, ottaa lehden taskukirjastaan, kirjoittaa ja lukitsee kii-
reesti pienen kirjelapun, jota näyttää kädessään noustessansa

kirjoittamasta.)
Kas niin, vain puolentoista rivin sijan
se otti: »Älä suutu, Aksel oi,
luo Juliasi tule, tule pian!»
Ja nyt hän tulee, siitä varma oon.
Ah, jospa tahtois sedän suosioon
vain yhtä taipuvaisesti hän päästä!
Minäkin avuks sanan sanoisin. —

Ei kivest' ole sedän miel', ei jäästä,
hän tekis kaikki hyväks Aksehn,
ja hälle valkeneisi vastasäästä,
maist' autioista aukeis vihdoinkin
tie kultakotiin taiteen, laakerin,
vaikk' kulta-rukkansa ei koti siellä.
Jos kirjoittaisin — ehtisinkö vielä?
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Ei, ei; niin paljon lukemista ois
luonteessa sedän, sen jos lukot kellä
miel' auki kirvoittaa, sen lämpö hellä
omaksi voittaa. — Kaikki kauas pois
arkailut, arvelut ja esteet silloin,
kaikk' uskalla ja kaikki aikaan saa,
pääs ole murskaamahan vaikka mihoin
mies valmis, jos mi muuri vastustaa,
masenna itse mahdotonkin, tarmoin
tee ties, se vaella kuin valtias,
käy käskein, uhmaten, ei alla armoin,
vain kahta tunnusta sa lakinas:
mies olkoon mies, vaikk' onni mikä olkoon,
ja ei »en-voita», vaikka turma tulkoon!

(Lyhyt äänettömyys.)
Kun Aksel käyttäidä noin tietäis vaan!
Jos kirjoittaa ois aikaa! Helpostihan
tuon osan oppis, joka luonnostaan
jo valmis itsevaltias on ihan.
Mut Trygg saa ajaa kirjeen ammatin,
saa tarkoin selitellä, minkälainen
on sedän luonne, neuvoks Akselin,
jott' osais olla täällä varovainen
ja mielin taipuis ukon tapoihin. — —

(Ajattelee kotvan.)

Oh, onpa mieltä päässä mullakin!
Tuo juur' ois oivin keino haltioimaan
ylpeyden Akselissa täyteen voimaan
ja tekemään päin vastoin juuri sais.
Hän kulkis tänne kuvatusna pian
jos jonkin kurjuuden ja vaivan, vian
ja vartavasten sedän suututtais.
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Ei, keino muu mun täytyy käyttää. —

Vait, Trygg jo tuolla tulee touhussaan. —

Jo tiedänkin. Nyt tahdon näyttää,
mitenkä niinkuin pikkuvauvaa vaan
sua, Aksel-pikkuseni, vielä vedän.
Niin, järkytettävä on jäykkyys sedän,
sun onnes vaatii sen. Ei auta muu.

(Ovea liikutetaan.)
Trygg ensin norjaksi.

Kymmenes kohtaus

JULIA. TRYGG (tulee sisään kiireenlaisesti).

TRYGG.

Nyt, neiti!

JULIA
(vihastuvinaan).

Huu!
Ei luulis eläneeksi ihmismaiha!
Peloittakaapas toiste tuolla lailla,
niin sedän luo käyn.

TRYGG

(kummissaan),

Minä peloittaa?

JULIA.
Te juuri.

TRYGG.

Millä?
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JULIA
(ensin vähän epäröiden, sitten hyvin varmasti).

Millä! ...aivan taa
noin ehättää ja huutaa niinkuin mikä.

TRYGG.

Ei ehättele liioin tämä ikä.

JULIA.

Tuo muotonnekin mun jo kammoon saa

TRYGG

(suuttuneena).
Lie tuttu ennestään ja tuskin muuttuu.

JULIA.

Kas nyt, ken noin taas sydäntyy ja suuttuu!
Mut viat tasan panna paras on.
Niin usein minultakin maltti puuttuu,
vaan nythän teemme sulan sovinnon?

TRYGG

(itsekseen).
Äin' ees taas, pilveä ja poutaa,
siin' ukko Trygg saa huovata ja soutaa.
On ilkiöllä voima enkehn.

JULIA
(itsekseen).

Mä väännän, kunnes pihi nuotin noutaa.
(Ääneen.)

Vain murisette. Teist' en vihan routaa
ehk' irti saa, vaikk' itkun kyynelin
ma rauhaa kerjäisin.
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TRYGG.

Mut Herran tähden, neiti, täss' on hoppu!
Trygg kyhä tekee, mitä mielitte.

JULIA.

Se lupaus on riidallemme loppu.
(Antaa kirjeen hänelle.)

Kas, maalarille tää! Lie raskas se?

TRYGG.

Jo, Herran kulta, hymyilette te!

JULIA.

Mut omaan käteen vain, ei pidä suoman
katseltavaksi kumppanin ja kuoman,
ei sedän, tai ken vain käy vastaanne.

TRYGG.

Ei pelkoa. — Mut entäs mitä muuta?

JULIA.

Trygg kulta, kun nyt tänne matkustaa
hän kahden kanssanne, niin muistakaa
ettette paina lukkoon hammasluuta
ja että jöröjaakoks ette jää.

TRYGG.

Min kysynee, sen vastaan suoraa suuta.

JULIA.

Ei, enemmän nyt teili' on tehtävää,
teili' ei saa olla jäykkä kielen jänne.
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Jutelkaa, vaan kuin ihan itsestänne,
mit' ottaa täähä täytyy huomioon,
jos mieh oha mieliks isäntänne.
Vihjailkaa, ettei suotta suosioon
hän pyri sihoin, että maksaa vaivan
miljoonamiestä miehyttää. —

TRYGG.

Niin aivan!

JULIA.

Ja opettakaa talon komentoon:
alati pitää naama alamainen
ja yhä, yhä yhkää, vahttaa. —

Mut vaiti minusta, min' olen nainen.

TRYGG.

Huhusti käy, jos —

JULIA.

Hiljaa, kuunnelkaa!
Kuihkaiskaa, että mieluisinta mettä
on herrahenne itkuvedet, että
hän kyllä kova kovaa vastaan on,
mut auttaa, keli' on "aina eessä pula,
ettei niin sydämensä mistään sula
kuin sanoista: ei, en voi, mahdoton.
Siis pitäköön vain silmill' aina hihan
ja voihkikoon en-voita myötänään.

TRYGG.

Siit' ilve nousis
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JULIA.

Kas niin, arvasihan
jo sen. Te leppyisitte? Hyi, mä nään
kytevän teissä vielä vanhan vihan — -

TRYGG.

Ma pantiks annan tämän harmaan pään —

JULIA.

Ett' yhtä, puhui vaikka puulle ihan?

TRYGG.

Ettei noin neiti tuumi tosissaan.

JULIA.

Mut miksette mua auttaa voisi?

TRYGG.

Se auttaminen kaatamista oisi.

JULIA.

Jos teette mitä pyydän?

TRYGG.

Tulkoon vaan
mies noin, niin nöyrästi hän pääsee poiskin,
känisijöit' ei kärsi herra Dann.

JULIA.

Hänelle kyyti täältä parhaiks oiskin

TRYGG.

No sitten käy, se muuttaa asian.
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JULIA.

Kai mun ois hauska, jos, kuin setä hokee,
mun maalaa, saippuoi ja pikee, nokee,
ties Herra mitä, outo kulkiain.

TRYGG.

Hän itse saippuoidaan, sen mä takaan.

JULIA.

Te suostutte siis, saanko luvan vakaan?

TRYGG.

Luvassaan luja ukko Trygg on am',
ei vedä velastaan hän vastahakaan.

JULIA.

Te miesten mies! Nyt onni myötä vain!
(Trygg menee.)

Yhdestoista kohtaus.

JULIA
(yksin).

Niin on kuin kouluss' olisin ma vielä:
vain sama kultalapsi kujeineen!
En suvainnut niit' oikein edes siellä,
ja esih' on ne sentään uudelleen.
Mut kaheimpani tähdenhän sen teen.
Oi Aksel, jospa varmaan taheh' oisi
tuo intos vielä uljas, iloinen,
ei armaas puhki päänsä aprikoisi
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näin kujehia koulutyttösen;
mut murhe sijah' on nyt riemun sen.
Voi, pelkäänhän, ett' uskahukses vaipui,
kun erämaahan vaihdoit taiteen maan,
suit' että silloin sulo haavees haipui,
mi loisti kutsuin onneen, kunniaan. —

Sun tarmos tahdoin nostaa uudestaan.
Ja nouseva se on, kun ikeen alle
sua suoraan ken näin tohtii kehoittaa;
varoen solvausta korkealle
taas täysin siivin sielus kohoaa,
ja riemastuin sen setä nähdä saa.
Ja sihoin taas sun katsees ylväs, vapaa
se tulta uhkan, harmin salamoi,
ja nuolina sun sanas maaliin tapaa,
sävehn täysin poves pontta soi.
Se ihanaa! Jo joudu, armas oi!

TOINEN NÄYTÖS.
(Sama huone kuin edellisessä.)

Eusimäiuen kohtaus.

JULIA. FRANK.

(Frank pöydän ääressä salin perällä naulaamassa kangasta aiotun
muotokuvan kehykseen. Julia seisoo vieressä työtä katsellen.)

JULIA.

Suli' oli tuomisiksi huono tuuh,
se tunnusta, sen tuskin kieltää voit.
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FRANK.

Ei, Juha, miks enää joutavoit?

JULIA.

Mitähän sitten tietävänsä luuli
tuo vieras, kylmä katse, jonka soit,
kun riensin vastahas?

FRANK.

Liet nähnyt harhaan
Mi silmän silloin kylmäks sai,
kun sydän palaa?

JULIA.

Niin kai!

FRANK.

Usko tai —!

Ja vieraus taas soikin verhon parhaan;
ei tulo moiseen tolhstaja-tarhaan
juur' ohut paikka tuttavoimiseen.

JULIA.

Niin ulkona, mut porstuassa!
Jos vielä muistat, setä katsomassa
kun viipyi, tokko tuli tolaheen
hevoset, vaunut vahingotta tiehä.
Sekuntiin silloin pariinkymmeneen
ja kauemminkin seistiin siehä
me aivan kahdeheen.

FRANK.

Ja entä sitten, vaikka seistais vielä?
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JULIA.

Ei mitään, ei, jos ollaan tuolla miehä.
Voit loukkautua, mutta muistat kai,
kuin viluisesti vastauksen sai
mun suuteloni suita.

FRANK.

Niin, voi oha,
kun tuha saattoi joka tuokiolla
ja nähdä meidän suuta suikkivan
tuo vanha kultakukko, tuo von Dann.

JULIA.

Mut kuinka setää kutsut !

FRANK.

Pelkos poista,
sen vaaran kyllä kestäneeksi saan.
Sen kultakukoks sanon, joka toista
edessään tahtoo matamaan
ja johe muu kuin miljoonans' ei loista.

JULIA.

Tahtooko setä —?

FRANK.

Jollei juuri hän,
niin lakeijansa sitä enemmän.

Isännän käskytt' ei hän tekis moista.
(Lyhyt äänettömyys.)

Mut nytp' on äijä mennyt menojaan,
nyt kuulemme jo portahilta tuolta,
jos palaa —
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JULIA.

Entä sitten?

FRANK.

Ilman huolta
siis nyt me suudellaan.

(Panee pois kehyksen ja nousee.)

JULIA
(kieltäen).

Hyv' ole, istu, hoida työtäs vaan.

FRANK
(pahastuneena).

Vai niin, vai ehti sinut setä kulta
ja sedän kullat koulita jo siis?
Mut siihen tahtiin ei käy tanssi multa

(Syleilee ja tahtoo suudella Juliaa.)

JULIA
(sysäten hänet luotaan).

Ei, kiitos! Vilu-suukoistas ma viis!

FRANK.

Mut, Julia, noin oletko jo toinen?
Tuo muutos totta onko tosiaan?
Yks suutelo?

JULIA.

Ei, kylmä olla voinen
mä myös, vaikk' en sun laillas kuitenkaan
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FRANK
(suuttuneena).

Haa, hullauduinko moisen riemun vuoksi
siis tänne, sutten suohon, tulemaan,
miss' ehkä viimein hapata ma saan!
Mun, totta vie, jo järki järveen juoksi.

JULIA.

Korea alku! Hapata sen luoksi,
ken kerran kuuli toista kokonaan!
Ja tämän maan sa sanot sutten suoksi,
sun synnyinmaasi! Ei, jo riittää tuo.
Tee työtä, niin sun syyt' ei huolehtia,
käy maalaamaan, mun rauhass' olla suo.
Kas niin, työ alkuun, herra taiteihja,
paletti käteen, ensin luonnoksia,
kyll' aiheet riittää, kun mua kuulet vaan,
täss' ensi malli: tyttö vihoissaan.

FRANK
(vaipuneena ajatuksiinsa).

Jää hyvästi siis, onni, toivo vainaa,
satama, johon kauan kaihosin!
Jää, riemu saada rinnoilleni painaa
tääll' elämäni aarre armahin!
Unelma vain se onni ohkin.

JULIA
(hellyttävästi).

Mut, Aksel!
FRANK.

Arvelin, kun kaihomieliä
ma jätin kauniit rannat Ruotsin maan
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kotikorpi sentään kultaisempi — siellä
on koti Julian. Ma tänne saan.
Ei Juhaani täähä ohutkaan.

JULIA.

Mut, Aksel, Aksel!

FRANK.

Moist' ei kukaan siedä,
ken pitää kunniastaan rahtusen.
En taivu tallattavaksi, se tiedä,
ja ken sai sydämeni, viimeks sen.
Ma olen taiteilija, orja en.

JULIA.

Voi, kuule!

FRANK.

Pohatoita pokkuroiman
mun pitäis yhkäin, voihkain, hitto vie,
ja rahajuutalaista jumaloiman!
Ei, jumahste, siks en luotu he!
Nyt kampsut kokoon, mull' on muukin tie.

JULIA
(tarttuen hänen käsiinsä).

Mut, Aksel, hyvä Aksel, rakas, kallis!
Noin että Juhahes julmistut!
En maalaa minä, en, vie muille mallis,
jos niitä lienet antaa aatellut.
Mun suott' on nähdä sulho suuttunut.



149

FRANK.

Ei yhtä suudelmaa!

JULIA
(kurottaen suutansa häntä kohti).

Tass' ota kaks'.

FRANK
(vetäen päätänsä taaksepäin).

Ei, ei nyt, toiste.

JULIA.

Saanko sormihain
sihttää otsas jälleen kirkkahaksi?
Siit' onkin vuosi jo, kun viimeks sain

FRANK.

Vait, joku käy!

JULIA
(kuunnellen).

Se tuuh oli vain.

FRANK.

Siis tahdot Juhani oha vielä?

JULIA.

Kenenkäs, Herran ihme, ellen sun?

FRANK.

No siis ! (Syleilee Juliaa.)
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JULIA.

Vait, setä tulee.

FRANK.

Tuuh siehä
portaissa käy vaan; nyt sä olet mun.

JULIA

(suutelee häntä kevyesti otsalle ja irroittaikse)

Jo tulee, laske, armas, joutuhun!

Toinen kohtaus.

V. DANN. FRANK. JULIA.

V. DANN.

On kaunis päivä!

FRANK.

Liiaks aurinkoinen.

V. DANN.

Mut siinähän sen viehätys juur' on.

FRANK.

Anteeksi, mulla käsitys on toinen.

v. DANN.

Se maku oudoks käy mun maallikon!

FRANK.

Kirkast' ei siedä sali tämänmoinen.
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V. DANN.

Ikävä, jos on soveltumaton,
muut suojat kaikk' on pienempiä täällä,

FRANK.

Tään suuren siis tok' otan mieluimmin

v. DANN.

Kas se on oikein se. Käy aatoskin
ahtaassa ahtaaks, on kuin paino päällä,

FRANK.

Jollei vain huhun houreeks synny jo,
ne kyhä paisuu.

V. DANN.

Niin no, siihen yhdyn.

FRANK.

Tää valo piinaa!

V. DANN.

Kuinka, piinaako?

FRANK.

Ei maalaa iloksensa keskell' lyhdyn.

JULIA
(hiljaa Frankille).

Mut, Aksel, en voi jäädä ensinkään,;
jos setää noin sun kohtelevan nään.
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FRANK
(hiljaa Julialle).

Pöpönsä pöpö tavata nyt taisi.

V. DANN.

Mut millä siis se autettaisi?
Kuink' olis paras ? Eikö mitenkään
valoa vähän heikennetyks saisi?
Jos vois — —

FRANK.

Vois! Miksei? Minkä tahtoo, voi,
sen tiedän. (Itsekseen.) Ensiks en mä vaikeroi.

v. DANN.

Niin, oikein, niin, sep oli miehen sana.
Se myös mull' usko: voi, kun tahtoo vaan.

FRANK
(hiljaa Julialle).

Tuo vanha kettu — keikkuis leijonana.

JULIA
(hiljaa Frankille).

Voi taivas, taukoo! Hän on tosissaan.
(Itsekseen.)

Mua poloista, kyh' olin kaunis kana.
Kuteita myöten jo nyt kankaan saan.

V. DANN.

Melassa mies, niin eessä varmin vana.
Vain sanokaa kuin tehdä, käskekää.
On käytettävänänne koko talo.
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FRANK.

Kas, ikkunoihin peitot iskekää,
niin akin vältetty on liika valo.
Sen herra vastaiseksi muistaa voi.

V. DANN.

Käy, Juha, tänne peittoja nyt hoida.

FRANK.

Ei kauan vieraus mua kammitsoi,
ne itse tahdon heti vahkoida.

V. DANN
(hiljaa Julialle).

Kas tuoli' on miehen meno, lempo soi.

FRANK.

Tuon naukumattinne kai tapaan sieltä,
mun noutajani?

v. DANN.

Vanhan Tryggin vai —?

FARNK.

Hän, isäntänsä apur' altis, kai
emännän puolle vie —

JULIA
(hiljaa Frankille).

Hyi, moista kieltä!

FRANK.

Jo tunnen herraseni tulotieltä.
(Menee.)
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Kolmas kohtaus.

V. DANN. JULIA.

V. DANN.

On kumma, tuskin arkailutta voin
kohdella tuota köyhää nuorukaista.
En elämässä nähnyt toista noin
vapaata, suoraa, uljast', avonaista.

JULIA
(itsekseen).

Jumalan kiitos. Huoletonna saan
tok' olla siis.

V. DANN.

Ei valloista ja maista
maar löytyis, luulen, monta samanlaista.
Mun voitti heti ensi katseellaan.

JULIA.

Mut käytös hieman hienompi nyt vaan
ei haitaks ois; hän siit' ei juuri voita,
kun noin on korska kohta tultuaan.

V. DANN.

Hoo, korska! Kyllä kai, kun huuliltaan
ei vala sulle sulohunajoita.
Se tietty: korska! Ken ei pokkuroi,
käy varpaankärjin, miehks suuta soita,
liverrä, liepsu, kiepsu, liehakoi,
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ei sihe teiltä armon aamu koita. -

Mut toist' on mairitella virnakoita
ja toista päästä viisaan suosioon.

JULIA
(erikseen).

Voi, viisas, kun nyt vei sun viidakkoon.
(Ääneen.)

Mut, setä!

V. DANN.

Mutta, lapsukainen!

JULIA.

Nyt teitte sentään nurjan tuomion.

v. DANN.

Kun vain ei liiankin ois osuvainen.

JULIA.

Niin, heikon osa on se ainiainen:
väkevän varjo vain hän olkohon,
epatto pieni, lelu nukkemainen
vain uhriks oikun, hian sieluton
hänt' ymmärtämään. Siinä osas, nainen!
Mut viel' on loppu pitkän pimennon.
Se muutoin nainen on, min kohtelon
hän saa, on tyhjä, turha, tuulen lainen,
jos tuulta tahdotaan, myös vastakkainen,
myös hellä, altis, vilpitön hän on.
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V. DANN.

Hei, mikä oppi!

JULIA.

Suusta hupakon!
Se, suokaa anteeks, satu meist' on vainen.

v. DANN.

Sa olet kelpo tyttö, jatka vaan.

JULIA.

Ei ihme sentään, joskin mielestänne
niin mitätön on nainen arvoltaan,
kun muistan kuinka vähän eläissänne
olette tuhut heitä tuntemaan.
Saa lempi yksin lemmen palkkanaan;
te ette lempinyt. — Mut sydäntänne
vain loukkaan, anteeks!

V DANN.

Jatka, jatka vaan,

JULIA.

Petosta kasvoi kullat kylvämänne. —

Mut taatto taivaan! Kyynel silmänänne
nyt nous. Oi, kuinka korea se on!

v. DANN.

Häh ? Päivänpaisto vaan; se nyt on hiisi,
mist' aina säätkin kaikki kiikariisi!
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JULIA.

Niin, sielustanne pisto auringon,
sen nään, min alla helmii jäätä hiukka

(Hellästi.)

Voi, setä, kuinka teillä osa niukka
elämän tosi onnest' ollut he!
Kuin peitossa sen aarre! Pitkä tie
elonne vuotten kuinka autiota!
Mmk' ilon, voiton min ne teille soi?
Niin, kuhan kiillon, kullan vallan, jota
varjeha vaiva, koota sota, —

sanotte itse, — vaan ne konsa toi
käteenne käden vienon? Puolisota
teili' ollut ei. Kaikk' ilo, tuskan ota
vain teihe yksin ylettää ne voi.

v. DANN.

No jatka, mik' on syy sun tirkistellä?

JULIA.

Ken, kysyn, teille vilpitön ja hehä
tään ilman ah' on ohut, ken?
Niin, täällä vain tää hnnunpoika nuori,
jok' äsken vasta siivet lentoon suori,
se kimpussanne kiikkuu kiusaten
ja hellyttäin taas sedän herttaisen —

v. DANN.

Äläpäs! tuulesta ei tutju vuori.
Ja entäs Trygg, sä minne jätät sen?
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JULIA.

Tuo korven honka hellä — paras! En
unohda myöskään, onhan Bingen muori,
varissut vanhus, kyrsä kohokuori
arinah' elon huolten, hommien.
Sen arvaa, minkä verran meissä astuu
naisarvo esiin kumpaisessakin. —

Mut taaspa sedän silmä kastuu,
sen vaikka vannoisin.

v. DANN.

Jos kohta, jatka, kuulen kumminkin!

JULIA.

Jo puhuin, mit' on puhumista mulla,
jos en jo enempää;
se kyh' ei tainne suurin kuuloon tulla,
mut todeksi se jää.
Kuin ennenkin taas kuulla sai sen,
mitenkä halvaks setä arvaa naisen,
ja siksi — —

v. DANN.

Siksi ripittää
sä vähän tahdoit setä-raukkaa,
kun silmät on, eik' arvoanne nää,
ei tunne teistä pitää, — pauhaa, paukkaa
vain teitä, koko maailmaa.

JULIA.

Voi, setä ei saa luulla
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V. DANN.

Ei, hän saa
sua lämpimästä suoruudestas kiittää.
Se kahta lujemmin mun sinuun liittää.
Sun silmäs, kuinka vois se nähdäkään,
kuin pieni kokemukses riittää
silmäämään ahe kovan kuoren tään,
sydämen vanhan routakovan pinnan?
Mut tiedätkös, jos juoksis puoletkaan
sun suoniis sitä tuskantulta vaan,
mi kerran täyttänyt on tämän rinnan,
sinust' ei koht' ois, laps, ei kuoriakaan,

JULIA.

Siis piili taa tuon lujuutenne linnan,
ei huoli muista vain, mut omakin?
Panitte arvalle siis elon hinnan —

arvalle lemmen —?

V. DANN.

Niin, ja kadotin.

JULIA.

Elätte sentään!

V. DANN.

Jos tää kipunainen
jääkuoressaan, tää liekki kituvainen,
mi kolmenkymmenen jo talven taa
jää tuhkiin, sitä lie.
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JULIA.

Oi, ette saa
noin puhua! Nyt nään, mist' on tuo tuli,
mi teissä yhä liekkiin leimahtaa,
miss' usein mielenne kuin vaha suli.

V. DANN.

Jos alkaa aavenäyt, käyn heti pois.

JULIA.

Mut miksi setä noin nyt salaa
tunteita, jotka povessanne palaa,
kuin ei ne silti yhtä herkät ois; —

niin loitos jotka luotaan lämmön valaa
tai täällä riemuin, kiusoin kipunoi,
jotk' eivät ketään loukkaa, ainoastaan
lämmintä samaa herättävät vastaan,
tekevät, että teistä pitää voi
niin hehästi, niin koko olennolla?

V. DANN.

No taas, on hupatusta hupakoha!
Mä mies, ei mua tyhjät haltioi,
ei tunteita saa mulla olla.

JULIA.

Useinpas setä vaan käy kyyneliin.

V. DANN,

Arvonsa tok' on muistettava, jolla
esiintyy, ryhti järkkymätön, niin,
lien ihmisvihaaja, en suotta-noha.
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JULIA.

Mut kyyneleet — mi niill' on sitten syy?

v. DANN.

Kas nyt se hampaisiinsa sai sen!
Mies, etkö kuule, mies vain synkistyy,
käy pilveen katse, — itkut, ne on naisen.

JULIA.

Mut sedän myös, jos ette suutu vaan.

V. DANN.

No tartutinpa tuossa takiaisen!
Sanopas milloin näit sä tosiaan,
ett' ohs silmistäni pisaroinut?
Sumea ehk' on katse oha voinut,
mut kyyneltä ei toki konsanaan,
keveät usmat kenties yh uivat.

JULIA.

Voi, kuinka usein kosteina ne näin,
niin kosteina, ett' oikein khhostuivat.

V. DANN.

Kuin muka silmät vaikka kuinka kuivat
ei kiiltäis, kun käy päivä niihin päin.
Ei, koitapas nyt kieltäs kesytehä
sen verran, että toinen toki saa
suuvuoron itseänsä puolustaa.
Kas, väliin vanhahakin sydämehä
on kevät, vaikkeikaan tuo kirkas, hehä,
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mut jäätä, vuotten sinne ahtamaa,
sen tieltä sentään rahtu kihoaa,
ei kyynelt', ei, vain ohut usma. Kellä
on salpa sitten, jos se kohoaa,
jos silmässäs se pyytää pysytellä?
Mut silmä pilvii silloin, sairastaa -
sen köyhä kevät on.

JULIA.

Oi, jatkakaa,
te jonka hyvyys on niin jumalainen,
mitenkä luotu olikaan se nainen,
ken näki lempenne ja hylkäs sen?

V. DANN.

Olinhan köyhä, orpo nuorukainen,
ei ollut mulla nojaa nuoruuden.
Se nousi sentään, sillä lemmen tulta
poveni leimusi, ja täysimmän
soi vastalemmen nuoruuteni kulta.

JULIA.

Kuink' ei siis omaksenne tuhut hän?

v. DANN.

Jo sanoin, rikkautta puuttui multa.

JULIA.

Ja enemmän hän, raukka, löytyvän
siis luuli kullan kylmän kuoren alta?
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V. DANN.

Ei hän, vaan se, ken hälle sääsi lain.
Me nuoret onnest' uneksimme vain.
Mut nuorten unet, vanhain valta!
Niin, kesken onnen-unten omanaan
vei uhriraukan toinen, arvollaan
ja aarteillaan jok' isän voittaa tiesi.

JULIA.

Ja te, te ?

v. DANN.

Minä?

JULIA.

Jäitte?

V. DANN.

Näin mä jäin
mies muumiona, ammoin jaana liesi!

JULIA.

Noin valehdella, setä, ei käy päin.

V. DANN

(mielenkuohussa).

Seis! Älä tuota kirottua sanaa!
Mi hornan mahti huulihes sen manaa,
mi juuri nyt sen, Julia, suuhus tuo?
Ei käy, en voi, ne juuri, sanat nuo
ne multa muutti toivon päivän yöksi,
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ne mursi onneni jo oraassaan,
ne rauhatta mua vainos ääriin maan,
eloni kaiken karille ne syöksi.

JULIA.

Karille? Taas min sanan kuulla saan!
Vai muumio, ken eloa ja tulta
noin tulvehtii?

V. DANN.

Niin luulet, lapsi kulta,
kun sanaa tuskallista vapisen.
Eloa, tulta? Näitpäs minut silloin,
kun lempi, toivo täytti sydämen!
Nyt vielä takaa vuosikymmenten —

häpeä tunnustaa, — jos kohtaa milloin
niilt' ajoin pienin muisto, kuohahtaa
viel' aalto aha talvijäykän kuoren,
kuin äsken, kun näin maalarimme nuoren.

JULIA.

Hänetkö? Selittäkää, sanokaa

V. DANN.

Näin katseen, niinkuin monta nähdä saa,
mut katseen, silmäparin, jonka moisen,
niin syvän, sielukkaan, niin erikoisen
eloni matkall' yhden näin ma vaan,
vain halla — ja nyt maalarilla toisen.
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Neljäs kohtaus.

V. DANN. JULIA. ROUVA BINGEN.

ROUVA BINGEN

(tullen kiivaasti).

Jumalan tähden, tulkaa auttamaan
mua maalaria vastaan, kun ne tuolla
nyt peuhaa, hän ja Trygg häh' apunaan;
se vanha houru on tuon rosvon puolla.

v. DANN,

Mik' on? Mut lyhyesti, pyytää saan!

ROUVA BINGEN.

Sydäntä kyhä karvasteha voipi,
ett' outo mies noin kohta tullessaan

v. DANN,

Pois uikutus, se ilkeältä soipi!
Tyynesti asiaan.

ROUVA BINGEN.

Niin, asiaan!
Tuo maalari kun ryöstäis joka peiton.

V. DANN.

Hoh, tuoko noin nyt pöyristänyt teit' on?
Hänestä päästään, kun ne annetaan.

ROUVA BINGEN.

Ei, mahdotonta, herra, ei, en anna
niit' akkunoihin kauhtumaan ma panna,
se ei käy, sit' en voi, en konsanaan.
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V. DANN
(vimmoissaan).

Äh, hiiteen, pahin risti päällä maan,
kirottu silmänkiusa, korvankopu!
Mut sitten kumma, jollei tää nyt lopu,
tät' en voi — —

JULIA
(astuu väliin sormi nostettuna).

En voi!

V. DANN
(lyöden otsaansa hämmästyksissään).

Mitä sanoinkaan?
Mä, mies! mut ensi vastust' enpä väistä.

(Menee rouva Bingenin luo ilmeisesti ponnistellen pikastustaan
vastaan.)

Niin, rouva, hyvä rouva, vähät näistä.
Levähtäkäähän, puuta painakaa.
On koko juttu aivan joutavaa.

(Hiljaa Julialle.)
Niin heikoks ethän luulle meikäläistä?

JULIA
(hiljaa v. Dannille).

Kun ei tuo väkevyys niin väkinäistä
vain, setä kulta, näyttäis olevan.

V. DANN.

Vait! Sinuunkin jo pitää suuttuman.
Mut katsos näin!

Bingenille, joka on istahtanut, mutta yrittää nousemaan(Rouva
hänen lähetessään.)
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Ei, olkaa paikoillanne
vain, rouva hyvä! Päivä peittojanne
siis turmelisi, sanoittehan niin?

ROUVA BINGEN.

En palvelijana ma hukkaan ihanne,
mun halpaan hoitooni mit' uskottiin.

v. DANN.

Mä kiitän! Kiittää huolenpidostanne
niin tässä kuten kaikessa ma saan.

(Hiljaa Julialle.)
No enkös maha?

JULIA
(hiljaa takasin).

Kyhä, sanoillanne,
mut kylmää kursailua on ue vaan.

V. DANN
(pudistaen päätään ja mennen takaisin rouva Bingenin luo, ljrhyon

äänettömyyden jälkeen tyynempänä).

Jo käymme, rouvaseni, vanhain ikään,
ja vanhuus ei juur' ole hupaisaa.

ROUVA BINGEN.

Niin, ei voi —

V. DANN
(taas kiivaasti).

Kuinka ?
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ROUVA BINGEN,

Ei voi estää mikään,
am' aika ikää kartuttaa
päivästä päivään.

v. DANN
(tyynempänä)

Sitä ei, sen tietää.
Voi muuten paljon, enemmän kuin te
ja moni muu ees aavistanette.

ROUVA BINGEN.

Se paras vaan, kun kyllin voipi sietää,

v. DANN
(itsekseen).

Siin' oiva sana. Niin se äitikin,

ROUVA BINGEN.

Jos varsinkin jää toisten varaan.

v. DANN.

Varaan ?

ROUVA BINGEN,

Kuin ma ja moni muu, ken päivän paraan
jo jätti taakseen, — muitten armoihin
jää sitten.

V. DANN
(liikutettuna).

Älkää noin! Ma tarkoitin
toist' aivan, rakas rouva. Tekö täällä
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siis armoill' eläisitte? Ei!
Tass' ohn äsken äkäisehä päällä,
mut puuskan tuon, sen hetki toi ja vei.
Unohtakaa nuo sanat kovat;
ne, Herra nähköön, tuulta myöten ovat.
Kas, ikä ikäväks se tekee se,
niin jyrkäks, äreäksi, juoniseksi.
Tok' älkää luulko, etten siltä keksi,
kuin tärkeä te täällä olette. —

Kuin talon käy, jos te sit' ette hoida?

JULIA
(hiljaa v. Dannille).

Nyt peh soi taas, niinkuin pitää soida.

v. DANN
(hiljaa Julialle)

Vait. Kiihdyin tuossa, näyttää unohdin,
kuin komentaa mies mieltään kuitenkin.

ROUVA BINGEN.

Voi, hyvä herra Dann, sit' ehkei voida
pimittää muuten —

— ?

v. DANN.

Kuinka tuumitte?

ROUVA BINGEN.

Kun pyytävät noin, pitänee kai antaa —

v. DANN.

Niin, peitotko?
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ROUVA BINGEN,

Muu täss' ei auttane.

V. DANN.

No kiitos siitä, se on oikein se.

ROUVA BINGEN.

Niin kärtyisäksi käy, kun paljon kantaa
on saanut suruja.

V. DANN.

Mut taakse päin,
ma toivon, ne jo jäi.

ROUVA BINGEN,

Niin, kiitos taivaan!
Mut kumma, mikä suuttumaan niin sai vaan
mun nuoreen maalariin, ne vaikka näin,
nuo silmät —

V. DANN.

Kuinka ?

ROUVA BINGEN,

Silmät, jonkamoiset
vain kerran, nuorna, nähdä sain ma toiset
tääll' enkelillä, armaallanne.

v. DANN.

Te
ne muistatte, ja tuskin näitte ne,
kun pois jo muutitte, ja kun te toiste

tulitte, laannut niiden jo oi' loiste?
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ROUVA BINGEN.

Ken näki ne, niit' unohda ei pois.

V. DANN.

Ja maalarin ois muka samanlaiset?

ROUVA BINGEN.

Niin, yhtä syvät, kirkkaat, kiehtovaiset,
niin samat, että pojaks luulla vois.

JULIA
(v. Dannille).

Mut jospa hänen poikansa Frank onkin?

v. DANN.

Ei, ei, se nimi häh' ei sihoin ois.

Viides kohtaus.

EDELLISET. FRANK. TRYGG (kantaen muutamia peittoja ja
avainkimppua).

FRANK.

Sai siinä puurtaa komeron jos jonkin.
Mut tuoss' on avaimet ja saalis, hei!
Kaappinne, rouva, kauniiks siehä jäivät!

ROUVA BINGEN.

Siunatkoon! Avainkimppuni ne vei.
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V. DANN
(hynryillen rouva Bingenille).

Nyt käkee teille kärsimyksen päivät.

ROUVA BINGEN,

Vaan kuinka häneen suuttuis? Ei tok', ei.
(Mennessään.)

Mut paras silkkipeitto — voi, ne räivät!

Kuudes kohtaus.

EDELLISET (paitsi rouva Bingen).

FRANK
(katsellen rouva Bingenin jälkeen).

Kah, johan ämmä sentään ihmistyy, —

mut kyllä piti äsken elämätä.

V. DANN.

Anteeksi, siihen oh vain se syy,
kun peitoistaan niin hänell' oli hätä.

FRANK.

Hätäkö? Häijy sisu sanokaa.

V. DANN.

Heikkoutta vanhain hiukan sietää saa.

FRANK.

Niin kernaasti, jos suo ne muille rauhaa
ja hiljaa kultiaan vain kukkuroi,
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eik' aina jankkaa, kersku, keisaroi,
maat, taivaat tahdo mullin-mallin jauhaa.

v. DANN.

Tuo muuten nuorten tapa olla voi.
Mies suoraan puhuu, mut ei suotta pauhaa.

JULIA
(hiljaa Frankille).

Jos suuttuu hän, tää huonon lopun saa.

FRANK
(huolimatta Juliasta, kiivaasti v. Dannille).

Mitenkä, mitä herra tarkoittaa?

V. DANN
(tulisesti).

Ma tarkoitan — (Malttaa mielensä.) Ei, ollaan ystävinä,
Te ette kysy, enkä vastaa minä.
Kätenne!

FRANK.

Tass' on, miksi kieltäisin?

V. DANN.

Pianpa pikastun.

FRANK.

Niin minäkin.

JULIA
(itsekseen).

Siis tyyntyi toki myrsky, kiitos Herran.



174

V. DANN
(hiljaa Julialle).

Tuo viel' on kelpo taiteilija kerran.
(Frankille.)

Tass', ystäväni, sota tulossa
tais oha.

FRANK.

Niin, ois tainnut kohta soida.

v. DANN.

Mun kuohuksiin saa sana loukkaava.

FRANK.

Ja mun, kun kuka alkaa mahtavoida.

JULIA
(salaa Frankille).

Mun tähtein, Aksel, maltu.

V. DANN,

Outoa
on mulle puheenne. No niin, se silleen!
Tuo puhe silmienne toista on,
sen vuoks en punnitse niin puustaviheen

FRANK.

Jos niin on laita, suomaa kohtalon
saan kiittää tämän perintöni tähden,

v. DANN

Perinnön? Isältä vai äidiltä?
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FRANK.

Mut, hyvä herra Dann, lie teistä nähden
silmäini satu samantekevä,
tiedätte sen tai ette. Sivumennen
ne perityiksi sanoin, sillä vain,
kun kuulin täällä ihmisien ennen
sanovan samaa piennä ohessain.

v. DANN.

Mä hämmästyn —

FRANK.

Työ käyntiin, niin se heittää,
(Tryggille.)

Hei, ukkoseni, ylös uretkaa,
nyt sukkelaan nuo kolme akkunaa,
tuon, tuon, tuon, saatte saaliillanne peittää;
kas niin!

TRYGG

Mut milläs saan ne pysymään?

FRANK
(viitaten pöytään päin).

Vasara, naulat tuossa, vikkelään!

TRYGG.

Ei maar voi läpi peiton lyödä naulaa.

FRANK.

Vai alatte te vastavirttä laulaa?
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TRYGG.

Ohoo!

V. DANN.

Ei voi? Hyi! Iske päälle vaan!
(Trygg kiinnittää peitot akkunoihin.)

FRANK.

Jalusta pannaan tähän akkunaan.
(Asettaa jalustan paikalleen ja kehyksen sille.)

Ja tässä näin, Jul — (Oikaisee sanansa.) neiti, täss' on teihe
tuolinne, istukaa!

v. DANN
(hiljaa Julialle).

Tuo päitset panee pikkumamseleihe.

JULIA

(itsekseen).

Ehk' ukotkin hän vielä päitsiin saa.

FRANK

(Julialle, joka on istuutunut, ottaen piirustimen ja asettuen tau-
lun ääreen).

Kas niin, nyt puolihymyin silmäelkää,
kuin syvä riemu sydämessä ois.

V. DANN.

Tääh' oloni ehk' estää työtä vois?
Sanokaa suoraan vain, sit' yhtään elkää
ujoilko!
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FRANK.

Suoraan puhuu, jok' ei pelkää!
Jos teitä huvittaa, niin jääkää vaan.

(Julialle.)
Ei tänne, neiti! Hiukan sivumpaan!

V. DANN.

Jos suotte, vielä kysyisin. Tuo puku
sopiiko se? Hän arkiasuss' on,
se ehk' on teistä liian koruton.

FRANK.

Siis loistonäytteeks aikoo neittä suku,
hoviinko ehkä ?

V. DANN.

Pankaa pila pois;
vain teidän makunne sen hälle määrää.
Minusta mieluisin hän nähdä ois
tällaisna juuri kuin hän täähä häärää —

mua, vanhaa, varten vain hän maalataan.

FRANK.

On hauskaa kuulla. Vakuuttaa ma taidan,
ett' osasitte siinä oikeaan.

V. DANN.

Pääasia on näköisyys. Se vaan,
ja palkast' ette sovi kanssa saidan.
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FRANK.

Nyt aatoksenne siirtyy miljoonaan!
Mut tietkää, hinnat määrätyt on mulla,
ja lahjoja en ota ohenkaan.

V. DANN
(itsekseen).

Tuon kanssa maar ei tuosta tuohon tulla.

JULIA
(hiljaa v. Dannille).

Voi, setä, hellittää viel' ette saa!

FRANK.

Suu suoraan, neiti, vaan, se muistakaa!
(Tryggille.)

Ja te, te työnne teitte, poistukaapas!
Ken teidän käskee täällä tollottaa?

V. DANN.

Trygg, mene! Vai viel' onko asiaa?

TRYGG,

Ei, herra.

FRANK.

Mars vaan! Vauhtiin, vanha saapas ?

(Trygg pudistaa nyrkkiään ja menee jupisten ulos.)
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Seitsemäs kohtaus.

EDELLISET (paitsi Trygg).

V. DANN.

Mun tapani on olla mutkaton,
nuor' ystävä, jos maltatte mua kuulla.
En tosin tunne, mutta saatan luulla,
teili' että köyhyys kyvyn tiellä on.

FRANK
(hymyillen).

Niin, herra, köyhä olen, lauman lainen

V. DANN.

Ja taiteen tie on orjantappurainen.

FRANK
(vilkaisten Juliaan).

Mut ruusut myös suo runsaan palkinnon

v. DANN.

Siks aattelin, kun tässä tähde vainen,
vain varjo on jo hautaan vaipuvainen
minusta enää, ennen kuolemaa
ees hiukan ystävälle jollekulle
iloa tehdä, tietä tasoittaa.
Aarteit' on enemmän kuin kyllin mulle,
saa mennä miljoona, ja vielä jää;
ja mitäs liika tuo mua hyödyttää?
Elossa vähän, vähemmän, kun kuolen.
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Kokenut kyllä olen kuulustaa,
mut sukulaist' ei mulle miltään puolen
perijäks ilmaannu, ei ainoaa,

(Osottaen Juliaa.)

jos siks en lue tuota pientä piikaa,
jok' ansaitsisi tuskin -kopeikkaa.
Hän kaikki saa, ja siin' on sentään liikaa,
Nyt huomaatte, mist' aiheen taannoinen
sai tarjous, vaikk' epäsitte sen.

FRANK.

Mut sit' en huomaa, mitä tehnyt öisin,
mill' ansaita noin suosionne voisin.

V. DANN.

Ei mitään erittäin, syy on vain tää:
minua olentonne miehyttää.

FRANK.

Ma tuskin öisin odottanut moista.
Mut jos teili' itsellänne liikaa lie,
niin autelkaa vaan jotakuta toista;
mult' uskoa sit' ette hevin vie:
ei kelpaa miehen tieksi mieron tie.

JULIA
(itsekseen).

Sen sain nyt! Ennen muuri antais mukaan,

V. DANN
(hiljaa Julialle)

Jos tuo ei taideniekka, niin ei kukaan.
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JULIA
(hiljaa v. Dannille).

Viel' yksi kerta, setä, koittakaa!

v. DANN

(hiljaa Julialle).
No vaikka vaan, mut tyhjät siitä saa.

(Frankille.)
Te taiteilijana kai toisten laiha [ —

FRANK
(keskeyttäen).

Kuoriiko neiti sipulia vai —?

V DANN.

Niin, onhan teidän halu taiteen mailla,
nuor' ystäväni, matkustella kai;
mut pitkälle ei pääse varaa vailla.

FRANK
(näyttäen piirustintaan).

Varani täss' on.

V. DANN.

Niin, niin tavallaan.
Mut raha, raha maailman on taksa.
Jo pelkkä matka, ajatelkaas vaan,
hevoset, vaunut, mitäs ei jo maksa?

Jos kahiiks ajaa käy, niin astutaan.
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V. DANN.

No hyvä! Mutta tietkääs, minkä vaivan
tuo kulku tuottais, kuinka tukalaa
noin ajan pitkään oisi taivaltaa,
kuin päälle päätteeks aika hukkuis aivan.
Ja perihe jos viimein toiskin tie;
siell' yritätte olla, tehdä työtä.
No niin, mut rautaa, teräst' ette he.
Asunto, ruoka, vaatteet rahaa vie
ja monet muut, — jos teili' ei sitä myötä,
kuin kauan voitte oha siehä noin?

FRANK.

Kas, herra, palan paastota ma voin;
se käy; vain vähän kiristetään vyötä.

JULIA
(hiljaa v. Dannille).

Taiteihja!

v. DANN
(hiljaa Julialle).

Se vain? Ei, sano: mies!

FRANK.

Levähtää neiti tahtonee kenties?

V. DANN.

Apua halpaa halveksuen jäätte
siis kieltoonne?
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FRANK.

Niin, syyni ilmoitin,

En hyvyyttänne käyttää saa, sen näätte,
jään siitä teille velkaan kuitenkin.
Nyt värit käyn! Het' olen takaisin!

(Menee.)

Kahdeksas kohtaus.

V. DANN. JULIA.

V. DANN

(katsellen piirustusta).

Sun muotos sun' on todella, sen näkee.

JULIA.

Oih, jospa tappaiskin jo harmi tää!

v. DANN.

No heipäs! Tuoli' on järvi, etkö nää?
Pääsethän täältä, käy jo, älä käkee!

JULIA.

Niin, pilkatkaa, mut pilkaks ei se jää.

v. DANN.

Mi nyt on neidin? Mistä huoli?

JULIA.

Tuo herra Frank kun teitä kohtaan on,
kuin pöyhkeydest' ois ihan miehpuoli!
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V. DANN.

Siit' ole, tyttö, tuiki huoleton.

JULIA.

Hän köyhä on, niin moni toive kuoh,
sen tiedän, häitä mustaan murheesen.
Ei sukua, ei ystävää, ei huoh
niit' etsiäkään, katsoo halvaks sen.

v. DANN.

Kuin minä siis, siit' ilo suur' on mulla

JULIA.

Mut miks ei autetuksi tulla
hän tahdo, kun nyt kerran ies
häneltä kirpois?

V. DANN.

Sen ma virkkaa voinen
kun häh' on ryhtiä, kun hän on mies.

JULIA.

Ja sitten teitä kohtaan tapa moinen

V. DANN.

No sävyisämpi oha sais kenties.

JULIA.

Mut ettehän nyt käänny keskitieltä?
Kuunnelkaa vielä sydämenne kieltä,
te, hyvä, hehä, kulta setä, oi!
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V. DANN
(tukkien korviaan).

Hohoi! Sa hourit. Mistä moinen hätä?

JULIA.

Jo tunnustan, en enää kestä tätä:
mun syyni on se, hän ei muuta voi.

V. DANN.

Sun syys? Täst' ymmähe jo täytyy tulla.
Sun syys? Mi sitten? Mitä puhutkaan?
Mi syy on hänen käytökseensä suha?

JULIA.

Voi, antakaahan, kun ma haastan; mulla
kaks oli aietta ja tuhmimpaan
ma turvasin.

V. DANN.

Yht' arvoitusta vaan.

JULIA.

Niin, tunsinhan ma ennen herra Frankin.
Hän oli varaton, mä tiesin sen,
vaikk' ylpeydessä verta rikkaammankin.
Mut maine, vastaisuuspa valoinen
hänt' innostikin sihoin taiteen tiellä.
Hän tänne saapui; murtuneella miehä
ma luulin tulleen, toiveet jättäeu.
Nyt muka ohjat kohtalon, jos ken,
ma pidin — eihäu setä keltään kiellä
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apua, ken vain suosionne sai,
ken miesnä miestä kohdata vain tohti,

Se silloin keinon mulle mieleen johti -

V. DANN.

Mi keino kallis neronhelmi kai
on taas, jos arveluni osuu kohti.

JULIA.

Ah, Trygg sai isännästään pohatan,
tirannin tehdä pahaa pahemman,
jok' aina lakia vain muille laatii,
kaikilta nöyryytt' orjallista vaatii.

V. DANN
(kummastuksissaan).

Kiroonko ihan? Mitä ihmettä
sä sillä aioit?

JULIA.

Frankin ryhtiä
vain nostaa, jos se masennut ois liian

V. DANN.

Ja nousko?

JULIA.

Vielä kysyttekin, niin,
se nousi, että saattaa säikyksiin.
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V. DANN.

Ja se vai oli juoni komediian?
Kuin somaa, sukkelaa ja nokkelaa,
noin aika, paikka, osat sovittaa!
Kas niinhän pitää tehdä pikkupiian!
Ei vielä mokomaa.
Tass' aivan on kuin päähän lyöty puuha.
Maalaapas vieraalle, ja Tryggin suulla,
noin setäs — keino tosiaan oi' uus. — -

Sun tavoissasko moinen vajavuus?
En tiedä enää, mitä pitää luulla.

JULIA.

Niin, setä, katsokaas, naiskavaluus

v. DANN.

Kas se! Jo naurankin! Ja annas kuulla,
millaiseks auttoi sitten asian
tuo kavaluutesi Mitä teitkin sihä?
Mä tuota nuorta miestä rakastan,
edistää, auttaa tahtoisin jos millä;
apua tarjoon kädeh' ystävän; —■tirannin liehakoivan luulee hän.
Mult' apua? Ei, vaikk' ois mikä eessä!
Mun pöpöks uskoo, pöpö vastaan on.
Siin' ollaan. Näytä tie nyt, taikas tee sä!
Olihan suha ohjat kohtalon,
siis ohjaa, viisas! Neuvot loppui multa,
vaikk' akkiloisin kulmalta jos kulta.
Ei käy ees, että seikan selittäis;
somaanpa valoon neiti sihoin jäis.
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JULIA.

Voi, setä, vielä kohennatte tulta,
kuin kylhn tuima ei ois ilman jo!
Aateha antakaa mun tuokio.

(Miettii hetkisen käsi silmillään.)
Se käy, mun tuuma mieless' itää,
käy varmaan, vaikka pääni pyöräll' on!
Viel' yhtä sormusta hän pitää,
min Ruotsissa jo näin. Se tarpeeton
on hälle tietysti. Jos sais sen ostaa!
Kysytte häitä taiten, hintaa sen
te voitte sitten monin verroin nostaa;
siin' onkin kivi ruhtinaallinen.

V. DANN.

No nähdään
(Kuuntelee. Askelia kuuluu portaissa.)

Vait, hän juuri tulee tänne.

Yhdeksäs kohtaus.

EDELLISET. FRANK (värirasia toisessa kädessä ja toisella sy-

säten edellään taannoista seinämaalaria).

FRANK.

Jos halu teili' on jakaa säästöjänne,
niin tässä mulla virkaveli on.
Häh' on niin poloisella saalis niukka,
ulisee urkupillit, muija siukka —

tuo hehyttäis jo vaikka kahion.
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Ne kaiket päivät siellä vinkuu ruokaa,
jos teiltä liikenee, niin hälle suokaa.

v. DANN.

Jo tosin, herra Frank, hän lahjan sai
hän läksi täältä taannoin juuri.
Mut puutteesensa pisara se kai
on vain, eik' ansio lie halla suuri.
No niin, hän lisää saa;
saa teidän tähtenne.

(Miehelle.)

Niin, maalatkaa
vain valmiiks aita, herra, sitten laittaa
te saatte laskun mielenmukaisen;
jos suuremmankin, ei se muuta haittaa,
kuin että puoleks suurennan vain sen.
Kas niin, nyt työhön, työhön joutuen,
nyt siitä saatte täyden sadon niittää.

SEINÄMAALARI.

Ah, armollinen herra, en voi, en,
se mahdotont' on, minä vaivainen
en ikinä voi teitä kyllin kiittää —

v. DANN
(raappien kiivaasti päätään).

Te kaiken en-voin voima, jo jo riittää,
te kaiken mahdottoman mahti, te — -

(Seinämaalari rientää ulos.)
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Kymmenes kohtaus,

EDELLISET (paitsi seinämaalari).

JULIA.

Tajultaan peloititte äänehänne
mies-paran taaskin. Onko oikein se?
Te kaikki kerskailette kestävänne,
ja pieni kiusa kysyy kykyänne.
En voi — sen, setä hyvä, saisitte
niin usein sanoa juur' itsestänne.

v. DANN
(suurella liikkeellä).

Sanopas, kuin tuo en-voi kuuluu tänne
Ei näe ilman silmiä,
sen tiedän, taivaalt' ei saa kuuta,
en pidättää voi ilman pilviä — -

JULIA
(keskeyttäen).

Niin, sit' ei, eikä vielä monta muuta.

v. DANN.

Mut sinä ainakin voit soittaa suuta.
Sanopa tarkalleen, mit' en ma voi!

JULIA
(hellästi, mutta hilpeästi).

Te ette katsella voi säälimättä
kenenkään hätää, huolta; ette voi
ojentamatta oha avun kättä,
miss' sydän kärsii, kalvaa tuskan koi,
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Te ette voi, jos miss' on miehen mieltä,
raivaamatt' olla esteitä sen tieltä.
Te ette alhaisesti ymmärtää
voi vihamiestä, ette ystävää.
Mielenne liikkeit' ette naamioida
te voi, ne ääni, katse ilmi saa.
Syys usein äänessänne pyytää soida,
ja vanhaan silmään kevät kihoaa.

(Kietoo kätensä v. Dannin kaulaan.)

Taas, setä kulta, kyynel kimaltaa!

V. DANN
(lykkää hänet luotaan ja pyyhkäisee kädellään äkisti kulmiaan,

Frankille, joka sillävälin on laittanut palettinsa vainuiksi).

Kas, herra Frank, tuon suu se jauhaa jaksaa,
ja tuskin toden jyvää siinä on;
niin siin' on lintu, rastas, joka raksaa;
tää mulla tääll' on ratto loputon.

FRANK
(itsekseen, ilmeisellä liikutuksella).

Trygg vietävä, ma vielä aion maksaa
sun syöttös! (Merkitsevästi Julialle.)

Neiti istuu tuokion!

V. DANN.

Täst' aluksi jo näätte, mitä sietää
mä tuolta tytön-harakalta saan:
näin mustaksi ja valkeaks se tietää
setänsä tehdä miten miel' on vaan.
Enemmän tahdotteko ehkä kuulla?
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JULIA.

Seis, setä, ei nyt enää sanaakaan!

FRANK
(Julialle).

Mut mikä värinvaihtelu! Vois luuha
nyt poskienne aivan polttavan.

V. DANN.

Te, herra Frank, kai pahaks ette panne,
timantin suuren nään ma sormessanne;
ne heikkouteni on, sen tunnustan.

FRANK.

Mi sitten?

V. DANN.

Ehkä luopuisitte siitä?
Lisätkää hintaa, jos vain hinnoin saan.

FRANK.

Se suuremp' on, kuin aavistattekaan,
ei laatikkonne kullat siihen riitä;
tää sormus sekä silmää kaksi vaan
on ainut muisto äidiltäni muha.
Suur' onkin se ja kaunis, katsokaa.

(Ojentaa kätensä lähelle v. Dannin silmiä.)

V. DANN
(hypähtäen ylös tuoliltaan)

Te ette ole Frank, te salatulla
nimellä käytte!
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FRANK.

Kuinka teille tulla
voi moinen luulo?

V. DANN

(osottaen sormusta).

Tuo sen todistaa.

FRANK.

Tää sormus?

V. DANN

Niin, se! — Merten, maiden takaa
ma, kokeneena monen kohtalon,
sen laitoin, juuri tuon, mi teillä on,
eräälle, jonk' ei aarteitani jakaa,
ei seurata mua suotu, jota vain
nuoruudenmorsiona muistaa sain.

FRANK.

Niin kummaa!

V. DANN.

Äitinne ei koskaan siehä
mua maininnut?

FRANK.

Ei; yhtä muisti vaan
hän nimetöntä, ammoin armastaan,
jok' oh kulkemassa kaukotiellä,
tää sormus jolta tervehdyksen toi. -

Vain viime huokaus nimeltänne soi.
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V. DANN.

Oi taivas, mitä mulle suotkaan vielä!
Syhini tullos, pojakseni oi!
Kaikk' omaas tääll' on. Mutta, ystäväni,
mintähden nimes muutit?

FRANK.

Mielestäni
ma liian köyhä olin kantamaan
suurt', ylpeätä sukunimeäni.

V. DANN.

Siis nytpä saat sen ottaa uudestaan,
nyt liehulipuin satamaan saat tulla.

JULIA
(pyyhkäisten kyyneleitä silmistään, sysää veitikkamaisesti v. Dannin

syrjään ja kietoo kätensä Frankin kaulaan).

Sylistä on kai osa myöskin mulla?

V. DANN
(hämmästyneenä).

Mi nyt? Pois! Hassuko tuo tyttö on?
Mi sua riivaa, sano, taidoton?
Jo totta olet aivan houriolla!

JULIA
(teeskennellyllä yksinkertaisuudella).

En koskaan osaa sedän mieliks olla,
jään aina alle tuomion.
Pahoinko taas tein? Näinhän tekin, setä!
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V. DANN.

Pois tolkku hält' on, pelkoni ei petä.
Mä hämmästyn. Suo, poikan', anteeks, suo!
On toisinaan kuin hieman hupsu tuo.

FRANK.

Ei, isä, — isäksi jos lupa teit' on
mun kutsua — jo aik' on nousta peiton
Ei Julianne näin tee vasta nyt;
jo aikaa hittomme on kestänyt,
Ruotsista pitäin, vaikk' on näyttämästä
sit' arkuus tähän saakka estänyt.

v. DANN.

Oi vallat taivaan, päiväst' olkaa tästä
te siunatut, sen että elää sain.
Iloa tuleekin nyt tulvittain.

(Sulkee molemmat syliinsä.)

JULIA.

Nyt, setä kulta, pääsin pälkähästä:
te tiranni, ma hupsu — vastakkain
valeemme kävi, velat yhteen veti.

V. DANN.

Taas hupsuilet.

JULIA
(katsoen v. Dannin silmiin).

Mut mikähän se lie
tuo kiilto tuolla? Kyynel, totta vie!
Se putoo, toinen kintereillä heti;
nyt setä nolo on, ei auta muu.
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V. DANN
(pyyhkäisten kulmiaan).

Vai kyynel? Missä näät sä siitä merkin?

JULIA.

Ei, julki juoskoot ne jo helmin herkin
Niin kaunis elonne on illansuu,
kun kasvoilla noin sydän kuvastuu,
kun talvenne taas kyyneleiksi suli,
kun silmähänne kevään tauti tuli.

V. DANN.

Vait, vesa! Karaistu ma olen mies,
voin, minkä toinenkin voi kukaties;
mut tätä ilon, onnen tulvaa kestää,
syhssä kaikki kaheimpani, estää
pieninkin riemun pisar — oi,
se mahdotont' on, lapset, sit' en voi.

Esirippu.-



SALAMIIN KUNINKAAT
VIISINÄYTÖKSINEN MURHENÄYTELMÄ



HENKILÖT:

LEIOKRITOS, Salamiin kuningas.
LEONTES, hänen poikansa.
TEKMESSA, Aiaan leski.
EURYSAKES, Aiaan ja Tekmessan poika.
RHAISTES, kuninkaan uskottu.
ADAMASTOR, 1
MFDON f kuninkaan lähettiläitä.

EUBULOS, vanha kalastaja.
HYLLOS, hänen poikansa.
TEKMESSAN SAATTOPOIKA.

Sanantuojia, sotureita, rahvasta.

Toiminnan paikka Salamis, kymmenentenä vuonna Troijan
sodan päättymisestä.



ENSIMÄINEN NAYTOS.
(Meren ranta. Vähän loitompana maja esiinpistävällä kallionie-

mekkeellä. Etäisyydessä mannermaan rannikko.)

Ensimäinen kohtaus,

EUBULOS. HYLLOS.

HYLLOS.

Oi terve, onni, riemuntuoja, terve oi!

EUBULOS.

Vait poika, ällös riemuitko niin kovaa, vait!

HYLLOS.

Ma enkö iloitsis ? Tää onnen päivä on!

EUBULOS.

Mut viisas riemun kätkee, katsoo, kuulostaa.

HYLLOS.

Kas, Rhaistes lähestyy; ken julma jumaluus
nyt juuri tänne johti rauhanrikkojan?

EUBULOS.

Sa miehen näät; käy hoitamahan purtta vaan!
Ma jään.
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Toinen kohtaus

RHAISTES. EDELLISET,

RHAISTES.

Mies, mitä tuossa pistit povehes?

EUBULOS.

Nää, Rhaistes, minkä sievän saaliin verkko soi
huomaatko sardellit, kas tuota mureenaa! —

Ei upeampi uinut aahoiss' Salamiin.
Sa ota suurimmat, kun oikeutenas am
laadusta jokaisesta tahdot parahat,
ja riennä, laita orjas niitä noutamaan!

RHAISTES.

Nopsasti tänään osuuteni tarjoat.

EUBULOS.

En tahdo, että helle sitä turmeleis.

RHAISTES.

Sa salaat toista syytä alla vaippasi.

EUBULOS.

Se tosi: nälkääni, mi kohta pakoittaa
mun kotiin, niemen kärkeen tuonne rientämään

RHAISTES

(äkisti tarttuen häntä rintoihin).

Sa syytät nälkää. Tämä onko nälkä, tää?
En käsin käyteltävän sitä nähnyt he.
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EUBULOS.

Voi, ettei voimani nyt ole ennallaan!
Heit' irti, revit vaipan rikki!

RHAISTES.

Kas, oi kas!
Zeus auta, punasimppu, karjan arvoinen!
Sen tahdot kätkeä? Nyt, ukko, ymmärrän,
sa millä hankkia voit uhriviinit nuo
ja rasvateuraat, joita poltat niemehäs
am Aiaan heimon palaamista rukoillen;
nyt huomaan, kuinka niitä niemes kasvattaa.
Mut tiedä: toinen Salamiiss' on herra nyt,
on kuningas, mi vihamiehist' ystävät
voi erottaa ja palkkans' suoda kullekin,
lie ohut uskollinen taikka uskoton.
Ei kauan kärsine hän vihamiehen, sun,
vesistä ystäväinsä aarteit' etsivän
ja kaihonkin kielellä kuin honkapuun
vain uhkeammin päivä päivält' elpyvän.
Tään lausun sulle, ettet liikaa iloitsis,
jos toisti onnistutkin paremmin kuin nyt
mun omaisuuttain petoksella peittämään.
Et rikkaana, se tiedä, kerjäläisnä vaan
isäisi saareh' olet vielä suvaittu.

EUBULOS.

Työ kieles onko täytetty kuin äsken työ
sun kättes?

RHAISTES.

On. Ma simpun otin, kuuht syyn



202

EUBULOS.

Voi kohtaloa sorrettujen! Jumalat,
kons' yhvoima, tulviva kuin talven vuo,
maan päällä padon löytää? Eikö silmänne
nää kuinka paha kerskuu, hyvä poljetaan?
Mut siitä kyllin. Vh huulten, jalompain
kuin mun, tää huuto käynyt on ja ruhtinaat
Zeus-syntyiset on turhaan samaa huoanneet.
Mut kysyn suita, joka haastaa julkeat,
ken ollut uskollinen on tai uskoton,
ken meist' on petturi? Niin, kumpi, lausuhan:
kuin viiman viemä, tuulen tuoma kaarna veen
sa vaihdat valtoja; kuin Bakhus-taimi taas
ma kasvan, kaadun kanssa saman heimopuun.
Viel' aikaa muistetaan, kun maassa matelit
edessä Telamonin, kun sa kumarsit
tään poikaa, kilpikättä, Aias-voittajaa.
Sa silloin köyhä olit, minä rikas. Mun
tuo pelto oli, jota nyt sä viljelet,
mun karjat, kaitsemasi Xuthos-vuorilla,
ja huonekin, nyt jok' on suha, oli mun.
Kuin kaikki noin on muuttunut?

RHAISTES.

Kuin ? Kysytkö
sa, jok' et väistä rautakättä kohtalon,
et voimaa jumalain, kun vaipuu valtiaat
ja uudet nousee paremmat?

EUBULOS.

Niin, kalpaansa
oi' Aias Troian maassa tuskin kaatunut,
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ja Telamonin vuodet, murheet murtaneet,
kun muistamatta heitä, heidän hyvyyttään
tai Aiaan poikaa, joka muille maille jäi,
jo ryömit orjana luo uuden kuninkaan
hält' osan saahistaan, sun maastas, saadakses
Siks asun kalliolla, sinä lehdossa.
Sa puhut aarteistani! Alla vaipan tään
oi' äsken kätes, merisuolan tunsit kai,
mi katkeraksi kastanut on rinnan tään?
Mun vanhanakin, pakkasessa, myrskyssä
on nähneet aalloih' aurinko ja tähdet yön,
vaikk' onkin työni halpa, pieni palkkani.
Sa lähteen viereh' lepäät varjoss' öljypuun,
tuoksussa tuulten palsamisten, lauhkeain,
ja seppelpäisnä seppelöidyn maljan juot.
Ken meist' on kadehdittava? Ken miekkonen?
Mut kuitenkin, niin kauan kuin ma verkohain
voin karitsan tai viinitilkan ansaita,
näät uhriliekin nousevan sa niemeltäin.
Jos pettää voimani, jos enää aahoist' en
saa saalista, niin, puuttehessa uhrin muun,
tään käden ammoin rauennehen poikki lyön
ja lasken lahjana sen lieteen jumalain
eest' Aiaan, onnen aikojeni valtiaan,
ett' ois mun suotu nähdä hänen heimonsa
ja pojanpoikans' Salamiissa herrana.
Nyt lähde ryöstöines! Ma olen vastannut.

HYLLOS.
Et lähde.

RHAISTES.

Kuin? Sa myöskö?
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HYLLOS.

Tänne simpukka!

RHAISTES,

Omasta uskallatko ottaa kädestäin
mun omaisuuteni?

HYLLOS.

Se meidän on, ei sun.

RHAISTES.

Pois tieltä!

HYLLOS.

Kyllä, kun ma saahin saanut oon.

RHAISTES.

Mies hurja, etkö pelkää ylpeydessäsi
näin käsin käydä kuninkaasi -uskottuun?
Kavahda etkö rangaistusta ankaraa,
mi on sun murskaava?

EUBULOS.

Pois, poika, paremp' on
nyt väistyä kuin uhmata.

HYLLOS,

Oi taatto, en
vuoks itseni, vuoks sinun uhmaa. Kevyt on
jo meihe kärsimys, sen taidon tunnemme.
Tuon vaimoraukan tähden kaikki uskallan,
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mi, muinoin onnen lapsi, murheehisna nyt,
sokeena suojan halvan majassamme löys.
Ei ole tottunut hän meidän ruokaamme,
ei pukuun, jota täytyy hänen kantaa nyt.
Hänt' auttaaksensa tänään antoi jumalat
tuon lahjan. Pelvostako rosvon käsihin
sen jättäisimme?

RHAISTES.

Varrohan! Hoi, kansa, hoi
Nyt katsotaan, ken täällä voittajaksi jää.

Kolmas kohtaus.
EDELLISET. KANSAA.

KANSA.

Sa kutsuit meitä, Rhaistes, poika Paonin.

RHAISTES.

En syyttä. Aikaan sopivaan te saavuitte
tuon miehen raakaa väkivaltaa estämään.

KANSA.

Ket' tarkoitat sa, poikaa, vaiko vanhusta?

RHAISTES.

Tarkoitan poikaa, jonka kouran karaissut
on orjan toimi, soutu, kunnes, vankkana
kuin aironsa, nyt konnantyöhön nousee se.

KANSA.

Sinuhun koskea hän onko rohjennut?
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RHAISTES.

On enempääkin. Näätte halla simpun tuon!
Sen väkisin hän multa vei.

KANSA.

Sun siittänyt
on liian ylpeäksi isäs ylpeä.

HYLLOS.

Se meidän on. Ma otin vaan, mik' oh mun.

RHAISTES.

Nyt kuulkaa, miehet Salamiin! Te tiedätte,
ken minä oon, ken vanhus tuo. Siit' asti kuin
Leiokritos, hän, meidän kuninkaamme, sai
tään saaren vallan, hänt' on vastustanut tuo,
mut minä puolustanut. Teukros Kyprosta,
tuon vanhan Telamonin poika, hyljätty,
kun saapui laivoin, vaati saaren valtikkaa,
luo vihollisten ukko tää vei viestejä,
mut minä kalpaan kävin eestä kuninkaan.
Siit' on nyt mulla maine, halla häpeä;
ja mulla hänen maansa, halla louhet nuo.
Ma kysyn: vääryydelläkö nyt omistan,
sen, mikä ennen hänen oli.

KANSA.

Tuomitkoot

jumalat kaikkitietäväiset sen! Niin on
kuin kerroit, tapahtunut.
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RHAISTES.

Kuulkaa vielä siis!
Ma tulen rantaan tänne. Kaukaa vanhuksen
poveensa kätkevän jo huomaan simpukkaa
mua pettääkseen, mut itse tuolla todistain
jo että katsoi hän mun omakseni sen.
Ja kelle sitten kuuluis se, jos muhe ei?
Jos mun on ranta, mun on aaltokin ja mun,
mit' aalto antaa. Täältä löytyi simppu, mun
se oli siis. Sen otin, vanhus myönsi jo
sen muhe niinkuin kohtuullista olikin.
Mut sihoin miesten väliin maitoparta tuo
käy hävyn unhottain ja multa ottaa pois,
min omakseni taattonsa jo tunnusti.
Jos moinen tapa Salamiissa vallan saa,
ett' taaton käskyt poika polkee, voima vaan
jos täällä ratkaisee, mi minkin omaa on,
on silloin meille harmaapäihe parhainta
pois maasta muuttaa taikka syvält' etsiä
lain vanha pyhyys varjomaista Hadeksen.
Nyt tuomitkaa! Te miehet vapaat Salamiin
täss' ootte pyhän järjestyksen pylvähät.

EUBULOS.

Oi miesten julkein, mistä saan ma sanat nyt,
joill' lävistäisin lailla vaskivasamain
tuon vilppis, väkivaltas kaksoishaarniskan?
Kons' oon luo maani vihollisten hiipinyt?
Oliko Teukros, poika kuninkaamme, hän,
maan vihollinen? Ystävänä, laiva yks
ja miestä muuan seurassansa saapui hän
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sen vallan valvoakseen veljenpojalleen,
min isäin saarellaan tää kerran saavuttais.
Niin tosiaan, ma silloin häntä varoitin,
ett' ei hän huoletonna astuis maallensa,
kun sa, kun hän, min kuninkaaksi kutsunet,
väijyitte palkkaparvin hänen henkeään.
Sen tietävät nää miehet niinkuin minäkin.
Äl' usko heidän ilkityötäs puoltavan
vaifolohaan! Jos pelko heit' ei hihitseis,
he vastaisivat kivillä, ei sanoilla.
He myöskin tietävät, mill' oikeudeha sun
on maani, tilukseni, miksi syöstihin
ma kahiohe, kussa kitupensaskin
vain vaivoin louhten lomauteissa versoaa.
Ja kerskua sa julkener, ett' tunnustin
omakses simpun, että vasten tahtoain
sen poika suita otti, häntä soimaten
näin kovakorvaisuuden syystä raskaasta!
Min väkivalloin multa veit, sen suita hän
taas väkivalloin otti. Työnsä hyväksyn,
vaikk' oiskin varovampi ollut tyytyä.
Tää kuule nyt ja kosta, kuinka tahdot, voit,
kun liukkaalta vain minut säästät kieleltäsi

KANSA.

Kun ihmisparkaa kohtaa kosto jumalain,
niin kyllin ei, ett' elon riemut raukeaa
ja puute astuu asuntohon rikkauden
ja terveys, kauneus ja voima kuihtuvi;
myös nöyryys katoaa, mi myrskyiss' salliman
am taitaa taipua, mi turhaan uhmaihen
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ei väkevämpää vastaan syökse sappeaan.
Niin maltitta, Eubulos, sanoin tuimin nyt
miest' ärsytit sä tätä, jonka vihaa et
ees onnen päivinäsi voinut vastustaa.
Mut, poika Paonin, tee laupeus! Se mies,
ken anteeks antaa voi, on niinkuin aurinko:
ei katso paikkaa, harkitse ei, paistaa vaan.
Suo hänen pitää se, min hetken onnetar
on hähe antanut. On suhe simpukka
vain hsä pieni rikkauteesi, hälle taas
se kaikki on. Sill' lievittää hän puutettaan
voi kuuta monta. Muista, että jumalat
ei suosi kättä omaavaa, vaan antavaa.

RHAISTES.

Se onko neuvosi?

KANSA.

Ei meihä parempaa.

RHAISTES.

Siis todeks sen nyt nään, mit' ammoin aavistin
ja äsken kuulin suusta hurjan vanhuksen,
ett' tarvis ruoskaa tuimempaa on, ennen kuin
uus kuningas tään jäykän kansan kesyks saa.
Ei luottaa hänen nöyryyteen käy liukkaasen,
mi kaikkein kasvoilla ja kaikkein suussa on;
sen takaa sentään muistot vanhat vaanivat
vain vartoin aikaa parahinta pattotyön.
Mut hyvä on, ett' teidät tulin tuntemaan
ja synkkäin sydäntenne onkalot ma näin,
sillain on vaarallisin outo vihamies.

Runeberg 111. — 14
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KANSA.

Sä väärin tuomitset. Ei neuvo vihamies
sua laupeudessa jumaloita seuraamaan.

RHAISTES.

Se onko ystävä, ken kieltää apunsa,
kun konnain ylivoima voittaa ystävän ?

KANSA.

Me pyynnön ensin sydämelles laskimme.

RHAISTES.

Sun pyyntös turha oh; näytä apus nyt!

KANSA.

Tuolt' apu mahtavampi näkyy saapuvan,
kuninkaas poika, hän, nuor' urho voitokas,
min miekka rannah' äsken Teokroon kohtasi
ja ajoi haahteen halkilyödyin kypärein.
Hän saapuu. Hähe vahtukses kanna nyt!
Hän antaa tuen voimakkaamman voi kuin me
ja intos alamaisen tiennee palkita.

Neljäs kohtaus.

EDELLISET. LEONTES.

RHAISTES.

Oi terve, jalo poika jalon kuninkaan!
Ma riemulla ja kaksin verroin iloisna
sun nään, kun nään sun täähä, luona rantani
ja siksi erittäin, kun nään sun juuri nyt.
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Niin, onnehinen olkoon tulos muhe kuin
myös suhekin. Nyt näyttää voit sa, ruhtinas,

ett' ystävihe suojaa suoda ymmärrät
ja voittaa uusia ja pitää voittamas,
mi valtiaalle juur' on taito verraton.
Ei asia, miss' oikeutta pyydän ma,
suur' ole, punasimppu vain, mut kysymys
on suuri: saako väkivalta riemuita?
Mull' oh simppu, saatu minun veestäni,
mut katso, kellä nyt se on.

LEONTES.

Kuink' uskahat,
sa nuorukainen, ottaa häitä simpukan?

HYLLOS.

En pelkäämään ma oppinut, siks uskahan.

LEONTES.

Ken rikkoo oikeutta, hän on pelkuri.

HYLLOS.

Sen tiedän, siks ei Rhaistes ketään peljätä.

LEONTES.

Pois heitä pistopuhees, vastaa selvästi,
hänenkö oh simpukka, sen otitko?

HYLLOS.

Sen otin, omaisuus se oli taattoni.

LEONTES.

Ja miten hankittu? Se virka, vanhus, sa!
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EUBULOS.

Sen sahi muhe vihdoin armo jumalten
aahoiha, orjan työssä, päivän oltuain.

LEONTES.

Siis täältä, Rhaistes, aartehensa vanhus sai?

RHAISTES.

Niin sai. Sen omin suin hän sulle tunnusti,

LEONTES.

Nyt ensi kerranko hän verkoin vettäsi
näin verotti, vai onko nähty ennenkin?

RHAISTES.

On, joka päivä, sillä ruokoranta tää
on kalarikkaampi kuin oma rantansa.

LEONTES.

Mut ihmeelhstä, että vanhus päivittäin
näin omain silmäis aha puuhaa, ponnistaa,
ahertaa orjan lailla, jos, kuin lausuit sa,
min vesiltäs hän pyydystää, sun omas on.

RHAISTES.

Ei. Vähhämme tapa, varma sopimus
on vallinnut.

LEONTES.

Ja mikä?
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RHAISTES.

Että aina mun
on joka laadusta, min saa hän, suurimmat;
muu kaikki hähe kuuluu hänen vaivastaan.

LEONTES.

Sen ehdon mukaan vaadit siis sa simpukan?

RHAISTES.

Sa katso tätä! Suurempaa ei saatu he.

LEONTES.

En muuta nää kuin yhden tuon, siis verrata
en saata sitä muihin.

RHAISTES.

Juuri siksipä
se suurin onkin, sekä suurimpana mun.

LEONTES.

Niin on, mut ainoana on se pienin myös,
ja pienimpänä vanhuksen se oma on.

RHAISTES.

Jos niin sa päättelet, se meidän jakaa suo:
ma otan osan suuremman, hän pienemmän.

LEONTES.

Niin olkoon! Sulle suurin joka laadusta
on tuleva. Mut sisältävä suuremp' on
kuin sisältyvä; niinpä suuremp' ota nyt!
Sun osas kuori on, sen sisus hänen siis.
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RHAISTES.

Sa muistatko, ken olen minä ja ken hän?

LEONTES.

Sa ystäväni, hän mun vihamieheni.

RHAISTES.

Vihaako enemmän ei paina ystävyys?

LEONTES.

Ei Diken vaa'aha, mut varmaan rinnassain

RHAISTES.

Jos ystäviäs tuomitset kuin äsken teit,
niin pelkään, että moni vihan vahtsee.

LEONTES.

Ma tarjoon oikeutta vihamiehehe,
mut miekkaa ystävähe, joka uhkailee.

RHAISTES.

Ma poistun. Toinen tääll' on, johe valitan.

LEONTES.

En estä. Jalkas vapaa on kuin kieleskin.

Viides kohtaus.

EDELLISET (paitsi Rhaistes).

KANSA.

Oi, oikein tuomitsit, sa jalo ruhtinas!
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EUBULOS.

Voi, jospa oisit oksa toisen heimopuun,
tuon vesa valtapolven jumal-syntyisen,
mi isiäin ja mua ennen hallitsi,
ett' oikein voisin iloita, kun ylväänä,
kun korkeana, suurna noin sun nään, kun nään
kuink' oikeus, lempeys, ihmisyys jo täysinä,
kuningas-avut, nuoress' asuu sielussasi
Mut vaikka toisen käteen maani valtikan
kuin sun ma toivon, silti jalomieltäsi
ihailla voin, sua kiittää siit' on riemuni.
Ah, ammoinen on muhe tunto riemun tuon

tääh' olla kiitolhnen kuolevaiselle.

LEONTES.

Eubulos, mielenlaatus entuudesta jo
ma tunnen. Tiesin, taattoani, minua
sa vihaat, yhtä varmasti kuin ystävä
sa olet Aiaan heimon järkähtämätön.
Vaan tiedä, sehaisesta vihaa vihah' en
ma kosta. Ei, ma kunnioitan kuntoas
ja anon, että Zeus, jos mulle valtikan
hän kerran suo, sois kansan sinun kaltaises.
Mut koska lupasit sa, vaikk' et rakastaa,
tok' olla kiitohinen, näytä se ja tee,
kuin neuvon, parhaaks suhe, itseheni myös:
Äl' aina soimaamahan valtaa taattoni
käy sanoin katkerin! Niin kadehdittava
kuin luulet kukaties, ei arpa valtiaan,
ja usein huohin häitä hukkuu lempeys.
On sihoin helppo vilpillisten ystäväin
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virittää vihan liekit hänen rinnassaan,
hän kunnes taipuu taakkas lisäämään, vaikk' ei
hyväksi itseheen ja muhe vähimmin.
Siis kätke tarkoin, vanhus, muistos murheiset,
ett' avioidu kanss' ei sanain katkerain
ne vielä mustempia siittäin muistoja.
Käy toimees nyt, ja myös sa, kansa, poistuos!
Jos silmäni ei pettäne, niin lähestyy
tuo vaimo sokea nyt tuolta oppaineen;
hänt' yksin tahtoisin ma täällä kohdata.

KANSA.

Pois käymme, mut et yksin kanssa sokean
sa jää, jo Rhaistes näkyy, tänne palajaa.

Kuudes kohtaus.

LEONTES. RHAISTES.

RHAISTES.

Ma tänne riensin takaisin, kun näin ma tuon
sokean, vieraan vaimon, täällä haluten
tavata häntä, sillä asuinmajaansa,
tuon vanhan kalastajan luolaa, kavahdan.
Näät käsky muha, suoma taattos korkean,
on selvittää se salaisuus, min peitossa
hän täähä kulkevi, mist' tuhut, ken hän on,
mih' asioilla tänne sai, miks asumaan
asettui valtiaamme vihamiehen luo.
Käy puhe, että arvon paljon alttiimman
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suo hälle isäntänsä huonekuntineen,
kuin minkä ulkomuoto, vaatteet vaatisi.
Siis luultavaa, ett' outo heille vaimo ei
eik' entisehe liene valtaheimohe
ja tärkeitä ett' tietoja hän antaa vois.
Sen kaiken tutkisteha sain ma työkseni.
Mut jos sa tahdot, ruhtinas, niin vaikenen,
suon sulle mielelläni työlään toimen tään.

LEONTES.

Kun kuninkaasi käskyläisnä esiin käyt,
mull' ei, vaan suha tässä sananvalta on.

Seitsemäs kohtaus.

EDELLISET. TEKMESSA sokea, mukana SAATTAJA.

TEKMESSA.

Siis lähestymme, poika, niitä paikkoja,
kuss' Aias nuorna, kuten usein kuulin, toi
Areehe aina uhriensa antimet;
kuss' usein, tuulless' etelän kun kuohupäin
löi rannan vuorta vasten aallot Salamiin,
hän myrskyss' seisoi, taistelohe hymyillen,
ja oppi kallioilta kotirantansa
myös Troian voimaa kalliona kohtaamaan.
Lähehä eikö he jo kumpu Krantorin,
sen rinteelt' eikö Amfidemon lehto näy
ja kaukaa, puiden taitse, ranta Attikan?
Oi paikat, mulle tutut, mulle armahat!
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Mi reimu teitä mainita, vaikk' en ma nää!
Kuin jumaloihe nektar, kuin ambrosia,
imanne ihmiskielen nimet rakkaat on.

SAATTAJA.

Vait, hiljaa, vait!

RHAISTES.

Ken oot, niin outo näköjäs
ja kohta koteutunut täähä kuitenkin?

TEKMESSA.

Ken hetkin, kysyjä, ma kuulen, uhkaus,
sanoistas vaikka ei, niin niiden alta soi.

RHAISTES.

Ma kysyn. Vastausta vaatii kysymys.

TEKMESSA.

Sit' en ma kiellä. Vaimon turvattoman näät.

RHAISTES.

Sen nään mä ilman huultes todistustakin.

TEKMESSA.

Sun kovuutes sai minut toisin luulemaan.

RHAISTES.

Nään kurjuutesi, tiedän ehkä myös sen syyn.

TEKMESSA.

Jos minut tunnet jo, sa miksi kysyt siis?
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RHAISTES.

Sun vastaukses mukaan menetelläksein.

TEKMESSA.

Tee niin ja onnetonta kohtaan laupias
sa ollos!

RHAISTES.

Laupeutta yksin onnettuus
ei ansaitse, sen seurass' olkoon totuus myös.

TEKMESSA.

Ma totta puhuin, huomasit jo itse sen,
jos toisin ois, en laupeuttas tarvitseis.

RHAISTES,

On toista, huomaa, sentään avomiehsyys,
kuin seikka tunnustaa, jot' ei voi salata.

TEKMESSA.

Ma olen vastannut. Mit' tahdot enempää?

RHAISTES.

Ma tahdon tarkkaa selkoa, ken oot ja ken
sa ollut oot ja mistä tänne saapunut,
miks outona sa täällä tahdot viipyä.
Kun näihin verukkeitta olet vastannut,
saat tietää myös, miks suita näitä tiedustan.

TEKMESSA.

Ma olen köyhä, yksin jäänyt vaimo vaan,
mi turvatonna tässä seisoo, vapisee,
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kun kuulee armottoman äänen kovuutta.
Se olen nyt. Ken ennen? Ihmis-onnen, oi,
oon tullut tuntemaan: kuin rannan ruokoa
sit' tuulet vinhat, vienot vuoroin häälyttää.
Vaan miksi, outo, täähä viivyn, tiedustat.
Se kuule: siksi kun on pehmeämpi maa
jalalle täähä astua kuin muuaha,
ja ilma hengittää kun hempeämpi on
ja kieh Hellaan, ihmiskielten kaunehin,
kun täällä kaunehinnaan tuntuu kaikuvan.

RHAISTES.

Ovela oot sa kysymykset kiertämään,
sokea vaikka, varovaksi oppinut;
mut tiedä, kyykin, väijyin kiemurteleva,
pakolla saadaan kesyttäjän astiaan
ja viimein joka viittausta tottelee.
Näin myös sa vihdoin näät, ett' taitos paljonkaan,
kun mua vastaan sitä käytät, auta ei.

TEKMESSA.

Oi, suo mun mennä!

RHAISTES.

Kyllä, kun teet tilin itsestäs.

TEKMESSA.

Pois minut saata, poika!

RHAISTES.

Seis, et ennen kuin
sinusta kaikki tiedän, tästä lähde sa.
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TEKMESSA.

Mit' tahdot? Ken sun valtuuttaa, ken lähettää
näin käymään tielleni? Mih' oikeudeha myös,
sa julma, vaadit multa noita tietoja?
Suh' onpi valo silmies, mut muha ei;
sa näät, ken minä olen, mut sua en mä nää.
Jos toisen tulee tutkia, ken toinen on,
et varmaan ensimäinen sihoin sinä lie.

RHAISTES.

Jos luulet niin, sun laillas syy mun piillä ei,
ma sanon kernaasti, ken olen. Eessäs on
Eurysakes, se tiedä, poika ylevä
Tekmessan ynnä Aiaan, kilpikaunon.

TEKMESSA.

Ken?

RHAISTES.

Ma,

TEKMESSA.

Sinä?

RHAISTES.

Minä.

TEKMESSA.

Voi, sun vilppikieltäsi!

RHAISTES.

Haa, tuota tulta odotin, tuo leimaus,
mi halki silmäparis harmaan sumun löi,
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sen nähdä tahdoin, sen ma näin. Nyt virka vaan,
kuin tiedät vilpiks sanani?

TEKMESSA.

Kun onneton,
min tähän musertaa sa voit, Eurysakeen
Aiaahe luona Xanthos-virran synnytti.

RHAISTES.

Sa oot se siis, miks arvasin,

TEKMESSA.

Jos arvasit
mun kuninkaasi äidiks, erehtynyt et,

RHAISTES.

No siis, mun kuninkaani äiti, täyttänyt
kun näin oot ehtoni ja ilmaissut, ken oot,
en tahdo salata, miks sua- tutkin. Vain
yht' tietää tahdoin suita: kussa, missä maass'
Eurysakes nyt tällä hetkeh' oleksii.

TEKMESSA.

Sun läheisyyttäs pelkään, kuinka loukkasi
mua julmuutesi armoton, sen äsken näit,
kun hairahtaen harmist' ilmaisin, ken oon;
mut kaikki tahdon anteeks antaa, unhottaa,
sun jalkais juureen polvilleni langeta
ja kiitohisna kätes viedä huulihein,
jos kysymyksees vastauksen tietäisit,
jos muhe virkkaisit, miss' on Eurysakes.
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RHAISTES.

Vast' ikään, poikas jättäin, tänne saavuit sa,
ja tietäis muka et, nyt missä lymyy hän!
Ei, hänpä edeltään sun tänne laittanut
on kansan mieltä lahjomaan ja vaanimaan,
kons' aika sopivin ois maalle nousta. Nyt
sa kaikki tunnusta, se suorin neuvoni.

TEKMESSA.

Hän tosiaan ois viisahasti toiminut,
jos vahnnut ois vaanijaksi sokean.

RHAISTES.

Siin' äly juuri ilmestyy. Ei sokeaa
niin mietti hän — voi kenkään vaarahiseksi
epäillä, varuih' olla. Mutta enemmän
sa, näötönnä, osaat nähdä, ymmärtää
kuin moni näkeväinenkään, sen huomaan. Siis
sa ymmärtäös myös, ett' olet tavannut
nyt mahtavampas, joka katsoo lävitses
ja voittaa pahalla, mit' ei voi hyvällä.

TEKMESSA.

Oi, milloin kurjuuteni mitta täysi lie!

RHAISTES.

Siis tunnustaa et tahdo, missä poikas on?

TEKMESSA.

Sen tietääkseni kaikki kestää tahtoisin.
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RHAISTES.

Niin tiedän keinon, vaimo, tenholhsemman
kuin kaikki lääketaidon nesteet nerokkaat
taas mieleen tiedot menneet tuomaan, nostamaan
sen muistot, kuinka syväh' uinunevatkin.
Siis tänne, käsi tänne! Sinut johdattaa
ma tahdon asuntooni sitä kokemaan.

TEKMESSA.

Oi, suuret jumalat, teilt' anon auttajaa!

LEONTES.

Työs täytit, Rhaistes, toimesi on päättynyt.

RHAISTES.

Jo toisen kerran nouset, nuori ruhtinas,
mun asiaani vastaan, nyt ei minun vain,
vaan myös sun taattos korkean.

LEONTES.

Jo täyttänyt
sa hänen käskyns' oot.

RHAISTES,

Hän antoi toimeksi
mun tutkia, ken vaimo on.

LEONTES.

Sen teit sa jo.
Ei väkivaltaa turvatonta vastaan voi,
ei voi, ei saa, ei tahdo taatto käskeä.
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RHAISTES.

Ken määrää, mitä saa, mit' ei saa valtias?

LEONTES.

Mi valtias on valtiaankin, oikeus.

RHAISTES.

Ma voitavani tein. Jos taattos käskyä
en täysin täyttänyt, syy sun on eikä mun!

LEONTES.

Työst' oikeasta am' on helppo vastata.

Kahdeksas kohtaus.

EDELLISET (paitsi Rhaistes).

TEKMESSA.

Hän menee?

LEONTES.

Meni jo.

TEKMESSA.

Sua kuinka kiittäisin,
nuor' auttajani, jalomielinen, mi tuot
niin suloisesti muistooni Eurysakeen?
Suh' äiti onko myös, jonk' ilo olla voit,
parempi-osainen kuin kurja äiti tää,
joit' ilo suurin suurimmaks sai mureheks?

Runeberg 111. — 15



226

LEONTES.

Tekmessa, suotko mulle sanan suoran sa?

TEKMESSA.

Sun enkö kaikkea ma suoraan kuulla sois?

LEONTES.

Siis virka muhe, puhu ilman pelkoa:
maili' elon vaiko kuolon on Eurysakes?

TEKMESSA.

Sa Aiaan ja Odysseun kiivaan kiistelön
aseist' Akilleen tunnet, ja kuink' uljaimman
uroista Hehaan vääryys väkivaltainen
sai vimmass' omaan miekkahansa syöksymään,
En tahdo toistaa murheitani. Silmä muu
ei kyynelt' yksin jääneen nähnyt, teltassa
vain yölle uskomaani. Yli huulteni
ei tullut valitust', ei nurkua. Ma näin
kyh' usein voitonriemun korskan ilkunnan
Odysseun silmissä ja Atreun poikien,
kun vainaan vihamiehen poikaan, puolisoon
he katseen loi. Ma vaikenin ja kärsin vain.
Ei kyllin siinä. Vihasi mua, jokaista,
ken suuren Aiaan ystävä oi' ollut vaan,
päämiehet sotajoukon; eikä viha tuo
vain vihaa ohut he, vaan pelkoakin. Ei
unohtaneet viel' urhoa näät Salamiin,
nuo joukot, hänen voittojensa näkijät;
ja salaa nurku nous, ett' oli kuninkaat
evänneet sankarilta sankar-palkinnon.
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Rannalta kerran tulin kanss' Eurysakeen,
oi' iltaruoan hetki. Joukot voitokkaat
nyt päivän taisteloista leiriin tulvi taas.
Vait ohi niitten vaelsimme. Vastahan
soi usein riemun hälinä, ja monen näin
pojassa vierelläni katseen viipyvän.
Äkisti juoksi rivist' urho harmaapää
ja huusi: Veljet, Aiaan poikaa katsokaa!
Ja kätten vankkain nostamana poikanen
samalla ilman korkeudess' istui jo,
ja tuhat riemun ääntä raikui: tänne päin!
Hän tänne, tänne hän! ja korkeaha niin
mies mieheltä hän kulki yh kypäräin,
ma kunnes vavisten taas vihdoin hänet sain.
Mut Atreun pojille se kiihdykettä soi
vain kiiruhummin tuhotuuman täyttämään,
jot' ammoin miettineet jo lievät. Tuhess' yön
näät telttaan, missä nukuin, heikäläisiä
miesjoukko tunkeutui, mi miekoin pakotti
mun oitis seuraamaan.

LEONTES.

Luo Atreun poikien?

TEKMESSA.

Ei, laivaan, joka rannan alla vartoi jo;
nousimme siihen, pitkät päivät kuljimme
ulapan aavan teitä, minne, tietty ei.
Näin joutui matkan pää, he minut maihin vei.
Mut mihe maalle! Oi, sa kuule: autioon
Foboina-saareen, joss' ei ihmisjälkeä
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näkynyt, savu noussut; villi-hedelmää
vain niukkaa tyly, pilvitörmä, pääsytön
taritsi ranta, kaukaa kammo laivurin.
Sen saimme kodoksemme.

LEONTES.

Suuret jumalat!
Nuo miehet, joiden maine maita kaiuttaa,
niin julmat, halpamielisetkö olla voi?

TEKMESSA.

Sa alun kuulit vasta, paljon jäljell' on.
Tuoli' onnettuuden maalla kauan asuimme,
ja päättyi päivät pitkät, kulki pitkät kuut.
Kuukaudet jatkui vuosiksi, ne vieri pois.
Vaan yks oi' lohtu mulla kurjan kohtalon,
viel' oh mull' Eurysakes, ma nähdä voin
viel' isän piirteet hänen kasvoissaan ja näin,
kuink' kasvoi kaunis nuorukainen lapsesta.
Ei kouluiss' oppinut hän asetaitoaan,
vaan perimänsä miehuus hälle neuvoi sen.
Päistikkaa kalliolta mereen syöksyä,
kanss' aaltoin kamppaella, nuijan väellä
musertaa villipeto, nuolin noutavin
myös taittaa ilman linnun lentonopsa tie,
siin' asekouluns' oli, ajanviettonsa.
Oi, josp' ois suotu, vaikka kaihon-raskaskin,
noin rauhaisa am' elo meille!

LEONTES.

Muutoksen
sai aikaan tahto salliman, ei teidän siis?
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TEKMESSA.

01' yhdeksän jo vuotta vierryt, joina ei
ihmistä nähty, silloin laiva ilmestyi
ja rantaan laski. Jalo ruhtinas, jos nyt
yön silmistäni siirtäis päivän salama
ja meren, maan ja taivaan näkisin mä taas,
se nähdä suloisemp' ei ois kuin laiva tuo.
Eurysakesta huusin, rantaan riensimme;
helähti korvihimme Hellaan kieli jo;
ja kaksin verroin autuaana rannalle,
jonk' alla laiva oh, laskin polveni
apua huutain itseheni, lapsehein.
Se luvattiin. Ja nuorukainen riemahtain
hypähti kannelle, mua vastaanottaakseen
sylinsä tarjosi — sill' erää survaisi
rajusti laivan rannast' irti perämies,
ja pois se hukui. Oi, näin turhaan raivoovan
Eurysakeen ah' ylivoiman, raivosin
ma itse turhaan, rukoelin, armoa
hätääni huusin jumalain ja ihmisten.
Muu katsettani koht' ei enää kiintänyt
kuin valkopurje ääreh' ilman. Sekin pois
kun oli häipynyt, ma vaivuin tainnoksiin
povelle kallion, pois kaikki unhottain.
Kauanko noin ma viivyin, hetken, päivänkö,
vai päivää monta, tiedä en. Kun vihdoinkin
mun selvis sieluni ja taju elpyi taas,
oi' kyynelihin valo silmäin sammunut,
ja huutohoni vastas vuoren kaiku vaan.
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LEONTES.

Hädästä moisesta mik' auttoi jumaluus?

TEKMESSA.

Poloisen, kylmään, nälkähän jo nääntyvän
pois auttoivat Faiakit saareen saapuneet.

LEONTES.

Mik' ihme! Hädän hetkellä he saapuivat,
vaikk' yhdeksään ei vuoteen ketään kuulunut.

TEKMESSA.

Sanoivat tiellään, Paros-salmen välillä
ja Hehesponton, kohdanneensa purjehen,
mi pyrki etelään. 01' ohi mennessään
he laivasta näin äänen kuuheet huutavan:
»Foboinaan nouskaa, jumaliin jos turvaatte!»

LEONTES.

Tuo rukoilija varmaan oi' Eurysakes.

TEKMESSA.

Se mulle oli kallis viime viestinsä.

LEONTES.

He kyllin hurskaat olivat sen täyttääkseen?

TEKMESSA.

Sen ihmisistä hurskahimmat kuuhvat.

LEONTES.

Et siitä asti ole kuullut pojastas,
et ryöstäjistään, et, mik' oh ryöstön syy?
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TEKMESSA.

En, varmaa en, mut ellei petä luuloni,
niin Menelaos isä tuon oi' ilkityön.

LEONTES.

Mi hänt' ois siihen kehottanut?

TEKMESSA.

Pelko se,
ett' autiolla meren saarella ehk' ois
kohoova vielä kosto Aiaan kolhujen.

LEONTES.

En tiedä, oikein luuletko; vaan varmaa he,
ett' ystävä ei poikaas suita vienyt pois.

TEKMESSA.

Oi poika, emos murhe, oi Eurysakes,
jos mulla lohtu ois, ett' aalloih' ulapan
nyt ruumiis ajeleis tai rannah' oudolla
sa elon tuskaa tuntematta maatuisit!
Ma saareen tähän suhe haudan hankkisin
ja äidin äänin varjos lepoon kutsuisin.
Vaan elät ehkä, vailla kaikkea, mi suo
elolle arvon, ollet orjana kenties
ja kahlehissa, vihamiestes pilkkana,
valosta päivän suljettuna, toivotat,
niin nuori ja niin toivoton jo, kuolemaa.

LEONTES.

Tekmessa, monet murhe-muistot tallettaa
olentos yö; mut tiedä, murheen suuremman
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sun kokemaas se hetki muhe tuova on,
kun rinnoihes sa suljet taas Eurysakeen.

TEKMESSA.

Voi, suakinko täytyy siis mun peljätä?

LEONTES.

Ei, vaimo, jumaloilta pelvott' anehos
sa uupumattomuudell' äidin sydämen,
sun poikas että pelastuis ja palajais;
se sinun kaunis, jalo kutsumukses on.
Jos pyyntös kuullaan, salhmuksen armo jos
suo sulle elämässä viel' Eurysakeen,
niin onnellinen ollos, surut mulle suo.
Nyt mennös! Ukkospilvi nousee mereltä
ja myrsky uhkaa.

TEKMESSA.

Poika, kotiin käykäämme!

Yhdeksäs kohtaus.

LEONTES

(yksin).

Hän menee. Säälisinkö, kadehtisinko
ma häntä? Outo kyllä kysymykseks sen,
ken kuuli, mit' on kärsinyt hän. Toki niin
ma kysyn. Murheen mitan hän jo tyhjensi;
kaikk' ampui häneen turmanuolet viinestään
jo kohtalo; hän pohjaan elon karvauden
jo pääs, ei vaipua, vain nousta voi. Ma taas ■
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No niin, miks surra ennen aikaa? Salamiiss'
ei ole viel' Eurysakes, ei tullekaan,
jos tosiaan hän Atreun pojan vallass' on.
Vapisen sentään, jähmetyn, kun aattelen
isääni häntä vastaan valtariidassa,
ja tuskaa vaalin: velvoitus vai toinenko?
Sa, pyhä, jonka alttarille uhrin toin
niin usein, Dike, nytkin altis lahjani
täll' ota rannalla, min ylväät tunturit
sun lakis lailla tuulta, merta uhmailee!
Jos horjuu, pettää, järkkyy, muuttuu kaikki muu,
on iankaikkinen, ei muutu oikeus.

TOINEN NÄYTÖS.
(Sama maisema kuin edellisessä.)

Ensimäinen kohtaus.

LEIOKRITOS. RHAISTES.

LEIOKRITOS.

Rakettu alttar', isketty jo valkea,
ja ääress' uhriteuras, kaikki valmiina,
poiss' on vain uhraaja. Sa taannoin tähänkö
Leonteen jätit ynnä oudon vaimon tuon?

RHAISTES.

Niin, jalo kuningas.
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LEIOKRITOS.

Hän on se varmaankin,
mun poikani, joit' uhrin joku jumaluus
taas saa. On outomainen jonkun aikaa jo
hän ollut, ylen hurskas, umpimietteinen.
En tiedä, mistä syystä; sen mä tiedän vaan,
ett' yli muun se mulle mureneksi käy.
Vaan nyt, miss' on hän nyt?

RHAISTES.

Hän meidät nähnyt lie.

LEIOKRITOS.

Se meit' ei estäis häntä näkemästä kai.

RHAISTES.

Hän ehkä varoi nuhteita ja hiljalleen
pois hiipi niitä välttääksensä.

LEIOKRITOS.

Ovela
sa olet, Rhaistes, pystyt kaikki arvaamaan;
yks arvoitukseks sulle, jalo luonne, jää.

RHAISTES.

Vain luulin, ett' ois tullut hänen peljätä
nyt etees tuha.

LEIOKRITOS.

Nähnyt etkö ketäkään,
keli' oli pelkoon syytä eikä peljännyt?
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RHAISTES.

Näin joskus, vaan oi' aina mieletön se mies.

LEIOKRITOS.

Nyt kyhäksi! Käy etsimään Leontesta!
Hän varmaan lähell' on. Ma täällä odotan.

RHAISTES.

Jos oikein arvaan, tuolla lehdon varjossa
ah' oleasterein ma hänet kohdannen.

Toinen kohtaus.

LEIOKRITOS

(yksin).

Sa halpa, viekas konna, onko järjehäs
niin kierot silmät, että oman itses vain
ne näkevät, kun kaikki oman kehnoutes
mitalla mittaat? Hän, Leontes, pelkäisi!
Ja ketä? Isäänsäkö? Nuorukainen tuo,
jok' avo-otsin käy kuin Helios, muut' ei,
vain omaa ankarata vaajaa tuntoaan,
hän pelkäis tekoaan, kuin raukka piiloutuis
mun saapuessani! Mont' enkö empinyt
tekoa itse, josta kavahdutti tuo
katseensa kirkas, jalo, eksyttämätön?
Vaan niin on osa valtiaan. Hän teeskehen
sit' usein sietää saa, mi suurin inhons' on,
ja tylyn muodon näyttää rakkahimmaheen.
Sit' enkö päivää nää, kun varmana mull' on
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kädessä valta Salamiin ja sihe voin,
jot' ylenkatson, virkkaa: »Viheliäinen, pois!»
Ma palkaks enkö pitkäin taistovuotten saa,
sovussa suistetun jo kansan, pyyteiltä
levossa valtaheimon, vihdoin sammuneen,
sydämen antaa hallita, ei harkinnan?
Mut ei, niin kauan kuin viel' elossa kenties
on kilpailija, valmis ensi vihjaisull'
esihin käymään, oikeuttaan vaatimaan,
saa silmä sisimpääni nähdä, viisaus,
jääkylmä järki vain jok' askelt' ohjatkoon.
Nyt huoleni se on, mut siitä, siitä vain
sees kerran koittaa riemu voi kuin aurinko
Olympon-ihanaisna alhoist' yön. Vaan kas,
Leontes saapuu.

Kolmas kohtaus.

LEIOKRITOS. LEONTES. HYLLOS.

LEONTES.

Hyhos, muhe ojenna
nyt pyhät jauhot, kunnes vettä noutanut
alt' olet Xuthos-vuoren, kussa kirkkainnaan
puronen paatta huuhtoo.

LEIOKRITOS.

Aiot, poikani,
tääll' uhrata?

LEONTES

Niin aion, isä,
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LEIOKRITOS.

Varmaankin
taas Dikelle. Hänt' yksin lakkaamatta näyt
sa palvelevan.

LEONTES.

Ei, en häntä yksinään,
mut totta on, ett' ensimäisnä mieleeni
hän astuu, taivahisten luo kun kohoo se.

LEIOKRITOS.

Heist' ensimäinen eikö kaikkivalta Zeus?

LEONTES.

On mahdiltaan, mut ihmist' on se lähin, ken
tueksi tarpeellisin joka kohtaloon.

LEIOKRITOS.

Mies nuori, synnyit kuninkaaks, se kohtalos.
On kutsus olla kerran kansain kaitsija,
väkevä, viisas uljaan laumas ylipää.
Olympon valloista ken sulle lähempi,
palveltavampi siis kuin kaukokatse Zeus,
salamansinkoaja, hän, jonk' ulottuu
maailman ääriin valtikka, jonk' istuimeen
korottaa katseen kuuliaiset jumalat?
Hän voiman antaa, viisauden suopi hän,
kuningas itse, tuntee huolet kuninkaan.
Äl' usko, ei tee oikein valtias, jos hän
lähintä oikeaa vain tarkkaa, unhottain
sen vuoksi kaiken muun. On toinen viisahan
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osviitta, sen, jok' aikoo tiensä määrähän.
Hän esteet taiten kiertää, ohi purjehtii,
ei laske laivaa pirstaleiksi kaihoon,
vain siksi että suora tie ois yli sen.
Hän keinot valikoi, kuin lääkäri, ei nää
suloa kukan, vaan sen hyödyn, hylkää pois
hunajatuoksu-yrtin, ottaa myrkkyisen.
Kas, kaikkialla, kunne katsot, hahitsee,
ei oikeus, vaan järjestys, mi ylemp' on
kuin paljas oikea. Jos yhn oisi se,
vois mullan muurahainenkin, sun polkemas,
sua syyttää nimess' oikeutensa loukatun.
Vaan niin ei tahto järjestäjän korkean.
Vähempi suurempansa tieltä väistyköön,
se kaiken laki on. Tuoss' uhri-elukka!
Se pensasta, joss' on se kiinni, raiskaa nyt,
ja kohta itse tapetaan sun tarpeekses.
Niin heikko vahvan elättää, niin verottaa
jalompi aina halvempaa ja niinpä vain
se elää, kukoistavi, voimaan korkenee.
Leontes, tällä rannah' aikaan äskeiseen
kun Teukron nuolten alta väistyi väkemme
tai kaatui, vastaan nousit, ylvään lannistit,
löit voitettuna pakoon urhon voitokkaan.
Sa, johe soi niin paljon jumalat, sa maan
ja kansan mahtajaksi, suojaks syntynyt,
perintös liukkaat, onneksi et tuhanten
musertaa muurahaisen oikeutt' uskalla.
Ei, ohos iloni, kuin muussa, siinä myös,
ett' opit kaikkeen suuresti sa katsomaan.



239

LEONTES.

Ei niin, oi taatto — koska kerran nuhteeltas
mun täytyy puolustauta rohjeta — ei niin
näköni ahdas ollut, kuin sa arvelet.
Ma pienen näin, mut suuren myös ma näin, vaikk' en
am' ehkä ihmistelmeessä, kuss' usein luo
sokean mielen oikku syrjään jumal-lait.
Ma näin, mit' itse näät, jos ilmain korkeuteen
käy katsees, maahan laskee, merta kaartelee,
tähystää päivää, seuraa tietä tyynen yön,
jos tulta tähden, vuosisadoiks syttyneen,
jos nurmen kukkaa tutkit, yöksi kuolevaa.
Ma kaikkialla järjestyksen vakaan näin,
vähässä, suuress' suuren, pyhän iki-lain.
Ratansa tunsi tähti, taivaan vahvuus ei
vajonnut ruhjoin maahan, merta vilpast' ei
maan jano niellyt, meren nälkä ahmaissut
ei maata; partaall' aallon pilviinparskuvan
menestyi, säilyi kukka, pieni nähdäkin.
Näin valtansa on säännyt Zeus, sen perustain
am' oikeutehen, oikeutehen heikonkin.
Siks ankarana, korkeana, vakaana
lähinnä taivaisista hänen rinnallaan
on Dike tytär, häntä tarkkaa Zeus. Jos on
sees Diken otsa, hymyy kaikkivalta myös
ja laupeutensa päivä paistaa yli maan;
mut jos se synkistyy, hän tempaa salaman,
lyö kansat, kaupungit, lyö huippuun, alankoon,
kuss' asuu vääryys, Diken laki unhottuu.
Mit' on, ett' ihminen päämäärät päättelee
ja vähät piittaa, mitä tiellä kohdatkoon?
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Kaikk' iäistenkö vaa'aha voi hän punnita,
tietääkö hän, kun siirtää hiekkaa pivosen,
ettei maan vieremää se juur' ois estänyt?
Olkoonpa, että jalointa hän aikoi vain
ja tunnoin puhtain, kunne pyrki, paasikin,
mut onnekseenko aina? Eikö seisonut
niin usein unelmainsa pettämänä hän
kuin lapsi, rinnett' ylös juossut riemuiten,
tavoittain taivaankaarta, jok' oi' usmaa vain?
Ja moiseen haavemäärään tietymättömään,
niin toiseen luota useinkin kuin loitolta,
inehmo tahtoo käydä tietä vääryyden,
syyn, surun kalvamana päähän päästäkseen.

LEIOKRITOS.

Sa liikaa mietiskelet.

LEONTES.

Liian kallis ei

lie totuus, jos sen mietiskellen saavuttaa.

LEIOKRITOS.

Sun kuninkaaksi, nään mä, siittää voinut oon,
mut valtiaaksi en.

LEONTES.

Niin luulen minäkin,
jos kuuluu valtiaahe kaikkeen käskeä
ja kuninkaalhst' on vain käsky jalohon.

LEIOKRITOS.

Kuningas olla vain se voi, ken halhtsee.
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LEONTES.

Jo kauan hallitsit, nyt ohos kuningas!

LEIOKRITOS.

Kuin, poika, rohkenetko mua oikaista
ja nuhtein höystää neuvojas, joit' etsi en?

LEONTES.

Oi, suo mun suoraan puhua, suo itsehes
nyt kerran ilo kuuha sanoja, joit' ei
imarrus, pelko ei, ei petos myrkytä.
Mit' etsitkään? Vain valtaa, valtaa käskijän!
Ett' tahtoasi toteltais, se määrä on,
min suureks sanot, minne pyrit, katsoen
tien jokaisen, mi siihen johtaa, oikeaks.
Mut mit' on suurta määrässäs, sun onnesko,
vai kansan? Taatto, oi sua olen katsehut:
on rauhas poissa, murherunsas päiväsi,
yös levoton. Sun otsaas, ennen seestä niin,
nyt pelon, huolen, vihan pilvet varjoaa.
Se sunko onnes, se? Ma näin sun kansasi:
jaloimmat poljetaan, kuin rikos kätketään
uskollisuus ja kunto, julkeus tunnoton
pään korskan kantaa, väkivalta, viekkaus
am' ahmii saalista ja uutta ahnehtii.
Muut' eikö kansan onni siis? Vai varrotko
ehk' aikaa parempaa, kun valloin varmennein
et avust' enää riipu osto-ystäväin?
Se konsa joutuu? Eikö sama pelko am'
eloas kalva, vaadi valtaas käyttämään
sun niinkuin nytkin? Kaikki sorra ystävät
Runeberg 111. — 16
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kuningassuvus vanhan, siihen kiintymys
pois kitke kaikki, niin sun valtas varma lie!
Sen mahdatko? Voit sutten sankeikko-tiet,
voit metsän kontioiden piilot vainuta,
vaan kuinka rakkautta, suoniss' ihmisten
mi salaa virtaa, piilee sydämiin? Sua ei
lakoonilaisen hurtan tarkka vainu voi
siin' auttaa. Vuosisadat etsi, sittenkään
et lopettaa vois turvaisesti virkkain: nyt
ei ole Aiaan heimoh' enää ystävää.

LEIOKRITOS.

Oi hulluutta!

LEONTES.

Sa varo, ettet myöhään sais
mun hulluuttani viisaudeksi huomata.

LEIOKRITOS.

Siis mitä tahdot? Tuleeko mun heittää pois
se valtikka, min hinta kallis oli niin,
ett' annoin siitä kaikki, mitä aikahan
sai voima käsivarren, väki aattehen,
ja itse elon huolettoman onnenkin?
Se heittää joukkiolle saahhiksi sen,
ken käden kuroittaa, ja hiljaa totella,
kun käskeä mä voin? Se oisko viisasta?

LEONTES.

Ei niin, ei pahaa valtikassa. Itse Zeus
omansa kantaa, suurin jumaloist' on siks.
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Ei hian kahis hinta vaivat, valvonnat,
keli' osa kaunis olla kansain turva on
ja maiden riemu. Vain mi eessä jumalain
ja ihmisten on oikein, liiaa kallist' ois
Zeus-isän ikivaltikkaankin vaihettaa.
Siis pidä valtikkas, jos niin sen pitää voit,
pyhyyttä ettet polje Diken käskyjen;
jos et, kuin myrkky-kyytä sitä karttaos;
kuin sauhu saakoon mennä valta, korkeus,
kun pelastuu, mi kuninkuutt' on kahiimpaa:
elämän puhtaan arvo, sielu viaton!

LEIOKRITOS.

Sen helppo, jok' ei suurempia suunnitse,
vähintä muiden oikeutt' on tarkata.
Niin katselija ulkopuolia kiistämön
voi karttaa kaikkea, mi toista häiritsee.
Vaan se, ken suurta aikoo, nelivaljakoin
ken kilpaan lennähtää ja voiton seppeleen
tavoittaa tahtoo, tietää toisen lain. Ei saa
hän arastaa, jos naarmun ruoskan sivallus
lyö kilpaveikon kasvoihin, jos vaununsa,
tulisin vauhdein tullen käänteen tungokseen,
musertaa toiset taikka mullin mallin lyö.
Vaan moista, tiedän, turhaan sulle muistutan
sill' lukitumpi, kuin jos meren uumeniin
ma puhuisin, on mieles, muuta aatost' ei
omaksu, kuin min kasvatti sun oma pääs.
Mut yhtä vaadin, yks sun tulee ymmärtää,
ettet mun käskyihini sotke omias
etk' aio toista hahitusta, toista ma.
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LEONTES.

Oi taatto, kuinka katkera sun osas on,
jos muakin sun täytyy peljätä!

LEIOKRITOS,

Jos noin
sa aattelet, siis säästä multa murhe tuo!
Leontes, kohta päättyy, toivon, tila tää,
mi meidät erottaa.

LEONTES.

Kaikk' konsa muuttuu siis?

LEIOKRITOS.

Kun Aiaan heimost' enää meih' ei pelkoa.

Neljäs kohtaus.

EDELLISET. RHAISTES.

RHAISTES.

Sun käskyskö, oi kuningas, se työ?

LEIOKRITOS.
Mi työ?

Mi tapahtuu?

RHAISTES.

Mua kuule! Turhaan hakenut
Leontesta kun halki lehdon olin, käyn
tähyämään ma vielä Xuthos-vuorelle.
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Lyö tänne laakson pohjaan myrskyn raivoista
vain joku puuskapää, mut ylhääll' esteetön
se on, puut kaataa, puskee rannan kaihoon
rajusti valko-aahot etelästä päin.
Luon katseen meren aavalle ja haahta kaks
sotivan nään kanss' aaltoin; toinen, tuttu, tuo

sun airuesi Spartasta, ja satamaan
kuningaslinnas alle tuuli auttaa'sen.
Mut toinen, outo, idän päältä tullen, tien
Pelopsin niemeen pitävi. Jo välttäneeks
saa särkät Kreitonin ja pyrkii vieritse
Galastor-riutan; silloin repaleiksi vie
vihuri purjeen, ja nyt laiva puoleton
kuin kaarna kaihoihin heittyy, musertuu.
Samassa nään, kun, parvi muita mukanaan,
tuo poika kalastajan uppiniskaisen
ehättää rantaan. Venehistä hiekalta
kahdeksi-teljon valitsevat, alkavat
vesihe työntää. Sihoin saavun kieltäen
sun nimessäsi heiltä avun-aikehet.
Muut tottelevat nurkuen, mut Hyhos, hän
kehottaa, uhkaa, rukoilee, ja vihnein, kun
ei kuuha toist', ei toista, ottaa vimmoissaan
hän ruuhen, minut kumoon lyö, kun estäisin,
ja yksin lähtee.

LEONTES.

Julkea, sa uskahat
tuon ilkityösi kuninkaahes ilmoittaa.

LEIOKRITOS.

En moiti Rhaistesta. Hän täytti käskyni.
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LEONTES.

Oi taatto, sanas toista, sit' en tajunnut.

LEIOKRITOS.

En salh nousta vieraan tuntemattoman
tään saaren maahe. Mereltä, niin tietäjä
mua varoitti, saa kerran mulle turmio.
Jumalten koston lyömä jos ken outo siis
ajautuis rantaamme, ei kenkään kajota
saa heidän tuomioonsa, se on käskyni.
Jos tahtoo leppyneenä joku jumaluus
vihalta muiden auttaa hädän-alaista,
hän ihmis-avuttakin kyhä pelastuu.
Niin mietin.

LEONTES.

Suuri Dike, ähös suuttuko,
ett' uhrihekkis pyhän nyt mä sammutan!
Näin missä vierasystävyys, miss' ihmisyys,
sun ensi käskys, julkeasti tallataan,
siell' itse maa jo saastaa, ilma ruttoa
ja herjaa joka uhri, sulle tuotu, on.

LEIOKRITOS.

Sa menet?

LEONTES.

Menen

LEIOKRITOS.

Minne?
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LEONTES.

Kussa tarvitsee
mua jalous ja hätä.

Viides kohtaus.

LEIOKRITOS. RHAISTES.

LEIOKRITOS.

Rhaistes, silmistäs
äl' laske häntä; tarkat on ne huomaamaan,
jos vaara uhkais. Varo kuitenkin, ettet
ajattomasti ärsytä. Ei jännittää
saa jousta liiaksi. Mun onhan viimeisin
takeeni hänen rakkautensa. Katsot vain,
et muuta; mulle toimi jää, jos tarpeen ois.
Käy, tänne käske airuet.

RHAISTES.

Jää huoleti
ja taitohoni luota!

(Menee).

Kuudes kohtaus.

LEIOKRITOS
(yksin).

Kaikkivalta Zeus!
Tää tahdon ynnä täytymisen taistelo,
tää korvenkolkko, jäinen, riemurikkoinen,
tää orjantappurainen elo, jättävä
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vain hirmu-okaat varteensa, kun kuolettaa
jo silmuun kukan hehkun, lehden vihreyden,
vilumpi talven viimaa, välttämättömyys:
tää elämä niin autio, niin iloton,
niin ylistetty ja niin tyhjä ylistää,
tää onko olla kuninkaana? Arvoas
miks ennen tuntenut en, patsas korkea
tuhalla vainaan onneni, oi kuninkuus?
Mut onni, mit' on onni? Totta onko se
sen vertaa, että poltettaissa tuhka jäis?
Haa, olemattomint' on onni, unelman
unelma vain, ei muuta, unelma, ett' on
tavannut sen, mit' ihanaista uneksui;
välähdys päivää aamun väikkypilvehen,
joh" leikkii tuulet. Pois se lennähti —no niin!
Kuningas olen.

Seitsemäs kohtaus.

LEIOKRITOS. SANANSAATTAJA.

SANANSAATTAJA.

Kuningas!

LEIOKRITOS.

Se sentään soi!
Miks saavut, virka?

SANANSAATTAJA.

Kuningas, sun airues,
palanneet juuri, edeltään mun laittoivat.
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Tääll' odottaa jos heitä tahdot, tulossa
jo tänne ovat, kohta luokses joutuvat;
jos heitä kohdatakses määräät paikan muun,
sun käskys riennän heihe viemään.

LEIOKRITOS.
Mies, sa näit

siis heidät?

SANANSAATTAJA.

Keitä puhuttelin, kuningas,

LEIOKRITOS.
He mitä sanoivat?

SANANSAATTAJA.

Vain minkä kerroin jo.

LEIOKRITOS.

Näit heidät. Virka, huomaatko, kun ihmisen
sa näät, häh' ilo vaiko murhe mieless' on?

SANANSAATTAJA.

Yön murhe, päivän ilo kantaa kasvoillaan.

LEIOKRITOS.
Mik' oh heillä?

SANANSAATTAJA.
Päivä.

LEIOKRITOS.
Iloviestejä

siis tuovat. Vastaa, että täällä odotan.



250

Vaan sun, mi sun on ilos, koska päivän nään
ma sunkin avo-kasvoihas? Kai äskettäin
sun joku toivos täyttyi?

SANANSAATTAJA.

Armo-jumalat
am' antaa, mitä toivon.

LEIOKRITOS.

Mahtavampi siis
sa liet kuin ma, sun kuninkaas. Mik' ammattis?

SANANSAATTAJA.

Ma kaitsen vuohias.

LEIOKRITOS.

Ja mitkä toivehes
on nuo, joit' aina kuulee armo-jumalat?

SANANSAATTAJA.

Ne ovat: lähdevesi, karjan antimet
ja päivän paahtaessa varjo lehdonpuun.

LEIOKRITOS.

Niin vähästäkö loistaa päivä kasvoihas?

SANANSAATTAJA.

Ken kaipaa enempää, hän kaipaa kaikkea.

LEIOKRITOS.

Nyt mennös, varo kokemasta konsanaan
tuon sanas totuutta.
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Kahdeksas kohtaus.

LEIOKRITOS

(yksin).

Siis tullut hetki on,
mi kohtaloni ilmaisee; sen kolmesti
ma tervetuheeks sanon, vaikka turmani
se tuokoon. Sillä varmuus, kolkoinkaan, ei vois
niin sisintäni raadella, niin järkyttää
mun voimaani kuin epätiedon tuska tää,
tää vaappuminen toivon, pelon vaiheiha.
Mi siitä, jos mult' evätäänkin kuninkuus?
Ma alamainen olin, vielä olla voin.
Ei, epäröintä pois! Mun täytyy hallita
vuoks itseni, Leonteen vuoksi enimmän.
Hänehe kerran kiistämätön valtikka
perinnöks suoda, kuinka kiehtoo määrä tuo!
Hän rikoksitta on sen kantava, hän on
vain vallan riemut tunteva, ei huolia.
Niin, hänen eestään, hänen vastais-loistokseen
ma kamppailen, ma kuorman kannan; kantakoon
hän palkan sitten. Vaan jo saapuu airuet.

Yhdeksäs kohtaus.

LEIOKRITOS. ADAMASTOR. MEDON.

LEIOKRITOS.

Sua, Adamastor, tervehdin ja sua myös,
oi Likhaan poika, Medon! Mik' on viestinne,
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hyväkö, huonoko? Nyt muhe kertokaa
totuuden jälkeen matkanne, ei säähstä
vähentäin pahaa eikä hyvää suurentain
halusta ilahduttaa mua.

ADAMASTOR.

Kylliksi
iloa totuus pelkkä sulle, kuningas,
on suova, sitä kaunistella suotta ois.

LEIOKRITOS.

Sanoistas ilon-enteisistä kiitos, vaan
jo ilmoittaos onni, mi ne vahvistaa!

ADAMASTOR.

Kuink' asiahas vuoroin myötä-, vastasäin
meriset aavat mentiin, meitä koskee vain.
Se kylhn, meidät tässä näet. Spartasta
ma saavun luota Menelaos kuninkaan,
tää Medon Delphosta. " Näin eri tahoille
menimme käskystäs ja viimein yhdyimme
taas laivalla, mi vartoi. Kuullos ensiksi
Atriidin veljestervehdys! Hän tunnustaa
sun valtas Salamiissa, suostuu mielellään
sun tarjoomaasi liittohon. 01' iloista
hält' itseltään nuo sanat kuulla, samaten
kuin nähdä hänet, ruhtinas ja soturi,
häväistyn Hehaan kauas kuulu kostaja.

LEIOKRITOS.

Laill' isäin aulihisti vastaan ottiko
hän sun?
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ADAMASTOR.

Näin yhdyimme: koht' esihuoneesta
salihin minut saatettiin, kuss' istui hän,
kanss' ystäväinsä, jälkeen kaukoretkien,
omassa pöydäss' atrioi taas huoleti.
Huomattuansa minut heti istuimen
asettaa käski rinnaheen, miss' aimosti
mua ruoka ynnä tumma viini ravitsi.
Noin sammukkeen kun nälkään, janohon jo sain,
hän vasta kääntyi kysymähän: mistä, ken
on vieras, missä aikehessa saapunut?
Kun virkoin nimeni ja että Salamis
oi' isänmaani, sielt' ett' ohn saapunut,
pimeni kasvot ruhtinaan kuin pyhä yö
ja silmäst' iski salama. Ma vapisin,
vaan silti täytin toimeni. Sun airues,
tään saaren uuden valtiaan, ett' olin, sen
ma ilmoitin; ett' yhden vihan yhdistää
tulisi teitä vasten Aiaan heimoa;
ett' ystävyyttä tarjosit ja pyysit sa.
Taas silloin seestyi muotonsa ja kulmiltaan
lens uhkan musta varjo pois, ja mulle soi
hän suopeasti vastauksen kuulemas.

LEIOKRITOS.

Hän synkistyi kun Salamiista saapunees
sa kerroit; elääkö ken vielä pelkonaan?

ADAMASTOR.

Oi, lisää kuule, kuningas. Kun leppyi näin
hän lempeäksi taas, ma kääntein varovin
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puheemme vein Eurysakeesen. Kertoen
vain keveästi pelkos, että vaara vois
uhata valtaas, kilpailijan mainitsin
ja kysyin suoraan, oisko mitä kuningas
hänestä kuullut. Silloin, salamielinen
hymyily suulF, Atriidi kukkuraiseksi
kaas maljan. Katso, virkkoi, yhtä turvassa
pojalta karsaan vihamieheni kuin juon
tään maljan, juokoon omansa sun kuninkaas.
Mont' epävarmaa he, on varmaa se, ettei
suvusta Aiaan enää kellään pelkoa.

LEIOKRITOS.

Sen lausui Menelaos, Spartan kuningas?

ADAMASTOR.

Sa kuulit, mitä hänen suustaan kuulin ma.

LEIOKRITOS.

Oi sanat, tuulinopsat, pian lausutut,
mi tenho teillä sielustani temmata
pois murhcpilvet pimeät! Vaan kuulukoon
myös julki viesti jumalan, mit' ennustaa
papitar korkea mun kohtalokseni;
sill' ihmissana am' on ihmissana vaan,
ja toista kättään hyväilyhyn kohottaa
voi sallimus ja toista kuolon-iskuhun.

ADAMASTOR.

Niin sattuu. Vaan täh' erää sallimusta en
noin kaksimieliseksi pelkää syyttävän
ma jumal-lauseen. Medon, sun on vuoros nyt!
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LEIOKRITOS.

Ma kuuntelen.

MEDON.

Min tielläni ma tiedoks sain,
kaikk' kerron kohdallensa, tieten, ettei voi
paremmin käydä toivees toteen, kuningas.
Ma saavuin Delphoon, astuin pyhän luolan luo
Parnasson alle. Temphn kynnyksellä näin
naispapin, salattuihin katsojattaren.
01' lempeä hän, unelmiinsa vaipunut,
kas' alla lumi-otsan kutrikaarteisen.
Mut kunnioittain jalkojensa juurehen
kun lahjas laskin, asiani ilmi toin,
jo muuttui impi korkea. Hän kohta nous.
Sokeat, heikot kuolevaiset, huusi, miks
elonne teitä tutkitte, kun kuitenkin
iloineen, huolineen niin lyhyet ne on?

LEIOKRITOS.

Vihassa oliko vai turman-enteinen?

MEDON.

Vain kuuhos! Lähteelle Kastalianpa nyt
hän läksi, palas sieltä puhdistettuna,
kaikk' yltään huuhtoneena menneet, nykyiset.
Pyhästä laakerista lehden poimi, söi
jumalan hengen saadakseen ja istuutui
lopuksi luolan suulle, kolmijalalleen.
Koht' alkoi manalaisen höyryn voimasta
hän vavahdella, huulet värjyi, joka hius
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heristyi pystyyn, vimmoin pöyristyttävin
tuo pyhä hurma pyöri hänen silmissään,
kuin mykäst' ois maan sisimmästä vastaisuus,
sen kaikki riemut, hirmut, hyveet, rikokset
valohon nousseet, papittaren tenhonneet.
Hän vihdoin lausui vavisten: Sun kuninkaas
minulta kohtalonsa arpaa kuulustaa;
näe, opi, tiedä, tunne, kuule, päätä siis:
Ei ennen vaaraa valtiaaha Salamiin,
kuin taaton kalpa kaatanut Leonteen lie!

LEIOKRITOS.

Näin kuuluivatko sanat Delphon jumalan?

MEDON.

Papittarensa suust' on sanat kuulemas.

LEIOKRITOS,

Siis oikein, Adamastor, sanoit onnekkaaks
sa matkanne, ja ilo mulle palkita
on teidät lahjoin kuninkaallisin. Vaan nyt
mull' yks on ensin velvoitus. Tään saaren luo
tuhoutui äsken laiva; apu tarpeen on,
pelastaa täytyy, mikä voidaan pelastaa.
Siis rantaan Xuthos-vuoren alle rientäkää,
mun nimessäni kaikin venhein auttamaan
te pankaa kansa pyytäin, käskein, pakottain!
Jos korjatuksi onnettuuden uhri ken
merestä saadaan, niin vaikk' elo sammuneen
jo näyttäis, toivoss' olkaa, tehkää kaikkenne,
ett' eloon virkoaisi, virvoittuisi taas.

(He menevät.)
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Kymmenes kohtaus.

LEIOKRITOS

(yksin).

Tass' onness', yli rohkeimman toiveeni
mi käy, mik' ensi tehtäväni ois, ellei
sydämin hartain ylistää teit', iäiset,
te, joitten neuvoss' ihmisvaiheet säätyt on!
Oi helppo ehto! Turvass' olla saan, kun ei
mun kalpaani Leontes kaadu vain. Mun? Hän?
Leontes poikani? Saan halhta, jos en
siit' elämää pois ota, jolle elon soin.
Mi suuremp' onni, suotuisammin ostettu!
Jos hälle turman vaatinut ois turva mun,
ois säätty: hänet surmaa taikka itsehes
tuot tuhon, öisin onnen, vallan, valtikan,
elonkin uhrannut ma hänen elostaan.
Ja nyt, nyt suodaan mun ne kaikki omistaa,
se ehto vain on, että häntä säästän mä.
Kenenkä vuoksi vaivat nää mä kestin siis,
tään kaiken taiston, valtikasta taistellun?
Vain hänen, niin, vain hänen! Haades haamukseen
jo kohta kutsuu mun, sen ikä ilmoittaa.
Vaan hän on nuori, häness' elän uudestaan
ja hallitsen ma, hänen kauttaan kulkeva
on työni, kunniani polviin kaukaisiin.
Ja häntä vastaan nousis miekka tää? Kun hän
vain eloon jää, ei ole kuolo loppu mun,
mun ilman hänt' on eloni jo kuolemaa.
Mult' ottakaa myös siitä kiitos, että saan
Runeberg 111. — 17
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nyt kuningas ma olla, en vain hallita,
saan sisimpäni ääntä noutaa nyt. Vaan kas,
tuoli' lähestyy hän, kalastaja. Keksi mun
ja väistyy. Haa, niin ennen ohut on, mut ei
saa enää olla niin. Hoi, vanhus, tänne käy!
Eubulos, tule, kutsuu kuninkaas.

Yhdestoista kohtaus.

LEIOKRITOS. EUBULOS.

EUBULOS.

Mik' Oli

sun tahtos?

LEIOKRITOS.

Virka, rannaltako tiesi käy,
kuss' aallon saaliiks äsken outo laiva jäi?

EUBULOS.

Niin käy.

LEIOKRITOS.

Ja mik' on sulia sieltä sanoma ?

EUBULOS.

Sanoma, jok' ei suhe liene suloinen.

LEIOKRITOS.

Siis kaikki hukkuiko, siis auttaa voitu ei?
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EUBULOS.

Ei paljoa, mut enemmän kuin toivoit sa.

LEIOKRITOS.

Mit' on siis pelastettu?

EUBULOS.

Nuorukainen vain,
jonk' aahoista löys poikani ja maihin toi.

LEIOKRITOS.

Ken, mistä maasta olevansa sanoo hän?

EUBULOS.

On suunsa suljettu ja silmät samaten,
vain heikko elon oire enää jäljell' on.

LEIOKRITOS.

Ja kaiken, kaiken muun on meri niellyt siis?

EUBULOS.

Vain joku pirstale viel' aallon harjall' ui.

LEIOKRITOS.

Oi kova kohtalo, miks ennen tiennyt en,
min tiedän nyt? Mut hyvä, että yksikään
pelastui. Ken nyt hoitaa häntä? Palaamaan
koetetaanko häneen elon kipunaa?

EUBULOS.

Leontes saapui, hänet otti hoivaansa.
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LEIOKRITOS.

Ei huolta siis; on hyvä hähä hoitaja.

EUBULOS.

Kuningas, yhtä suita kysyisin mä nyt,
jos salht.

LEIOKRITOS.

Kysy, sit' en epää.

EUBULOS.

Sano siis,
kosk' ihmisyyttä sanasi ja katsantos
nyt kertoo, viekkain valehinko hikkui vain
tuo ihmisistä julkein, Rhaistes, äsken, kun
sun nimessäsi kaiken avun kielsi hän?

LEIOKfcITOS.

Ma vastaan: kaikki muuttaa voipi tuokio;
mit' ennen olin, nyt mun tarvis olla ei.

EUBULOS.

Mit' aavistan?

LEIOKRITOS.

Sen myös sa, vanhus, tuta saat,
Se aik' on mennyt, rannan karille kun jäit
sa puutteen, pilkan, vainon, sorron varahan,
siell' asuit, meren kuohu-aalloill' ahersit,
kajavan lailla noutain niukan ravintos.
Se aik' on ollut, mennyt, vanhus, enää ei
sit' ole, tule ei; niin kaikki muuttuu.
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EUBULOS.

Voi!

LEIOKRITOS.

Nyt maasi entiset taas takaisin sa saat,
saat omin juhdin kyntää oman vainios
ja oman viljas korjata.

EUBULOS.

Voi, kuningas!

LEIOKRITOS.

Sa vihaat Rhaistesta ja pelkäät, että hän
taas julkeasti riistää, mitä jälleen sait;
sa ohos huoleti, mun turviini nyt jäät,
ja häntä mahtavamp' on toki kuninkaas.

EUBULOS.

Voi, mitkä mustan murheen pilvet nousevat!

LEIOKRITOS.

Ma tiedän, enemmän kuin oma kohtalos
sua suojattisi huolettaa. Sa peljännet,
kuink' on Tekmessan käyvä; heitä huolesi!
Hän minusta on saapa, minkä kadotti.
Jos Aias kaatui, jos Eurysakesta hän
murehtii, myös ma olen kuningas ja voin
ja tahdon uupumatta häntä hoivata,
osaansa heventää.
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EUBULOS.

Ma heidät, airues,
vilahtamalta näin, kun äsken tulivat
sun luotasi. Oi toivoni, jää hyvästi!

LEIOKRITOS.

On puhees houkkaa, vanhus, en sua ymmärrä,
Sa vaivut vahtuksiin, huudat voi ja voi,
kun ilo-uutisia sulle ilmoitan.
Sua turmiollako ma uhkaan, sano? Ei
lie pahaa köyhyys pitkä vaihtaa rikkauteen,
jaloista ssrron päästä suojaan kuninkaan,
ja nähdä rakkaittensa riemu, kukoistus.
Vai luuletko, ett' ylväät lupaukseni
petosta peittää vain, ett' ilkkuisin ma näin
turvattomuuttas valhe-lumehiha. Ei,
Zeun kautt', en heikon nöyryytyksest' etsimään
iloa syntynyt. Jos ennen tylyltä
ma tunnuin, pakost' öhn niin, en halusta.
Mua ymmärtäös vain!

EUBULOS.

Jo liiaks ymmärsin.
Se juur', ett' oli totta puhees tarkoitus,
on murheeni, voi-huudot suusta pusertaa,
se näyttää, ettet enää pelkää, kuningas.

LEIOKRITOS.

Sit' etkö muhe sois, ett' turvass' olla voin?
Rakastat peittää mieles umpi-ongelmiin.
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EUBULOS.

Siis kuule kysymys, mi sulle avaa ne:
kaikk' onko mennyt, kuollutko Eurysakes?

LEIOKRITOS.

Hän kuohut on, siis vaihda toivos valkamaa,
sill' Aiaan poikahan sen turhaan asetat.

EUBULOS.

Oi työtä katalaa! noit' eikö muserra
jumalten kosto, murhaajia kaiken sen,
min jaloint' isieni maa on kantanut?
Mitäänkö ei, mi ohjaa sokot kohtalot?
Ma elän, elän, vaikk' on kuollut Telamon,
ja kuollut Aias, kaatunut Eurysakes.
Viel' loistaa päivä mulle, matoselle maan,
ja heidät kätkee yö! Haa, äsken lupasit
mun auttaa onneen, tee se, vedä miekkas, lyö
syvälle tähän sydämeen. Se ainoa
on armotyösi, josta kiitokseni saat.
Ma eläisinkö, jäisin valtaas näkemään
ja kuulemaan Atriidin voiton kunniaa,
kun rakkaus ei hetkiäni sulosta,
ei konsaan koston riemua suo vastaisuus.
Ei, jalkoihisi iske vereni! Jos vois
se Nesson myrkkynä sun päälles parskua
ja sinut polttaa!

LEIOKRITOS.

Vanhus, olet katkera;
vaan katkeraa on murhe itse, katkeraks
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se saa. Mua syystä vaiko syyttä vihaat, sen
Zeus tuomitkoon. Nyt anteeksanto vain on mun,

Sill' öisin onneheni liian arvoton,
johen ma tuntis, ett' on parhain lahja sen
nyt saada oha suvaitseva, lempeä.
Mua vihaat sa, no niin! Ei viha ikuista
lie enemmän kuin tunturilla talven jää:
se sulaa pois, kun hyvyys kevätlauhkea
sit' uupumatta päiväkaudet hautelee.
Niinp' aika vielä saa, kun näät, ett' ansaitse
ei Aiaan heimo yksin rakkauttas, ei
sit' yksin omista. Nyt, siksi, vapaasti
mua jaana kohtaa, ma sua päivänlämpönä.

(Eubulos poistuu.)

Kahdestoista kohtaus.

LEIOKRITOS

(yksin).

Hän menee, vastaust' ei edes suo; vaan en
voi vihastua. Kons', oi jumalat, ma lien,
lie heimoni noin lemmitty? Josp' yksikään
ois saaressani mieli viljan viihtyä
noin jalon; oi, tään sydämeni tahtoisin
ma sirusina sinne kylvää, kastella
ne verehäni. Lempi! Kiintymys! No niin,
ma teidät löydän myös, ma tahdon, kestään ei
mull' enää pelkoa, ma olen kuningas.
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KOLMAS NÄYTÖS.
(Aukea ranta. Taampana merellä luotoja ja kallioita. Rannalla
venheitä ja laivanpirstaleita. Hiekalla, lähellä käyrää, tuuheaa

pinjapuuta, haaksirikkoinen elottomana.)

Ensimäinen kohtaus.

LEONTES. HYLLOS.

HYLLOS.

Pois käskit kansan käymään, meidät jättämään.

LEONTES.

Mit' auttaa katseet kylmät, uutta-urkkivat?

HYLLOS.

Mun käskit jäämään, pieni myös on apu mun.

LEONTES.

Sa tahdot auttaa, sa, sen äsken näytti työs.

HYLLOS.

Niin muutkin tehneet ois, jos ois he tohtineet.

LEONTES.

Sään rajuudelta, meren raivonnaltako?

HYLLOS.

Ei, taattos vihalta, mi meitä uhkasi.
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LEONTES.

Syvälle näyttää nuorukaisess' uinuneen
kipuna elon, ehei aaltoon sammunut.
Käy, pinjan varjoon tänne sammalvuode tee,
levätä missä saa hän, kunnes kukaties
jumala joku hänet horrost' elvyttää.
Me turhaan koetamme.

HYLLOS.

Suoraan, ruhtinas,
puhua tahdon sulle, vaikka karttavan
näyt kaikkea, mi isääs koskee. Tiedä siis:
vihattu on Leiokritos; tääll' ihmistä
sit' ei, ken sydämestään hyvää hälle sois,
vaikk' on ken pelon orja, omanvoiton ken.
Ei nosta rakkaus kuninkaihin entisiin
vihaamme häntä vastaan, sillä vanhat vain
viel' Aiaan, Telamonin muistavat. Ei, me,
me nuoret, vihaamme vain hänen tekojaan,
tylyä, julmaa, väärää vallankäyttöään.
Sa sitä vihaat myös, sun täytyy vihata.
Mut lausu sana vain, ja sua seuraamme,
jos kunne johdat, ollos kuninkaamme sa!
Sua rakastamme, suosimme, sun sydämes
nyt tunnemme. Sun joka toimes ollut on
todiste jalon mielen meille. Valtikkaan
sa tartu, tahra poista, Hellaan silmissä
min kantaa maas: ett' tääll' ei oikeus vallitse,
vaan väkivalta, ihmishädält' estetään
tääll' ihmis-apu, pyhin velka. Turvamme
on sinuun.
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LEONTES.

Nuorukainen, onhan isäsi
Euhulos, vanha kalastaja, jonka vuoks
sa äsken yhvaltaa vastaan taistelit?

HYLLOS.

Miks sitä kysyt, ruhtinas? Mun pojaksi
Eubulos-kalastajan ammoin tiennet kai.

LEONTES.

Myös mull' on isä, mullakin, Leiokritos.

HYLLOS.

Itsemme pojiks synnyinmaan me katsomme,
me nuoret; niinpä myös sun tehdä tulisi.
Ei ole korkeampaa meillä käskijää
kuin Salamis; jos suurna nyt sen ääni soi
muserra hirmuvaltias, maan sortaja!
meist' yksikään ei tehtäväänsä epäröi.
Mut sinä johtajamme ollos!

LEONTES.

Rohkea!
Mua etkö ymmärrä, vai etkö varteen sa
varoitust' ota malttavaista, koska noin
kapinahuutos uudistaa viel' uskallat?
Siis tiedä, jos viel' ääntää tohdit sinnepäin,
on käsi tää, tää kaksoiskalpa iskevä
pääs halki saakka juureen kieles julkean.
Tää kyllin onko, joko nyt mua ymmärrät?
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HYLLOS,

Sa mieles selvään lausuit, ja ma tottelen,
pelosta en, vaan halustani, ruhtinas.

LEONTES.

Ma luulen, kättään hikahutti hukkunut

HYLLOS.

En huomannut, oi' aatokseni toisaalla.

LEONTES.

Tääll' eikö kokeneempaa ole hoitajaa
kuin me? Ehk' yrttein voima, taito harjaunut
täss' auttaa vois.

HYLLOS.

Suo tänne kutsua mun tuo
sokea vaimo; näötönnä enemmän
hän näkee, tietää, ymmärtää kuin näkevät.

LEONTES.

Käy, nouda hänet!

HYLLOS.

Ruhtinas, hän oppaineen
kyh' löytää tänne tien. Jos saapuu hän, niin pois
voin minä jäädä.

LEONTES.

Mitä? Isä tänne käy.
Näenkö unta, tuoko mies Leiokritos,
niin muuttunut, niin tyyni, kirkas muotonsa
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kuin äsken synkkä, kolkko? Jumalat, mik' on
sen ihmeen saanut aikahan? Nuo airuet,
palanneet tuskin tieltään, viestin toivatko,
mi hänet muutti noin ? Heilt' äsken kummastuin
sain hänen tervehdyksens', auttaa, pelastaa,
min vielä voi. Kaht' enemmän nyt kummastun,
kun hänet itsensä ma tuollaisena nään.

Toinen kohtaus.

LEIOKRITOS. LEONTES.

LEIOKRITOS.

Oi terve, poikani, Leontes! Kuinka käy
sun jalo avuntuoja-työsi?

LEONTES.

Tässä näät
sa ainoan, ken pelastui; mut meren vaan,
ei kuolon vallasta.

LEIOKRITOS.

Hän syvään nukkuvi,
sen nään, ja tuskaist' on, ett' avun aikanaan
syyt esti, tuskaisinta muitten takia,
jotk' aalto vei. 01' ehkä heimolaisia,
sukua Hellaan he. Tuo mies on orja vain,
sen puku osottaa, vain raaka barbari,
kai saahs taikka ostos rannoilt' oudon maan.
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LEONTES.

Pukunsa, pedon ennemmin kuin ihmisen,
sun tukee luuloas; mut katso kasvoja!
Oi isä, tokko Hellas kuvaa konsanaan
loi kauniimpaa kuin kalvas nuorukainen tää?

LEIOKRITOS.

Haa!

LEONTES.

Näätkö otsan kaaren ylvään, korkean?

LEIOKRITOS.

Mi näky!

LEONTES.

Kuinka monta sammui salamaa
tuon silmän kanssa!

LEIOKRITOS.

Kumma leikki sattuman!

LEONTES.

Ja huulet nuo, täynn' uhmaa kuolemassakin
ja toki hennot niin! Helleeni hänkin on,
ei voi muu oha, vaikk' on varmaan vainonnut
hänt' onni vaihein ankarin.

LEIOKRITOS.

Laps' olit sa,
kun Troiaan läksi joukkomme. Sa muistatko
viel' Aiaan, kilpi-urhon?
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LEONTES.

Silmissäni on
kuin öinen näky laivat, urho-joukkomme,
jot' ilon, murheen huudot saattoi satamaan.
Mut häntä, sankaria, kansan päätä, en
ma muista.

LEIOKRITOS.

Nuorukaista tuota katso siis!
Semmoinen oh Aias, voitti vuoden, kaks
iässä ehkä, eroa myös ilmaisi
kukoistus posken, raikas voima nuoruuden;
vaan muutoin sama muoto, hahmo, olento,
niin että hämmästyin nyt nään sun svojattis.

LEONTES.

Voi meitä, isä, kolmin kerroin voi, jos nyt
toi rannallemme sallimus Eurysakeen!

LEIOKRITOS.

En nää, min turmion hän meille tuoda vois,
jos nukkuis kuoheena kuin nuorukainen tuo.

LEONTES.

Hän näyttää kuohehelta, vaan hän elää, hän
on elpyvä, jos vain saa hoidon tottuneen.

LEIOKRITOS.

Tääll' onko ketään, jolta hän sen saada vois?
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LEONTES.

Sokea vaimo, kalastajan vieras tuo,
on toivoni, ma hänet tänne kutsutin.

LEIOKRITOS.

Mut jos hän Aiaan pojan henkiin herättäis?

LEONTES.

Se Aiaan pojan onni, meidän tuho ois.

LEIOKRITOS.

Pois huoli, auta vierasta, mmk' auttaa voit!
Ken lieneekin, ei ole hän Eurysakes,
sill' Aiaan poika nukkuu unta syvempää,
kuin minkä ihmistaito enää elvyttäis.

LEONTES.

Oi riemun viesti! Oikein tajunnutko hen
sun sanas, taatto?

LEIOKRITOS.

Mennyt synkkä aika on,
kun varovaisuus, pelon tytär, vangikseen
poveeni salpasi jok' aikeen jalon. Nyt
saan olla kuningas, saan työni soinnuttaa
tasalle tahdon. Kauhun haamut valtaani
ei piiritä, on kuollut vahankiistäjä.

LEONTES.

Ja kuinka, missä? Ken toi iloviestin tuon?
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LEIOKRITOS.

Sen Spartan kuninkaalta Menelaolta
mun airueni toivat. Missä kuollut on
Eurysakes ja kuinka, en mä tiedä, en
halua tietääkään; on kyllin viesti tuo
taholta taatult', ett' on varmaan kuollut hän.

LEONTES.

Oi ylhät jumalat, siis loppui huoleni!
Se murhe, joka nuoruuteni pilveen loi,
mult' elon riemun katkeroitti, poiss' on nyt.
Kuink' ihanaksi vastaisuus nyt valkenee,
min lankaa muhe lupaa pitkält' osatar!

LEIOKRITOS.

Kaht' isompi nyt valtikast' on iloni,
kun sellaiselle perinnöks sen jättää saan,
jok' ymmärtää sen arvon, kun ma riemus nään,
min jo sen toivo suo. Sun liian kylmäksi,
tunteettomaksi jätti ennen jaloimmat
elämän lahjat: maine, mahti, valtius.
Nyt olen onnellinen, täyttyi toiveeni,
mun onneni kun myös sa tunnet, lailla mun,
ja jakaa tahdot sen.

LEONTES.

Siis olet kuningas
sa nyt, eik' oikeutta kellään suurempaa
kuin sulia Salamiisen?
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LEIOKRITOS.

Teukros yksin on
elossa vielä vanhaa valtaheimoa,
mut vailla ystäviä, meille vaaraton.

LEONTES.

Ja jos hän joukot sais ja saapuis — saapukoon!
Voi miekkaa miekoin kohdata, ja miekka vain
on Teukron oikeus. Jo varhain Telarnon,
isänsä, hänet hylkäs, synnyinkodista
vihassa hääti, Salamiista karkoitti.
Aseihin vedota hän voi, ei oikeuteen.
Ken häntä pelkäis?

LEIOKRITOS.

Oikeusko valtikkaan
siis teki suhe peljätyks Eurysakeen?

LEONTES.

01' oikeus se sotavoimain vahvuinen.

LEIOKRITOS.

Niin, jos se tunnustettu ois, mut muutoin ei.

LEONTES.

Mit' evätympi, sitä hirmuisempi ois
se mulle ollut.

LEIOKRITOS.

Poika, puhut leikkiä!
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LEONTES.

En, isä. Kaiken kansan tunnustamana
jos tullut Aiaan poika ois, sa jättänyt
hänelle oisit vallan, turhan puolustaa.
Mut jos vain pyhän oikeutensa voimall' ois
hän yksin, ystävittä, tullut, vaatinut
isänsä valtikkaa, oi silloin

LEIOKRITOS,

Silloin ois
tää miekka välillämme riidan ratkaissut,

LEONTES.

Sit', isä, pelkäsin, sa lausuit syyn: sen ois
välillä meidän ensin tullut tuomita.

LEIOKRITOS.

Sa Aiaan poikaa tahdoit puoltaa hengelläs?

LEONTES.

Ja miekall' oikeuttaan; velvoitustani
totellut öisin.

LEIOKRITOS.

Mieletön, se käskikö:
käy miekoin isääs vastaan eestä vierahan ?

LEONTES.

Mua kuule, kuule, mik' on kauhistuttanut
mua aina, vastaisuuttani kun aattehn,
mahdollisuuden maahan katsoin avaraan,
miks olen ollut synkkä, umpimielinen.
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Se valvoiss' aatos oli, nukkuiss' uni mun,
kun joskus huolten hälventäjä, lepo yön,
minutkin helmahansa sulki säälien,
ett' Aiaan poika perimänsä oikeuden
sun ottamaasi vastaan vois tääll' asettaa.
Ma silloin välillänne öisin seisonut,
mun valtiaani tässä, tuossa taattoni,
valintaan vaatien.

LEIOKRITOS.

Haa, vaali pulmakas!

LEONTES.

Jos niin sen nimennet; tok' ei niin pulmakas
kuin raskas, rintaa raateleva. Tehty näät
mun oli päätökseni.

LEIOKRITOS.

Se mun kuulla suo!

LEONTES.

Sua auttamaan vain rakkaus kutsui; ylempi
mun laki käski auttaa kuningastani.
Jos turvakseen hän vaatinut ois käden tään,
se vastaan noussut ois mua, ois sua, kaikkia.

LEIOKRITOS.

Kuin kirjaviisas, haaveksija olet sa;
todellisuuden, luonnon tyhjiin ongelmiis
unohdat. Suutunko vai nauran? Vaan hyv' on,
kun sääti sallimus, ett' enää tekoihin
ei hourees houkuta; se unhoon jääköhön!
Nyt alkanut on toinen aika.
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Kolmas kohtaus.

EDELLISET. SANANTUOJA.

SANANTUOJA.

Kuningas,
hyv' että kohtaan sun, sua kauan turhaan hain.

LEIOKRITOS.

Miss' aikeessa?

SANANTUOJA.

Sun kiirein kutsuakseni
takaisin asuntoosi.

LEIOKRITOS.

Kiirein, sanot sa;
mi vaatii kiirettä?

SANANTUOJA.

Sun oma onnes.

LEIOKRITOS.

Mun?
Se vakaa on.

SANANTUOJA.

Sun linnas luo on, valtias,
kokounut kansajoukko. Hetki hetkeltä
se kasvaa. Huhu käy, ett' Aiaan suku ois
Eurysakeesen sammunut. Siit' enemmän
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nyt tietää vaativat, kuss' on hän kaatunut
ja kenen kautta. Vihamielin vastakkain
kaks seisoo siellä ryhmää: Rhaistes toisessa
ylinnä huutaa, toisess' ääni' ei kenenkään
erikseen jonkon kiljunasta eroita.
Mut sua kaikki huutaa, sua kutsutaan;
suit' toiset vaatii suojaa, toiset selkoa,
siis riennä! Kiviä jo viskellään, kenties
jo kohta miekat kohoo.

LEONTES.

Isä, tänne jää!
Ma käyn, tää miekka kohta mielet taltuttaa,
kapinalauman kuuliaiseks saattaa taas.

LEIOKRITOS.

Ei, jää, mä käyn, mun tulee oma kansani
asettaa. Miekkas levätköön. Se hiljaisuus,
min miekka luo, voi pettää, on kuin vaiheilla
Zeun vaajan: mykkyys eellä myrsky-jylinän.

LEONTES.

Siis millä keinoin aiot heidät asettaa,
nuo valapatot?

LEIOKRITOS.

Heitä muhe huoleks se!

LEONTES.

Yhdessä menkäämme!
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LEIOKRITOS.

Ei, yksin menen nyt.
Ma sinut tunnen, vihaan kuohahtaa sa voit.
On varmin rauhan rakentaja laupius.

LEONTES.

Eroitus kumma! Suhteet, joita tahtoisin
ma säästää, poljet sa ja katsot suvaiten
rikoksiin, jotka rankaisisin ma. Mik' on
sokea lauma suita tilin vaatimaan
pojasta Aiaan? Kyhiks se: hän kuollut on,
ja sinä kuningas.

LEIOKRITOS.

Siks olla lempeä
ma voin. Jää hyvästi!

LEONTES.

Käyt yksin. Enkö saa
apunas olla, taatto, rahvaan vimmassa
jos ois se tarpeen?

LEIOKRITOS.

Viel' ei veres pisaraa
mun miekallani, siis ei huolta, hyvästi!

(Menee).
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Neljäs kohtaus.

LEONTES. HAAKSIRIKKOINEN (havahtuen).

HAAKSIRIKKOINEN.

Seis, varro, seis!

LEONTES.

Hän herää. Hehaan kielellä
hän huus.

HAAKSIRIKKOINEN.

Sa hurja, malta hetki!

LEONTES.

Unelma
kai hälle kangastaa.

HAA KSIRIKKOINEN.

Mies, kuule, kalliosi'
äl' irti päästä!

LEONTES.

Noin hän toverille kai
hädässä huutaa.

HAAKSIRIKKOINEN.

Äiti, äiti, äiti, oi!

LEONTES.

Hän kutsuu äitiään; siis liekö vaarassa
myös emo, vaiko hyvästinsä vain hän huus?



281

Mi sointu hänen suussaan tuolla sanalla!
Oi, hän on nuori; vieroittunut huuhltaan
ei vielä nimi armain.

HAAKSIRIKKOINEN.

Sun ma pelastan,
ei huolta! Kuole, kurja, kuole, petturi!
Voi!

LEONTES.

Hirmuinen on taisto halla sielussaan,
vaikk' käsi hervas vihan käskyä ei tee.
Ma puhuttelen häntä. Ohi vaara on,
vain lepää, nuorukainen!

HAAKSIRIKKOINEN.

Jumalat!
Tuoli' yksin kalliolla huutaa turvaton
oi, armoa!

LEONTES,

Ken huutaa, ken on turvaton?

HAAKSIRIKKOINEN.

Nyt, Haades, aukee, vaivu, maa, ett' enää ei
Zeun liekille jää ketään peljätettävää,
kun tällä hetkell' ei se iske.

LEONTES.

Nuori mies,
luo silmäs auki, huomaa erhetyksesi!
Mi kauhun näky mielessäsi herättää
tuon tuskan vimman?
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HAAKSIRIKKOINEN.

Minut murskaa, kosk' et suo
minulle voimia mun kaikki murskata.
Voi, äiti, äiti, en sua saata pelastaa.

LEONTES.

On kauhea tuo tuska varmaan, hukkuvan
hän näkee kaheimpansa eikä auttaa voi.

HAAKSIRIKKOINEN.

Sa, kuningas, niin kuolevaisten kiittämä
ja kuitenkin niin rietas, eikö konsanaan
sua kosto lyö?

LEONTES.

Ma kauhistun; Zeun valtaako
noin sanoin hurjin, maltittomin herjaa hän?

HAAKSIRIKKOINEN.

Saat nimen kansain ylipää, sua tottelee
sokeina laumat, luihut kuin sa itsekin.
Sun tähtes, kurja, Hellaan veri vuoti siis!

LEONTES.

Ket' aattelee, ket' ihmistä tai jumalaa
vihansa liekki tähtää?

HAAKSIRIKKOINEN.

Konnat, päästäkää!
En orjankahleen kantajaksi syntynyt,
ma, poika kuninkaan.
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LEONTES.

Hält' aaltoon sammunut

on, nään mä, järjen soihtu, hengen kipuna
vain häälyy.

HAAKSIRIKKOINEN.

Vait, kas purje, vait, se lähestyy,
sit' ohjaa suuntaa, kunne hänet jätettiin.
Kautt' ilmain soi nyt, ääni, voimall' ukkosen:
Foboinaan nouskaa, jumaliin jos turvaatte!

LEONTES.

Nuo sanat? Äsken sokea ne kertoi myös.
Kenenkä suusta, nuorukainen, sait sa ne?
Sun tartun olkahas, oi herää, selko suo!
Ken olet?

HAAKSIRIKKOINEN.

Haa, sa olet yksin, pettääkö
mun näköni? Kuss', orja, ovat kumppalis?
Sun vain ma nään.

LEONTES.

Niin oikein näät sä, pety et,

HAAKSIRIKKOINEN

(nousten ylös).

Siis kuole!

LEONTES,

Sunko kauttas? Houru, senkö suot
pelastajahes hengestäsi kiitoksen?
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HAAKSIRIKKOINEN.

Voi, jäntereet te viekkaat, käsi petturi,
miss' on nyt voimanne?

LEONTES.

Sua, kiittämätöntä,
ma rankaisisin, johen luulis jumalain
sokaisseen järkes, vimmannehen käytökses.

HAAKSIRIKKOINEN.

Oletko muita siis, et noita konnia?
Näköni seestyy, muiston soihtu syttyy taas.
Ma enkö meren kuohuiss' äsken kamppaihut?
Miss' ovat muut, joill' oh sama kohtalo?
En näe ketään.

LEONTES.

Aallon kuilu armoton
on kaikki niellyt.

HAAKSIRIKKOINEN.

Kaikki, kaikki sanot sa?

LEONTES.

Mull' iloisempaa sulle vastausta ei.

HAAKSIRIKKOINEN.

Ei ketään jäänyt, ketään? Vielä toista tuo
ihana sana: kaikki.
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LEONTES.

Sydämetön mies!
Näyt iloitsevan kumppalies turmasta.

HAAKSIRIKKOINEN.

Zeus, sulle sydämeni harras yhstys!
Nyt armas taas on nähdä valo auringon
ja eloll', äsken vihatulla, arvoa
ees hetken, kunnes olen kyllin nauttinut
siit' että pitkä vaivani nyt koston sai.

LEONTES.

Hämärä, outo, uhkaava am' enemmän
salaisuus kohtalos on muhe. Selko suo,
ken olet?

HAAKSIRIKKOINEN.

Muukalainen, haaksirikkoinen,
ken suita kysyy pyhäh' oikeudellaan,
mi ranta hälle pelastuksen soi.

LEONTES.

Sen maan
on nimi kauas soinut, kunne saavuit nyt.
Sa seisot rantamalla kuulun Salamiin.

HAAKSIRIKKOINEN.

Maa, kallis maa!

LEONTES.

Hän kasvoillensa lankeaa,
maan multaan huulet valjut painaa suudelmiin
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hän hellempiin kuin armahaheen sulho suo,
ja kun hän päänsä nostaa, näen poskillaan
am' uudet kyynelvirrat vierivän. Mit' on
mun aatteleminen?

HAAKSIRIKKOINEN.

Maa, isieni maa!
mun kotimaani, Telamonin, Aiaan maa,
Sun näänkö silmin nyt, sua huulin kosketan?

LEONTES.

Äin' oudompaa on puhe tuo!

HAAKSIRIKKOINEN.

Sa määränpää
mun pitkän kaihoni, sa ranta, jonne tie
oi' aina toivon purjeen, koto onneni
sa ainoa, oi saari, jonka nimen jo
kanss' äidin, taaton nimen oppi lausumaan
mun kieleni! Sun vihdoin saavutin. Sun nään,
sun kosken pyhää maatas, sylin aukaisen,
mi sun nyt ottaa omaksensa; sillä mun
sa olet, enää kenkään meit' ei eroita.

LEONTES.

Oi, järkikö vai vimma hähe sanat suo?

HAAKSIRIKKOINEN.

Laps olet tämän maan sa, nuorukainen, myös,
siis polvistu ja taivahisten armoa
ylistä, mi sun tänne toi, sun valitsi
pelastajaksi hengen tään, sun tervehtää
soi ensimäisnä kuningastas maahansa.
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LEONTES.

Mahdollisuus siis äärens' onko siirtänyt
ja vienyt vallan mahdottuudelt', että voi
nyt tapahtua, mitä ennen voinut ei?
Vaill' onko Haades valtikkaansa, varjot sen
valoonko nousta, ruumihinsa ottaa taas
ja kuoltuaan kanss' eläväin viel' elää saa?

HAAKSIRIKKOINEN.

Sannani etkö tajunnut, kun synkkänä
noin vaivut aatoksiin, et pienint' ilmaise
iloa, vaikka kuninkaassa jälleen sait?

LEONTES

(itsekseen).

Hän Aiaan näköinen on, virkkoi isäni.
Ja omat sanansa, kun houre-unessaan
hän näki kalliolle jäävän äitinsä
avutta hyljättynä, vihan-vimmansa,
tuo huuto laivalle, kaikk' yhtyy kanssa sen
mit' äsken vaiheistaan Tekmessa ilmaisi.
Vaan mahdotonta! Kuollut on Eurysakes,
eik' anna surma saalistaan. Josp' arvelut
nukuttais miekka nopsa, julki rankaisis
tuon pettäjän, ken valtiaaksi väittäytyy.

(Ääneen.)
Kuningas tämän maan siis sanot olevas;
mik' on sun nimes?

HAAKSIRIKKOINEN.

Vieras taikka orja vain
liet tässä maassa, koska kysymättä et
nimeä tiedä, mikä Aiaan pojall' on.
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LEONTES.

Se olevassa millä tahdot vahvistaa?

HAAKSIRIKKOINEN.

Todistus kasvoihani on. Ei unhoita
Zeus painaa valtaleimaansa sen otsalle,
ken syntyi valtiaaks.

LEONTES.

Ei otsan todistus
am' auta; auttaisko, niin tällä hetkellä
kuninkaan pojaksi myös minut tuntisit.

HAAKSIRIKKOINEN.

Tääll' olet, niinkuin luulin, vieras siis. Ja jos
sa totta puhut, jos niin jalo suonissas
on veri, silloin terve kumpaisehekin!
Voi nuori kotka, kallioitten kasvatti,
tajuta kaltaisensa uljaan lentotien.
Niin tuntekaamme toisemme, sa auttamaan
mua käy, sua ma. Niin olkoon, kohta toimeen siis!
Mult' ihmiset ja aallot puvun ryöstivät,
ja aseetonna seison maani rannalla.
Niin ei mua Salamis saa nähdä. Riennä siis
kuningaslinnaan, Aiaan entis-asuntoon,
ja käske sen, ken hoitaa linnaa aarteineen,
lähettää mulle asepuku, ylvähin
isäni muinoin kantamista valita.
Myös tulkoon orjattaria mua huuhtomaan
ja öljyin voitamaan, ett' elpyis, voiman sais
jäsenet, meren suolan kangistamat, taas.
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Käy sitten kansankokoukseen kanssani
ja katso, sanoissako vain vai todessa
tääll' olen kuningas ja Aiaan poika ma.
Uroita silloin katso harmaita, jotk' on
isäni kerran nähneet. Ellei kirkastu
mua nähdessään kaikk' katseet, ilon kyyneleet
ei virtaa, silloin väärin mulle ilmoitti
isäni nimen äitini, mua kiivillään
vain ilkkuin kantoi muinoin joukot Salamiin.

LEONTES.

Kaikk', kaikki yhtyy, sitoo varmuudeksi sen,
mitä ma vapisen ja mit' en kuitenkaan
kumota voi. Vaan vielä koe viimeinen,
pois ennenkuin ma heitän kaiken toivoni!
Sokea vaimo tulee.

HAAKSIRIKKOINEN.

Jos sa punnitset
mun pyyntöäni, täyttäisitkö sen vai et,
liet työstäs palkan saamaan tottunut, ja siis
kuninkaan pojaks itses väärin nimitit.

LEONTES.

Odota, malta vielä hetki vain; kaikk' on
tuleva selväksi, kun puhunut on tuo
sokea vaimo, jonka tänne kutsutin.

HAAKSIRIKKOINEN.

Mi näköisyys, mik' ihme, näky ilkkuva!
Pois käännän katseheni, tänne piiloitun
taa pinjan taajan havuston ja silmäni
Runeberg 111. — 10
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hänt' estän näkemästä, ettei kuva tuo,
jonk' etäältä hän näyttää, särkyis, hälveneis,
kun lähemmäs hän käy. Oi, äiti, nähnenkö
sun itses elon ilmouT enää, niinkuin näin
mä nyt sun haamus?

Viides kohtaus.

EDELLISET. TEKMESSA ynnä SAATTAJA.

SAATTAJA.

Tänne käännä askelces.
oi kuningatar, täss' on paikka.

TEKMESSA.

Kuuleeko

Leontes, jos ma tästä häntä tervehdin?

LEONTES.

Hän eessäs on.

TEKMESSA.

Siis terve, nuori ruhtinas!
Miss' avuntarvitsija on?

LEONTES.

Kuink' alttiina,
jalona saavut, itse tuskan saalis sa,
suruja muitten hoivaamaan! Miss' opitkaan
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syvimmän elon taidon, oman kärsintäs
kivuille muitten lääkkeheksi muuttamaan,
kuin mehuns' antaa palsami, min muserrat?

TEKMESSA.

En murheinen, vaan onnellinen, ruhtinas,
nyt' olen entiseeni nähden; oma vain
mua painaa kurjuus; kuollut on Eurysakes.

LEONTES.

Niin huhu käy, vaan viel' on vahvistamaton
sen viesti. Mutta puhutehos vierasta
sa itse; äsken tointui hän ja tietää voi
ehk' enemmän kuin huhu.

TEKMESSA.

Missä, miss' on hän?

LEONTES.

Niin etähäh' ei, ettei kuulis kutsuas,
jos huudat häntä!

TEKMESSA.

Vieras, mua lähesty!

HAAKSIRIKKOINEN.

Hän on se!

TEKMESSA.

Ääni!
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EURYSAKES.

Äitini!

TEKMESSA.

Eurysakes!

EURYSAKES.

Viel' elät siis!

TEKMESSA.

Viel', lapsi, sykkii sydämes!
Sun tuntee hengitykses lämpötuulena
mun kasvoni.

LEONTES.

Hän on se. Kumma tyyneys,
kuin kuolon suoma, tää min tunnen nyt, kun on
ratkaistu kaikki, kovan onnen mitta täys.

TEKMESSA.

Oi silmäni, nyt vasta kaipaan valoas!

EURYSAKES.

Sun silmäs valo — niin mua muinoin nimitit;
sit' et vaill' ole nyt, sun luonas olen taas.

TEKMESSA.

Niin, luonani, vaan katse kuollut ei sua nää.

EURYSAKES.

Oi julmaa, äiti, kuinka sammui näkösi?
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TEKMESSA.

Mult' yöksi muuttui maailma, kuu puutuit sa.

EURYSAKES.

Oi kosto, toivossa jo suloinen, kuink' on
todessa kerran maistuva sun hekumas!
Iloitse, äiti! Tuta kahta raskaammin
surumme kohta saavat syypäät, sillä nyt
on hetki mun, ja mun on kosto.

TEKMESSA.

Lapsi, laps,
ei uhata, vaan rukoeha soveltuu
sun tilaas.

EURYSAKES

Tilaas! Enkö ole kuningas,
täss' eikö isieni maa, se maa, joss' on
heili' ollut valtikka ja heiltä mulle jäi?
Rukoilla, ketä? Valtiasko rukoiluun?

TEKMESSA
(Leonteelle).

Käteni kurottain, oi jalo ruhtinas,
suit' anon, sulje korvas, ähös kuunnelko
tuot' uhkamieltä lapsellisen avointa.
Ah, hän on Aiaan poika, noin oi' isä myös;
noin vapaa, uljas, uhmaava, noin huoleton
häh' oli kulku, kunnes päättyi turmioon.
Mut poikaa mielin jalommin sa kohdellos,
kuin kohtelivat isää Hellaan ruhtinaat!
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Äl' anna vaatimusten, sulle vastaisten,
tuhokseen tulla! Suo, jos vallan loistett' et,
suo loiste ilman, päivän, metsäin vehreyden
maass' isäin hälle; elää suo mua, itseään —

ei muita — varten sen, jonk' äsken pelastit!

LEONTES.

Hän kuninkaani on; ei turvatumpi sun
kädessäs henkens' oisi, kuin nyt on se mun,
sill' lujaan sitoo velvoitus kuin lempikin.
Mua pyhä, torjumaton vaatii velvoitus,
ei ainoastaan hänet rauhaan jättämään,
vaan suojaamaan myös häntä, vaaran jokaisen,
mi toisaalta vois uhata, pois johtamaan.
Ma tiedän kyh', ett' uhraan elon-onneni
ja enemmänkin Diken alttarille nyt;
vaan kaikki, mit' on ollut mulla ja mit' on
ja kadottaa min voin ma, mit' on rinnaha
se Diken lain ? Siis, Aiaan poika, vaikka vain
sun häviös mun pelastais, niin varoitan
sua umpisilmin syöksymästä turmioos.
Siis tiedä, suh' on täällä vihamiehiä
enemmän, viekkaampia, mahtavampia
kuin ne, jotk' ystävikses voivat yhtyä.
Vain aavistus sun syntyperästäs — jos saa
heist' yksikään sen ennen aikaa, turhaan sa
mereltä säästyit, ihmiset ei säästä nuo.
Siis sulje huules, että sanaa salvast' ei
varomatonta pakene, sua ilmaisten.
Mi nyt, se näölt' ollos, haaksirikkoinen
apua, suojaa tarvitseva, sokeaa
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emoas asuntoonsa seuraa, vaiti jää.
Ehk' aika koittaa parempi, sit' odota!
Nuor' olet sa, hänt' ikä painaa jo, jot' on
nyt enimmän sun peljättävä. Malttaos,
hält' ottaa luonto velkansa jo piankin;
käy sitten esiin Aiaan poikana, ja suit'
ei kiistä kenkään valtikkaasi!

EURYSAKES.

Vihamies
vai ystäväkö, äiti, on tuo puhuja?

TEKMESSA.

Ei varoitusta, min hän suo, suo vihamies.
Hänt' opi tuntemaan! Vaikk' on hän poika sen,
joll' isäs valtikka nyt Salamiissa on,
sun turmaas ei hän tahdo, vaan sun turvaas, sun,
jok' isältä nyt vaadit vallan, valtikan,
hält' itseltänsä vastaisuuden loiston. Ei
vihollinen hänt' uhkaa tällä hetkellä
pelättävämpi kuin sa, ja sun tahtoo, sun,
hän pelastaa, yi' oman onnens' asettain
mi oikein eess' on jumalain ja ihmisten.
Siis seuraa neuvoaan. Ei voisi se, ken nyt
vavisten lukee hetket täällä viipymäs,
en voisi ma, sun äitis, antaa parempaa.
Käy, tule!

EURYSAKES.

Jumalat, maanpiirin kansoittaa
siis suku moinen, viisautenne kaitsema,
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ett' avo-otsin käydä tietään avointa
ei saa, vain hiipiä, jos kunne onni tuo.
Ma luulin, vilpin, kavaluuden kasvinmaa
oi' yksin Ihon, yön töihin tottunut
Odysseus vain ja Atreun pojat. Niinpä siis,
ma olen kaikkeen valmis, mull' on määränpää
tavoittaa, saavuttaa, jos jalopeurana
ma tieni julki käyn, jos kähykäärmeenä
tomussa luikerran. Päämäärän vuoksi sen,
en henkeni, ma hetki sitten taistelin
kanss' aallon, vuoksi kostontyöni kutsuvan.
Vaan, äiti, äiti, kuss' on Aias astunut,
kypärisorja, pantsar-rinta, miekkavyö,
ma, Aiaan poika, aseetonna hiivin siis
ja ryysypukuun kätken kuninkuuteni!
Vaan olkoon! kaikki tahdon kantaa, kärsiä;
mua tehtäväni vartoo, elää täytyy mun.
Tule, äiti!

TEKMESSA

(Saattajalle).

Poika, majaani vie meidät taas
ja varo, jos on kallis sulle henkemme,
ett' ilmaise ei lapsenkieles, mitä näit.
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NELJÄS NÄYTÖS.
(Maisema sisempänä saaressa. Näköalana lehtoja ja viljeltyjä
maita. Lähimpänä toisella syrjällä jyrkkä, louhuinen kallioseinä.
Taampana Eubuloksen maja vilkkuen lehdikkojen takaa. Samalta

taholta joku viiru merta.)

Ensimäinen kohtaus.

EUBULOS. HYLLOS.

EUBULOS.

Luo vielä lapiohas, poika! Syvemmäks
on hauta tehtävä, niin syväks, että se
iäti pitää saaliinsa kuin Haadeen yö.

HYLLOS.

Tuhalle kenen rakkaan, taatto, tehdään se?
On rakkahasi täällä pian luetut,
ja harvat nuo viel' eläähän ja hengittää.

EUBULOS.

He elävät, jos hengittää on elää, laps!

HYLLOS.

Mi hengittää, kai elää, ken sit' epäilis?

EUBULOS.

Kun elämältä kaikki kallein riistetään,
ja rakkaudelle jääpi kaihon tyhjyys vain,
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kun yöt' on olentomme, päivä sydämen
on mennyt mailleen, mennyt aamun toivokin,
voi, lapsi, vielä hengittää, mut elä ei.

HYLLOS.

Ket' ois noin raastettua saakka sydämeen?

EUBULOS.

Mies koitosyntyinen se on sun isäs.

HYLLOS

Sa?
Suli' eikö omiesi lämmin rakkaus?

EUBULOS.

Ei mulla mitään. Tyhjä raakun kuor' — on pois
madellut elo; itseni ma menetin.

HYLLOS.

On puhees mulle arvoitusta. Hämyyn noin
äl' ajatustas kiedo, virka, mitä on
tapahtunut, mi koskenut niin sisimpääs,
ett' on, vaikk' elos liekkii vielä, into sen,
sen toivo, lohtu mennyt.

EUBULOS.

Mik' oi' elo mun

ja toivo, lohtu vanhuuteen, mun kaikkeni?
Mi päivän töissä ajatus, mik' unelma,
kun silmät sulki valmuseppeleinen yö?
Sit' etkö muista, etkö kuullut?
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HYLLOS.

Oli se,
ett' Aiaan heimo täällä vielä kukoistais,
kuninkaaks saatais tervehtää Eurysakes.

EUBULOS.

Se sammui; kuollut, kuollut on Eurysakes.

HYLLOS.

Hän kuohut ? Mihoin ? Miten? Hänet kaatoiko
Apohon vasama vai käsi ihmisen?

EUBULOS.

Voi, kuohut on hän, muut' en tiedä. Viestin sen
kuninkaan airuet toi, äsken palanneet.

HYLLOS.

Siis taivu tahtoon korkeain sa jumalain,
tee hauta hälle, kutsu lepoon haamunsa,
jos kaukomaalla haudatonna unhoss' ois.
Siiu' apu ainoa, min hälle suoda voit.

EUBULOS.

Niin kylmä, jäisen järkevä, ja kuitenkin
niin nuori vielä! Lämpimihä huuliltas
kuin hyinen joka sana, hyisempi kuin ois
pään valkolunten alla ammoin jäätynyt!
Voi osaa sun, voi nuorison, mi lailla sun
nykyistä kasvoi Salamista katsomaan!
Oi raukat talvitaimet maassa taattojen!
Ei teille loistanut sen kesä lauha, pois
se karkkosi kanss' Aiaan, enää tullut ei.



300

Tääll' ette kukkaan nousseet, myrskyt näkemään
vain väkivallan, vihan viimat, vilpin yöt.
Mi jumalille, ihmisille armaint' on,
ilo ja rauha, hurskaus, vapaus, turva lain,
sopuisuus, tahto yhteinen, et niitä sä,
tääll' ei sun nähneet ikäkumppalis, me vain,
me vanhat.

HYLLOS.

Oudot ovat sanas! Taatto oi,
sa haaveilet!

EUBULOS.

En haaveile. Ma näytän vain
syysperholle maat paljaat, sanon: tässä, täss'
on ollut kesän kukoistus.

HYLLOS.

Nyt onko jo
syvyyttä haudalla?

EUBULOS.

On kylhn kaikelle,
mi Salamiiha viel' on entisloistostaan.

HYLLOS.

Nyt katsomaan kai joudan, saiko elpymään
Tekmessan hoito vieraan kuolon unesta.

EUBULOS.

Ei, jää! Kas, köyhä hauta, nyt se rikastuu.
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HYLLOS.

Oi taatto, Aiaan pojalle jos laitoit sen,
on vainaan tyhjä varjo vain sen rikkaus.

EUBULOS.

Tuon näet, Hyllos, kallion sa pilvipään,
min louhiseinä jyrkkä mustin onkaloin
ojentuu vastaamme. Pois laske lapios
ja nouda kirvees. Näätkö seljapensahan
tuon paaden reunalla? Se raivattava on.

HYLLOS.

Miks, isä? Mitä tarkoittais sen hävitys?
Sen lapsest' asti siinä näin ma versovan.

EUBULOS.

En tahdo, että ennättäis mua ennen muut.
Vaan riennä, ettei kenkään keksis työtämme.

(Hyllos menee.)

Toinen kohtaus,

EUBULOS

(yksin).

Nyt valoon astukoon, mi pitkään piillyt on
ja iki-ajoiksi mi kohta piilee taas.
Pimeä jos on hauta, kyllin loistaa sai
sen aarre-saalis, levätköön nyt loistostaan.
Siis ota, maa, nyt jalo laina haltuhus,
sun lainas ennen, omaisuutes 011 se nyt.
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Se pidä, kätke, valppahasti varjele,
yö alla, yhä peite kukkainen, ettei
sit' enää ihmissilmä nähdä saa. Vaan kas,
tuoli' eikö tule Rhaistes?

Kolmas kohtaus.

EUBULOS. RHAISTES.

RHAISTES.

Hyvä että nään
sun täällä. Joukoss' et siis ollut, sinä myös,
mi julkeasti rikkoi rauhaa kuninkaan.
En uskonut ma heitä, jotka vannoivat,
ettet sa ollut siellä, omin silmini
ma tahdoin nähdä.

EUBULOS.

Mene siis nyt, koska näit.

RHAISTES.

Kysymys vielä: miss' on poikas? Että hän,
kapina-kasvattis, siell' oli, uhmallaan
sen näytti joukko niskuri, mi vääjännjrt
ei sanaa kuninkaansa hyvää, kovaakaan.

EUBULOS.

Se hajall' eikö jo?
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RHAISTES.

Vain vitkaan väistyi se,
kun airuttemme selitykset kuulla sai.

EUBULOS.

Niin, vitkainen sa, väisty myös!

RHAISTES.

Kun ilmaiset,
miss' on hän, poikas; ensin tietää tahdon sen

EUBULOS.

Tään haudan juuri loi ja lähti kotiimme,
taa jonkun jousenkantaman; siell' on hän nyt.

RHAISTES.

Ja jääkö sinne hän vai luokses palaako?

EUBULOS.

Hän palaa paikalla.

RHAISTES.

Siis jään mä näkemään,
ett' on, niinkuin ma uskon, puhees vilppiä.

EUBULOS.

Sua öisin, kautta Haadeen, katalampi ma,
jos totta haastaa tohtis en sun edessäs.

RHAISTES.

On herkät herjasanat lentoon kieleltäs,
mut kysyisinkö, kelle hankit haudan tään,
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sen tiedän, heti kiertelyjä keksisit,
et tunnustais, mi varmaa on, sen haamulle
kuninkaas pojan että julkein uhmin teit.

EUBULOS.

Ken poloiselle muutoin haudan suojan sois?
Vaan tuoli' on Hyllos, katso! Totta puhuinko?

RHAISTES.

Zeus auta, tänne käy hän. Mitä? Kirves on
kädessä yltiön; mun tappaa tahtooko?
Hänt' estä aikeestaan, niin rauhaan jätän sun,

(Menee.)

Neljäs kohtaus.

EUBULOS. HYLLOS.

EUBULOS.

Maan pintaa tään ei ole konna suurempi
viel' astunut, ei pelkurimpi kuin tuo mies.
Nyt ei hän palanne niin heti takaisin,
se hänen käynnistään on hyvä hyötyni.

HYLLOS.

Tääll' eikö Rhaistes ollut taas, kyykäärme tuo?

EUBULOS.

Ei kauan viivähtänyt, kävi, kääntyi vaan.

HYLLOS.

Mit' etsi, mik' oi' ilkijuoni mielessään?
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EUBULOS.

01' urkkimassa, emmekö me meteliin
Leiokritosta vastaan äsken liittyneet,
kun kansa saarsi hänen valtalinnansa.

HYLLOS.

Herääkö uskahus jo vihdoin, vihastus,
min hehku sydämiss' on piillyt, leimahtaa
siis kerran liekkiin? Öisinpä siell' ollut ma!

EUBULOS.

Mennyttä kaikk' on, turhaa; yhdentekevää,
ken Aiaan heimon jälkeen vahitkoonkin. Se
on sammunut. Sa, työhös käy, lyö pensas pois!

HYLLOS.

Hämärä syvyyrs rotkon pohjalt' ilmestyy,
yösynkkä onkalo. Vaan mitä keksinkään?
Yön keskelt', isä, kiiluu välke metallin.

EUBULOS.

Käy luolaan, nouda, mit' on siellä!

HYLLOS.

Kypäri,
kautt' Areen, vaskivahva, sfinksi kultainen
laeha; taiteen jalotyö!

EUBULOS,

Sielt' ojenna
se ylös! Vanha silmä, ähös sumetko,
Runeberg 111. — 20
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pois kyynel, mi nyt sydämestä pursuais,
ett' estä tähä hetkell' ei se näköäs.
Oi kypäri, sun tummui välkkees, home söi
sun vaskikumpuras. Vain kulta loistaa kuin
uskollisuus, mi, kunniaan jos koroittuu,
jos unhoon syöstään, yks on, konsaan muutu ei.

HYLLOS.

Tass' ota, taatto, uljas pantsar-asu tää
ja kilpi, miekka. Hämmästyn, kun aattelen
varusten moisten kantajata väkevää.

EUBULOS.

Käteni paljon heikonnut on siitään kun
ne nostin viimeks; suru, huol' ei voimaa suo.
Minust' on pantsar' raskas, vaikk' on tyhjä se,
lie raskain tyhjyyttään. Oi, sydän sykkinyt,
Salamiin kansan kaiken koto, siinä on.
Oi kilpi, miekka, arpisorjat näkijät
niin monen urhon surman, loppui aikanne.
Maan multaan vaarattomina nyt ruostukaa!
Pois tule, poika, luolass' enää muuta ei.

HYLLOS.

Mit' aiot tällä aarteheha tehdä nyt?

EUBULOS.

Sen haudata; siks avattuna vartoo maa.

HYLLOS.

Noin kauniit aseet, kauniimmat kuin sepittää
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on voinut ihmiskäsi, suotta uhraat. Suo
ne muhe ennen tai myö kultaan!

EUBULOS.

Kantanut
niit' Aias Telamonin poika kerran on,
sun kuninkaas ja mun. Kun tältä saarelta
hän Troian pitkään vainoon purjehti, hän soi
mun taiteeni ne. Tahettaa ne tahdon myös;
siis laske hautaan ne!

HYLLOS.

Sun kuulen käskyäs,
sen vaikka murhemielin nyt mä teen. Siis maan
povessa maineetonna lepää, haarniska,
kypäri, kilpi, miekka, siehä ruostukaa!
Oi, koristaa josp' ennen teidän suotu ois
Salamiin kansan ikeen alta auttajaa!
Vaan kas, Tekmessa oppainensa lähestyy
ja vieras, vironneena — ihme jumalain!
elohon jäheen.

EUBULOS.

Riennä, riennä nopeaan!
Nuo ota seljapensaan oksat, heitä ne
aseiden päähe hautaan, syydä paksulta,
ett' outo, petollinen silmä keksiä
ei voi, mit' aha piilee.
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Viides kohtaus.

EDELLISET. TEKMESSA, mukana SAATTAJA. EURYSAKES,

TEKMESSA.

Ihmis-ääniä
ma kuulen. Hiljaa, joko meidät huomatthn?

SAATTAJA

Jo, kuningatar!

TEKMESSA.

Seiso, useitako on?

SAATTAJA.

Eubulos vain ja Hyllos, muita en ma nää.

TEKMESSA.

Tähystä vielä visummin! Eurysakes,
sun tottuneemp' on silmäs, mitä havaitset?

EURYSAKES.

Vain kaksi miestä, toinen nuori, toinen jo
kumara vanhus, köyhä näkö kummankin,
eik' aseita.

TEKMESSA.

Ei vaaraa siis. Me menkäämme
lähemmäs. Voivatko, jos puhun, kuulla jo?
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EUBULOS.

Oi terve, kuningatar, avun-annostas
jalosta tullen taas. Jos oikein arvaan, on
tuon vieraan pelastus nyt palkkas iloinen.

TEKMESSA.

Eubulos, katso häntä, ketä muistuttaa
nuo kasvot?

EUBULOS.

Virka, kuningatar, ketä siis?

TEKMESSA.

Sa kysyt! Oi, kun muinoin valo silmien
viel' oh muha, riemuni oi' ihanin
tuot' yhdennäköisyyttä katsella.

EUBULOS.
Siis näit

jo ennen nuorukaisen?

TEKMESSA.

Siitä hetkestä,
kun näki päivän hän

EUBULOS.

Ma kummastun. Muut' en
puvustaan päättää voi, kuin että liian on
hän halpasyntyinen sun huomattavakses.

TEKMESSA.

Sa katso hänen kasvojaan, niiss' eikö käy
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eteesi muoto, parempina päivinä
min näit ja ainiaan sa muistat?

EUBULOS.

Muoto tuo
vaiii huolta kertoo pitempää, kuin vuosia
tuon nuoren vieraan luulis nähneen. Kaunis on
se ollut. Hätä tuntuu, tuskin kestetty,
sen murtaneen.

TEKMESSA.

Ah niin, mun poika-raukkani!

EUBULOS.

Kenties, jos huulten kaart' ei peittäis uhmaavaa
tuo kuolon kelmeys, jos kantais kasvonsa
taas elon karvan, tuli, loisto silmäss' ois,
näkisin — —

TEKMESSA.

Pian virka, mitä näkisit?

EUBULOS.

Näkisin — ei, ken mahdotonta nähdä vois?

TEKMESSA.

Se lausu! Mahdotont' ehk' ei, mi näyttää niin.

EUBULOS.

Näkisin vivahduksen ihmetyttävän
niiss' entisestä — — — ei, on liian korkea
se nimi, liian suuri, kunniakas, en
sit' uskaha ma vertailuksi mainita.
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TEKMESSA.

Se julki lausu: hän on Aiaan näköinen!

EUBULOS.

Niin, hän on Aiaan näköinen, ei kieltää voi,
vaan niinkuin valju aamu päivään verraten.

TEKMESSA

Siit' aamusta voi tulla päivä, siitä myös;
iloisin toivoin katso poikaa kuninkaas!

EUBULOS.

Ei, mahdotonta, kuningatar, erhetyt.
Äl' onnettuutes mittaa, täyttä ilmankin,
viel' hsää valhetoiveen karvain kukkuroin.

EURYSAKES.

Epäihä sanaa äitini sa uskallat!

TEKMESSA.

Ma enkö tuntis ääntä oman lapseni?
Sen korvin kuulen, vaikk' on silmä valoton

EUBULOS.

Ei, mahdotonta! Ääni erhetyttää voi
kuin kasvotkin.

EURYSAKES.

Mun kohta loppuu malttini.
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TEKMESSA.

Ma heti tunsin hänet, ensi hetkestä
hän minut tunsi. Sydäntemme todistus
ois väitteet kielten tuhanten se torjuva.

EUBULOS.

Mies nuori, meidät pettää saitko toimekses?

EURYSAKES.

Ma — pettää?

TEKMESSA.

Vanhus, jumalatko näkös vie?

HYLLOS.

Epäillä voitko, isä, kaikki selvää on!

EUBULOS.

Nhn kummaa! Muita kuollut on Eurysakes,
eik' eläviä, kuningatar, haamut vain
pois antaa hauta; tuo tok' ole haamu ei,

EURYSAKES.

Suus julkea jo onko kyllin puhunut,
ma kyhin suvainnut? Ma saanko vuoron nyt?
Siis kuule, rietas epäilijä, tahattu
maan mato, hylkysynty, orja ruokoton,
sa koiran silmä!

TEKMESSA.

Jumalat! Oi, maltu, laps!
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EUBULOS.

Oi kuningatar, hiljaa, ähös estäkö!

EURYSAKES.

Sa luulevainen, tylsä ihmiskuvatus,
puu-otsa, miekka jos mull' ois, niin iskisin
sen halki, että näkisit Eurysakeen.

TEKMESSA.

S a valo silmäni, sa sydänlohtuni
taas löytty, vihas hillitse! Sa uhkailet
uskohisinta harvoist' ystävistämme.

EUBULOS.

Vait, kuningatar! — Sa, äl' lakkaa, jatka vain!
On näky mulle ihanin, kun noin ma nään
sun vihan leimussa. Mun vielä katsella
suo silmäs salamoita, tulta poskies;
vain jatka!

EURYSAKES.

Houru, säälittävä pikemmin
kuin rangaistava, vihaani et peljästy!

EUBULOS.

Nuor' ruhtinas, ma vaivun eteen polvies
ja jalkaas suutelen, mi tänne toi sun. Niin,
sa olet Aiaan poika, moinen näöltään
hän oli myös, kun viha hehkui kasvoillaan,
alt' otsan ukkostumman katse salamoi.
Noin juuri seisovan ma usein hänen näin.
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Mun kuninkaani poika, itse kuningas,
mun kuninkaani nyt, sa kauan kaivattu,
sa surtu, tervetullut, tuoma jumalten!

TEKMESSA.

Et epäile siis enää?

EUBULOS.

Epäile? Oi, kun
hän äsken tuli, riutuneena, valjuna,
ei ihme, jos het' Aiaan kuvaa nähnyt en.
NjTt elpyi, syttyi hän kuin muinoin sankari,
nyt hänessä näin nuoruuteni kuninkaan.

TEKMESSA.

Ah, kiivas, kiukkuun nopsa, äkkipikainen
suur' isäns' oli myös, se hälle turman toi.
Zeus kaikkivalta, tyttärens' Athene myös,
täysvoipa syntyään, mua kuulkoot, antakoot,
mit' isä saanut ei, nyt poika-raukahe,
tyvenen, viisaan mielen, parhaan lahjoistaan.
Oi poika, äsken sylihini suotu taas,
niin voimaton, niin aseeton, niin avuton,
kuin synnyinhetkehäs se suojaans' otti sun,
sa vihastua tohdit! Piile, kavahtain,
emosi turviin hiljaa ihmiskatseiha,
koht' ettei taas sua kadottais hän ainiaaks!

HYLLOS.

Ei, kuningatar, toimeen nyt!
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TEKMESSA.

Sa myös?

EUBULOS.

Myös ma!
Niin, hetki kaiken vastaisuuden hahmoaa;
siis rientäkäämme!

EURYSAKES.

Aseita!

EUBULOS.

Sa, Hyllos, käy,
kodista kotiin kiidä kautta Salamiin,
vie viesti, että odotettu, kaivattu,
ett' Aiaan poika tääll' on, tänne ystävät
kaikk' että tulkoot kuninkaansa turvaksi.
Jo joudu!

HYLLOS.

Nyt heit' enää kylmä epäilys
ei lamaa, väkivalta väkivallalla
nyt suistetaan. Ma riennän.

TEKMESSA.

Seis! Ah, hurjuus tuo
saa tuhoon meidät.

EUBULOS.

Liian myöhää. Enää ei
hän kuule varoitustas.
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TEKMESSA.

Vanhus onneton,
miks yllytit sa tuohon tekoon poikasi?
On läsnä turmiomme. Oi Eurysakes,
emosi helmaan riennä, että syleilen
sua vielä kerran, kerran viimeisen! Viel' ei
tää päivä ihassaan, kun tullut ilta on
sun aamustas, yö ennen päivää ehtinyt.
Ken meitä suojeleis?

EURYSAKES.

Oi, mistä miekan saan?
Tää vasen käsi lunnaaksi, jos oikeaan
saan kalvan kaksiterän!

EUBULOS.

Niin, viel' elossa
on Aias, poika Telamonin pystypäin
käy keskellämme, uljuutt', uhman tulta täys.
Oi äideist' onnellisin, kuningatar, sa,
kun maahes, synnyinmaalle jalon puolisos,
soit auttajan.

TEKMESSA,

Oi, sano: avun etsijän,
niin oikeaan sa osut.

EURYSAKES.

Onko köyhyyttä
mun köyhyyttäni raskaampaa? Sai aseensa
olento halvin, hampaan, kynnen, pistimen,
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jos muut' ei, turvakseen; ma olen aseeton,
kuningassyntyistä, mua tyhjä käsi tää
vain suojaa.

EUBULOS.

Terve, ruhtinas, pois huoles! Saa
aseesi, aartees, ota valtaperintös!
Tääll' on se.

EURYSAKES.

Haudassa?

EUBULOS.

Niin, tässä haudass' on
sun suuren isäs laina, mulle uskottu;
sa nyt se ota!

EURYSAKES.

Mitä kuulen? Oksil'e
kun hyppäät, soi kuin aseenkalsketta.

EUBULOS.

Kas tää!

EURYSAKES.

Ah, kilpi!

EUBULOS.

Tämä!

EURYSAKES.

Haarniska!
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EUBULOS.

Tää!

EURYSAKES.

Kypäri!
Ja miekka! Kultaa, timantteja, i helmiä
kypäri, haarniska mull' oispa kukkuroin,
kuninkait' oisit rikkaampi, ne lunnahas
aarteesta vaalitust' ois, uskollinen mies.
Nyt riennä ylös jälleen, lisää ansios,
tään haarniskan ett' ylleni nyt autat myös!
Kas, kypärää jo kannan.

EUBULOS.

Uljas kaunistus!

EURYSAKES.

Lujasti soljet kiinnitä!

EUBULOS.

Tää haarniska
soveltuu sulle, kuin sua varten tehty ois.
Kuink' isäs kaltainen siin' olet! Silmäni
nyt kyyneltyy, vaikk' ilo täyttää sydämen

TEKMESSA.

Mi teillä aie, asestaako poikani?

EURYSAKES.

Näin, äiti, sinut suljen rautaan, teräkseen,
kun riemuin nyt sua syleilen.
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TEKMESSA.

Oi syleily!
Oi Aias, Aias! Menneet päivät mieluisat,
te luona Xanthos-rannan! Poika, kovemmin
mua paina rautaparmaahes! Noin syleili
mua muinoin taattosi, kun voitolhsna hän
palasi taistoistaan. Oi, kuinka pantsari
on pehmeä, kun rakkaan rinnan peittää se!

EUBULOS.

Kuningas, painaako sua asu? Nuorempi
viel' oletkin kuin Aias sitä kantaissaan
ja voimas voipuneet.

TEKMESSA.

Ah, kylmä poskes on,
mun lemmittyni, kättes lämpö kohmennut
vilussa veessä.

EURYSAKES.

Koht', oi kohta, äiti, tuo
taas ho muhe voimat.

TEKMESSA.

Tullos kuitenkin,
majaani nyt mua seuraa, että huohn saan
sua hoitaa, suolan jäsenistäs huuhtoa,
mi niitä hyydyttää. Laps armas, menkäämme!

EUBULOS.

Sa seuraa äitiäs ja hänen neuvoaan.
Koht' eroo raukeutes siinä hoidossa,
ja kaksin verroin virkistää sun jumalat.
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EURYSAKES.

Pois menisinkö ja sun vaaraan jättäisin?
Mua eikö tarvita?

EUBULOS.

Äl' emmi, kuningas!
On lyhyt aika, riennä, kohta myrsky käy!

EURYSAKES.

Siis tulen, äiti! Uuvuttava kiistani
oi' äsken kanssa aahontyrskyn, tunnen sen.
On ruumis raukea, ja voimat oudosti
nyt, tarvituinnaan, pettävät; ma häpeän.

(Menevät.)

Kuudes kohtaus,

EUBULOS
(yksin).

He menevät, vaan pojan käynti horjuilee,
mun nuoren, kahiin kuninkaani. Taistelu
kai kanssa meren, jättiläisten rajuimman,
oi' liian tuima. Avull' armojumalain
emonsa hehä huoli elon jäseniin
ja voiman elvytelköön. Ah, vain tuokioks
sai viha äsken hehkuun kasvot kalpeat;
kuink' ohkaan hän uljas! Oi, tuo lemmitty!
Noin ilmestyykö vielä hän, kun koolle saa
koht' ystävämme; voiko voimans' elpynyt
heit' elähyttää? Muutoin turma säähtön
on häh', on meillä kaikill' uskollisillaan.
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Vaan mitä? Aseparvi tänne kiiruhtaa,
vihollisetko, ystävätkö, tiedä en.
Vaan kas, on Rhaistes joukossa. Voi, pelastust'
ei enää meillä. Meillä? Mitä meistä, jos
hukummekin! Mut, nuori kuninkaani, sun,
sun tapaa sama kohtalo!

Seitsemäs kohtaus.

eubulos. rhaistes, mukanaan joukko kansaa

RHAISTES.

Siis vihdoinkin
sun ilmityöstä, viekas kettu, tapasin,
mi tähän saakka hiivit peitoss' yön ja veit
sydämet alamaisten kuninkaalta pois.
Nyt tartuit tekoos, vartoo rangaistuksesi.
Siis kiinni hän, te kelpo miehet kuninkaan!
Hän on se, joka laittoi poikans' saarnaamaan
täynn' uhmaa silmitöntä kautta Salamiin
kapinaa, sotaa. Hänen sepityksiään
on, ett' ois muka Aiaan poika palannut.
Oi valhetta, oi julkeutta! Kuninkaan
pojaksi orjan luopi, merest' ongitun.
Miss' on hän? Näytä meille Aiaan poika tuo;
me häntä katsoisimme: missä piilee hän?
Jos henk' on sulle kallis, vastaa pian; meill'
on kiire.
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EUBULOS.

Sinuun en ma tuhlaa sanoja,
jo liian monta kului kataluutehes.
Vaan teille, maani pojat, jotka pakosta
nyt väkivaltaa puollatte, ma ilmoitan:
todella tullut on Eurysakes. Ken siis
on kuningas, ken oikeaksi valtiaaks
on tervehdittävämme: vertaisemmeko
tuo entinen vai hän, ken jumalsyntyistä
on juurta, loputonta polvilukua
isäimme valtiaitten? Älkää empimään
siis jääkö, miehet, ies vallanryöstäjän
pois luokaa, sitä palvelkaa, ken valtikan
omistajaksi syntyi.

KANSA.

Vanhus, meille on
kuningas, keli' on valta, voima rangaista
ja palkita. Niin miettisitkö, et sä nyt
ois vanki, ei sua uhkais surma, surkeus.

EUBULOS.

Katala ihmiskorkeus! Kanss' isäntäns'
yht' astuu nälkätietä koira kerjurin
ohitse hovin pöydän, puutett' ilolla
miel' uskollinen kärsii, nälkää ravinnon
voi kestää, yht' ei, rakkauden nälkää ei.
Vaan kättä vihattua nuolla vallan vuoks,
isäntää vaihtaa, kiintymystä kaupita
voi yksin ihminen.



323

KANSA.

Mies vanha, katkera
oi' ennen mieles, kuoloon saakka katkeruus
sua sama seuraa.

RHAISTES.

Hourust' älkää huohko!
On täysi mittansa, jo jaloissamme hän
ois verissään, jos kuolleen suu ei mykkä ois;
nyt meitä hyödyttää saa häijy kielensä.
Siis katso, julkea, sa miekan terää tään:
povessas tuta tahdotko sen tutkaimen
vai ilmaisetko, kuss' on valhekuninkaas ?

EUBULOS.

Sa kysyt?

RHAISTES.

Elos vastaus tai kuolos on.

EUBULOS.

Siis kuule: tääll' on kuninkaani; miekahas
täält' etsi, sydämestäni, ei estettä.

KANSA.

Noin arvotonko, hullu, sulle elos on?

EUBULOS.

Se oisi niin, jos kuolo vois mua peljättää.
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RHAISTES.

Hyv' on. Mut vielä puhut, virkat, kuss' on hän,
jot' ennen muita etsin, tuo sun kuninkaas.
Jos miekan uhkaa uhmannet, niin ruoska saa
kyh' auki vielä verkka verkalta sun suus.
Het' alkakaamme, miehet, tänne raippoja!

EUBULOS.

Salama yössä, Hyllos!

KANSA.

Rhaistes, kavahda,
on vihohises läsnä

Kahdeksas kohtaus.
edelliset, hyllos, seurassaan joukko aseellisia,

HYLLOS.

Hiuskarva jos
ukolta kaartuu, mennyt herja henkes on.

RHAISTES.

Oi häpeätä, joukko ylivoimainen
ja päänä kalastajan hurja poika! Hän
mua etsii. Joutuin, ystävät, te suojatkaa
mua, kuninkaanne uskottua! Rynnäköt
lujasti torjuin taantukaamme verkalleen.

HYLLOS.

Te Rhaistes, päällikkönne, mielin jättäkää
nyt meille!
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KANSA.

Emme mittelöttä miekkojen!

HYLLOS.

Siis mitelkäämme!
(Taistelu. Rhaistes väkineen tungetaan ahdistettuna takaisin)

Yhdeksäs kohtaus.

EUBULOS

(yksin).

Syty, enne suruinen
pahempäin taistoin, surtavampain, suurempani!
Niin tahtoo kohtalomme. Rhaistes väistyy nyt,
mut kuninkaansa joukossa hän palaa taas,
ja mikä lopuks silloin? Häntä suojatkaa,
jumalat, jonk' on nuori henki kallein. Ma,
mies ikärikko, eestään taistella en voi,
vain kuolla, kuolla ilolla, kun hänet näin.
Vaan vait! Leontes tuolla tulee kiiruhtain.

Kymmenes kohtaus.

EUBULOS. LEONTES.

LEONTES.

Teit malttamattomasti, vanhus uskalias,
noin myrskyn nostit, saarta sotaan lietsomaan
lähetit poikas, sorron voimat uinuvat
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herättäin väkivaltaan. Ken ne hillitsee,
ne tuhoomasta estää? Missä vieras on?
Miss' on hän, vastaa! Hänet täytyy pelastaa,

EUBULOS.

Pelotta sinuun luotan, nuori ruhtinas,
sun huostaas uskoa voin salaisuuteni.
Majaani halpaan mennyt kuninkaamme on
emonsa vaalittavaks, suoma jumalten,
koht' että, suolan hyytehestä ftestynä,
kukoistain voimaa aseloistoss' ilmestyis.

LEONTES.

Suurt' asehista puhut. Houraihja, ken
ne hälle hankkii?

EUBULOS.

Minä.

LEONTES.

Turhaan kerskailet.
Suli' ehkä sauva, airon pirsta aseeksi
ois hähe.

EUBULOS.

Ruhtinas, sun varuksiis, vaikk' on
ne uljaat, tuskin vaihettais hän omiaan.
Niit' Aias muinoin kantoi.

LEONTES,

Aarre sankarin
tuo suurin suli' ois ollut?
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EUBULOS.

Varro, tahdotko
sen nähdä? Ehk' on nuori kuninkaani jo
jumalten kaitsemaisna pesty, aseissaan
ja kohtaamaan sua valmis. Häntä kutsumaan
ma riennän.

(Menee).

Yhdestoista kohtaus.

LEONTES

(yksin).

Sallimus, sa valta rautainen,
ken kääntää jäykän kätes voi, kun musertaa
sa mielit? Onko tiranni Leiokritos?
Pois se! Ei kanna lempivämpää, hehempää
sydäntä Salamis. VaiD konsa kohtalo
tuhota hänen poikans' aikoo, sihoin täynn'
on vihan jäätä lempeyden koto tuo.

Nyt turhaan olen, sittenkuin Eurysakeen
julisti tulleen nuorukainen uhkapää,
isääni rukoehut, että säälin sais
hält' Aiaan poika, valtiaamme palannut.
Ei pysty pyyntö, rukous, ei viittaus
jumalten vihaan, kostoon, mikään hellyttää
nyt mieh' ei voi, ei ennen kovaa konsanaan.
Niinp' arpani on langennut: saan vastata
siis rautaan raudall', uhmaan uhmah', asettaa
päin kohtaloa suurempansa: oikeuden.
Mun nuori, lämmin eloni, jää hyvästi!
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Sun kultaisimman kukintas, sen sulkea
nyt kuolon talveen luen voitoksi. Vaan pois,
te ajatukset tyhjät! Toint' on tarvis nyt.
Jo tulvii joukot tänne joka taholta
aseissa kirjavissa, poikaa, ukkoa
ja miestä, kaikki, kaikki tänne kiitävät;
kapina, myrsky alkaa.

Kahdestoista kohtaus.

LEONTES. HYLLOS. KANSAJOUKKOJA.

HYLLOS

(palaten aseellisen joukon kanssa).

Rhaistes, pelkuri,
pakeni pois kuin kauris ajon kuultuaan;
hän vielä löytyy.

LÄHESTYVÄ KANSAJOUKKO.

Hyllos, tässä yhtymään
sa kutsuit meidät. Missä on Eurysakes?

HYLLOS.

Leontes, sano, vastaa sa, jos tiedät sen.

TOINEN JOUKKO.

Et pettänyt lie meitä? Voi sua, jos son teit!

HYLLOS

(Leonteelle).

Sä näithän hänet, majaammeko mennyt ois?
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LEONTES.

Kohota silmäs, katso vain, hän tuolla käy!

HYLLOS,

Kuink' uljas, jalo! Kuninkaamme — katsokaa!

VANHA MIES.

Oi näky, Aias, Aias! Valhettelivat
sun kaatuneen, sa elät!

TOINEN.

Sydän pakahtuu
mult' iloon, terve, nuoruuteni kuningas!

KOLMAS.

Kuin kaunis, muuttumaton!

NELJÄS.

Ylhät jumalat,
täynn' onko Haades jo, kun suuret vainajat
noin sieltä palaa?

JOUKKO NUORIA.

Ken hän liekin, Aiasko,
Eurysakesko, taistoon! Vastaan sortajaa
seuraamme häntä, terve valtiaallemme!

VANHA SOTURI.

Se oikein, nuoret! Salamiissa vallitkoon
se, joll' on yksin vallita tääll' oikeus;
vaan väkivalta kaattakohon. Kuollut on
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kyh' Aias, sen ma, sen me vanhat tiedämme,
me Troian luona urhon haudah" itkeneet;
vaan vaimon, joka lähestyy, me tunnemme.
Hän on Tekmessa, sama, vaikka vanhennut;
ja nuorukainen viereh' — —

TOINEN SOTURI.

Isän ilmestys!
Oi veikko, muistatko, kun kiiti kilvillä
mies miehelt' ilman korkeudessa istuin hän?

ENSIMÄINEN SOTURI.

01' ilta vierellä se Xanthos-vuon,

TOINEN SOTURI.

Se laps
on suuren taattonsa nyt mittainen, kuin ois
takaisin saatu sankari. Vaan varokaa,
tuoli' on Leontes, eikö vihamies nyt hän?

Kolmastoista kohtaus.

EDELLISET. EURYSAKES. TEKMESSA. EUBULOS,

EUBULOS
(Leonteelle).

Häh' aseet onko, katso!

EURYSAKES

(samoin).

Jalo nuori mies,
jok' äsken kylmän kuolon kourist' autoit mun
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sua kiitän! Kallis mulle lahjas, henkeni,
nyt on, kun käteen miekan sain ma suojaks sen

KANSA.

Oi terve, kuninkaamme, Aiaan poika, sa!

EURYSAKES.

Syvälle sydämeeni käy tuo tervehdys,
ja näyttää tahdon, kansa, että ansaitsen
sun kuninkaanas olla.

KANSA.

Terve! Sortajaa
vie vastaan meidät!

EURYSAKES.

Noitten joukkoin riemuntaa,
Leontes, kuule nyt ja vastaa, olenko
ma vailla turvaa, tuleeko mun peljätä
viel' isäs valtaa?

TEKMESSA.

Poika, ähös uhmailko!

LEONTES.

Sanani teihin käännän, miehet Salamiin,
koht' ennenkuin jo pauhinaansa niellyt on
sen taiston vimma. Mieleenne se painakaa!
En huoliani mainitse, min taistelon
toi mulle tänne tuha, häntä vastaan, ken
minulle ihmisist' on kallein, kapinaan.
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Sen sanon: täytymyksen voima musertaa
mun voi, ei oikeuden tieltä kääntää pois.
Siis toimeen, kun viel' aik' on! Nähkää, harvat vain
käy teitä joukot turvaksi Eurysakeen,
aseetta miltei moni; valtiasta taas,
Leiokritosta varjelee, mun isääni,
luvuton joukko, varustettu, tottunut,
jonk' onni, valta kaikk' on hänen varassaan.
Nyt miettikää, jos nuo (mi varmaan tapahtuu)
aseista Aiaan Aiaan pojan tuntevat
ja yhdessä kaikk' yhden kimppuun syöksyvät,
tuhonsa kuinka voi hän silloin torjua?
Hän auttamatt' on sortuva, juur' elpymään
töin tuskin saatu, kuolonkamppauksestaan
viel' uupunut. Niin ei saa käydä. Ottakoon
hän asun toisen tänään, multa vaihtakoon,
pois myrskyn eksyttäen.

KANSA.

Sama nuoruus luo
näköä samaa molempiin, mi pettää voi
Kenties se onnistuu.

LEONTES.

Kas, kypärissäni
on kaarilainen varjostin kuin hallakin.
Jos syvään otsalle ne laskemme, ken voi
eroittaa meidät?

KANSA.

Viisas niin on neuvo tuo
kuin jalokin; siis sitä kuule, kuningas!
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EURYSAKES.

Niin kehoitatko?

KANSA.

Varovaisuus samoin myös.

EURYSAKES

Kenties; mun mieleni nyt kuulkaa! Kuningas
olenko vallan taakan tutakseni vain,
en riemuja, saan kaita teitä, maatanne,
ja jalo palkkani mult' otetaanko pois,
mun oikeuteni vaarass' olla ensi mies?
Ei, mun on yhn arpa. Vartoisinko siks,
ett' enää voiton kunnia ei neitsyt ois,
vaan toisen armas?

TEKMESSA.

Kuule, kansa, kuuntele!
Oi hetki tuskan-sulo! Äidin riemu oi
ja äidin pelko, mik' on tunne niinkuin te?
Vapisen vaaraas, lapsi, sydän riemun täys
tok' on, kun nuori sielus vaaran kunniaa
rakastaa tietää. Kuule mieltäs siis! Ei vie
se harhaan.

KANSA.

Kuningatar, suistaa tulee sun
tuot' intoa, ei nostaa. Meidän henkens' on,
sen varass' onnemme.

TEKMESSA.

On Aiaan poika hän.
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EUBULOS.

Oi kuningas, suo korvas kansan äänelle!
Suur' isäsi sit' usein kuuli, siihen soi
väkevän tahtonsa kuin ruovon taipua.
Et yksin seiso, yksin et sä kaadu; ei,
tuhannet kanssas seisoo, kaatuu; meitä myös
siis muista!

EURYSAKES.

Mitä pyydätte ja mielitte?
Mun varakseni, haastatte, kaikk' ohjaava
on viholliset kimppuuni, siis minäkö,
jott' itse sortuis en, ne viekoittelisin
Leonteen turmaksi? Mun pelastiko hän,
elosta jotta kuolon vastalahjaks sais?

LEONTES.

Se juur' ois parhain lahja, kuningas, min voit
minulle suoda. Luuletko, ett' armaampi
on mulle elon arpa kuolemaa? Ma käyn
tiet' oikeuden, ikivaltain viittomaa,
isääni vastaan; ruusuih' en ma käy. Mut jos
kiitohisuuttas rahdun näät mun ansainneen,
äl' epää multa keinoa, mi parhaiten
sun tehoo suojakses! Suo mulle asus! Suo,
etten suott' uhraisi, mit' uhraan. Kuoltava
jos on mun, niinp' äl' estä kuohess' iloa
ett' on, mmk' ihmisheikkoudessa ma voin,
jumalten käsky täytetty. Suo, kuningas,
;;uo mulle asus!
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TEKMESSA.

Katsos, jaloutt' on myös,
oi poika.

KANSA.

Kuningatar, hänet taivuta
tään nuorukaisen pyyntöhön, niin totta kuin
apuumme turvaa hän. Leonteen voiman, sen
me tunnemme; viel' emme, mitä poikas voi.

EURYSAKES.

Haa, jos hän luullaan väkevämmäks, saakohon
koettaa, j^aikan valitkoon, mi parhaiten
suo loistaa hänen voimansa. Mua etsiä
ei vaaran tarvitse, ma kyllä löydän sen.
Niin, kilpaan käy, Leontes! Kansa, täyttyvä
on tahtos. Jos nyt outo lien, mun tuntemaan
viel' opit. Mutta ensin huomaa: kuninkaas
nyt tottelee, vaan toiste hän on käskevä.

VIIDES NÄYTÖS.
(Sama maisema. Vienoinen hämärä.)

Ensimäinen kohtaus.

tekmessa, mukana saattaja.

TEKMESSA.

Kuin kauas on jo päivä mennyt metsän taa?
Viel' onko taivas purppurassa, saattaja?
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Käy kasvoilleni illan sulo viileys,
vaikk' ilma tyyni on. Yö vihdoin joutuuko?

SAATTAJA.

Valveilla viel' on päivä, vaikka hämärtyin.
Viel' ehtii, kuningatar, verta tulvia,
pois ennenkuin sen kammo-näön kaihtaa yö.

TEKMESSA.

Siis kauan vielä kestää taistelo. Oi Zeus,
tyventyy luonto, myrskyt päivän povella,
ne ennen päivää untuu; myrskyt inehmon
vain unt' ei saa, ne, valppaat, uhmaa yötäkin;
yö tuonen tuoma vain kaikk' asettaa.

SAATTAJA.

Pois huol',
iloinen ollos, kuningatar! Kestäköön
vain taistelo, on puolellamme voitto nyt.

TEKMESSA.

Niin lie, Zeus olkoon ylistetty!

SAATTAJA.

Lähempää
se alkoi paljon. Kauan asekalske soi
ja huudot, ensin ukkosena, hiljeten
pois sitten, kauas häipyin — viesti äänetön,
ett' yhä taapäin väistyy vihamies.
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TEKMESSA.

Sa näit
nuo nuoret ruhtinaat, mun poikani ja sen,
jok' aseveljeks astui, taisto-asussaan,
varukset vaihdettuina. Virka, loistiko
he yli joukon muun?

SAATTAJA.

Kuin taivaan kannella
Orion kaksoistähtinen.

TEKMESSA.

Ja heiss' et, laps,
eroa nähnyt, mitään et heiss' itsessään,
mi tehnyt toisen toista etevämmäks ois?
Päät' eikö toinen pystymmässä kantanut,
ja soreampi muodolt' ollut, ryhdiltä
pelottomampi, katseen leimull' uhmaavan
todistain valtasyntyään? Kuink' olevan
näit, poika?

SAATTAJA.

Kuningatar, äidin mieleistä
vaaditko vastausta?

TEKMESSA.

Heikko sydän, oi,
kuin läpikuultavana, vailla vartiaa
sa asut äidin rinnassa! Ei, saattaja,
ei! Totta yli kaiken olkoon vastaus.
Runeberg 111. — 22
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SAATTAJA.

Siis sanon, ettei kenkään nähdä voinut ois
eroa ruhtinaassa kumpaisessakaan,
eroa loiston, voiman, jalon miehuuden;
kuin kotkaa kaksi, korkeutten kaartajaa,
niin yhdenlaiset olivat. Heit' eroitti
koristus kypäreitten vain ja haarniskain.

TEKMESSA.

Ja kasvot?

SAATTAJA.

Hiukan, ennenkuin he lujempaan
kypärit sitoi, laski alas suojukset,
syvälle varjoon otsan, silmät siimestäin.
Vaan sitten, ensi taistotorven soidessa,
kun päivä posket vain ja huulet nuorekkaat
valaisi, tuskin itsekään, jos taheh' ois
viel' ohut silmäs valo, heitä tuntenut
muust' oisit sa kuin asehistaan.

TEKMESSA.

Olivat
niin yhtäläiset siis?

SAATTAJA.

Niin ihmeellisesti.

TEKMESSA.

Oi neitsyt, kantaja egiidin, turvaaja,
tuhooja sotalaumain, tuttu taistelon,
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oi jumalatar, voiton tuoja, viejä sa,
rukous kuule mun, nyt äidin ääni ei;
ma tiedän, liian vieras, halpa kuulla ois
se sun, sa taltuttamattoman korkea,
sa konsaan lannistamaton laill' ihmisten.
Ei, pyyntöni nyt lähtehestä pulppuaa
niin puhtaast', ihmis-itsekkäälle vieraasta,
kuin omast' ois se mielestäs. Se kuule siis!
Kiitollisuuden kirkkahasta lähteestä
se vuotaa. Taiston tuiman tuoksinassa sa
jaloa, nuorta auttajaamme varjehos.
Ojenna kilpes suojaksi, kuss' sydäntään
nuol' etsii vinha, keihäs viiltävä; tee tie
eteensä selväks, särje joukot saartavat,
ettei hän sorru! Voimaa tue käyttämään
jalosti miekkaa iskuin voitonväkevin,
sen kunnes vihdoin, kunniassaan, laskee hän
sen eteen, jonka vallan perusti! Ah, suo
hänenkin eestään huokaus! En kunniaa
rukoilla tohdi, suojaas en; vain sääli suo,
sit' anon, hälle. Älköön vihas kääntykö,
vuoks isän erhetyksen, poikaan vainottuun;
unohda Aiaan syy; sen vimma synnytti,
sun säätämäs, oi kostajatar ankara.
Vait, ääni! Leppymätön, polo huokaus
sun suututtiko? Kuule, taisto lähenee!

SAATTAJA.

Erehdyt, valtiatar.
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TEKMESSA.

Eikö kumu taas
soi kaukaa, heikko, mutta selvä kuitenkin?
Athenen kosto herää, voi mua, kurjaa, voi!
Peräytyy ystävämme. Kuule pauhinaa!

SAATTAJA.

Vain viime aallon kuolinhuokaus se on,
mi kuuluu kaukaa niemen ulkorannalta.
Sa rauhoitu, noin älä korvaas kiihoita;
kaikk' kohta hiljenee. Nään vetten viihtyvän
jo päilyntähän kautta silmänkantaman,
yön lepoon käyden.

TEKMESSA.

Kuule, miekkain kalsketta;
vaikk' etäisyytten tukahuttamaa, sen jo
eroittaa korva!

SAATTAJA.

Pettää kuulos. Kyyhkyjä
tuoli' istui setripuissa vuoren kiireellä.
Vaan tiedä, haukka iski parveen; niitten nyt
sa kuulet siiveniskut.

TEKMESSA.

Onko outoja
nuo äänet mulle, viestit, kussa Ares käy
rataansa hurmehista? Ensi kerranko
ne kuulen, kyyhkyssiiven humuun lailla sun
ne sekoittaakseni? Oi, vuodet vuotten taa,
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nuo taisto-taajat, päiväst' yhä päivähän
sun, Simois, sun, Xanthos, istui rannoillas
Tekmessa muinoin, näki, kuuli ottelot.
Kuin nyt, niin on hän usein vavissut, kuin nyt,
teroittuneena korva, tuta halannut
jok' ase-onnen vaiheen, nurjan, suotuisan.
Opasti Aias silloin taitoon kuuntelon,
nyt unhoittaa sit' ei mun suo Eurysakes.

SAATTAJA.

Kautt' ikijumalain

TEKMESSA.

Sa mitä vakuutat?

SAATTAJA.

Sun luulen oikein kuulleen.

TEKMESSA.

Hyvä, konsa soi
jo kaikuin kilvet vasten miekkaa, keihästä
ja ilmaa torven vaskiääni vavistaa,
vast' alat kuulla. Vihoitettu neitsyt ei
nimeä Aiaan suonut suuni ääntävän.
Nyt sortuva on poikansa.

SAATTAJA.

Viel' etääh' on,
oi kuningatar, taisto; vitkaan lähenee
sen pauhu, tuskin kuuluin, vaikka kuulet sa.
Taas kaveta se voipi.
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TEKMESSA.

Eikö ketään näy,
ei kenkään lähesty?

SAATTAJA.

En keksi ketäkään.

TEKMESSA.

Vaar' ota! kuuluu rapse taiston puolta päin.
Eroittaa alan kiiruhtavan askeleet.
Ken tulee?

SAATTAJA.

Kumma aavistus, niin on, ma nään
lomitse pinjain, päässä joutsenkantamain
samoovan miehen tännepäin.

TEKMESSA.

Sa voitko jo
eroittaa kasvot, outoko vai tuttu on ?

SAATTAJA.

En, vielä hämärtää.

TEKMESSA.

Hän onko aseissa?

SAATTAJA.

Minusta on kuin oikeassa kädessään
ois miekka, vaiko kirves, jotain kiiluvaa.
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TEKMESSA.

Meit' ei hän uhanne, ken liekin. Eikö hän
jo lähell' ole?

SAATTAJA.

Niin, nyt tunnen käynnin tuon
ja liikkeet, Hyllos rientää luoksemme.

TEKMESSA.

Min tuo
hän viestin? Lapsi parka, mieles rohkaise!
Ei ilosanoman lie saattaja, kosk' on
hän, rohkeista rohkein, taiston jättänyt.
Vaan kuule, hän jo saapuu. Hyllos, tännepäin,
käy, riennä.

Toinen kohtaus,

EDELLISET. HYLLOS.

HYLLOS.

Kuningatar, tänne kiiruhdin
sun tähtes, poikas laittoi mun.

TEKMESSA.

Hän elääkö?

HYLLOS.

Hyv', että löysin sun.



344

TEKMESSA.

Oi, vastaa, elääkö?

HYLLOS.

Hän totta silloin eli, kun mun lähetti.

TEKMESSA.

Zeus, kaikenkaitsija, sun ylistys ja sun,
sa tuki Aiaan taistoiss' ennen, laumojen
lakooja Ares. Kuuhos, sydän, äsken viel'
on elänyt, mua muistanut Eurysakes!
Oliko rohkea hän yhä, vammaton,
väkevä, ylväs, mitä? Virka, vastaa jo!

HYLLOS.

01' itse vammaton, min näin, vaan hurmeessa
kiireestä kantaan varukset ja eessäni
hän seisoi miehekkäänä, käskeväisenä.

TEKMESSA.

Sun viestinään hän lähetti; mi toimes on?

HYLLOS.

Pois viedä sinut kohta näiltä rannoilta
johonkin saaren luotoon luoksi rannikon,
joss' oisit kätkömmässä.

TEKMESSA.

Taivas, mennyttä
siis kaikki?
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HYLLOS.

Kuningatar, riennä! Venheeni
on valmiina sua viemään. Ehkä taistoon taas
viel' ehdin, ennenkuin on kaikki lopussa.

TEKMESSA.

Kas tuonne, siellä hengittää Eurysakes!
Kuss' elää hän, siell' elo mun, ei muualla.
Jos tahdot, vie mua häntä lähemmäksi, niin
sua seuraan, vaan pois hänestä — en konsanaan,

HYLLOS.

Siis mitä teen mä? Kuningatar, hirveä
oi' onnen käänne, joukot tuoreet, tottuneet
Leiokritoon luo virtaa, vyötyt teräkseen,
ja meidän harvenevat. Viel' on aika, suo
mun sinut pelastaa.

TEKMESSA.

Mi vaino kohtaiskaan
mua, vaimo-parkaa sokeaa? Vaan oisiko
niin pyhänrikkoinen ken vaimon kantama,
niin armoton, ett' aikois surkeuttani
sen nähdessään hän suurentaa, min mahtais hän ?

Ei sais se suurentua, jos Eurysakes
elossa ois; jos hän on kuollut, ei se vois.

HYLLOS.

Se onko sanas viimeinen?

TEKMESSA.

Sen kuulit.
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HYLLOS.

Siis
takaisin riennän. Taisto lähenee; en voi
pois jäädä.

SAATTAJA.

Kuningatar, käsivarteensa
on haavan saanut Hyllos.

HYLLOS.

Naarmun keihäästä
Timokleen vain. Sit' enää ei hän heitä.

TEKMESSA.

Jää,
äl' lähde, sidon haavas ensin; tottunut
on mulla käsi, silmättömän silmä. Käy,
lähteelle riennä, saattaja, luo majamme
ja vettä nouda.

HYLLOS.

Vettä! raikas juoma, niin,
mua taiston, janon poltteesta se virvoittais.
Jään hetkiseksi.

TEKMESSA.

Kätes tutkiakseni
ojenna muhe. Taistelosta kerto'os
sill' aikaa; virka, kuinka siinä suorihe
sun nuori kuninkaas?
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HYLLOS.

Ah, varo!

TEKMESSA.

Peitsen tie
on syvä, vuotaa vielä suoni; aluksi
nyt side, vettä vartoissa. — — Kuink' otteli
sun kuninkaas?

HYLLOS.

Kuin jalopeura, missä sai.

TEKMESSA.

Sai otella? Kai yllin kyhin suotu lie
se hälle ollut.

HYLLOS.

Heti ensi hetkestä
me näimme, kaikki väistyi, kussa kulki hän.
Siell' itse sortokuningas, Leiokritos,
jok' eellä nuorten hehkui, ikäns' unhottain,
kuin ruttoista sun poikaas karttoi, toisaalta
am' etsi taistoa, huus samoin karttamaan
väkensä muun.

TEKMESSA.

Oi, petos vaihtovarusten!
Vaan entäpä Leontes?

HYLLOS.

Häntä etsittiin,
hänt' ahdistivat joukot myrskyn-uhkaiset
kuin vuorta vaarut ukkossään.
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TEKMESSA.

Ja jalo, hän?

HYLLOS.

Vakaana seisoi, voimin torjui rynnäköt,
salama kunnes saapui pilvet hajottain.

TEKMESSA.

Mun poikani?

HYLLOS.

Hän juuri.

TEKMESSA.

Auttajaansa hän
jalosti jälleen auttoi. Viesti ihana!

HYLLOS.

Niin teki hän, mut ei vain jälleen vuorostaan
tuhansin kerroin korvasi hän avun tuon,
sill' yhäti, kun oi' Leonteen saartajat
hajalle lyönyt ja taas hänest' eronnut,
jo näki joukot uudet kimpuss' ystävän
ja taas toi avun. Silmin valppahammin ei
kuningaskotka, kiitävä kautt' ilmojen,
pesäänsä, poikiansa vartioitse kuin
hän paikkaa, kussa aseveikko taisteli.
01' läsnä, konsa vaarakin, ja konsa taas
se väistyi, jopa kaukana hän kaarteli.
Niin jatkui taisto.
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TEKMESSA,

Eikö enää jatku niin?

HYLLOS.

Toi Rhaistes vihdoin joukon ylivoimaisen
vihollisemme avuks. Silloin raukesi
väkemme usko voittoon, ja kanss' uskon sen
myös murtui vastarinta. Joukoin pirstotuin
nyt voitettuina, vainottuina kaatuvat
paeten tänne käsin.

TEKMESSA.

Vaan Eurysakes?
Hän mitä tekee, ja Leontes? Virka jo!

HYLLOS.

Sotivat, kuningatar, enää kahtaah' ei,
vaan rinnatusten, kylki kyljessä, niinkuin
nähstyneitten sutten kanssa kamppailee
kaks aimo varsaa, toinen toistaan varjellen.
Vain vitkaan väistyvät he, vereen myövät vain
jok' askeleen.

TEKMESSA.

Ja karttaako Leiokritos
toist' yhä vielä?

HYLLOS

Taisteloa kaukaa vain
hän valvoo, huutaa tuskan ääneh' alati:
varokaa, älkää surmatko mun poikaani,
tuo toinen vain, tuo Aiaan asun kantaja!
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TEKMESSA.

Mies onneton, mi outo, synkkä erhetys
sokaisee hänet! Juuri vihamiestänsä
hän suojaa, sitä juuri, johe turman sois;
sen, jonka tahtois pelastaa, sen tuhoaa.
Hän vallan-ahne lie, vaan sydämetön ei,
se näkyy selvään. Isänsydän rinnassaan
lyö vielä, anteeks antaa, säikkyy, rakastaa.
Mies surkuteltava!

HYLLOS.

Viel' apus viimeisen
jos mulle aiot, täss' on oppaas.

TEKMESSA.

Sammuta
siis janos, sitten muhe saata astia
ja käsi myös.

HYLLOS.

Mi huuto, asekalske! Niin
jo läheltä se pauhaa! Suo, sun pelastan!
Et tahdo, kuningatar? Jää siis! Juoma tää
mua ihmeisesti elähytti, vahvisti;
on helppo haava, taisto kutsuu, sinne taas!

(Menee.)
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Kolmas kohtaus.

TEKMESSA ynnä SAATTAJA.

TEKMESSA.

Ei vielä!

SAATTAJA.

Hän on tiessään.

TEKMESSA.

Nuoruus uhkapää!
Zeus häntä suojatkoon, koht' yksin jumalat
pelastaa hänet voikin; niin kaikk'-ahmaava,
niin lähell' uhkaa vaara.

SAATTAJA.

Voi, jo näkyvät!

TEKMESSA.

Sa mitä näät?

SAATTAJA.

Miesparvia nään metsässä,
nään vuorilla, nään kaikkialla, vainoojaa
ja vainottua, vyöryn sekasortoisen.
Tuoli' yksi tulee.
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Neljäs kohtaus.

EDELLISET. PAKOLAINEN.

PAKOLAINEN.

Auttakaa, oi auttakaa!
Kuhunka piilen, ken mua puoltaa? Joukkomme
nyt kaatuu kalvan alle. Itse ruhtinaat,
nuo kaksi, jotka virtaa vastaan kauimmin
kupeessa kuve seisoivat, nyt erilleen
jo tempautui, jo virran vimma heidät vie.
Lopussa kaikki!

TEKMESSA.

Pelkuri, pois parkus; tuoh'
on vene, turvaa kurja henkes, vaikene!

SAATTAJA.

Tuo kehno! Noutaa neuvoas, ei häpeä!

TEKMESSA.

Niin etkö tee sä myös?

SAATTAJA.

En, kuningatar, en,
sinust' en luovu ma, nyt kaikkein vähimmin.
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Viides kohtaus.

edelliset, rhaistes, jonka saavuttaa takaa
ajava leontes.

LEONTES.

Sa turhaan kartat kostoa; kas miekkani
pääs päällä on, sa konna, pian tihs tee!

RHAISTES.

Mi harha! Ääni, kasvot! Sinä, ruhtinas,
mun oman kuninkaani jalo poikako?
Oi armoa, jos totta liet se, miksi näyt!
Eteesi maahan lankean, äl' elämää
mult' ota, ota lunnaat! Katso, huoneeni
on rikas, kultaa, mait' on, kalleuksia;
niist' ota minkä mieht, vain mua armahda,
mua älä surmaa!

LEONTES.

Olet nöyrä nyt; niin et
sa ollut yhyttäissäs äsken joukkos mun
ja ystäväini kimppuun.

RHAISTES.

Ähös rangaisko,
mit' erhetys vain rikkoi. Kuinka tuntea
sun voin alt' asun tuon? Mun petti hämärä;
tuoks uskoin vihamieheksemme, uhkaajaks
isäsi vallan suu, ja kuningastani
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vain kuulin, kun ma taistelin. Vaan katso, pois
aseeni heitän, alttihina edessäs
nyt seison, henkeäni suita rukoilen
ja kerjään.

LEONTES.

Mene! Liian jalo miekkani
sua rangaistakseen on. Pois! Aseetonna
häpeäs merkkinä!

käy

(Kääntyy pois.)

RHAISTES.

Vaan vastalahjassa,
eloni säästäjä, tää ota tikari!

LEONTES.

Kyy myrkkyinen, mua pistit; mutta kiitos
ma vielä jaksan kostaa!

Zeun,

(Lävistää Rhaisteen.)

RHAISTES

(kuolemaisillaan).

Oi Erinnyit,
syy teidän, ettei kyhin purrut rautani!
Omanne eloss' ohn, kuoloss' omanne.

(Kuolee.)

LEONTES

(istuen paadelle).

On satutettu rinta, silmää hämärtää
jo varjot, enteet hiljaiset yön pitkän. Nyt
on, Dike, valmis uhris, verin vuotanein
koht' alttarihas lepää, tuskan tunnotta.
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Oi kuolon onnea, kun vihdoin kruunaa se
eest' oikeuden elonpitkän taistelon!
Mit' oisi valtikka, mit' elo riemuineen,
sen nuoruus, lempi, varmuuteni verraks sen,
koht' ettei korkeasta tuosta eroita
mua mikään, jolle elon, kuolon pyhitin?

TEKMESSA.

Ma kuulen äänesi, sa kahis, tunnen sen
ja huudan voi ja tuhat kertaa voi, kun sun
sanoistas huomaan haavoitetuks. Onko siis
pelastus mahdoton, sua enkö auttaa voi?

LEONTES.

On turha, kuningatar, apus.

TEKMESSA.

Älä pois
sokean vaimon huolta hylkää, nähdä voi
hän vielä sormenpäihään, sydämellään. Siis
luo tule, jos sa voit, tai tulen luokses ma;
vain lausu tahtos.

LEONTES.

Suo mun rauhass' uinahtaa!
01' eloni mun murheeni; nyt kuolo on
oleva iloni, sit' ällös estäkö!
Vaan armas kohtalo kosk' antoi ystävän,
jäähyväiseni jolle jättää ainoat
ma voin, ne ota, ne Leiokritoohe vie!
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Sa kerro, että häntä viime huokaus
Leonteen muisti, hänen isänlempeään.
Se hänt' on lohduttava, sihä tunnen sen,
hän lohdun tarpeess' on, kun kuulee kuoloni.
Sa virka viimeks, ett' on vahva toivoni
taas yhtyvämme, kons' ei valtapurppura
hänt' enää Haadeen yössä häikäise. Sill' ei
meit' eroittanut viha, mutta velvoitus.
Vaan taiston aalto tänne vyöryy. Voimani,
nyt viime voittelos!

(Nousee horjuen ja asettuu taisteluasentoon.)

Kuudes kohtaus.

EDELLISET. LEIOKRITOS (kiivaasti hyökäten esiin)

LEIOKRITOS.

Haa, näky onnekas!
Sun, kansan viettelijä, vihdoin tapaanko?

(Iskee Leonteen kuoliaaksi.)
Tää ota valtikasta, jonka temmata
mult' aikoi kätes julkea. Niin loppukoon
jokainen uhkapää maan rauhan rikkoja!

TEKMESSA.

Voi, kolmin, nelin verroin voi nyt kaikukoon!

LEIOKRITOS.

Siis on se tehty. Ilolla nyt käännyn pois
ma hänestä, pois verestä ja vihasta,
sen luoksi ensinnä, ken voiton soi ja soi
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mun valtani tään kuolemalla vahvistaa.
Zeus kaikkivalta, kuningasten kuningas,
mult' ota kiitos, polvistuin min sulle tuon,
suo kuulo suopea, kun armoturvastas
sun alttarihes lupaan hekatombit. Vaan
yks sulle rakkaamp' uhri on kuin lihavuus
veristen teurahitten, poltto-uhri tuo,
kun inehmo, sun lempeen hikuttamanas,
vihansa, kostonsa pois polttaa. Uhrin sen
pyhittää voin nyt sulle. Tänne, kansani,
lähetkää, kuninkaanne kutsuu!

(Kansalle, joka kokoontuu hänen ympärilleen.)
Katsokaa

nyt tuossa makaa hän, ken väijyi valtaani,
eik' enää pelkoa, mi taistoon pakottais;
siis käykää kaikkialle, rauhaa julistain,
sovinto, rauha kautta maani: anteeks saa,
ken rikkoi, armon, rakkauden saa jokainen
vert' älköön enää juosko, kyllin juoksi jo!
Niin tehkää tiedoks, ensinnä Leonteelle,
kuss' ikään lie, ett' tyhjä isän syli on
ja vartoo häntä, rientäkää!

(Kansa hajaantuu.)

TEKMESSA,

Mies onneton,
jos todella se liet, ken tunnut olevan,
Leiokritos, niin voi sua, tuhat kertaa voi!

LEIOKRITOS.

Voi-huutoineen ken rikkoo voitonriemuni?
Haa, turmahinen! Niin sun nimeän, vaikk' ei
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sun nimes outo, sihä het Tekmessa tuo,
ken kuuluu tänne tulleen.

TEKMESSA.

Oikein arvasit,
sokea Diken koston uhri.

LEIOKRITOS.

Sokea
sa olet itse, vierryt vihaan jumalain.

TEKMESSA.

Sun epätoivo päälle pääs!

LEIOKRITOS.

Vaan armo sun
ja rauha, äiti parka, armo, rauha jos
viel' lohduttaa sua voi. Oi, hyvin ymmärrän
sun katkeruutes; toki lauhtua sen suo!
Suit' elos riemun suurimman jos sallimus
mun saattoi ryöstämään, niin muista, tahdost' ei,
pakosta paha, sulle suotu, tapahtui.
Mit' antaa voi, sen takaan, korvaukseks saat
pojastas: suodaan kunnioitus, rakkaus
ja turva tällä saarella, jos tänne jäät.
Jos maahan muuhun muuttaa tahdot, kaukaiseen
tai läheiseen, on laiva miehin valioin
ja runsain lahjoin valmiina sua saattamaan
vain vihas poista; syvästi mun mieltäni
se polttaa.
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TEKMESSA.

Kuin sun joka sanas lempeä
mun mieltäni. Suo kätes, saattaja,
ja kaatuneen luo johda!

LEIOKRITOS.

Mun sua johtaa suo,
yht' alttiin, mutta arvoisempas saattajan.

TEKMESSA
(kumartuen kaatuneen ääreen).

Oi kahis taimi, kesken kevääs taitettu!

LEIOKRITOS.

Näät ihmistaimen usein nähdyn kohtalon.

TEKMESSA.

Ah, koht' on vuodattaja jalon vereen tään
näkevä, kenen on se.

LEIOKRITOS.

Vaimo, uhka pois!
On heikon voima murhe, uhka ei.

TEKMESSA,

Suur' on,
mut siitä, min sa saat, vain muru murhe mun,

LEIOKRITOS.

En säiky uhkias, en ennustuksias.



360

TEKMESSA

(irroittaen Leonteen kypärin ja kohottaen hänen päätään).

Näe kasvot nuo, näe todeks ennustukseni!

LEIOKRITOS.

Leontes!

TEKMESSA.

Poikans' isä vihdoin tunteeko?

LEIOKRITOS.

Leontes!

TEKMESSA,

Niin oi' uhri kallis nimeltään.

LEIOKRITOS.

Leontes! Toivott' onko siis mua kohdannut
jumalten kosto?

TEKMESSA.

Syvään käynyt rautas ,on,
avannut elon vankihuoneen: kuolo jäi.

LEIOKRITOS.

Mun kuollut miekkahani, kuollut! Oi, kuink' on
pient' inehmo eess' ikivahain; ankaruus
arvonsa kaiken heille tuskin leikki ees!
Niin heidän tahtoaan hän kuulkoon, omaans' ei;
sill' itse jos hän työnsä määrä on, ei he,
min tehköönkin, vain turmionsa tekee hän.
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Mun miekkaani! Niin soitte, lahjomattomat.
Ja — kantaa katkerinta — vihaa rinnassaan
oi' ehkä viime tunne häntä kohtaan, ken
ois tuhat kertaa kuollut hänen edestään!

TEKMESSA.

Ei, murhettas jos lohdun sana lievittää,
se kuuhos: kuoloon saakka hän sua rakasti.

LEIOKRITOS.

Ken sanoo sen?

TEKMESSA.

Sun poikas viime huokaus,
jäähyväisviesti sulle, juuri tuhessas.

LEIOKRITOS.

Oi kalhs lapsensydän, senkö palkan sait?
Vaan, vaikka lempes tuhatkertaiseksi saa
mun syyni, on se lohtukin. Niin sinust' on,
Leontes, kuoloss', elossa mun kaikkeni.
Josp' öisin vähemmin sua voinut rakastaa
ja enemmän sua kuunnellut, kun varoitit
niin monesti mua vallan valheloistosta!
Mut vuoksi itsenikö valtaa rakastin?
Ei, ett' ois vakaa, arvorunsas, peljätty
sun valtikkas, siks uhmasin sun tuntoas,
sun, jumalain ja ihmisten ja omaani.
Nyt, unten-kuninkaani maassa Salamiin,
vaill' uinu valtikkaa, sen murehitta myös;
jumalten huomass' uinu, joitten asiaa
maan päällä valvoit! Niin en saa ma uinua.
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Vaan nurkumatta juon tään kalkin, tietäen
sen taivahisten suomaks, että myös ma saan
todistaa heidän valtaansa. Niin, helpoksi
käy vaikein, liikuttaissa heidän tahtonsa,
mahdolliseksi mahdoton, sen todistan.

TEKMESSA.

Jo lakkaa, olit vihamies, viel' olet se;
vaan sanas sydäntäni särkee.

LEIOKRITOS.

Vihamies
mua niinkö kutsut? Vihaa on vain päällä maan,

En maahan enää kuulu; maailmani on
jo tyyneys, on Haades; siell' Leonteen nään.

Seitsemäs kohtaus.

EDELLISET. MUUAN SOTURI (syöksähtäen esiin).

SOTURI.

Ma tänne riensin, kintereillä vihamies.
Kuningas, valtaas puoltamaan, sit' uhataan!

LEIOKRITOS.

Uhataan! Voimaton mua kohtaan uhka on.

SOTURI.

Ei, ei, mua usko, taiston vaihett' oudostu,
kuin pieni syy yhfäkkiä sen kääntää voi.
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Näit voittomme, se näytti varmalta. No niin,
sun viestis sotiville veimme, sovinnon
ja rauhan, armon julistain ja että jo
Eurysakeen oi' lyönyt miekkas. Silloin tuo
Leonteeks uskomamme pelvott' otsaltaan
kypärin riisti, valheeks sanoin, katsannoin
puheemme rankaisi. Oi, väkes oisitpa,
kuningas, silloin nähnyt! Enää keihäst' ei,
ei miekkaa kohonnut; ken näytti jähmenneen,
kuin kohdannut ois kuolleen; vaikeroitsemaan
ken puhkes, aavistain ett' oli kaattu tuo
sun poikas, hänet taaton kalpa kaatanut.

LEIOKRITOS.

Oi kova totuus!

SOTURI.

Joukkos tappokentältä
pois lähti, julki-uhmah' lausuin tulleensa
Leontest' yksin, hänen valta-oikeuttaan
vain puoltamaan.

LEIOKRITOS.

Kuin itse kurja isäkin.

SOTURI,

Nyt vihollinen voimin kootuin, vahvennein
taas ryntää. Heitetty jo kaikk' on vastustus.
Ne tulee, kuule, liennä, itses pelasta!
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Kahdeksas kohtaus

EDELLISET. EURYSAKES. EUBULOS. HYLLOS ynnä
joukko ASEELLISIA.

EUBULOS.

Ma miehen nään.

HYLLOS.

Tääll' on hän; tänne, kuningas!

EURYSAKES

(kohottaen miekkansa Leiokritosta vastaan).
Sua hain. Nyt kuolos ota, kosto jumalain!

LEIOKRITOS

(lyöden miekan hänen kädestään).

Pois, poika, älä koske kuolon vihkimään!
Kautt' ylempäin hän kaatuu valtojen, ei sun.
Tuo veri tutkaimella kirkkaan miekkani,
on sydämestäni se, sinne pyrkii taas.
Vaan sa, sa ota, mi niin suurt' on mielestäs,
kuninkaan nimi, valta! Haadeen varjot ei
sen tyhjemmät, vain suuremman ne rauhan suo.
Elämän virva, pitkäks aikaa hyvästi!

(Heittäytyy miekkaansa ja kuolee.)

EURYSAKES.

Iloitse, äiti, mun on voitto, valta nyt!

TEKMESSA.

Siis ensiks ilos vallitse; on maittavuus
kiitollisuus ja laupeus velka voittajan!
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EURYSAKES.

Ja oikeus, se myöskin. Niinpä valtani
kiitollisuuden' alan. Sulle, kuollut, sen,
sa kallis aseveikko, ensiks omistan,
lähinnä jumaloita suojan suomastaan.
Oi, jos viel' eläisit, jos saisin koroittaa
sun loistoon rinnalleni, kunnes palveltu
Salamiin kaksoistähti ois kuin korkeuden!
Vaan kaaduit, nmistoss' yksin kohta loistat sa.
Eubulos, Hyllos, teille, uskolliseni,
suon ruumiin, majaanne se viekää, kunnes saa
mult' ylväämmän, kuin konsaan kuninkaillakaan,
se patsaan; sitten palkintonne teili' on myös!
Ja teitä muitakin, jotk' alttiiks annoitte
mua puoltain henkenne, ma kiitän kaikkia
ja lupaan palkita. En ole pettävä,
vaikk' katson keinot muut kuin sortovaltias.
En vihamiestä ryöstämällä, niinkuin hän,
tee rikkaaks ystävää. Nyt, äiti, maksettu
lie velkani jo mahtavuutta, laupeutta,
kiitollisuutta?

TEKMESSA.

Maksun vasta alkanut
sa olet, vaan mua ilahuttaa alku tuo.

EURYSAKES.

Viel' yks on velka, oikeus, ja suoraks se
myös tulkoon viime ropoon saakka. Kansani,
kas tuossa makaa syypää veres vuodantaan,
ja vierellä, ken halla ilkineuvoissa



366

oi' liittolaisna. Miehet, tulkaa, laahatkaa
molemmat, valtias ja palvelija, pois
laelle Xuthos-vuoren kaljun jylhistön;
ja sinne tullen ruumiilt' asut riistäkää,
sieh' alastonna viskatkaa ne virumaan,
ett' ilman ahneet korppikotkat helpommin
ne keksis, niitten lihan nälkääns' atriois.

TEKMESSA.

Mi julma jumaluus soi sulle neuvon tuon?

EURYSAKES.

Soi Dike itse, jumal-impi oikeuden.

TEKMESSA.

Ei tahdo hän, noin että sille kostaisit,
ken ystävistäs jaloimmahe elon soi.

KANSA.

Kuningas, pojan vuoksi isää armahda!

EURYSAKES.

Pojalla palkkans', isäh' olkoon rangaistus!

TEKMESSA.

Vetosit Dikeen, käskeekö hän tempaamaan
sun manan vahoilt' oikeuden uhkapäin,
kun korppikotkille suot kuolleen, heille et?

EURYSAKES.

En nää, min siitä kärsis jumal-lait, jos tuo
jää haudatonna korppikotkain haaskaksi.
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TEKMESSA.

Oi lyhyt lapsenmieli, kuinka eksytkään!
Kenelle kuuluis kuollut, tilin päättänyt
jo kanssa ihmisten, jos jumaloihe ei?
Kas illan pilviä, niilt' oppi ottaos!
Ne hetken taivaan alla välkkyy, toisena
ne taivas vienoin vihmoin maalle antaa taas,
emolle niitten. Kuvan käsitätkö sa?
Noin syvyydestä Haadeen myös sen haltiat
kohottaa heikot usmakuvat, hetkeksi
valossa päivän käymään niniell' ihmisen.
Ne vaihtuu loistoin, varjoin, huolin, hymyilyin
nyt tänään; huomenn' ehkä leikki lopuss' on.
Vaan tarkoin lainansa pois vaatii jumalat,
ja voi sit' ihmistä, ken tohtii estää sen.
Oi lemmikkini, heit' äl' uhmaa; rintahas
suo soida varoituksen, hähe huoma maan
sa suo! Jos rikkoi hän, sa ällös rikkoko!

KANSA.

Äänt' äitis kuule, kuningas, ei kuolleelta
tääll' estä hautaa kenkään, koston lyömättä,

EURYSAKES.

Manalan jumaloit' en pelkää, kunnian
kun taivaisillo suon ma tuota rangaisten;
mut, armas silmä, emo, mieltäs tottelen.
Pois huoles, kunnialla vihamieheni
sun tähtes haudataan kuin kalhs ystävä.
Mun vihan yö ei mieleen jäädä voi, kun sun
vain päivänpaistett' yhä vuotaa yh sen,
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sovinnon lähde ikiläikkehinen sa!
Ei, poikans' ääreen haudan saa Leiokritos,
mun ystäväni viereen tuima vihamies,
ja kumpaisenkin myötä multaan pantakoon,
mi mieluist' urhoille on vielä haudassa:
asunsa tuttu, kilpi, miekka, kypäri.
Ma patsaan taidetöisen sitten pystytän
isälle niinkuin pojallekin, marmoriin
syvälle veistettyinä nimet, mainetyöt.
Mut vieras saarelle kun saapuu, hämmästyin
nuo uimet näkee, kysyy: eikö ollut hän,
tuo kuollut, kuninkaanne karsas vihamies?
Ken siis, kun loistossaan viel' elää valtias,
tään patsaan nostaa uskalsi? niin vastataan:
äl' ihmettele, jalo vieras, valtaa kaks
sen teki, vahvempaa kuin täällä valtias:
rukous äidin ynnä pojan rakkaus.
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MUUTAMIA SANOJA LUONNOSTA, KAN-
SAN LUONTEESTA JA ELINTAVOISTA

SAARIJÄRVEN PITÄJÄSSÄ. »)

Näiden rivien tarkoituksena ei ole antaa mitään
lisiä topograafiseen esitykseen maastamme tai jostain sen
erityisestä paikkakunnasta, vaan ainoastaan hajanaisin
piirtein kuvata muutamia sen kauneuksia, ja elvyttää
omassa itsessäni nautintoa niistä vaikutuksista, joita olen
niistä saanut. Eroittamattomia noista muistoista ovat
muutamat synkemmät kuvat inhimillisestä hädästä; eikä
näytä minusta olevan luonnotonta, että niillä on paik-
kansa luonnon ihanuuden ja suuruuden vieressä ja
sisällä. Sihä niinkuin eläin menettää eloisuuttaan ja
kauneuttaan sitä mukaa kuin ihminen pakottaa sen
tarkoituksiaan palvelemaan, niin näyttää myöskin luonto
kuihtuvan kuta enemmän ihmisten ahkeruus ja huolen-
pito sitä kukistaa, ja siis ainoastaan kesyttömässä tilas-

') Kirjoittaja on maininnut tämän pitäjän, koska hänellä
on ollut tilaisuus oleskella siellä muutama vuosi, ja kauvemmin
kuin muilla seuduin Suomen sisämaassa. Pääpiirteet siitä, mitä

hänellä on siitä kerrottavana, voitanee kuitenkin ulottaa kauvas
ulkopuolelle mainitun paikkakunnan rajoja.
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saan esiintyvän täydessä kauneudessaan, ainoastaan kesy-
tetyssä tilassaan suovan ihmiselle vapaan pääsön tyh-
jentymättömäin nisiensä ääreen. Jos siis tahdomme
nähdä hyvinvoipaa ja ylellisyydessä elävää kansaa, on
meidän käytävä seuduissa, joissa ihmisvoiman voittama
ja veltostunut luonto tarjoo sille väkisin otetuita anti-
miaan ; jos taas haluamme nähdä luonnon alkuperäisessä
loistossaan, niin on meidän mentävä sinne, missä se
vielä vapaana käyttelee jättiläisvoimiaan ja voitollisesti
torjuu kituvan sukukunnan harvoja ponnistuksia sen
kukistamiseksi. Suomi tarjoo ehkä enemmän kuin mi-
kään muu maa tämänlaatuisia nähtäviä. Mikä erilaisten
seutujen vaihtelu, tasaisesta viljellystä merenrannikosta
ylimaihin huimaavine vaaroilleen, autioine järvineen ja
kankaineen, joiden syvyyteen ei mikään polku vie ja
jonne ainoastaan luodin haavoittama teiri tai metso jon-
kun kerran on yksinäisen lentonsa suunnannut! Useim-
mat Euroopan sivistysmaista tulevat matkustajat, jotka
käyvät Suomen rannikkoseuduissa, huomannevat sen hy-
vin vähän eroavan omasta kotiseudustaan ja tapaavat he
täällä, ilmanalaa ja kieltä lukuunottamatta, melkein kaikki
samat esineet kuin isänmaassaankin. Sisempänä Suo-
messa oleviin seutuihin ei taas osune mikään muukalai-
nen, joka voisi sanoa ennen nähneensä jotain semmoista
tai edes jotain sentapaista; niin varmapiirteisiä, niin tar-
kasti yksilöllisiä ovat nämä seudut. Kun varsinkin ete-
läisen rannikkotien varrella toisissaan kiinni olevat kylät
ja talot ovat todistuksena väestön voimasta, hyvinvoin-
nista ja voitoista, voipi sisämaan teitä kulkea peninkul-
mittain näkemättä edes vilahdustakaan ihmisasumuksesta,
ja jos pitkien taipalien päässä sellaisen tapaakin, niin
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riippuu se suunnattoman kankaan rinteellä tai pilkoittaa
se esiin piileilevän järven ympärillä olevain aarniolehto-
jen keskestä niinkuin vieras kasvannainen luonnon tuo-
reessa, suuremmoisessa rungossa. Onhan meidän saaris-
tossammekin jotain kesytöntä ja omituista, joka antaa
sille erikoisen värityksensä, varsinkin ulompana meressä,
eikä kukaan voi kauvempaa oleskella noissa seuduissa
saamatta sieltä syviä ja mieleen jääpiä muistoja. Mutta
nämä saaristoseudut eroavat vaan sitä enemmän sisä-
maasta kun molemmilla on tarkat ja yksilölliset piirteensä
ja toisistaan eroava leimansa. Muinaisruotsalaiset säve-
let ovat kuin koteutuneet rannikoillamme ja ne sointu-
vat niitä ympäröiviin seutuihin niin hyvin, että selvästi
huomaa niiden polveutuvan yhtäläisestä luonnosta; myös-
kin ovat kotoiset laulut, jotka syntyvät ja elävät saa-
ristokansan huulilla, siihen määrin ruotsalaisten kansan-
laulujen kaltaiset, että yhtäläisyyttä ei mitenkään voida
selittää vaan siltä kannalta, että ne ovat ruotsalaisten
siirtolaisten luomia, vaan täytynee sitä suurimmaksi osaksi
pitää tuloksena seutujen yhtäläisyydestä. Toisaalta liene-
vät harvat asiat toisistaan eroavampia kuin mainitut lau-
lut ja supisuomalaiset sävelet. »Neckens Polska», kuultuna
meren rannikollamme, sopii niin hyvin saariin, joita
näemme, ilmaan, jota hengitämme, että sitä luulisi meri-
seudun oman kesä-illan sepittämäksi; laulettuna Saarijär-
ven, Rautalammin tai Viitasaaren jyrkillä kukkuloilla tai
autioilla järvillä, ilmaseisi se vaan kaukaista kaheintaan
ikävöivän sydämmen soraääniä. Yhtä vähän olisi toi-
selta puolen »Minun kultani» tai joku muu suomalainen
laulu oikealla paikallaan rannikollamme.

Lienee harvoja sävehä, jotka paremmin kuin Alppi-
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maiden sopivat Suomen sisämaihin, ja onhan kuultukin
muukalaisten havaitsevan jotain yhtäläisyyttä Sveitsin ja
Suomen välihä. Yleensä voi olla varma siitä, että kaksi
eri seutua sikäli ovat toistensa kaltaisia myöskin ulko-
naisesti, mikäli on olemassa jotain yhtäläisyyttä näiden
seutujen kotoperäisten laulujen luonteissa. Sihä samoin-
kuin ihmiskunta kokonaisuudessaan on maanpahon ku-
vastin, on myöskin ihminen eri osissa maanpahoa ympä-
ristöjensä kuvastin ja heijastaa vaan niitä totuuden,
kauneuden ja jalouden säteitä, joita hän niistä on ime-
nyt. Senpätähden olen minä olettanut, että sisämaan ja
rannikkoseutujen kansanlaulujen erilaisuus on tärkeä ja
kumoamaton todistus näiden seutujen jyrkästä keskinäi-
sestä eroavaisuudesta.

Tahtomatta väittää, että toinen seutu olisi toistaan
parempi niissä suhteissa, jotka kukin ratkaisee oman
yksityisen makunsa mukaan, luulen kuitenkin, että sama
olento ei koskaan voi yhtä suurella lämmöllä mieltyä
kaikkiin tässä mainittuihin maamme eri luonnonmuotoi-
hin. Joka on ollut tilaisuudessa elämään pitemmän ai-
kaa näiden eri seutujen vaikutuksen alaisena, on syvim-
mällä sydämmessään säilyttävä niistä toisen, eikä molem-
pia, olkoon niistä sitten kumpi hyvänsä hänen synnyin-
seutunsa tai muuten hänelle kahis. Rauhalliseen, runol-
hs-uskonnolhseen mietiskelyyn taipuvainen mieli on etu-
päässä mielistyvä sisämaahan. Elämänhaluinen, rohkea
ja yritteliäs luonne on luultavasti rakastava meren ran-
taa; ja käytännön mies, käsityöläinen, maanviljelijä par-
haiten viihtyvä rannikkojen tasangoilla. Kun nyt ensi-
mainittu näistä luonteista epäilemättä totisimmin vas-
taanottaa ja itsetietoisemmin säilyttää luonnon vaikutuk-
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sia, niin voisi korkeampiin harrastuksiin nähden yleensä
myöntää etusijan sille seudulle, joka voimakkaimmin vai-
kuttaa tällaiseen luonteeseen. Niinpä onkin vaikea kuvi-
tella kirkkaampaa, ihanampaa ja ylentävämpää jumalalli-
suuden ilmestysmuotoa kuin se, jonka meille näyttävät
sisämaan seutujen suuremmoiset ulkopiirteet, niiden yksi-
näisyys ja syvä, läpitunkematon rauha. Merellä, vaikka se
onkin mahtava, on kuitenkin harvoin tämä jumalallisuu-
den leima. Ainoastaan sen äärettömässä hiljaisuudessa
käsittää ja näkee mieli rajattomuuden; jos sitä myrsky
kuohuttaa, muuttuu se Jumalasta jättiläiseksi, eikä ihmi-
nen enää polvistu, vaan varustaikse taisteluun.

Seutujen joukkoon, jotka parhaiten edustavat sisäi-
sen Suomen oloja sekä luontoon että myöskin asukkai-
den elintapoihin ja elinehtoihin nähden, lienee syystä
luettava tuo kaukainen, köyhä ja kaunis Saarijärven pi-
täjä. Mitä se on pienoiskoossa, näyttää sisämaa muuta-
min poikkeuksin olevan suuremmassa mittakaavassa.

Yksinkertainen ja muokkaamaton niinkuin se luonto,
joka häntä ympäröi, on saarijärveläisen elämä. Pirtti,
jossa hän asuu, on kooltaan suurempi kuin sauna,
tuo hänen ainoa ja välttämätön ylellisyystavaransa,
mutta muutoin sekä väriltään että eduiltaan sen kaltai-
nen. Sisään astuessa kohtaa siinä outoa tulijaa odotta-
maton näky. Muodottomista honkahirsistä ja palkeista
sommitellut seinät ja lattia ovat nokimustat, edelliset sa-
vusta ja jälkimäiset kaikesta, mikä vuosien kuluessa on
turhaan saanut pesoa odottaa. Lakea näkyy harvoin;
se on kätkeytynyt savupilven taa, joka mustanharmaan
telttakaton tavoin riippuu seitsemän tai kahdeksan jalan
korkeudella lattiasta, varjostaen, vaan ei vaivaten. Sil-
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loin tällöin puhkaisee tämän usvan avarasta lakeistor-
vesta tunkeva auringon säde ja joskus, vaikka harvem-
min, kurkistaa tahtikin sisään. Ikkunoita ei ole, ainoas-
taan luukkuja, joita tarpeen mukaan avataan ja suljetaan.
Oikein käsittääkseen tämän asunnon omituisuuden on se
nähtävä talvi-iltana. Uuni, huoneen pyhättö, tyyliltään
ja rakennustavaltaan vanhan peninkulmapatsaan kaltai-
nen, esiintyy silloin täydessä loistossaan. Suunnaton,
paksuista petäjähaloista tehty pystyvalkea roihuaa takassa
ja luopi häikäisevää valoaan tupaan, jota vielä valaisevat
sekä seinänrakoihin että lattialle seisoviin pihteihin piste-
tyt päresoihdut. Tässä välkkeessä liikkuu tai lepää useim-
mittain suurilukuinen ihmislauma. Naiset istuvat ruk-
kiensa takana tai toimivat taikina-astiainsa ja patojensa
ääressä, miehet valmistavat vasuja, rekiä, suksia tai sen
semmoisia, kerjäläiset ja loiset oikoilevat tulen edessä, ja
tuvan taloudelle välttämätöntä päreiden kiskomista toi-
mittaa joku vanhempi ukko, joka tyynellä kätevyydellä
halkoo hienot liuskat vieläkin hienommiksi kaistaleiksi.
Lapsilauma on jo silloin tavallisesti kömpinyt uunille,
jossa se hyvässä sovussa elää ja kirkuu kilpaa sirkkain
kanssa; pitkän ruuhen ääressä lähellä ovea nauttii talon
hevonen appeesta, lämpimästä ja seurasta, silhaikaa kun
kukko, ehei hän vielä ole yöpuulleen asettunut, perheensä
kanssa vierailee suosijainsa luona huoneen joka nurkassa,
ollen kaikkialla kuin kotonaan. Sellainen on suuremmin
tai pienemmin poikkeuksin suomalainen pirtti talvisena
iltana. Jos luullaan, että kaikki hauskuus on kaukana
tuohaisesta asunnosta, niin erehdytään; ei ainoastaan sen
synnynnäinen asukas, vaan myöskin aivan toisissa oloissa
kasvanut voi tulla siinä hyvin toimeen. Ilma pysyy
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alinomaisen lämmittämisen ja aina ylläpidetyn vedon
kautta puhtaana ja raittiina, ja kaikki, mikä on silmälle
ilkeää, toimitetaan pois huolellisesti ja säännöllisesti.
Musta lattia lakkaa näyttämästä likaiselta samalla kun
siinä ei enää näy vilahdustakaan kadonneesta puhtau-
desta ; luulee seisovansa mullan eikä tahrittujen lautain
päähä, ja tässä tulee esille se ihmisluonteen omituisuus,
että siedetään vähempääkin siistimistä, kun se ei vaan
johda mieleen tarkoitusta suuremman aikaansaamiseen.
Sisämaalainen ei elä hutiloimalla matkitussa hienoudessa,
vaan partioretkeilijänä erämaassa; ja kukapa kysyy,
astuessaan talvipakkasesta lämpimän vierasvaraisen tak-
katulen ääreen, onko se katos, joka häntä ympäröi musta
vai Valkonen, onko se maa, minkä päähä hän seisoo puh-
distettu vai ei?

Osana suomalaisen pirtin asukkaista mainittiin ker-
jäläiset ja loiset; ne ovatkin niin tavallisia ja tärkeitä
kaluja taloudessa, että kun siitä on puhe, molemmat
näistäkin lienevät tarkemmin kuvattavat. Loinen on
Suomen talonpojan toinen pääskynen. Niinkuin tuo vaa-
tii tämäkin sijaa itselleen ja perheelleen talonpojan katon
alla; toinen saa sen yhtä kernaasti kuin toinenkin, ja
molemmat elävät siitä mitä mikin päivä heille antaa.
Loisen maksama vuokra on tavahisimmasti ja määrä-
tyimmin siinä, että hän heittää lämmitykseen tarvittavat
halot tuvan luukusta sisään. Muutoin useimmat hänen
toimistaan talon hyväksi kuuluvat ylimääräiseen arvio-
laskuun. Ellei tuollainen mies osaa tehdä käsitöitä, har-
joittaa hän joskus elatuksekseen hiukan kalastusta ja
metsästystä, samaha kuin hän sitä paitse omaksi hyväk-
seen viljelee naurista talon maahe kaatamassaan kas-
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kessa, joka etu on hänelle yhtä vähän myönnetty kuin
se on häneltä kiellettykään. Jos hän voi hankkia leh-
män, elää se siinä missä talonpojankin lehmät elävät,
ja on yhtä laillinen loinen parressaan kuin omistaja on
tuvan nurkassa. Kun hänen tarpeeusa ovat pienet ja
hänen niistä johtuvat menonsa tilan omistajan itsetiedot-
toman hyvyyden takia vieläkin pienemmät, niin on ym-
märrettävä, että hän enemmän kuin kukaan muu nou-
dattaa suomalaisten yleistä taipumusta mukavuuteen ja
lepoon. Niinpä näkeekin hänet useimmittain lepäämässä,
talvella uunin edessä penkillä, kesällä auringon paisteessa
pihamaalla. Epäilemättä vaikuttaa näiden loisien pal-
jous haitallisesti sekä maamme viljelykseen yleensä että
varsinkin niiden talouteen, joiden katon alla he asuvat;
mutta kieltämättömän jaloksi osotakse myöskin rahvaan
mieli siinä, että se ainoastaan näin vähäiseen korvauk-
seen tyytyen" jakaa ahtaan asuntonsa ja usein niukan
elatuksensa näiden leivättömien ja kodittomien veljiensä
kanssa. Saarijärvi voipi voitollisesti kilpailla minkä
muun paikkakunnan kanssa tahansa näiden ihmisten
lukuisuuteen nähden. Kun siellä on harvassa asukkaita,
mutta vielä paljoa harvemmassa asumuksia, kun se on
täynnä erämaita, joita ei mikään maan omistaja ehdi
mitata ja hyväkseen käyttää, täyttää tämä pitäjä kaikki
tuollaisen elämän syntymisen ja jatkumisen ehdot.

Toinen välttämätön olento talonpojan pirtissä on
kerjäläinen. Tosin eivät kerjäläiset ole asuntaväkeä, vaan
tulevat ja menevät, mutta harvoin kuluu päivääkään, etfei
valtatien varrella olevissa taloissa vieraihsi yksi tai useampi
kulkulainen; niin että tähän hyvin voi sovittaa Stag-
neliuksen tunnetut sanat: »Aate on ikuinen, varjot vaih-
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tuvat». Kerjäläinen ei suinkaan ole ylenkatsottu ja hal-
veksittu. Seurassaan jumala, niinkuin Homeron ker-
jäläisellä, kulkee hän, usein vaimoineen ja lapsineen,
talosta taloon ja kaikkialla kohdellaan häntä niinkuin
vierasta, ei missään niinkuin armoilla eläjää. Uuni suo
hänelle lämmintään niinkuin muillekin, eikä hänen tar-
vitse mitään pyytää; jokainen tietää ilmankin hänen tar-
peensa ja poistaa ne niin hyvin kuin voipi. Ei tule
kysymykseenkään heittää hänen eteensä jotain hylkyruo-
kaa; hän syö niinkuin muukin väki parasta, mitä talossa
on tarjona, se on: sen ainoata. Hän kertoo, jos hänellä
on jotain kerrottavana; jos häntä haluttaa laskea leikkiä
jonkun tuvassa ohjan kanssa, niin tekee hän sen; jos
hänellä on lapsia mukanaan, leikkivät no talon lapsien
kanssa. Illalla laskee hän levolle siihen, missä löytää
mukavan tyhjän paikan uunilla tai penkillä, suvaiten
toiselle sen saaneelle paremman lepopaikan ja suvaittuna,
jos itse on onnistunut sen saamaan. Kun hän tahtoo
lähteä ja on itse sairas tai jos hänellä on hoidossaan
muita heikkoja, valjastaa talonpoika ikivanhan tavan mu-
kaan hevosensa ja vie hänet tai hänen lähimpänsä au-
liisti ja vaatimattomasti toiseen taloon. Tällä tavalla elää
kerjäläinen Saarijärvellä ja yleensä suomalaisten keskuu-
dessa. Hän syö pettua, koska talonpoika syö pettua;
jos talonpoika eläisi vehnäsestä, niin olisi kerjäläisellä
sama ruoka.

Ei voi sanoin kuvata sitä köyhyyttä, joka vallitsee
Saarijärven kansan keskuudessa. Niukka, usein luonno-
ton ruoka vaikuttaa haitallisesti heidän ruumiin voi-
miinsa ja kun ei tunneta muita elämän nautinnoita kuin
uni ja lepo, turvaudutaan yksinomaan niihin ja laimin-
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lyödään tekemästä työtä muille. Harvoin nähdään hei-
dän huolenpitonsa ulottuvan lähintä päivää edemmä
eikä sitä sovikaan ihmetellä, kun elatuksen hankkiminen
huomiseksi jo antaa heille yllin kyllin huolehtimisen ai-
hetta. Ei mikään teollisuuden haara ole juurtunut tässä
pitäjässä, koska, matkan pituuden tähden kaupunkeihin
ja enemmän viljeltyihin seutuihin, ei tuotteita voitaisi
saada kaupaksi ilman mitä suurimpia vaikeuksia ja hin-
nan lyhennyksiä. Maanviljelyksen paha vihollinen on
hallayö. Monet tilat ovat vuosittain niin tyhjät, etfeivät
saa peltojaan kylvetyksi. Kun asukas on vuoden näh-
nyt nälkää, rientää hän syksyllä leikkaamaan viljaansa,
ennenkun jyvä on ehtinyt kehittyä ja kypsyä. Kun elu-
kat kesällä kahlaavat polviaan myöten heinässä metsä-
purojen rannoilla ja kankaitten ja vuorien välisissä laak-
soissa, pureskelevat ne talvikauden olkia, jotka useinkin
ovat tuodut kahdeksan, kymmenen, jopa kuudentoistakin
peninkulman päästä. Usein täytyy elukkain monta kuu-
kautta kitua vieläkin sopimattomammaha ruualla. Se
laiha maitovähänen, jonka lehmät näin ollen voivat lyp-
sää, käytetään sen karkean pettuleivän särpimeksi, joka
useimmissa taloissa on omistajan ainoa ruoka. Voi kuvi-
tella, millaiset olot tuolla kaukana ovat, kun tietää, että
luotettavain kertomusten mukaan eräänä ei kauvan sit-
ten sattuneena hallavuotena ainoastaan kahdessa pitäjän
talossa syötiin rukiista tai ohraista leipää. Sanat: hän
syö selvää leipää koko vuoden, ja: hän on upporikas,
merkitsevät siellä samaa.

Muistuu mieleeni kaksi tilaisuutta, kun tämä puute
kohtasi minua kovin loukkaavassa muodossa. Tulin
metsästysretkellä erääseen pirttiin levähtämään. Tupa
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oli täynnä lapsia, paitse vanhempia ja nuorempia aika-
ihmisiä. Lähellä uunia oli tankojen päälle asetetulta
petäjän sisäkuoresta viileskeltyjä keltasen ruskeita kaista-
leita, karkeita kuin paksu nahka. Kysyin sen enempää
tarkastamatta, mitä ne ovat ja mihin niitä käytettäisiin,
ja isäntä vastasi: »Hyvä herra, niistä tulee leipää». Sen
enempää ei hän puhunut, mutta ääni, jossa soi yhfai-
kaa »etkö sitä tiedä?» — ja »sinä et sitä tiedä», oli
sydäntä särkevä. — Toisen kerran tulin sattumalta nii-
tylle, jossa parhaillaan tehtiin heinää. Ladon seinillä
riippui heinämiesten eväskontteja ja uteliaisuudesta ava-
sin minä niistä useampia. Jokaisessa tapasin petäjän
kuoresta iskostettuja kakkuja, jotka olivat sisältä piki
mustat ja pinnalta valkeiksi jauhotetut, enemmän silmän
lumeiksi kuin suun. Sen lisäksi oli muutamissa kon-
teissa kovaksi suolattuja muikkuja, toisissa vaan joita-
kuita suolan rakeita. Tarvitsee vaan muistaa sen työn
raskautta, jota nuo näitä virvoituksia nauttivat ihmiset
saivat suorittaa mitä kuumimmassa helteessä, saadakseen
käsitystä tosi hädästä ja ihmisluonnon voimasta sitä kes-
tää. — Tuo kaiken varallisuuden ja hyvinvoinnin tavalli-
sin hävittäjä, viina, ei tällä paikkakunnalla liene yleisesti
vihattu; mutta kuinka monella onkaan tilaisuutta ja va-
roja sen tavaran nauttimiseen ? Jos siellä joskus näkee
päihtyneen, voi olla varma siitä, etfei hänen tilaansa ole
niin paljon syynä väkeviin paljous kuin tottumattomuus
voimakkaampaan ravintoon.

Siitä tavasta, millä suomalainen rahvas mainituilla
seuduiha kohtelee kerjäläisiä, voipi kohta päättää, mil-
laista sen vieraanvaraisuus ja hyväntahtoisuus yleensä
on. Kun ottaa lukuun sen vähävaraisuuden, niin tus-
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kinpa lienee kansaa toista, joka ohsi kernaampi anta-
maan muihe ja taipuvaisempi täyttämään pyyntöä mitä
tahansa. Vieraahe tarjotaan aina mitä parasta talossa
voidaan hankkia, ja mitä suurimmalla vaivalla saa ke-
nenkään ottamaan pienintäkin rahallista korvausta siitä,
mitä on hänen kattonsa aha nauttinut. Tämä on muu-
ten tavallista kaikkien lähempänä luontoa asuvien kan-
sojen keskuudessa.

Ne elatushuolet, jotka lakkaamatta painavat Saari-
järven asujamia, eivät jätä mitään aikaa sihe kevyelle
iloisuudelle, joka useilla muilla seuduilla synnyttää kan-
sanjuhlia ja karkeloita. Ainoastaan joulun ja juhannuk-
sen aikoina siellä huomaa jotain yleisempää halua huvit-
telemiseen. Joulunpyhinä kokoonnutaan tansseihin ja
huveihin, vaikkei silloinkaan niin usein ja niin lukui:
sasti kuin parempi-osaisissa ja rikkaammissa pitäjissä on
tavallista. Vaan yhtä ei metsätorpparinkaan majasta saa
silloin puuttua: katettua pöytää, joka viikkomääriä seisoo
komeillen hauskuuttamassa ja ilahduttamassa tervetulleita
jouluvieraita tarjoten heille parasta, mitä on voitu koko
syksyn kestäneen nälän käsistä pelastaa. Jokaista, joka
tähän aikaan astuu hänen ortensa alle, kehotetaan talon
antimia hyvänään pitämään; köyhä on aina saanut osan
hänen leivästään ja nyt luulee hän voivansa rikkaallekin
tarjota kestitystä, jota ei tämän pitäisi halveksia. Jou-
lun juhlallisuuteen kuuluu myöskin, että pöydät ja lavit-
sat hangataan huolellisesti puhtaiksi ja seinät peitetään
pärekudokseha, joka jätetään paikoilleen siksi, kunnes se
jokapäiväisen oton kautta harvenee ja vähitehen koko-
naan katoaa.

Juhannusyötä vietetään ehkä iloisemmin kuin mi-
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tään muuta juhlaa. Silloin poltetaan nuo niin kutsutut
kokkotulet, ja moni laukaus, jota olisi pidetty tuhlauksena,
jos se olisi laukaistu pyyhyn tai riekkoon, saapi sihoin
pamahtaa juhlan kunniaksi. Kokon paikaksi vahtaan
tavallisesti joku korkea, puoleksi palanut honka, paljaalla,
näkyvällä nummella. Sen ympärille asetetaan, kuta kor-
keammalle sitä parempi, kuivia puita ja pihkaisia, pala-
via aineita ja keskiyön aikana sytytetään kasa ja palaa
laukauksien, viulunsoiton ja hurraahuutojen kaikuessa.
Kauniina hämärähkönä kesäyönä tarjoavat nämä ilotulet
järvien ja laaksojen takana palaessaan viehättävän näyn.

Saarijärven talonpoika on ulkoa nähden hidas, vä-
linpitämätön ja harvasanainen. Hän on luonteeltaan säy-
seä, kärsivällinen ja mukautuva. Köyhyys ja ahdistus,
jossa hän elää, on tehnyt hänet itseensä suljetuksi; kaikki
voimat hänen olennossaan vaikuttavat sisäänpäin, niin
että ne vaan harvoin ja veltosti puhkeavat ulkonaiseen
toimintaan. Se suuremmoinen luonto, joka häntä ympäröi,
ei ole koskaan tuottanut hänelle minkään varsinaisen voi-
ton riemua; se on aina osoittanut olevansa korkea ja
kukistamaton; ja hänen sielunsa vaipuu sen vaistomai-
seen kunnioittamiseen, samalla kun hänen ruumiilliset
voimansa torkkuvat ja kuihtuvat. Tästä on seurauksena
kaksi seikkaa: ensiksi että hänen täytyy olla, niinkuin hän
myöskin on, perin rehellisen ja teeskentelemättömän, sillä
yksinkertainen ja hurskas mieli seuraa kaiken uskonnon
mukana; sitten se, että hänen täytyy näyttää avutto-
malta, tylsältä ja kykynemättömältä semmoisiin tekoihin,
joihin tarvitaan vilkkautta ja neuvokkaisuutta. On kui-
tenkin monella esimerkillä todistettu, että tässä näennäi-
sesti sekasortoisessa olennossa on, kun hänet on muutettu
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toisiin oloihin, ennen pitkää kehittynyt voimia, jotka
eivät ainoastaan ole osoittaneet olevansa tyhjentymättö-
miä, vaan myöskin toimissaan nopeampia ja täsmällisem-
piä kuin mitä olisi voinut odottaa joltain kyvykkääm-
mältä ja harjaantuneemmalta. Tapahtuu välistä, että joku
näiden seutujen asukas, vaikka hän yrlen vastenmielisesti
jättää kotiseutunsa, kuitenkin puutteen ajamana tulee
johonkin rantakaupunkiin hankkiakseen toimeentuloaan
merimiehenä. Kun olen itse nähnyt ja kuullut muiden
kertovan muutamia semmoisia tapauksia, sallittakoon mi-
nun esittää niistä muutamia, varsinkin kun ne osaltaan
vahvistavat yllä annettuja arvosteluja.

Kotiseudullani oleskeli mies, joka nuorra ollessaan
oli lähtenyt hätää pakoon siitä pitäjästä, josta tässä on
ollut puhe, ja ruvennut merimieheksi. Niin kauvan kun
muistan, näin minä hänet vanhana ja harmaantuneena.
Hän asui nyt paljon matkustaneena ja monia kokeneena
omassa talossaan, mursi kauheasti suomeksi, oli iloinen ja
reipas, ja otti ryypyn kun tarjottiin. Sekä omituisen
alkuperäisen, muista eroavan ulkomuotonsa takia, johon
kuitenkin pian tottui, että kelpoisuutensa ja tarmonsa
kuin myöskin perin rehellisen ja hyvän käytöksensä
takia suosittelivat häntä vanhemmat nuoremmilleen ja
kaikki häntä kunnioittivat. Monen muun seikkailun
ohessa oli hänellä ollut sekin, että hänet oli väkisin otettu
matruusiksi Tanskan laivastoon, kun tämä maa oli so-
dassa Englannin kanssa. Asia oli yksityiskohtiaan myö-
ten hyvin tunnettu kotipuolessani sekä hänen omistaan
että myöskin niiden kertomuksista, jotka olivat hänen
kanssaan olleet mukana samoissa seikkailuissa. Hänen
poikansa, kaksikymmenvuotias nuorukainen, oh ensiksi
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otettu, kun hän isänsä kanssa säyseästi asteli satamaa
kohti siihen suomalaiseen laivaan, johon heidät oli pes-
tattu. Ukko seurasi värvääjää, kunnes saapui semmoisen
viranomaisen luo, jonka kuullen hänestä näytti kannatta-
van suunsa avata. Hän puhkesi silloin puhumaan ja
esitti murteellisella ruotsinkielellään, kuinka »ukko on
vanha ja tottunut: poika vain penikka merellä, ei kelpaa
sotaan: jos ukko menee, ka, anna kuolla vanhan koiran,
mutta poika tarvitaan kotona äitiä elättämässä; ja nyt,
hyvät herrat, ottakaa minut ja päästäkää poika.» Ei ollut
vaikea valita vanhan merikarhun välillä, joka reippaana
ja tuikeana puheli näin, ja nuorukaisen, joka kalpeana
ja itkien odotti kohtaloansa. Ukko otettiin ja poika
pääsi. Sodasta, johon hän näin odottamattaan joutui
ottamaan osaa, oli hänellä sitten vanhoilla päivillään
loppumattomia juttuja kerrottavana. Varmaankin saivat
siinä kiireessä, jolla Tanskan täytyi hoitaa puolustus-
taan, monet ja varsinkin pienemmät laivat pakostakin
lähteä vesille huonosti harjaantunein päällystöin ja mie-
hin. Ainakin oh ollut niin laita sen purren, johon mei-
dän sankarimme sijoitettiin. Ei ollutkaan vielä monta
laukausta vaihdettu, ennenkun ukon monivuotinen koke-
mus ja toirnekkuus huomattiin ja tunnustettiin. Laivan
päällikkö oh nuori, ohjaukseen tottumaton poika, vaikka
hänellä ukon sanain mukaan muuten kyhä oli »prampurje
kuraasin päällä.» Senvuoksi saikin ukko usein pontevalla
kirouksella ja sopivaan paikkaan sovitetulla komentosa-
nalla »pyöräytetyksi purren perin, kun se käänteissä kii-

kasti.» Kiitoksella jakunnialla palasi hän kotiin sodan loput-
tua eikä ollut, mistään maailmassa niin iloinen kuin siitä,
että oli ollut »tanskalaisen kanssa siellä, missä pippuri
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kasvaa.« Kaikissa vaiheissa muuttumattomana pysyi hä-
nessä se yksinkertaisuus ja hyväntahtoisuus, jonka hän
oh tuonut tuhessaau kaukaiselta kotiseudultaan. Hänen
pieni majansa oli aina avoinna hätää kärsiville. Kerrot-
tiin monia juttuja siitä, miten hän heitä otti vastaan ja
suosi. Usein tuli sisämaasta talvisin joukottain kulkija-
mia kerjäämään kaupungissa. Kohdatessaan heitä otti
hän heidät joko mukaansa kotiin tai, jos hänellä oli muita
asioita toimitettavana, pyysi hän heitä menemään sinne,
lisäten tavallisesti nämä sanat: »sano eukolle, että ukko
lähetti.» Eukko ymmärsi silloin varsin hyvin, että vie-
raille oli annettava ruokaa ja yösija.

Samoilta seuduilta kuin vastamainittu mies tuli sa-
massa tarkoituksessa kuin hän eräs toinen henkilö kaupun-
kiin. Hän oh 25 vuotta vanha, putipuhdas, nälkäinen ja
niin repalaisen alaston, etfei päivä varmaankaan ilman eri-
koisia aprikoimisia ilennyt häneen katsoa. Hän tuli muun
muassa erään laivanisännän luo, joka parhaallaan pestasi
miehiä laivaansa. Kun sopimukset muiden kanssa olivat
tehdyt, tuli hänen Vuoronsa siinä, missä hän seisoi oven-
suussa toisten häntä ivansekaisesti silmäillessä. Kysyttiin
hänen asiataau. Hau haki palveluspaikkaa. Hänen suo-
rat, lyhyet ja usein terävät vastauksensa laivanisännän ja
tämän saapuvilla olevain ystäväin ilvehtiviin kysymyksiin
tepsivät. Hänet otettiin kokkipojaksi ja hänen käskettiin
sinä ja sinä päivänä tuoda arkkunsa laivaan. »Mitä
hittoa minä arkulla teen, kun ei ole mitä arkkuun panna»,
oli hänen sangen tosi vastauksensa. Hän seurasi laivaa
ilman arkkua. Hänen kohtalonsa oli se, että putosi me-
reen Lontoon satamassa ja hukkui tällä ensi matkallaan.
Mutta hän kuoli toveriensa kunnioittamana. Kapteenikin
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kiitteli kiittelemästä päästyäänkin tämän miehen erin-
omaista neuvokkaisuutta, rohkeutta ja mallikelpoista käy-
töstä, ja moni vanha merimies laivan väestöstä kiroili
katkerasti kotiin tullessaan hänen kuolemaansa. Merkit-
tävää on, että tämä mies, joka jo matkan ensi päivinä sai
siirtyä puuropadan äärestä maston huippuun, ja joka oli
istunut siellä myrskyssä ja pahassa säässä kiinteänä ja
rohkeana kuin orava, tyynessä satamassa ja laivan ollessa
ankkurissa oli hairahtuva kuin unissa kulkija ja putoava
suin päin mereen. Mutta sellainen on suomalainen. Vaara,
joka vaan vähänkin piilotakse, voi lamauttaa hänet eikä
hän silloin astu askeltakaan suojellakseen itseään. Vaan
jos se näyttäytyy ilmeisenä ja uhkaavana, saapi olla
varma siitä, että hänellä enemmän kuin monella muulla
on neuvokkaisuutta ja voimia sitä välttämään tai tor-
jumaan.

Saarijärven pitäjä on täynnä luonnonkauneuksia ja
on se siihen etuun nähden useampain sisämaan seutujen
kaltainen. Ei mikään voi vaikuttaa mahtavammin mie-
leemme kuin äärettömien sydänmaan metsien syvyys.
Niissä vaeltaa kuin meren pohjalla, muuttumattomassa
yksitoikkoisessa hiljaisuudessa ja kuulee vaan korkealla
päänsä päähä tuulen humisevan kuusien tai pilven-kor-
kuisten honkain latvoissa. Sihoin tällöin tapaa siellä,
niinkuin käytävänä manan majoille, metsälammen, jonka
jyrkkäin rantain ympäröimään ja puiden reunustamaan
uomaan ei tuulen henkäys ole hairahtunut, ja jonka pin-
taa ei milloinkaan ole väreilyttänyt muu kuin ahvenparven
karkelo tahi yksinään kalastelevan kuikan viri. Taivas
kaareutuu syvällä jalkojen alla, tyynempänä kuin miltä
se tuolla ylhäällä näyttää, ja siinä luulee olevansa niin
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kuin ijäisyyden ovella, jumalien ja henkien keskellä, joiden
haamuja silmä etsii ja joiden kuiskeita korva joka hetki
odottaa kuulevansa. — Toisaalta kuuluu metsäpuron
lirinä. Kulkija menee sinne päin, luulee olevansa aivan
lähehä, eikä kuitenkaan näe mitään muuta kuin kaner-
vaisen hietakankaan ja sen kamarasta tiheässä kasva-
vain honkain rungot, kunnes kepinheittämän päässä vas-
taisella rannalla koivujen latvat tulevat näkyviin. Vasta
silloin kun on tullut kankaan reunaan, näkee hän lehvien
välistä vilahduksen kimmeltelevää lainetta, ja jos hän las-
keutumisensa tueksi tarttuu oikealla kädellään koivun ty-
veen, voipi hän vasemmalla jo nojautua toisen koivun
ylimmäisiin oksiin. Puron luo tultuaan näkee hän päänsä
päällä vaan muutamia syliä leveän kaistaleen taivasta ja
molemmin puolin on läpinäkymätön kudos lehviä ja run-
koja. Kun pitkät matkat taivallettuaan kankaan yksi-
toikkoisten puitten välissä vihdoin saapuu sen reunaan,
niin avautuu siinä kuin taikavoiman kautta eteen taulu
mitä vaihtelevin ja laajin: järvi järven vieressä lehtoisine
saarineen ja niemineen, virtoja, tasankoja ja kukkuloita.
Ihmeteltäviä ovat ne valon ja pimeän lukemattomat vaih-
telut, jotka yhtä haavaa sattuvat silmään, alkaen vesi-
peräisen laakson melkein mustista kuusista ja päättyen
petäjämctsään vähän ylempänä ja koivuihin, jotka seppe-
leen tavoin ympäröivät ylempänä kohoavan vuoren juurta
ja rinnettä. Vieläkin kauniimmaksi käy kaikki tämä,
kun pilvien taittamat auringon säteet kesäisenä päivänä
alinomaa vaihdellen sen yli väreilevät.

Semmoinen on luonto noilla seuduilla. Sikäläistä
väestöä voi pitää isänmaan asutuksen etuvartio-ket-
juna, jonka kansa on asettanut taistelemaan niitä toi-
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meentulon ja vaurauden vihollisia vastaan' joiden kanssa
se tahtoo sotaa käydä. Totta on, että sodassa uhkaa
suurin vaara etuvartijaa; mutta jos se joskus, niinkuin
nyt näyttää tapahtuvan, on vaarassa joutua tappiolle
ja joukottain häviöön, niin älkööt ne, joiden etua se
valvoo, unohtako häntä hänen hädässään ja hylätkö häntä
epätasaisessa taistelussa.



»VASTAUS VANHALLE PUUTARHU-
RILLE «-NIMISEN KIRJOITUKSEN

KIRJOITTAJALLE.

Hämmästyksellä ja, minun täytyy sanoa se peitte-
lemättä, mielipahalla luin joku aika sitten Helsingfors
Morgonbladissa »vastauksenne vanhalle puutarhurille«,
varsinkin jälkikirjoituksenne, jossa tuntemattomasta syystä
sanotte olevanne se, jolle vanha ystäväni oli kirjoittanut
ne tiedot tyttärensä surullisesta kohtalosta, jotka olen
julaissut äsken mainitussa lehdessä ja nimittänyt »vanhan
puutarhurin kirjeiksi.* Kun monet minun ja nyt jo
kuolleen vanhuksen eri paikkakunnilla asuvista ystävistä
ovat tienneet aikovani julaista nämä kirjeet, ja kun näitä
samoja kunnioitettavia henkilöitä nyt yllättää vastaus,
joka esiintyy kirjeen saajan kirjoittamana ja on täynnä
ankaria syytöksiä tuota hurskasta ja rauhallista miestä
kohtaan, niin mitä he ajatehevatkaan minusta, ainakin ensi
hetkessä? Että taika-iskun kautta yhtäkkiä olen koko-
naan muuttunut, taikka että olen tehnyt itseni syypääksi
siihen pahaan vikaan, että osanottavaisuuden varjon aha
olen antanut vanhuksen uskoa minulle tunnustuksensa ja
surunsa rientääkseni sitten ahdistamaan hänen kunnioitet-
tavaa ja syytöntä muistoaan. Arvatkaa sentähden itse,
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eikö mielipahani ollut oikeutettu ja eikö minulla ollut
syytä niin pian kuin mahdollista panemaan vastalauset-
tani tuota teidän omituista tiedonantoanne vastaan, että
Te, joka olette kirjoittanut vastauksen, myöskin olisitte
se, jolle kirjeet olivat kirjoitetut. Kuinka tällainen väite
on voinut pistää päähänne, tuntuu minusta todellakin
selittämättömältä, sitä enemmän kun on hyvinkin luulta-
vaa, ett'ette Te edes ole tuntenutkaan sitä henkilöä,
jolta sanotte saaneenne kirjeet. Muuten on ainakin vai-
kea käsittää teidän täydellistä tietämättömyyttänne hänen
jo joku aika sitten tapahtuneesta kuolemastaan. On kui-
tenkin tavalhsta tuttavien kesken, että toinen saa tietää
toisen kuolemasta, niin että, kun näkee jonkun kirjoitta-
van kirjeitä jo viikomman aikaa haudassa levänneelle,
voipi syystä päättää, että tuttavuus on ollut vähäinen
tai olematon. Teidän vastauksenne vahvistaakin mo-
nessa kohden todenmukaiseksi tämän luulon. Te näytätte
nimittäin olettavan, että ystävävainajani kaiken ikänsä
olisi ollut puutarhurina, ettekä tiedä, että hän aina vii-
denteenkymmenenteen ikävuoteensa, jolloin hauen ikänsä
ja muut satunnaiset seikat sallivat hänen antautua riippu-
mattomaan elämään, oh ohut innokas ja toimellinen val-
tion virkamies. Että minä kutsuin häntä puutarhuriksi,
tuli vaan siitä, että hän itse tuttavallisemmassa kirjeen-
vaihdossa tavallisesti käytti tätä nimikirjoitusta. Hän
rakasti kyllä yksinäisyyttä aina nuoruudestaan saakka,
jolloin onneton rakkaus oli vähällä murtaa hänen sydäm-
mensä, ja totta myöskin on, että hänellä joskus oli syytä
valittaa sitä maailman kokemuksen puutetta ulkonaisessa
tarkoituksessa, joka oh seurauksena hänen yksinäisestä
elämästään, mutta kaikki tämä ei häirinnyt hänen tyyntä
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työtään sillä alalla, jonka vaikutus yhteiskuntaan oli pai-
joa tärkeämpi kuin puutarhan hoitaminen. Hän oli kuk-
kain ystävä ja oli ollut sitä jo nuorena; väärä on kuitenkin
luulonne, että hän olisi elänyt tiedotonta elämää ikään-
kuin haudattuna niiden sokeaan ihailemiseen. Hän ra-
kasti niitä niinkuin sen rauhan viattomia kuvia, jonka
hän itse taistelujen kautta oli saavuttanut, tai rakasti
hän niitä niiden vaatimattoman kauneuden vuoksi tai
ehkä enin inhimmilhsestä tarpeesta omistaa maailmassa
jotain, jolle voi antaa viihtymystä ja onnea. Sellainen
hän oh ja sellaisena on hän ainakin pääpiirteissään
tavattavana kirjeissään, joita te, hyvä herra, ette todella-
kaan ole tuntenut, ennenkun luitte ne Morgonbladista.
Ja tämän väitteen saanette te ilman enempiä todistuksia
pitää totena, jos ajattelette, kuinka uskomattomalta mahta-
nee näyttää jokaisesta, että ystäväni olisi vuosikausia
ollut kirjeenvaihdossa miehen kanssa, joka moisella su-
vaitsemattomuudella arvostelee hänen mielipiteitään elä-
män tärkeimmistä suhteista. Sopikaamme siis siitä, että
teidän jälkikirjoituksenne on vaan runollinen sepitelmä
ja että syy siihen, miksi se ei ole onnistunut täydellisem-
min, on vaan haettava siitä kylmyydestä, voisipa sanoa
inhosta, millä te luulette pitävänne hylätä runouden koko
taiteen, josta te vastauksessanne valitettavasti olette lau-
sunut aivan hian ankaran tuomion.

Jos katsoisitte minun näissä muistutuksissani jälki-
kirjoitustanne vastaan oheen liika monisanaisen ja kiih-
tyneen, niin saanen lopettaa ne tunnustuksella, että minä
tähän kirjoitukseni vähemmän tärkeään osaan olen tah-
tonut purkaa ja todella olen purkanutkin kaiken sen
vähäisen vihastuksen, jonka vastauksenne minussa herätti,
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etfei sitten mikään epäystävällinen tunnelma enää minua
häiritseisi kirjoittaessani sitä kertomusta ja niitä muistu-
tuksia, joita nyt lähden teille esittämään.

Jo kauvan olin iloinnut toivosta saada tavata van-
haa ystävääni. Matka, jonka asiaini vuoksi aioin tehdä
niille seuduille, missä hän asui, olisi suonut minulle tilai-
suuden ohimennen käymään hänen luonaan ja useiden vuo-
sien eron jälkeen taas viettämään muutaman päivän hänen
hauskassa seurassaan. Sanoma hänen kuolemastaan saa-
pui minulle, ennenkun olin ehtinyt lähteä matkalleni,
mutta päätökseni vielä kerran katsella sitä hiljaista maa-
ilmaa, missä vanhus oli viettänyt elämänsä ehtoon ja
jossa minä itse olin saanut iloita niin monesta mieluisesta
hetkestä, ei kuitenkaan muuttunut. Talvi oh jo kauvan
vallinnut pimeine ja kolkkoine päivineen; oli ilta, kun
saavuin ystäväni asunnolle. Kaikki oli hiljaista seu-
dulla; kuulin vaan tuulen huminan, joka silloin tällöin
puhalsi, lunta tuoden, läpi paljaiden puiden. Pysähdyin
vaistomaisesti hetkiseksi pihalle, enkä tahdo koettaakaan
kuvata niitä tunteita, jotka tässä kolkkoudessa virtasivat
sydämmeni läpi. Ei ainoakaan ystävällinen valon tui-
kahdus nyt kutsunut minua ystäväni huoneeseen. Roosan
kammarikin oh pimeä kuin hauta ja ainoastaan vanhan
palvelijan matalassa ikkunassa näin minä tulta. Astuin
hänen luoksensa. Hän istui yksin pöytänsä ääressä, edes-
sään avattu kirja, jonka näin olevan raamatun. Kunnon
vanhus näytti hämmästyvän käyntiä, joka varmaankin
oli aivan tavaton nykyisissä oloissa, mutta kun hän tunsi
minut, pusertui kyynel hänen silmästänsä ja minä huo-
masin selvästi, että hänen äänensä vapisi, kun hän toi-
votti minut tervetulleeksi. Lausuin sääliväni häntä, joka
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oli kadottanut niin paljon; hän ei vastannut sanaakaan,
pudisti vaan surumielisesti harmaata päätään ja puristi
kovemmin kättäni.

Keskustelumme illan kuluessa johti yhdestä Roosan
ja hänen isänsä kuoleman yhteydessä olevasta seikasta
toiseen, ja minun oli samalla sekä surullista että mie-
luista saada kuulla lähempiä tietoja molemmista. En
olisi uskonut vanhalla palvelijalla olevan sitä selvyyttä
ja todellista ymmärtämystä, jota hän puhellessamme kai-
kessa yksinkertaisuudessaan osoitti omaavansa. Tiesin
hyvin kyllä, että se suhde, joka oli vallinnut hänen ja hä-
nen isäntänsä välillä, varsinkin viime vuosina, oli enemmän
ollut kahden ystävän tuttavallista suhdetta kuin käskijän
ja tottelevan kaukaista, mutta että hän olisi tutustunut
kysymyksiin, jotka tavallisesti ovat kokonaan ulkopuolella
palvelevan kansaluokan aatepiiriä, se oli minulle koko-
naan odottamatonta. Ilmaisin ihmettelyni tämän johdosta
ja lisäsin sen huomautuksen, etfen olisi voinut kuvailla
hänen, joka ystävävainajani kirjeissä oli esitetty enteitä
ja sen semmoisia sokeasti uskovaksi, olevan niin paljon
edellä sitä sivistysastetta, jolla taikauskoa muuten tavalli-
sesti tapaa. Vastaukseksi lausui hän vain, että hän van-
hoilla päivillään oli saanut herraltaan monta hyvää oppia,
tämä kun yksinäisyydessään oli suvainnut puhella hänen
kanssaan kaikenlaisista asioista, ja mitä taikauskoon tulee,
niin sanoi hän jo lapsuudestaan nähneensä ja kuulleensa
kerrottavan ihmeellisistä tapauksista maailmassa, kuin
myöskin panneensa merkille, että moni ennustus oli toteu-
tunut. Tyydyin tähän selitykseen, ja kun nyt muistin,
että matkalla olin saanut käsiini ne kaksi Helsingfors
Morgonbladin numeroa, joissa te, hyvä herra, olitte pan-
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nut ankaran vastalauseen ystäväni mielipiteitä vastaan,
ja kun minulla samalla sattumalta oli mukanani ne kir-
jeet, jotka olivat aiheuttaneet vastauksenne, päätin minä
lukea vanhukselle molemmat asiakirjat nähdäkseni, millä
tavalla hän ottaisi ne vastaan ja niitä arvosteleisi. Tärkeim-
män osan siitä, mitä tämän johdosta välillämme tapahtui,
olen minä kätkenyt mieleeni ja pyydän esittää siitä Teille
tarkan kuvauksen. Jos katsotte, että vanhus jossain pai-
kassa on tullut lausuneeksi kovanlaisen sanan, niin kir-
joittakaa se hänen surun ja onnettomuuden järkyttämän
mielialansa lukuun. Minä puolestani en laiminlyönyt
koettamasta niin paljon kuin voin lieventää hänen kiih-
koaan, joka kerta kuu pelkäsin että se voisi antaa hänelle
aihetta johonkin katkerampaan mielenpurkaukseen, minkä
te helposti huomannette suvaitessanne seurata keskuste-
lumme kulkua.

Aloin lukemalla vanhukselle vanhan ystäväni kir-
jeet. Hän kuunteli minua ääneti enkä tiennyt, voiko hän
syvemmällä osanotolla seurata niissä olevia kuvauksia.
Mutta kun olin lopettanut ja paperista loin silmäyksen
vanhukseen, näin hänen istuvan nurkassaan liikkuma-
tonna kuin kuvapatsaan, silmät suunnattuina korkeuteen,
samaha kun suuret kyynelkarpalot, jotka toinen toistaan
seuraten tipahtelivat hänen poskilleen, olivat omituisena
vastakohtana hänen kasvojensa kankeudelle ja muuttu-
mattomuudelle. Hetkinen kului ja minä aloin lukea tei-
dän vastaustanne. Edettyäni vähän matkaa kuulin van-
huksen silloin tällöin puoliääneen ilmaisevan tyytymättö-
myyttään, ja kun olin lopettanut, näin hänen nousevan
ylös ja kiivaasti käyvän muutamia kertoja edes takaisin
ahtaassa kamarissaan, kunnes hän lopulta istuutui ja
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ikäänkuin lohdutettuna sanoi: »Olkoon se kirjoitettu.
Kukin hakee parastaan omalla tiellään; mutta oikein
tekee se, joka ei tuomitse.» Kuu siis näin hänen taas
rauhoittuneen, päätin, ikäänkuin teidän kannaltanne, tehdä
hänelle muutamia kysymyksiä ystäväni kirjeiden johdosta.
Alotin ilmaisemalla lievää epäilystä siitä, oliko vainaja
mahtanut asettaa ihmisen huolenpidon iankaikkisesta
onnestaan niin korkealle kuin tämä tärkeä asia olisi
asetettava, ja kysyin, ausaitsiko hänen mielestään mi-
kään muu kuin Jumalan ilmoitettu sana rakastettaa ja
katseltaa.

Ensimmäisen kohdan ratkaisun jätti vanhus ian-
kaikkisen tuomarin tehtäväksi; toisen kohdan suhteen lau-
sui hän mielipiteensä laveammin. — »Mitä varten«, sanoi
hän, »olisi ihmistä ympäröivä maailma, joka on niin ihana
minne vaan katsommekin, luotu, ellei sekin ansaitseisi ra-
kastettaa ja olisi ylentävä katseltaa? Ja mitäpä on raa-
mattukaan muuta kuin selvitys tästä maailmasta, jossa
Jumala on ilmestynyt ja jota hän vallitsee? Mehän kut-
summe raamattua sanaksi; ja mikäpä muu merkitys siinä
voi olla kuin se, että se sisältää ikäänkuin sanoja ja ni-
mityksiä kaikkiin niihin suhteisiin, joita on olemassa Ju-
malan ja hänen luotujen tekojensa välillä? ElPei nyt sa-
nalla olisi vastinettansa maailmassa, niin olisi se ontto
sana ja nimen kaltainen, joka ei ilmaise mitään luonnossa.
Jos nyt niin on, miksi olisi ihmistä kielletty rakkaudeha
ja lohdutuksella katsomasta maailmaan ja siellä löytä-
mästä tekoina sitä, mitä Jumala sanassaan julistaa?»

Nämä vanhan miehen sanat herättivät erityistä huo-
miotani ja minä halusin pysyttää häntä vielä samassa
aineessa. »Tarkoitatteko siis», sanoin minä, »että pelkkä
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maailman ja elämän katseleminen riittää ihmiselle totuu-
den ymmärtämiseen, ja onko siis sana tarpeeton?»

»Ei suinkaan», sanoi hän ja laski kätensä avatulle
raamatulle. »Katsoa maailmaan, näkemättä niitä esi-
neitä, joita siinä on, omistamatta sanoja tai nimiä niille,
on samaa kuin katsoa aurinkoon tai yöhön, missä kaikki
sulaa yhteen; sentähden sanotaan ilmoitetussa sanassa:
tuommoista on Jumalassa ja luomakunnassa, katso ja
omista se itsellesi lohdutukseksi ja rauhaksi. Mutta jos
minä, joka nyt vaan kerron muistista, mitä olen kuullut
isäntävainajani sanovan, ja joka itse olen tottumaton pu-
humaan näin korkeista asioista, saanen puhua yksinker-
taisin sanoin ja verrata suuria asioita pieniin; niin tah-
don antaa käteenne tämän kirjan, joka sisältää luettelon
niistä kukista ja kasveista, joita meidän joka kesä oli
tapana viljellä. Jos te nyt kuvailette mielessänne, etfette
ole koskaan semmoisia nähnyt ettekä myöskään saisi
luoda silmiänne tästä kirjasta katsehaksenne niitä kas-
vamassa ja kukkimassa, niin saisitte kaiken elinaikanne
niiden nimiä lukea ettekä sittenkään saisi mitään mielen-
ylennystä ja oppia. Yhtä hyödytöntä olisi teille kaiken ke-
sää katsella tätä puutarhaa, eh'ette osaisi erottaa kukkaa
toisesta, tai, mikä on sama asia, ellei teillä olisi tiedos-
sanne niiden nimet ja ominaisuudet. Sana tarvitsee sen
vuoksi asiaa ja asia tarvitsee sanaa ja kumpaistakin pitää
toisesta hakea ja löytää. Sentähden elköön vaan luet-
tako, vaan elettäköön myös ja katseltakoon Jumalan maa-
ilmaan ja sieltä nähtäköön hänen sanansa elämässä ja
teossa, uskossa ja aatteessa, niinkuin me joka kesä voim-
me nähdä tämän kirjan sanojen ikäänkuin kukoistavan ja
elävän puutarhassamme.»
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Tahdoin vielä väittää vastaan hiukan. »Olette»,
sanoin minä, »verrannut sanaa maailmaan ja sanonut,
että ne molemmat kuuluvat yhteen, niinkuin nimi kuu-
luu asiaan, jota se tarkoittaa; mutta eikö ole totta kun
sanotaan, että maailma on paha, turmeltunut, Jumalasta
langennut? Kuinka sillä siis voi olla mitään yhteyttä
Jumalan pyhän sanan kanssa?»

»Maailmalla voidaan», vastasi vanhus, »tarkoittaa
ainoastaan sitä, joka on langennutta ja kadotettua; mutta
sihä voidaan myös tarkoittaa Jumalan pyhää ja sovitet-
tua maailmaa, samoinkuin sanalla voidaan tarkoittaa kuol-
lutta kirjainta, mutta myöskin hengen sanaa.»

Melkein tällaisiksi muistan minä hänen sanansa,
niin minä ne ainakin ymmärsin. Huomasin, että hän
näki maailman lempeämmässä valossa kuin te näytätte
näkevän, että se hänehe oli Jumalan elävä ilmestys, yhtä
pyhä kuin ilmoitettu sana, jonka oppien hän uskoi sii-
hen sisältyvän, niinkuin joku asia sisältää kaikki ne to-
tuudet, joita siitä voidaan sanoa. Edelleen huomasin
minä, että hän yhtä puhtaasti ja lämpimästi kuin tekin
myönsi ilmoitetun sanan tarpeellisuuden ja uskoi, etfei
ihminen omasta voimastaan voinut päästä tietoisuuteen
siitä lohdullisesta elämästä, joka luomakunnassa kohtaa
hänen silmiänsä; mutta että hän samalla katsoi olevan
välttämätöntä oikean ja hyödyllisen tiedon saavuttami-
seksi, että sanan johdolla haetaan maailmasta vastinetta
niille opeille, joita tämä antaa. Vihdoin huomaan minä
johtopäätöksen hänen lausunnoistaan olevan sen, että
kun sana julistaa sovituksen korkeimmaksi totuudeksi,
sovituksen täytyy oha olemassa maailmassa ja siinä ian-
kaikkisesti viettää ylevää voittoaan.
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Jos nyt kysytte, mihin kaikki tämä tähtää, niin vas-
taan minä: ensiksi parantamaan sitä kauheaa särkymystä,
mihin joudutaan, kun oletetaan, että maailma suhtautuu
Jumalaan yksinomaan kuin mikä vihamielinen valta, eikä
ajatella, että Sovittaja on rikki polkenut käärmeen pään,
se on, murtanut maailman vallan ja tehnyt sen alamai-
seksi; sitten antamaan vakaumusta siitä, että maailma,
semmoisena kuin se henkii ympärillämme, on niinkuin
sanakin pyhä lähde, josta rauhamme ja luottamuksemme
virtaa, kunhan me vaan sanan valossa ja sydämmemme
uskolla sovitukseen tarkastamme sen ilmiöitä; ja lopuksi
suojelemaan ystävä vainajatani syytöksestä, että hän olisi
vaeltanut kadotuksen tietä siksi, että oli rakastanut luon-
toa ja iloinnut siitä, että sen pienimmissäkin teoissa oli
nähnyt niiden suurten totuuksien kuvastuvan, joita hän
hurskaudessa ja rauhassa palveli.

Nähkääs, hyvä herra, samoinkuin maailma, sen kor-
keammassa, p3rhemmässä merkityksessä, voidaan särkeä
kahteen osaan, Jumalaan ja maailmaan, niin voidaan myös-
kin sana särkeä henkeen ja sanaan. Sillä millaisena näemme
me kaikki ne esineet, jotka kohtaavat meitä, ellei niistä
säde lankaikkisen valoa loista meitä vastaan? Näemme ne
pimeinä ja langenneina, kykenemättöminä täyttämään kor-
keampaa tarvettamme ja täynnä ainoastaan epätoivoa ja
kuolemaa. Ja mitä on meille raamattu, eli'ei siitä juma-
lallisen totuuden henki loista meitä vastaan? Samoin
myös vain kokoelma sanoja, jotka eivät ole meille suu-
remmaksi mielen ylennykseksi kuin ovat sanakirjassa,
josta ne kaikki voidaan löytää. Nyt on kristinopin lem-
peä ja voittoisa oppi se, etfei saa orjallisesti kauhistua tätä
särkymystä, etfei saa pelästyä raamattua siksi, että siinä
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tavataan sanoja, jotka semmoisinaan ja henkeen yhty-
mättöminä olisivat tyhjyyttä ja pimeyttä; eikä myöskään
vavista maailmaa sentähden, että se ilman Jumalaa on
kuohut; vaan että on uskottava ja elävällä luottamuk-
sella tunnustettava, että Sovittaja on poistanut tämän sär-
kymyksen, että langenneen voima olla langenneena on
murrettu, että sana, ristiriitaisena, on hengen kukistama
ja rauhalliseksi tekemä, että maailma pahana on Kristuk-
sen voittama. Ja kun näin on, miksi tahtoisimme itse-
päisesti nähdä riitaa ja hajaannusta kaikessa, niinkuin ei
särkymyksestä olisi saatu mitään voittoa, miksi ei mie-
luummin uskon vankalla toivolla pysyä kaikessa, kunnes
on nähnyt sen tästä voitosta todistavan?

Vanha ystäväni on jossain paikassa kirjeessään lau-
sunut, että elämä luo kauneutensa pimeydestä ja valosta.
Hän katseli kukkaa puutarhassaan ja huomasi, että tomu,
joka sisältyi sen olentoon, ei ollut omavoimaisessa leppy-
mättömässä taistelussa valon kanssa, ja tämä huomio,
johtiko se hänet ainoaankaan epäkristilliseen ajatukseen?

Yksi jyrkän särkymyksen tapa katsella maailmaa on
nähdä se hengen synkkänä vankilana, josta tämä voipi va-
pautua ainoastaan siten, että se vihdoinkin nostetaan maa-
ilmalle vastakkaiseen taivaaseen. Kristinusko ei myönnä
sellaista hengen orjuutta, sillä se sanoo voittaneensa van-
kilan pakon ja tehneensä sen ilon asunnoksi. Esimerkki:
Te olette isänmaassamme työskennellyt sen hyväksi, mitä
olette pitänyt oikeana ja hyvänä, olette päättänyt työnne
ja tahdotte nyt tulla kaukaiseen maailman kolkkaan
toimittaaksennc myöskin siellä hyvää. Silloin ovat ne
maat, jotka ovat teidän ja sen paikan välillä, jonne
pyritte, ne meret, jotka teitä sieltä erottavat, pahoja pa-
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kottavia voimia, jotka ehkäisevät vapauttanne, ehei hen-
gehänne ole keinoja niiden paneman pakon voittamiseksi.
Varokaa silloin itseänne vavisten peräytymästä! Tämä
vavistus synnyttää teissä sen julman toivomuksen, että
kaikki nuo maat, kaikki nuo meret, jotka ovat hyvän
asianne tiellä, olisivat poissa ja kokonaan katoisivat luo-
makunnasta ja että se paikka, johon tahtoisitte siirtyä,
yhtyisi siihen, missä olette. Mihin tultaisiinkaan, jos tällai-
sen toivomuksen toteutuminen olisi ajateltavissa, mihin muu-
hun, ellei kaiken hävittämiseen? — Ei, antakaa henkenne
käsittää itsensä rohkeudessa ja luottamuksessa ja sihä on
oleva voimia voittaa tuo vihamielinen välimatka, ja kuiten-
kin sallia sen suuren ihanuuden, joka muodostaa tuon väli-
matkan, olla olemassa teille lohdutukseksi ja iloksi. Jos
nyt tahdotte, vaikka vain niinkuin kuvastimessa tai hä-
märässä puheessa, nähdä, kuinka sovitus voittaa maail-
man sitä tuhoamatta, jopa tekemättä sitä muuksi kuin
kauniimmaksi ja taivaahisemmaksi, niin tarkastakaa niitä
keinoja, joita ihmishenki rauhallisen ja hitaan, mutta ikui-
sesti varman kehityksen avulla on löytänyt ja löytää voit-
taakseen välimatkoja ja kuitenkin saaden iloksensa pitää
sen maan, jonka ne muodostavat. Huomatkaa, kuinka
ala, joka ennen muinoin joko kokonaan voitti tai pitkän
väliajan kahleella vangitsi ihmistahdon, nyt ikäänkuin tai-
vutettuna tai masennettuna tyytyy muutamain päiväin
ponnistuksien tai kärsimyksien uhriin, jos edes sopiikaan
käyttää näin totisia nimityksiä eikä pikemmin puhua vaan
muutamain päiväin voitoista. Ja niinmuodoin, milloin
onkaan ihmiskunta lakkaava toteuttamasta yhä ylene-
vässä kirkkaudessa sitä oppia, että ihmishengen tulee
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olla maailman herran eikä maailman orjan, että sen on
otettava siltä ilonsa eikä kahleitaan?

Mainitsin, että ihmisen edistyminen vapauteen tai,
jos niin tahdotte, korkeampaan elämäänsä, tapahtuu sa-
moinkuin kasvikunnan hitaasti ja hyppäyksittä. Tässä
kohtaa meitä se kuva, jota ystävävainajani käytti paran-
taaksensa sairasta tytärtänsä; tarkoitan sen liljan kuvaa,
jonka hän repäsi maan tomusta ja paljasti auringolle
antaaksensa sen yhdellä kertaa omistaa kaikki sen säteet,
ja joka kuihtui sen sijaan että olisi täydelhsentynyt. Tei-
dän mielipiteistänne seuraa, ja te sallinette minun myös-
kin sanoa teidän väittävänne, että sellaisella ainoastaan
asteettaiseha edistymisellä korkeimpaa kohti ja päämaalia
kohti ei ole niin mitään arvoa. Niin, päättäväisimmät
henkiheimolaisistanne kutsuvat sitä vaan synniksi ja hä-
peäksi. Tarkastakaamme siis lähemmin tätä seikkaa.
Kysymys voidaan raamatullisessa hengessä esittää näin:
mitä on totinen kääntymys?

Emme voi oha erimieltä siitä, että kääntymys on
langenneen ihmisen palajaminen Jumalan tykö. Mutta
nyt jääpi mietittäväksi, kuinka ihminen voipi toteuttaa
tämän palajamisen ja mitenkä se ilmasekse. Teidän aja-
tuksenne on, että kääntymys on puolinainen tai oikeas-
taan olematon, ellei ihminen samalla kertaa pakene Juma-
lan tykö ja saavuta häntä; minun ajatukseni on taas se,
että se on puolinainen ja olematon, ehei ihminen pakene
Jumalan luo. Ero sanoissa on tässä pieni, mutta niiden
käytäntöön sovittamisessa suuri ja tärkeä. Kuvailkaa
loitonneenne kotoanne ja eksyneenne, mutta että tultuanne
vihdoinkin kukkulalle, huomaatte hairahduksenne, näette
päämaalinne ja palaatte takaisin haluten saavuttaa sen
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taas. Onko kääntymisenne silloin puolinainen sentähden,
ett'ette tuossa tuokiossa voi olla siellä missä haluatte, ja
ovatko perille tullaksenne astumanne askeleet arvottomat
ja hukkaan menneet? Ei suinkaan! Tie on pitkä, se
on kulettava kärsivällisyydellä. Ihmisen tie Jumalan tykö
on iankaikkisesti pitempi, hän ei voi harpata sitä yht-
äkkiä, hänen täytyy vaeltaa eteenpäin katse päämaahin
kohdistettuna, toivo ja nöyryys sydämmessään, ja iloiten
jokaisesta astumastaan askeleesta, jos mieli olla murtu-
nein voimin nääntymättä siihen, ennenkun on edes ehti-
nyt puolimatkaankaan. Kodissa, josta olette eksynyt,
istuu ystävä ja näkee teidän palaavan. Olkaa varma,
etfei hän halveksi astumianne askeleita, vaan päinvastoin
lukee ne kaikki ja iloitsee jokaisesta niinkuin hän jo
saisi sulkea teidät syliinsä. Niin on varmaankin jokai-
sessa askeleessa, minkä ihminen astuu elämän tiellä, koko-
nainen kääntymys, eikä Jumala ylenkatso harrasta pyr-
kimystä hänen luokseen, vaan muistaa sen ja lukee sen
hänehe autuudeksi.

Palaan keskusteluuni vanhan palvelijan kanssa, josta
nyt jo kylläkin kauvan olen ollut poissa. Se kiivaus, se
mielenliikutus, joka syntyi ystävävainajassani, kun hän oli
huomannut tyttärensä mielentilan, ei näyttänyt minusta
olevan hänen luonteensa mukaista. Kysyin sen johdosta,
eikö hänen käytöksensä tuota kunnon tyttöä kohtaan ollut
joskus vähemmin lempeä kuin sen olisi pitänyt olla.

»Hän oli ihminen», vastattiin minulle, »ja kun hän
näki ainoan lapsensa ja vanhuutensa ilon joutuvan hä-
viöön, ei kukaan voi ihmetellä, että hänen mielensä kuo-
hahti. Usein oli hänen tapanaan sanoa, että hän oli lähet-
tänyt kukkasensa valossa kasvatettavaksi ja se olikin
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istutettu tuleen; hän tahtoi nähdä tytärtään opastettavan
Jumalan tykö, ja hänet viskattiin suinpäin sinne, ajattele-
matta että hänen täytyi murskautua. Minä sanon teille,
hyvä herra, että kun tuo joukko näkee ihmisen, joka elää
muiden tavalla, on heistä niinkuin näkisivät he hänen
kävelevän kirkon harjalla. He pelkäävät joka hetki hä-
nen putoavan ja auttamattomasti turmeltuvan, mutta he
joutuvat pelosta niin kauhuihinsa, että huutavat hänelle,
ei: hile alas, vaan hyppää!»

Vaikka olisinkin toivonut että vanhus ohsi puhunut
lempeämmin, en kuitenkaan voinut kieltää, että hänen
vertauksensa oli todellisuuden kanssa yhtäpitävä. Kieltä-
mätöntä kyllä onkin, että jos kerran oletetaan, että asteet-
täinen palautuminen siitä vaarallisesta asemasta, mihin
ihminen luonnollisen lankeemuksensa kautta on joutunut,
ei ole muuta kuin syntiä ja häpeää, häntä samalla on
kehoitettava tekemään tuo hyppäys oikeaan paikkaan,
silloinkin kun hänen sen kautta on kokonaan musertu-
minen. Ja tällaisella häviöllä tarkoitan minä sitä tilaa,
johon ihminen joutuu, jos kaikki, joka häntä maailmassa
ympäröi, käy hänelle yhdentekeväksi, jos tieto, voimat,
harrastukset ja suhteet menettävät merkityksensä ja ikään-
kuin putoavat häneltä pois ja katoavat, ja jos hän siis
joko miehkuvituksessaan nukkuu suloista unta Jumalassa
tai, häilyen pelon ja toivon välillä, työskentelee yksin
itsensä kanssa, toivossa kerran saavansa hänessä nukkua.
Juuri tämän viimeisen ajatuksen johdosta kysyin minä
vanhukselta, mitä hän ajatteli siitä levottomuudesta itsensä
suhteen, joka näytti vaivaavan tuota hyvää Roosaa ja siitä
sairaaloisesta huolehtimisesta, mihin hän melkein koko-
naan antautui, tarkoitan huolehtimista siitä, kuinka hänen
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tilintekonsa iankaikkisen tuomarin edessä kerran tulisi
päättymään, joko hänen hyväkseen tai häviökseen.

»Hän oli», vastasi minulle vanhus, »hyvä lapsi, ja
rauha olkoon hänen kanssansa. Hän oli meidän ilomme,
niinkuin oli hänen ilonsa ajatella meitä ja elää ja toimia
meidän hyväksemme. Sillä minä voin sanoa, että minä-
kin olin hänelle rakas. Sitten muuttui kaikki: hän ehti
silloin vaan ajatella itseänsä. Se ei ollut hänen vikansa,
vaan niiden, jotka säikyttivät hänen kokemattoman mie-
lensä ja opettivat hänet pelosta tulemaan yhtä itsekkääksi
kuin he itse ovat. Mutta», lisäsi hän melkein riemuitsevalla
suuttumuksella, »minä toivon, että heidän on käyvä niinkuin
olen kuullut käyneen erään toisen heidän uskonveljensä.»

Tämä viimeinen käänne hänen mielialassaan ja pu-
heessaan herätti uteliaisuuttani ja minä kysyin, mitä
tuohe toiselle sitten oli tapahtunut? »Hän oli», vastasi
hän puoleksi hymyillen, »sotilas, joka lähti sotaan. Kun
taistelu alkoi, valtasi hänet levottomuus, ei suinkaan vaa-
rojen pelosta, joita kohti hänen oli kulettava, vaan pikem-
min siitä surusta, kuinka hän taistelun jälkeen voisi pääl-
likölleen tehdä selkoa käytöksestään sen kestäessä. Hän
alkoi hätäillä, erosi muista, istahti, katseli säälien toveri-
ensa reipasta etenemistä ja puhui: 'oi te rummun ja
aseitten lapset, kuinka vähän muistatte te, että vastuu
tulee taistelun jälkeen, ja että täytyy ajatella, kuinka
silloin voi pitää paikkansa. Tilinhetki lähenee: miek-
koista sitä, joka on pitänyt huolta siitä, etfei häntä sil-
loin hylätä.' Sellaista miettien unohti hän, itsensä täh-
den hätäillessään, tekemästä ja toimimasta päällikön tah-
don mukaan, ja kerrotaan että selkäsauna oli miesparan
palkka siitä, että oh tilinhetkestä huolehtinut.»
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Tämä vanhuksen hyökkäys oli sekä sävyyn että
sanoihin nähden ilmeisen katkeruuden synnyttämä, ja
minä olisin suonut, että se todelhnen totuus, minkä hän
tarinassaan ilmaisi, olisi sallinut minun ankarammin moit-
tia mitä oli loukkaavaa hänen sanoissaan. Nyt täytyi
minun tyytyä ainoastaan pyytämään, että hän suurem-
malla hehätuntoisuudeha kohtelisi ihmisiä, jotka, vaikka-
kin erehtyvät, kuitenkin aina ovat arvosteltavat sen läm-
mön mukaan elämän kalleimpia harrastuksia kohtaan,
joka heitä elähyttää ja johtaa. Vanhus ei tahtonut tai-
pua antaumaan hellemmän mielentilan valtaan enkä minä
voinut muuta kuin antaa hänelle anteeksi tämän hänen
leppymättömyytensä, kun ajattelin niitä kovia suruja, jotka
olivat häirinneet hänen vanhuutensa rauhaa ja jotka hän
luonnollisesti luki niiden henkilöiden syyksi, joita vastaan
hänen mielensä nyt kuohui. Keskustelumme sovinnolli-
suudesta ja lempeydestä toisia tuomitessa johti minut nyt
ajattelemaan tärkeää kohtaa teidän tunnustuksessanne.
Tein päätelmäni seuraavalla tavalla. Jos oletetaan, että
jokainen askel, minkä ihminen astuu korkeampaa valoa
kohti voimatta heti täydellisesti sitä saavuttaa ja omis-
taa, on ikäänkuin se olisi tekemätön, arvoton ja hänen
pelastukseensa kokonaan vaikuttamaton, niin on myöskin
langetettava tuomio jokaisesta, joka täällä vaeltaessaan ei
ole tuota valoa saavuttanut.

Kun olin esittänyt vanhukselle tämän päätelmän,
puhkesi hän innokkaasti puhumaan: »Elkää sanoko»,
sanoi hän, »jos oletetaan; olkoonpa oletettu tai ei, niin
on aina niitä, jotka aivan varmasti luulevat voivansa
tuomita teitä ja minua ja jokaista, joka meidän kans-
samme yhä edelleen samalla tavalla ajattelee. Olen kuul-
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lut sanottavan, että pakanuus, joka oli olemassa ennen-
kun ilmestyksen valo annettiin ihmiskunnalle, ei ohut
muuta kuin kauhistus Jumalan edessä, että» — — —-

tahdon kuitenkin säästää teitä kuulemasta useampia näistä
korvia vihlovista kuvitelmista. Tahdon ennemminkin tutkia
tätä kysymystä: kuinka saapi ihminen tuomita vertaistaan?
On kieltämätöntä, että kun hän kykenee erottamaan oi-
kean ja väärän, hänen pitää ja hänen täytyy voida arvos-
tella toisen tekoa ja ajatusta, onko se vai eikö ole sopu-
soinnussa oikean kanssa. Mutta kun tuo ajatus, tuo teko
ei muodosta ajattelevan tai toimivan henkilön koko olen-
toa, vaan on siitä ainoastaan yksi ilmaus, niin on selvää,
etfei se tuomio, joka langetetaan tästä ilmauksesta, voi
vetää nieluunsa koko olentoa. Ja kun tämä olento ian-
kaikkisesti on ihmisen uudelleen löydettävä ala, niin
ei hän myöskään voi riistää itselleen oikeutta tuomita
muuta kuin sitä, mitä hän siinä on löytänyt, se on: hän
voi tuomita henkilön teot y. m., mutta henkilön itsensä
tuomitseminen tulee hänen jättää Jumalalle. Kuinka kau-
hea onkaan siis ajatus, että ihminen uskaltaisi sanoa ver-
taiselleen : sinä olet nyt, tässä hetkessä, kadotettu! Me
voimme unohtaa kärsivämme vääryyksiä, me voimme
rakastaa niitä, jotka meitä ovat vahingoittaneet, jotka ovat
rikkoneet: kuinka muistuttaakaan tämä meitä siitä, että
rikkoja ei ole sama kuin rikos, että me hänessä näemme
syvyyden, jota rikos ei voi mitata, ja jossa me sulaumme
yhteen hänen kanssaan. Itse kielikin varottaa meitä lan-
gettamasta tuomiota, jota ihmissydämmen ei koskaan
pidä langettaa, ihmiskielen ei koskaan lausua. Se sallii
meidän sanoa: »tämä ihminen on syntinen», mutta se
kieltää meitä sanomasta: »tämä ihminen on syntiä.» Ja
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jos me kerran olemme uskaltaneet näin lausua, niin
olemme me samaha lausuneet sen kauhistuttavan valheen,
että Jumala on tehnyt synnistä olennon.

Niin mieluista kuin minulle olisikin vielä jatkaa kir-
jettäni, täytyy minun kuitenkin, kun syystä pelkään teitä
ikävystyttäväni, koettaa sanoa sanottavani lyhemmin, ja
tahdon siis jättää kertomatta siitä keskustelusta, joka yhä
vielä ja myöhään yöhön jatkui minun ja vanhan palve-
lijan välillä. Huomaan myöskin, että jo olen koskettanut
niitä kolmea tärkeintä väitettä, joissa teidän mielipiteenne
elämästä ilmaisevat heikkoutta; tarkoitan tuota jyrkkää
särkymystä, joka erottaa luomakunnan luojasta, tuota itse-
kästä huolta, joka tarkoittaa vaan omaa yksilöllistä au-
tuutta, ja tuota ylpeää suvaitsemattomuutta, joka julistaa
kadotuksen tuomion Jumalan maailmassa oleville olen-
noille. Nämä kolme hairahdusta kuuluvat likeisesti yh-
teen ja syntyvät toinen toisestaan. Sallikaa minun vielä
lausua vaan muutama sana niistä kustakin. Te rajoi-
tatte autuuden piirin niin ahtaaksi, että te, jos saan käyt-
tää muuatta kuvaa, ikäänkuin sanotte verelle suonissanne:
»Pysy vaan sydämmessä, sydän on elämän lähde, ja
sinä kulet perikadon tietä, jos olet sen ulkopuolella.» Oi,
hyvä herra, antakaa te veren virrata vapaasti suonissaan;
se on palaava takaisin sydämmeen hakemaan elämää,
mutta on myöskin menevä sen ulkopuolelle elääksensä ja
elähyttääksensä. Elkää sanoko, että ihminen inhimilli-
sessä toiminnassaan, taiteessa, tieteessä on kulkemassa
kadotuksen tietä: nämäkin ovat suonia, haarautuneita sa-
masta sydämmestä, uskonnosta, ja hänen täytyy elää
myöskin näissä ja niiden kautta levittää elämää ruumii-
seen, jossa on muutakin kuin sydän.
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Edelleen tahtoisin minä varottaa jokaista siitä itsek-
kyydestä, että asettaa oman rajoitetun persoonallisuutensa
kaiken huolenpitonsa esineeksi, vaikkakin tämä huolen-
pito kohdistuisi vaan yleviin tarkoituksiin. Kristitty elää
todellista elämäänsä uskossaan, rakkaudessaan, ajatuksis-
saan ja teoissaan. Uskoa valoisasti, rakastaa runsaasti,
ajatella totta, toimia oikein, tämä on se ikuinen autuus,
johon kristityn on pyrittävä; ja elävästi ihastuessaan aja-
tuksensa, toimintansa sopusoinnusta oikean kanssa unoh-
taa hän helposti ja suloisesti, että se on hän, joka ajat-
telee ja toimii. Ja tämän oman itsemme unohtaminen
on se lempeä uhri, jonka oppimme käskee laskemaan Kor-
keimman alttarille. — Lopuksi muutamia sanoja anka-
ruutenne johdosta, jolla tuomitsette muita. Kerrotaan
eräässä kauniissa tarussa, että nuorukainen lähti kotoaan
palvehaksensa maailman mahtavinta herraa. Hän tuli
erään kuninkaan luo, tämä mieltyi hänen reippaaseen
käytökseensä, hänen nuorekkaaseen voimaansa ja otti
hänet palvelukseensa. Illan kuluessa mainittiin saatanan
nimi ja kuningas ristille sen kuullessaan. Nuorukainen
huomasi siitä, että oli mahtavampi herra kuin se, jota
hän nyt palveli, ja lähti häntä etsimään. Mutta tämän-
kin näki hän väistävän tien vieressä olevaa ristiä ja kun
hän kysyi, miksi niin tapahtui, sai hän vastaukseksi, että
helvetin ruhtinas pelkäsi puuta, jonka päällä hänen ian-
kaikkinen vihamiehensä oli kärsinyt. Silloin tahtoi nuori
urho etsiä Kristusta ja palvella häntä. Hän saapui era-
kon luo metsään ja kysyi, missä voisi löytää Sovittajan,
omistaakseen hänelle voimansa. Hurskas mies kehoitti
häntä hakemaan Herraa hänen sanassaan ja rukouksessa.
Pian huomasi kuitenkin nuorukainen, etfei hänelle ohut
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annettu kykyä tällä tiellä löytää sitä, jota etsi, ja hän
pyysi erakon neuvomaan hänelle jotain työtä, jota saisi
tehdä Kristuksen tähden. Vanhus vei hänet joen ran-
nalle ja antoi siinä hänen toimeksensa kantaa hurskaita
pyhiinvaeltajia tuon vaarallisen veden poikki. Taru
kertoo vielä, että Kristus yöllä tuli hänen luoksensa ja
pyysi hänen apuansa, ja että se, joka ei osannut lukea
eikä rukoilla, kuitenkin katsottiin arvokkaaksi kantamaan
maailman Sovittajaa.

Voimat ovat monenkaltaiset, lahjat monenkaltaiset
ja tavat työskennellä Jumalan tarkoitusten hyväksi sama-
ten. Elkää sentähden sanoko, kun näette veljen, joka ei
valvo ja ajattele rukouksissa niinkuin te: »kas tuo on
kadotettu.» Sanokaa ennemmin: »annas kun katson, eikö
tuokin ehkä seiso kohisevan virran reunaha, eikö tuokin
valvo ja ponnistele ja antaudu vaaroihin ja taistele ter-
veiden jäsentensä voimalla kantaaksensa sen yli Kristuk-
sen valittuja ja tehdäksensä työtä hänen asiansa hyväksi.

Lopetan tähän. Toivon teidän näissä ilman katke-
ruutta esitetyissä ajatuksissani kohtaavanne rauhaisan
tervehdyksen myöskin poismenneeltä ystävältäni. Nämä
mielipiteet olivat hänen maallisen elämänsä aikana hänen,
ja kun hän nyt vielä suuremmassa kirkastumisessa näkee
niiden totuuden, ei hän varmaankaan ole tuomitseva teitä
siitä kovasta tuomiosta, minkä hänestä olette lausunut,
etfei hän ollut muka tiennyt vähääkään siitä, mitä kris-
tinusko on.



MUUTAMIA SANOJA RUNOELMASTA
»FJALAR» JA SAIMAN SITÄ KOSKE-

VASTA ARVOSTELUSTA.

Kun minä Saimassa joku aika sitten julaistusta kir-
joituksesta, jossa arvosteltiin runoelmaani »Fjalar kunin-
gas», olen saanut aihetta luuloon, että monet ehkä ovat
käsittäneet tämän runoelman toisin kuin minä olen sen
ajatellut, katson olevan syytä lausua selitykseksi muuta-
man sanan. Ja kun puheena olevassa arvostelussa teh-
tyjen kaikkien yksityisten muistutusten ja väitteiden tar-
kastettaviksi ottaminen olisi ulkopuolella tämän kirjoituk-
seni päätarkoitusta, pyydän jo edeltäpäin, etfei hyvän-
tahtoinen lukija minulta sitä odota.

Aluksi on minun huomauttaminen, että kun Sai-
massa luin sepitelmäni kiitokseksi lausutun ajatuksen,
että draamalhsuus Fjalarissa, sen varsinainen traagilli-
suus, ohsi valtion ja perheen välisessä ristiriidassa, kun
näet kuningas valtion vuoksi loukkaa perhettä, niin minä
levottomuudella pelkäsin, että joku sana, joku käänne
runossa ehkä oli aiheuttanut sellaisen käsityksen. Olen
huolellisesti tarkastanut ja tyydytyksekseni huomannut,
etfen ole ansainnut moista kiitosta. Mutta Saiman mie-
tittäväksi tahdon esittää erään kysymyksen: mitä siveel-
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lista, mitä jumalallista, traagillista oikeutta olisikaan siinä,
että ihminen, joka korkeamman edun, yhteiskunnan hy-
vän tähden uhraa alhaisemman, perheen, ja tekee sen
niin, että tämä uhri kohtaa lähinnä hänen omaa sydän-
tään, lisäksi vielä ja kiitokseksi joutuisi korkeamman voi-
man rangaistavaksi ja muserrettavaksi? Asia on yksin-
kertainen, mutta selittämätöntä olisi, kuinka tämä mielipide
on voinut syntyä Saimassa, elPei ohsi syytä luulla, että leh-
teä on siilien johtanut eräs Hegelin esitys hänen esteti-
kassaan, jossa väitetään, että kreikkalaisen runouden kau-
neimmissa draamallisissa luomissa, useissa Sofokleen mur-
henäytelmissä ja erittäinkin hänen Antigonessaan, pää-
paino on pantu taisteluun kahden siveellisen voiman,
perheen ja valtion välillä. Tämän näyttää Saima nyt
ilman enempää epäilyä otaksuneen todeksi ja sovittaneen
Fjalar-taruun. Totta kyllä on, että vaikka Hegelin väite
olisikin oikea, yhämainitunlaista ristiriitaa ei kuitenkaan
tarvitsisi Fjalar-runoehnassa olla ja että siis tarkastus
Hegelin väitteen luotettavaisuudesta voitaisiin jättää sik-
seen; mutta kun se Saiman arvostelussa on saanut niin
suuren merkityksen, voi olla huvittavaa tarkastaa, pitääkö
edes sekään paikkaansa vai ei. Ennenkun siis jatkamme,
kiinnittäkäämme hetkeksi huomiomme Sofokleen mestari-
teokseen Antigoneen.

Tämän murhenäytelmän sisällys on lyhyesti seu-
raava : Kaksi veljeä on kaatunut kaksintaistelussa keske-
nään Teebain luona, toinen hyökäten isänsä kaupungin
kimppuun, toinen sitä puolustaen. Kaupungin hallitsija,
Kreon, määrää, että toinen on haudattava kunnialla, toi-
nen vihamielisen hyökkäyksensä rangaistukseksi jätettävä
hautaamatta. Kaatuneitten sisar Antigone hautaa, kuvin-
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kaan kiellosta välittämättä, veljensä ja suljetaan rangais-
tukseksi siitä elävänä hautaan. Hänen kuolemaansa sur-
ren tappaa itsensä Kreonin poika ja tämän tähden päät-
tää myöskin Kreonin puoliso päivänsä.

Sellainen on suunnittelu. Jos runoilijan tarkoitus
nyt olisi ollut kuvata perheen ja valtion välistä taistelua,
niin olisi kaiken kohtuuden mukaan valtion ja sen edus-
tajan Kreonin pitänyt päästä voitolle ja perheen alhai-
sempien etujen edustajan, Antigonen, murtua. Mutta sen
sijaan, että näin kävisi, lausuu Antigone vielä kuolles-
saankin sen iloisen vakaumuksen, että hän kärsii ylevän,
pyhän aatteen puolesta, jota vastoin kuningas, järkiinsä
herättyään, moittii itseään omista teoistaan ja valittaa
sokeuttaan, joka sai hänet unohtamaan lakeja, joilla on
korkeampi alkuperä kuin hänen omilla halhtsijakäskyihään.
Voidakseen ymmärtää tämän seikan, joka niin selvin sa-
noin ilmaistaan, on draaman perusajatus etsittävä kokonaan
toisaalta kuin mistä Hegel on luullut sen löytävänsä, ja
lienee jotenkin oikeaan osattu, jos oletetaan, että se on
Kreonin murretussa uhkamielisyydessä, hänen rangais-
tuksessaan siitä, että hän itsekkäästi on ryhtynyt taiste-
luun pyhää tapaa, jumalallista lakia vastaan. Se käsky,
jonka hän julkaisi kuolleen hautaamista vastaan, oli vaan
ilmaus hallitsijan oikusta hänessä itsessään, ei ollut
yhteiskunnan etujen vaatima ja loukkasi sitä oikeutta
jokaisen vainajan haltuunsa ottamiseen, joka kreikkalai-
sen uskon mukaan kuului manalan jumalille ja jota ci
edes itse Zeuskaan saanut heiltä kieltää. Tämä oh Kreo-
nin rikos ja sentähden puhuu hänelle sokea tietäjä Tiresias:

Vaan vainajaa et täältä tuonelaisten luo
sa laske, et suo hälle haudan kunniaa.
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Siin' osaa ei oo suha eikä taivahan
jumalilla, vaan sä väkivaltaa tässä teet.
Täst' Ylhäisten ja Tuonen koston-impyet
tuhoiset ilkimieliset sua väijyvät,
samoihin' noihin tuskihin sua sortaakseen.

Alusta alkaen esiintyy Kreon uhkamiehsesti, vaatien
kuuliaisuutta käskyilleen, ei siksi, että hän katsoisi niiden
ilmaisevan mitään korkeampaa lakia, jumalallista tahtoa,
vaan ainoastaan sentähden, että hän on ne hallitsijana
antanut. Niinpä sanoo hän:

Ei kannata
sen aimosteha siis, ku toisten orja on.
Vaan tuo jo sihoin julkes mua vastustaa,
kun rikkoi sääntön' ilmeisen ja julkisen.

Antigone sitä vastoin pitää itseään koko ajan aino-
astaan korkeampain käskyjen täyttäjänä, joiden edessä
Kreonin antamain täytyy kaatua maahan, ja katsoo itsensä
vainajan sisarena ennen muita velvoitetuksi näin esiin-
tymään.

Niin vastaa hän kuninkaalle, kun tämä moitti häntä
hänen lakinsa rikkomisesta:

Ei Zeus tuot' ohut mulle julkaissut;
eik' ihmisille säännyt mointa käskyä
Dike, jok' asuu Tuonen jumalitten kanss'.
Enp' arvellut niin valtaviks' sun käskyjäs,
etf ois sun, kuolevaisen, valta polkea
jumalten säännöt vankat, joit' ei kirjaimin
ilmaistu: ei ne nyt eik' eilen eläneet,
vaan am', — ei kukaan tiedä, milloin syntyivät.
Ja niistä taivaan koston ahe joutua
en, ihmismieltä pelkäämällä, tahtonut.
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Mutta ei ainoastaan Antigone yksin katsele Kreonin
tekoa tältä kannalta. Se on rikos muidenkin draamassa
esiintyvien henkilöiden silmissä. Kun Kreon lausui po-
jalleen :

Vai eksyn, jos suon valtikahen arvoa,

vastaa tämä:

Sen halvennat, jos poljet arvon jumalain.

Itse kuorokin, jota Antigone muuten moittii siitä,
että se kuningasta peläten sopimattomasti salaa vakau-
muksensa, saattaa häntä, kun hänet viedään pois elävältä
haudattavaksi, tällä laululla:

Vaan kunniakasna ja kuulunahan
sinä lähdet kätköhön vainajien,
et lyömänä tautien tappavien,
et kalvan kostoja saatuas, vaan
omin ehdoin. Ainoa ihminen oot,
joka hengiss' astuvi Tuoneen.

Selvimmin ilmaisee sokea tietäjä katsovansa Kreo-
nin loukanneen jumalain oikeutta ja siten vetäneen ei
ainoastaan itsensä vaan myöskin yhteiskunnan päälle hei-
dän uhkaavan vihansa, kun hän, kerrottuaan uhritoimi-
tuksessa ilmaantuneista pahaenteisistä merkeistä, lisää:

Noin maa nyt sairastaa sun mielenharhojas,
sill' alttarit ja kaikki uhrilietemme
täynn' Oidipuun on poikaraukan hurmetta,
jot' ahmii haukkalinnut, hurtat herkkusuin.
Sen vuoksi uhripalveihimme jumalat
ei mielly eikä reisiluiden lieskahan.
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Tästä huomataan sangen selvästi, että Kreonin kat-
sotaan menetelleen omaksi hyväkseen eikä valtion, ja että
siis toinen noista luulluista vastakkaisista kohdista tässä
draamassa kokonaan puuttuu. Kun asia käsitetään niin,
että Kreon sen vakaumuksen sokaisemana, että hänen
itsevaltiutensa antaa hänelle oikeuden ja vallan tekoonsa,
on ryhtynyt taisteluun jumalia vastaan ja että Antigone
sitä vastoin heidän lakiaan noudattaen rikkoo hänen la-
kiansa vastaan, niin näyttäytyy myöskin draaman loppu
kauniilta ja johdonmukaiselta, sen sijaan että se toiselta
kannalta katsottuna olisi yhtä paljon vailla perustusta
kuin se olisi loukkaava. Tosinhan Antigone murtuu,
mutta kuinka toisehaisilta kuuluvatkaan hänen jäähy-
väissanansa:

Oi kumpu, neiti-kammioin, oi hautani
ikuinen oltavain, ma jonne matkailen
omaini luokse, joita joukon melkeän
on tuonen maille Persefassa temmannut! — j. n. e.

Kun hän niin iloisesti ilmaisee toivon saavansa koh-
data isän, äidin, veljen ja niin täynnä luottamusta kysyy:

Ja rikkonut oon minkä Luojain säädelmän?

niin kuinka toisellainen onkaan Kreonin häntä raateleva
epätoivo, kun hän menetettyään poikansa, jonka vihan
hän tämän kuollessa on saanut osakseen, syynsä tun-
nossa huudahtaa:

Voi mieltäni mieletönf! oi itsekkyyden turmaa,
mi katoa toi ja surmaa!
Kas, yhtä vert' on murhamiesi
ja teuras, heili' oli sama liesi!
Voi neuvoni hirmu-he'elmiä vaan!
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Ja kuoro vastaa hänelle:

Ah, liian myöhään oikean näyt huomaavan.

Jos, niinkuin toivon, tämä selonteko Sofokleen draa-
man sisällöstä ja tarkoituksesta herättää lukijassa epäi-
lyksiä Saiman sitä koskevain olettamisien luotettavaisuu-
desta, tulevat nämä epäilykset luultavasti antamaan ai-
hetta muidenkin arvostelun väitteiden lähempään tarkas-
teluun ja ainakin tekemään runoelmani ymmärtämistä
vapaammaksi ja vähemmän riippuvaksi mistään enna-
kolta omaksutusta ajatuksesta. Tämä etu puolellani ryh-
dyn nyt tarkastamaan kuningas Fjalarin tarua.

Ensimmäinen seikka, josta tässä välttämättä on kiinni
pidettävä, on se, että Fjalar esiintyy jumalia uhmaavana,
sen vakaumuksen valtaamana, että voimakas henki voipi
heistä riippumatta luoda maailmansa ja kohtalonsa. Tälle
Fjalarin uhkamielisyydehe eikä mihekkään muulle on ru-
noelman sepitys perustettu. Etfei siltä semmoisenaan
puutu uskottavaisuutta, huomataan helposti, jos muiste-
taan, että Fjalar kauvan on tottunut vallitsemaan, voitta-
maan, näkemään kaikki tahtonsa tieltä väistyvän. Hän
on kaikkialla ollut muita etevämpi, on oppinut uskomaan
itseensä, hän unohtaa riippuvaisuutensa jumalista ja van-
noo ylpeän valansa. Dargar esiintyy varottaen, uhaten;
mutta sen sijaan, että vähääkään horjuisi, lisääntyy ku-
ninkaassa vaan uhka ja hän, ihmisten voittaja, ryhtyy
nyt taisteluun jumalia vastaan ja viettää, vaikkakin verta
vuotavin sydämmin, voittoansa heistä, uhratessaan kuo-
lemalle oman lapsensa. Nyt alkaa taistelu, tai oikeam-
min taistelu on jo ollut käymässä, myöskin jumalat ovat
esiintyneet toimivina, vaikkakin huomaamatta, niinkuin
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heidän tulee, sillä jumalat eivät melua. He ovat toimi-
neet Fjalarin omassa teossa, he ovat antaneet hänen
lähettää pois tyttärensä luotaan. Fjalar ei saisi pitää
molempia lapsiaan välittömän katsantonsa alaisina, ei
vartioida heidän tulevaisuuttaan, niinkuin hän olisi voinut
tehdä, jos he olisivat kasvaneet hänen hoidossaan, hänen
täytyi erottaa heidät toisistaan ja itse kadottaa toinen
näkyvistään; jumalat tahtoivat niin, Fjalarin täytyi toi-
mia heidän suunnitelmansa mukaan ja minkä hän luuli
tekevänsä omaksi varmaksi voitokseen, sen teki hän juuri
heidän voitokseen.

Ohimennen saanen minä tässä vastata väitteeseen,
joka on ollut jossain sanomalehdistämme, että näet olisi ole-
massa ristiriitaisuutta siinä, että Fjalar uhraa tyttärensä,
vaikkei usko jumalien valtaan. Sehaista epäuskoa ei
Fjalar osota. Päinvastoin hän juuri tekonsa kautta näyt-
tää uskovansa sekä heidän olemassa oloonsa että val-
taansa, vaikka hän samalla ponnistaen kaikki voimansa
toimintaan ja kieltäymykseen luulee voivansa tehdä tyh-
jäksi heidän päätöksensä, voivansa voittaa heidät. Hän
ei kiellä jumalia, ei ylenkatso heidän valtaansa, luulee
vaan itse olevansa heitä mahtavampi. — Mutta minä pa-
laan taruun.

Fjalar on heittänyt tyttärensä mereen. Että tämä
puoleksi ihmeen kautta pelastuu, on kai välttämätöntä
tapahtumain kehittymiselle, mutta ei suinkaan ole mikään
hienous sepityksessä. Jumalat ovat tässä liiaksi näky-
vissä, tekevät tässä ikäänkuin liiaksi selvän ponnistuk-
sen, ovat pakotetut tarttumaan tapahtumiin koko kädel-
lään, sen sijaan että johtaisivat niitä tuskin huomatta-
valla pienimmän sormensa viittauksella; tässä he eivät
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ilmaannu oikeassa suuruudessaan. Mutta kohta esiinty-
vät he taas enemmän itsensä kaltaisina.

Fjalarin nimi oli kaikkialla tunnettu. Hänen toi-
mensa, hänen kohtalonsa eivät tietysti voineet jäädä tun-
temattomiksi. Mihin hyvänsä hänen tyttärensä päätyisi-
kin, tultaisiin hänet siis tapauksia hiukan yhteensovitta-
malla tuntemaan Fjalarin tyttäreksi. Mutta se ohsi häirin-
nyt jumalain aikeita, se ei saanut tapahtua, ja Fjalarin
täytyi tehdä viimeisensäkin voitavansa sitä estääksensä.
Hänet panee liikkeelle hänen oma itsekkyytensä, suru
lapsestaan, suuttumus siitä, että hänen voittonsa oli ollut
hänelle näin kallis, ehkä myöskin häpeä siitä, että oli
osoittautunut olevansa heikko ja epäröivä; koko tapaus
on hänelle katkera, hän ei tahdo saattaa sitä tunnuste-
tuksi ja hän kieltää kenen tahansa sanallakaan siitä muis-
tuttamasta. Oikeastaan Fjalar tässä vaan toimeenpanee
jumalain tahtoa, heille oh välttämätöntä, että Oihonna py-
syi tuntemattomana, ja ylpeän kuninkaan oli katkaistava
mahdollisuus tyttärensä tuntemiseen. Tässä on taru taas
hienompi, tässä ohjaavat jumalat salatummin.

Mutta nyt onkin Fjalar tehnyt kaikki voitavansa
edistääkseen korkeampain voimain aikeita, hän näet on
toimittanut tyttärensä pois oman valvontansa alta ja aset-
tanut niin, etfeivät edes vieraatkaan voisi keksiä häntä
Fjalarin tyttäreksi. Jotakuta on ehkä huvittava nähdä,
kuinka jumalat nyt tarpeettomana välikappaleena heittä-
vät pois tuon elämän kulun mahtavan ohjaajan ja jättä-
vät hänet sokeaan itsekkyyteensä, ylpeilemään luullusta
voitostaan, samalla kun he itse, koskaan nukahtamatta,
hiljalleen toimivat päämääränsä hyväksi.

On jo ennen huomautettu, että jumalain toiminta-
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tavan samassa määrin tulee näyttää ylevältä ja heidän
arvonsa mukaiselta, kun se ei ilmene kömpelönä sekaan-
tumisena asiain luonnolliseen kulkuun, vaan niiden vii-
saana ja hiljaisena johtamisena. Näennäisesti vähäpätöi-
sen, veden alle kätketyn pienen peräsimen avullahan
suurten laivain kulkua ohjataan; samoin kiinnittävät tai-
vaalliset vaan huomaamattoman peräsimen tapahtumiin,
ja ne kulkevat heidän suunnittelunsa mukaan.

Runo siirtyy nyt Oihonnaan. Siinä, että hän pää-
tyi Morveniin, saanemme edempänä nähdä tarkoituksen;
mikä nyt lähinnä kiinnittää huomiotanne, on se, että
hänet kuvataan kauniiksi.

Jos hänen kauneudessaan vaan tahtoisi nähdä
ilmauksen siitä mieltymyksestä kauneihin olennoihin,
joka meissä runoilijoissa on tavallinen, niin annettaisiin
sille liiaksi ahdas merkitys. Tässä on se nimittäin vält-
tämätön, niin, voisi sanoa jumalain eikä runoilijan
hänelle antama. Hänen täytyy olla kauniin, jotta hä-
nen maineensa leviäisi ja saapuisi Hjalmarin korviin.
Hän, tuo nuori viikinki, voi ainoastaan siten osua hä-
nen luokseen, muuten olisi sen täytynyt tapahtua so-
kean, uskomattoman ja epätodenmukaisen oikun kautta.
Meidän on siis oikeus ajatella, että hän kasvoi kau-
niiksi korkeampain voimain hoidossa ja heidän tah-
tonsa mukaisesti, koska Hjalmar voi ainoastaan sem-
moisen huomata ja semmoista etsiä. Mutta juuri tämä
hänen kauneutensa, joka toisaalta oli välttämätön
jumalain aikeiden toteutumiselle, oli toisaalta suurena
ja uhkaavana esteenä niille, sillä samoin kuin sen
piti viehättää Hjalmaria, samoin tulisi se myöskin vai-
kuttamaan Oihonnan ympäristöön siinä maassa, missä
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hän asui, ja siis aivan luonnollisesti ja välittömästi syn-
nyttämään semmoisia suhteita kuin ne, jotka runoelman
toisessa laulussa asettuvat ilmeiseen ristiriitaan korkeam-
pien valtain aikeiden kanssa. Jos tämä ristiriita pide-
tään mielessä, niin huomattanee, etfei myöskään Fjalarin
toinen laulu ole vaan irtitemmattu episoodi, vaan liittyy
sangen läheisesti runon kokonaisuuteen. Annetaanko
Oihonna tässä jollekin Morvenin pojista, ja onko hän
itsestään antava jollekulle heistä rakkautensa? Nämä
kysymykset tekevät tämän laulun mieltäkiinnittäväksi,
jopa draamalliseksikin. Jos hänestä tulee jonkun kunin-
kaanpojan puoliso, niin on hänen Hjalmariin yhtymisensä
mahdollisuus katkaistu, niin on Fjalar voittanut. Totta
on, etfei Oihonnaa tässä vielä esitetä selvästi lukijalle;
mutta helposti syntyvä aavistus johtanee hänet kuitenkin
pian siihen ajatukseen, että tässä Oihonnan kohtaloa rat-
kaistaessa ratkaistaan Fjalarin tyttären kohtalo. Jos nyt
jumalain asia kiinnittää huomiotamme ja jos ajattelemme,
että se on menetetty, jos Oihonna kihlautuu, niin täytyy
meidän, kun emme ollenkaan näe jumalain sekautuvan
tapauksien yksinkertaiseen kulkuun, kaikkialla nähdä
uhkaavia hyökkäyksiä ja olla epätietoisina ratkaisusta.
Ensiksi emme voi välinpitämättöminä odottaa vanhan
kuninkaan päätöstä, kun hänen poikansa kehoittavat häntä
antamaan Oihonnaa jollekin heistä. On toisaalta kysy-
mys hänen valtakuntansa menestyksestä, hänen poikainsa
tulevasta rauhasta ja sovusta hänen perheessään, toisaalta
tuntemattoman, vieraan, merestä pelastetun tytön oikeu-
desta saada seurata omaa taipumustaan ja itse tehdä va-
lintansa. Eikö hän ole suostuva uhraamaan Oihonnaa,
kun hänen tärkeimmät etunsa ovat sen kautta edistettä-
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vissä? Jumalien voitto on tässä kohden pidettävä aina-
kin epäilyksen alaisena ja kuitenkin ovat he huomaa-
matta edeltäpäin torjuneet kaiken vaaran. Missä muussa
maassa tahansa sinä aikana, jona runoelman toiminta
tapahtuu, olisi Oihonna annettu pois, mutta täällä on
ratkaisemassa Morvenin kuningas, jota suurten ihailtujen
esi-isien tavat sitovat, muistot Finjalin ja Ossianin päi-
viltä. Jumalain ei tarvitse väkivaltaisesti sekaantua ta-
pahtumiin, he ovat johtaneet niin, että Oihonna on tullut
Morveniin; heidän ei tarvitse nyt näyttäytyä itse taiste-
lussa, se olisi ollut kömpelömpää ja vähemmän mahtavaa.
He tietävät, että Morannal ei voi tehdä tyhjäksi heidän
tarkoituksiaan.

Sama on laulun seuraavienkin kohtausten laita.
Kaikkialla nähdään jumalain voitto asetetuksi vaaraan ja
taas turvatuksi, ilman heidän välitöntä sekautumistaan,
jonkun jo edeltäpäin ratkaistun seikan kautta, jotahe ikään-
kuin kauvan sitten ovat valmistaneet katsojan tietämättä.
Oihonnan mieli on-jo ennakolta siinä vireessä, että juma-
lat voivat jättää asiansa hänen käsiinsä. Hän, tuo poh-
joismainen impi, suonissaan viikinkien verta, rakastaa
rohkeutta, voimaa, reippautta; mutta Finjalin jälkeläiset
ovat lempeitä, melkein veltostuneita. Hän on oppinut
metsästelemään Morvenin kummuilla, hän on kuninkaan
salissa kuunnellut muinaisajan lauluja, ja kun ylpeä
metsämies saapuu, sanoo hän: »Mun jouseni lyö kuin
sun», ja tuntehikkaan lemmenlaulajan neuvoo hän laakson
kukkien luo, heille laulamaan. Vaan jumalien voitto käy
vieläkin epävarmemmaksi. On nuorukainen, sotia ja ur-
hotöitä rakastava, taisteluissa varhain varttunut, omistaen
kaiken sen, jota luulisi Oihonnan vaativan siltä, jota hän
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voisi rakastaa. Tämäkin pyytää hänen rakkauttaan ja
hyljätään. Oihonna näkee hänessä veljen, ei voi tulla
hänen omaksensa. Tässä näyttävät jumalat ikäänkuin
leikkivän vaaran kanssa, sihoinkun se katsojan silmissä
näyttää suurimmalta. Sillä onhan melkein leikkiä, kun
annetaan juuri sen tunteen, joka kieltää Oihonnaa tule-
masta vaan veljenä pitämänsä muukalaisen puolisoksi,
viedä hänet oikean veljensä syliin.

Mutta jos tahdotaan pysyä siinä väitteessä, etfei
Oihonnaa laulun missään kohdassa merkitä varmasti
Fjalarin tyttäreksi ja etfei lukija siis voi siinä nähdä ja
seurata muuta kuin nuoren, vähäpätöisen tytön kohta-
loa, niin korvannee kuitenkin mielenkiintoa, jonka lukija
siinä tapauksessa kadottaa, piankin se, kun todellisuus
vihdoinkin keksitään ja ajatus siirtyy takaisin menneisyy-
teen. Tapahtumat, jotka kehittyessään näyttivät vähem-
män tärkeiltä, näyttäytyvät näet silloin yhtäkkiä merkittä-
viltä, ja ihmetys on sitä vilkkaampi kun huomataan, että
jumalat ovat torjuneet vaaroja, joita ei oltu aavistettukaan.
Runon kohtauksilla on tässä suhteessa kauniit vastineensa
todellisessa elämässä. Mutta käsittääkseen sepitystä tällä
tavoin (palaan tässä vielä ennen koskettamaani seikkaan),
täytyy olla kokonaan ajattelematta mitään runoelman pe-
rusjohteena olevaa perheen ja valtion välistä ristiriitaa ja
yksinkertaisesti vaan pitää mielessään sitä taistelua, joka
jatkuu Fjalarin ja jumalain tahdon välillä.

Kolmas laulu alkaa sillä, että Oihonnan kuvaamista
edelleen jatketaan. Jos siitä päättäen, minkä luonteisena
hän esiintyy toisessa laulussa, näyttäisi siltä kuin juma-
lain voittonsa varmistamiseksi olisi ohut pakko tehdä
hänestä kovin epätavallinen, melkein epänaisellinen, tava-
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taan hänet tässä asetetuksi rinnan hennon naisellisen
Gylnandynen kanssa. Totta kyllä, jos Oihonna luonteel-
taan olisi ohut täysin samanlainen kuin tuo sureva, hyl-
jätty rakastajatar, ei hän varmaankaan olisi halveksinut
sitä rakkautta, joka hänelle omistettiin; mutta toisekseen,
kuinka vallan erilaiset ovatkaan nuo tytöt! Molemmilla
on heiliä niin monessa kohden samat miehhalut, molem-
mat hakevat he esinettä rakkaudelleen, kaipaavat, ihaile-
vat ja haaveilevat. Oihonna, Fjalarin tytär, on vaan hiu-
kan ylevämielisempi, hiukan vähemmän vieno ja tähän
hänen luonteensa vähäpätöiseen vivahdukseen huomataan
jumalain perustaneen laskunsa.

On vaikea pieniä yksityis-kohtia myöten niin va-
laista runoelman tarkoitusta, että se kaikkiaha olisi vaan
pelkän ajatuksen avulla käsitettävissä. Paljon on jätet-
tävä yksinomaan tunteella tajuttavaksi. Tämä huomau-
tettakoon erityisesti silmällä pitäen kohtausta tyttöjen
kesken, koska selitykseni sen merkityksestä runoelmassa
helposti voi näyttää vaillinaiselta, jopa haetultakin. Muu-

ten myönnän kernaasti, että noiden kahden metsästäjä-
neidon kuvaaminen heidän yöllisessä kohtauksessaan kas-
teisen maan ja taivaan tähtien kehyksessä oli minulle
niin viehättävä, etfen olisi voinut olla sitä tekemättä muun
vuoksi kuin että kuvaus olisi ollut ilmeisessä epäsoin-
nussa taulun kokonaisuuden kanssa.

Kohtaus Fjalarin ja hänen poikansa välillä merellä
on Saiman mielestä kovin oikullisesti keksitty. Elkäämme
siis ottako lukuun sitä väritystä, minkä Oihonnan luonne
saa hänen kertomuksensa kautta tästä seikkailusta, yhtä
vähän kuin siinä tapahtuvasta valmistuksesta hänen yh-
tymiseensä Hjalmarin kanssa, jotka molemmat edut kat-
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sottakoon vaan sivuasioiksi, ja pysykäämme yksinomaan
itse tapahtumassa, josta tässä kerrotaan. Itsestään tar-
joutuvat silloin tehtäviksi seuraavat muistutukset.

Tähän saakka on ollut kuvattavana se tapa, millä
jumalat johtavat Oihonnan kohtaloita. Heidän voittonsa
ei kuitenkaan riipu yksinomaan hänestä, myöskin Hjal-
marilla on siinä merkityksensä. Jos hän alistuu isänsä
lakia tottelemaan ja pysyy kotona rauhassa ja levossa, niin
ei ole mitenkään ajateltavissa, että hän kohtaisi ja voit-
taisi Oihonnan. Hjalmarissa herää siis jumalien tarkoi-
tusten mukaisesti sama taistelun halu, joka oli vienyt
hänen isänsä nuorena ohessa viikinkiretkihe, ja hän nou-
dattaa tätä haluaan ja lähtee. Mutta aivan niinkuin
Oihonnan kauneus samalla oli välttämätön taivaallisten
voimain suunnitelmalle ja samalla saattoi sen vaaraan
siten, että joku toinen hänen kauneutensa tähden helposti
voisi ennakolta anastaa hänet ja estää hänet joutumasta
Hjalmarin omaksi, niin on myöskin Hjalmarin välttämä-
tön rikos isän lakia ja tahtoa vastaan sikäli vaarahinen,
että Fjalar ylpeän, ankaran ja taipumattoman luonteensa
mukaisesti voisi kostaa verisesti pojalleen ja siis, vaikka-
kin tietämättään, turmella jumalien voiton. Jos nyt taas
tahdomme nähdä tapausten kulkevan luonnohista kulku-
aan ja henkilöiden toimivan vapaasti ilman suoranaista
pakkoa, niin emme voi olla niin varmat tämän seikkai-
lun päättymisestä, etfemme senkin ratkaisua mielen-
kiinnolla odottaisi. Ja kun viimein panemme merkihe,
kuinka pojan paljastetut kasvot lopulta voittavat vanhan
kuninkaan, jonka käsivarsi on ohut hian heikko halkai-
semaan pojan kypärää, voimme tässäkin nähdä vilahduk-
sen niistä voimista, jotka jo aikaisemmin runoelmassa ovat
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pienihä, melkein näkymättömillä keinoilla, salaisesti mutta
varmasti vaikuttaneet voittonsa hyväksi.

Voidaan muistuttaa, että se heikkous, jota Fjalar
osoittaa sekä tässä että ensimmäisessä laulussa, kun on
kysymys yhden hänen lapsensa uhraamisesta, olisi vä-
hemmin sopusoinnussa hänen luonteensa kanssa ylipäänsä.
Luonnottomana en luule sitä voitavan pitää. Mutta ru-
noelmalle on sen merkitys tärkeä, koska Fjalar sen kautta
esiintyy ihmisenä, joka ansaitsee, että jumalat pitävät hä-
nestä huolta samaha rakkaudella kuin mitä hän tuntee
lapsiansa kohtaan. Ilman tätä inhimmilhstä tunnettaan
olisivat jumalat todennäköisemmin hyljänneet hänet jäyk-
känä ja paatuneena, kuin ottaneet, niinkuin nyt tapah-
tuu, häntä ojentaakseen ja ohjatakseen. Sillä edempänä
tullaan osoittamaan, että siinä kurituksessa, joka häntä
kohtaa, on yhtä paljon armoa kuin ankaruutta.

Neljäs laulu viepi Hjalmarin Oihonnan luo. Tässä
on Saima moittien huomauttanut sitä seikkaa, että Hjal-
marin kosinnalta puuttuu kaikkea romantilhsta väritystä,
että hän urhon tavoin miekka kädessä hankkii itselleen
morsiamen. Että tämä tapahtuu ajan tavan mukaan,
sitä ei voida kieltää ja sen Saimakin myöntää. Huo-
maamatta näyttää kuitenkin jääneen, että asian tällainen
käsittely perustuu useihin muihin yhtä tärkeihin, ehkä
vielä tärkeämpiinkiin vaikuttimiin. Jos Hjalmar olisi
esiintynyt romanttikoituna lemmenritarina, mikäpä olisi
ohut luonnollisempaa ja enemmän sen luonteen mukaista,
minkä runo on antanut Oihonnahe, kuin että hän olisi
hylännyt ja luotaan käskenyt tämänkin kosijan, niinkuin
monet muut samahaiset, jotka hän ennen oli hylännyt?
Sitä vastoin täydentyy juuri tuon reippaan, miehekkään
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piirteen kautta, että hän aseen avulla toteuttaa tahtonsa,
se Hjalmarin luonteen ominaisuus, joka jo aikaisemmin
on tehnyt hänet mieltäkiinnittäväksi ja kalliiksi Oihon-
nahe. Edelleen on myönnettävä, että voimakkaampi ro-
manttinen väritys ja sisarusten välisen rakkaussuhteen
tarkempi kuvaaminen olisi niin suuresti loukannut luon-
toa ja tunnetta, että olisi ollut suuressa määrin epätai-
teehista olla kaikkea semmoista välttämättä. Ja kun lo-
puksi sepityksen koko paino on pantu sisarusten kihlau-
tumiseen, mutta sitä vastoin ei mitään painoa heidän
rakkautensa suuruudelle ja laajuudelle, ei sen tarkem-
malla käsittelemisellä olisi ollut mitään merkitystä koko-
naisuuteen nähden ja olisi se vaan, uskallan olla sitä
mieltä, saanut aikaan ainoan oikein oikulhsesti keksityn
kohtauksen koko runoelmassa.

Tässäkin voidaan siis olettaa, että Hjalmarin esiin-
tymisessä aseellisena ilmaantuu korkeampi johto, koska
hän vaan tällä tavoin saattoi voittaa Oihonnan tapaisen
luonteen. Ei mikään olisi ollut runoilijalle helpompaa
kuin johtaa Hjalmar Morveniin ja antaa hänen siellä,
romanttisesti koristettuna, rakkaudella voittaa Oihonna,
mutta sitä on vältetty, etfei rikottaisi runoelman enti-
syyttä vastaan ja etfei olisi pakko tehdä sitä virhettä,
että jumalain johtoa kuvattaessa niiden annetaan aina
hetken vaatimusten mukaan muuttaa ennen antamiaan,
määrättyjä lakeja.

Mutta jos seurauksena Oihonnan luonteesta oli vält-
tämätöntä, että Hjalmar kosisi viikingin eikä ritarin ta-
voin, niin aiheutui tästä taas uusia vaaroja hänelle ja
jumalien asialle. Myrsky merellä, Morvenin lähestyvät
sotajoukot, taistelu, varsinkin Morannalin kaikkien poikain
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hyökkäys Hjalmaria vastaan ovat kuvauksia, jotka ei-
vät hene tältä kannalta katsottuna runoelmaan kuulu-
mattomia. Ja kun Morannal nuorten urhojen taiste-
lussa käskee poikansa käymään vierasta vastaan vaan
yksitellen, niin ei se ole ainostaan kuninkaan jalomieli-
syys, joka voi herättää mielenkiintoa, vaan vielä enemmän
se seikka, että Oihonna on viety maahan, jossa sellainen
tapojen ja luonteiden jalous on peritty ja kotoinen. Muis-
tutan varsinkin tässä sitä, mistä jo ennen on huomau-
tettu, etfei Oihonnan esiintymistä Morvenissa ole kat-
sottava sattumaksi, vaan niiden voimain tahalliseksi joh-
doksi, joiden suuruus ja voitto oli yhdistetty Hjalmarin
suuruuteen ja voittoon.

Muuten suotanee tässä sivuseikkana muistuttaa, etfei
kuvaus vanhasta Morannalista ja hänen kuolemastaan
turhanpäiten johda meidät Fjalarin viidenteen lauluun.
Molempain kuninkaiden toisiinsa vertaaminen on ainakin
osottava viimemainitun syyllisyyden suuremmaksi ja siis
myöskin häntä kohtaavan ankaran iskun sitä ansaitum-
maksi. Pantakoon vaan merkille, kuinka Morannal, vaikkei
olekkaan perinyt mitään uskoa korkeihin, ikuisiin juma-
liin, kuitenkin uskohisesti ja nöyrästi pysyy esi-isäinsä
kalvenneitten haamujen palvelemisessa, jota vastoin Fjalar
uhmaten asettuu vastustamaan niitä voimia, joiden yli-
maailmalhsen olemassa olon ja jumalallisen suuruuden se
uskonto, jossa hän on kasvanut, on hänelle ilmaissut.

Viidennessä laulussa, juuri kun kaikki on valmis-
tettu Fjalarin kukistamista varten, kohoaa hänen itseluot-
tamuksensa korkeimmiheen. Hän heijastuttelee itseensä
maansa ihanuutta, jonka hän luulee itse luoneensa, ja kun
Sjolf muistuttaa hänelle jumalia, ajaa ylpeys luullusta
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voitosta hänet melkein kieltämään heitä. Hän kutsuu heitä
nyt voimiksi, joita ei kukaan ole nähnyt, unien olennoiksi,
joidenvaltaa hänet tahdotaan pakottaa tunnustamaan, vaikka
hän niin täydellisesti on todistanut heidän voimattomuu-
tensa. Vielä sittenkin, kun Dargar yhtäkkiä ja odottamatta
tulee saapuvihe hänen kutsumuksestaan, yrittää hän selittää
hänen esiintymisensä vain sattumaksi. Niin koettaa hän
edelleenkin pysyä lujana ylpeydessään, kunnes ratkaiseva
isku kohtaa häntä hänen poikansa tunnustuksessa ja
hänen täytyy nöyrtyä ja tunnustaa itsensä voitetuksi.

Jos nyt verrataan toisiinsa molempia kuninkaita,
niin huomataan, mitä runo on tarkoittanut asettaessaan
heidät rinnakkain. Morannal on joutunut tappiolle, hänen
sotajoukkonsa on voitettu, hänen poikansa kaatuneet, hän
yksin on jälellä sokeana, voittajan saaliina; ja yhtäkaikki
on hänellä lohdutuksensa ja toivonsa. Hän ei seiso eikä
kaadu itsensä kanssa, hänen ikävänsä ylenee isien luo
pilvien taakse, hänen paras elämänsä on siinä, että hän
tahrattomin mainein saa olla heidän kanssansa, ja hän
odottaa pian saavuttavansa heidän avaruutensa. Asetta-
malla siis oman itsensä syrjään pysyy hän luottavaisena
ja voittoisana onnettomuudessaankin, varjoja palvellen
hän kohoaa oman itsensä katoavaisuuden yli. Fjalar taas
riemuitsee täyttämästään työstä, häntä palvelee maa, jonka
onnen ja kukoistuksen hän on luonut, ei ole ketään, joka
uskaltaa mitellä voimiaan hänen kanssaan; mitä hän
maassa on voinut halata, on hän saavuttanut; hän näyt-
tää omistavan kaiken, eikä hän kuitenkaan omista mitään
sen päämäärän takana, jonne vuodet vievät häntä, häviön
ja kuoleman takana. Ainoa lohdutus, johon hänen ylpey-
tensä viittaa, on elämän kalpenevan ilon ja suuruuden
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jättäminen ja kuoleminen. Vasta sitten kun jumalain
rangaistus kohtaa häntä ja hänen nöyryytettynä täytyy
heidät tunnustaa, tulee hän Morannalin tilaan ja on, mu-
serrettuna ja taivutettuna, suuremmassa merkityksessä
iloinen ja voittoisa kuin oli luullun suuruutensa aikana.
Hänellekin selviää nyt kuolon takainen elämä ja hän
huudahtaa jumalille:

»Tunnen teidät nyt, ei häpeäksi
muhe eessänne taipua.
Kyllin elin, halvaksi käynyt mulle
mainen suuruus on. Tulen luoksenne!»

Päämaalinaan hän ei enää näe kuolemaa, vaan
elämää jumalien luona.

Tämä loppu osoittaa nyt, millaisen rangaistuksen
sai jumalien uhmaaja; se oli yhtä paljon armo kuin ran-
gaistus. Fjalar oli liian jalo, hian inhimmilhsesti korkea
ja suuri saadakseen jäädä erehdykseensä ja itsekkyy-
teensä, hänet oh herätettävä iskun kautta tosin kyllä an-
karan, sillä lempeämmästä ei hän varmaankaan olisi välit-
tänyt, mutta kuitenkin iskun, josta hän oppi elämään toi-
sehaista suuruutta varten kuin se, josta vanhuus ja kuo-
lema kerran pakoittavat hänet luopumaan. Jos siis tah-
dotaan — erittäinkin silmällä pitäen sitä heidän tietä-
mätöntään rikosta, johon Hjalmar ja Oihonna saatettiin
— kutsua Fjalar-runoa kohtalodraamaksi tai joksikin
sellaiseksi, niin kohtaa meitä se vaikeus, että runoelman
kokonaisuus ei ilmaise sokeaa, kaikkea musertavaa koh-
taloa, vaan päinvastoin ihmisen kasvattamiseksi ja jalos-
tamiseksi tarkoitettua korkeampain voimain lempeää ja
viisasta johtoa. Paljoa oikeampaa olisi sentähden sanoa,
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että Fjalar on laulu jumalille, pieni eepos, jonka aiheena
on heidän suuruutensa ja armonsa.

Mitä Hjalmarin ja Oihonnan kohtaloon tulee, saa-
vat he molemmat sovituksensa juuri siitä, että toimivat
tiedottomasti, että heitä käytetään vaan korkeamman tar-
koituksen välikappaleina. He ovat siis katsottavat koko-
naan toisarvoisiksi henkilöiksi runoelmassa ilman vas-
tuunalaisuutta ja syyllisyyttä, niin, jopa palkintoakin an-
sainneina niiden valtain tuomioistuimen edessä, jotka
ovat katsoneet tarpeelliseksi uhrata heidän maallisen on-
nensa heidän isänsä taivaallisen onnen vuoksi ja siis
valinneet heidät hänen sovitusuhriksensa.

Jos nyt tahdotaan seurata runon yllä viitattua kul-

kua, ei sitä voitane syyttää kokonaisuuteen kuulumatto-
mista, aivan suurista poikkeamisista ja episoodeista. Siinä
nähdään mies esiintymässä uhkamielisenä jumalia vas-
taan ja nämä taas hiljaa ja valppaasti johtamassa henki-
löiden ja tapahtumain sarjaa niin, että heidän rakkauteen

perustuva tarkoituksensa murtaa hänet ja johtaa hänet
oikeaan, voitollisesti kukistaa kaikki sitä vastustavat sei-
kat ja vihdoin täydellisesti saavutetaan.

Sehainen on koko runoelma minun käsitykseni mu-
kaan : lukija näkee tässä ne ääriviivat, joiden sisällä sen
toiminta tapahtuu. Ei kai tarvinne huomauttaa, etfei
sitä ole sepitetty edeltäpäin tehdyn tämänlaisen kaavan
mukaan. Runoilija runoilee enemmän intuitsionin kuin
laskujen mukaan, mutta jos intuitsioni on oikea, ei ru-
noelmalta tule puuttumaan suunnitelmaa ja yhtenäisyyttä.

Kun nyt olen koettanut selittää kuningas Fjalarin
sepitystä ja väittänyt, etfeivät sen osat ole vailla yhteyttä
kokonaisuuden kanssa, ymmärrettäisiin minut kuitenkin
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liian väärin, jos luultaisiin minun uskovan, että runoel-
man arvo tämän kautta ohsi todistettu. Johdonmukai-
semmaltakin runoelmalta voi puuttua elämää ja kauneutta
ja puolustan minä siis omaani vaan yhdessä suhteessa,
ainoassa, missä olen voinut ja saanut sitä tehdä, nimit-
täin sen sisäiseen yhtenäisyyteen nähden.

Mutta yhtä vähän kuin runoelma kaiken tämän
johdosta voi esiintyä sillä vaatimuksella että se olisi
onnistunut, yhtä varmaa on, että tuollaisen yhtenäi-
syyden puute olisi ohut auttamaton ja oleellinen virhe.
Saiman mielipide, etfei eepillisiltä runoelmilta ole tarvis
vaatia yhteyttä, perusajatusta, joka kietoutuu kaikkiin
episodeihinkin ja niissä ilmenee, on väärä ja näyttää
sitä oudommalta, kun Hegel itse, auktoriteetti jonka
Saima juuri ennen on hyväksynyt kohdassa missä
hän erehtyy, tässä on aivan toista mieltä ja päähepäät-
teeksi vielä täysin oikeassa. Jotenkin laajassa esityk-
sessä osoittaa hän kauniisti ja selvästi, kuinka tarpeelli-
nen yhtenäisyys on myöskin eepoksessa ja todistaa väit-
teensä eri aikain parhaiden eepillisten runoelmain esimer-
keillä. Jo Aristoteleskin lausuu selvästi saman mielipiteen.
Taru, sanoo hän, on yksi, ei yhdestä, sillä samalle tapah-
tuu äärettömän paljon, josta kuitenkin harvat seikat kuu-
luvat yhteen. Ja tältä kannalta moittii hän kyklillisten
runoilijain tapaa koota yhteen sarjan tapahtumia ilman
muuta yhteyttä kuin että ne ovat sattuneet samalle hen-
kilölle, samassa sodassa j. n. e., jota vastoin Homerossa
kaikki kohdistuu samaan lähtökohtaan ja siitä saapi seli-
tyksensä. Tosin kyllä on silläkin mielipiteellä, että eeposta
voidaan laulaa loppumattomiin, puolustajansa, mutta ne
ovat jo menneet mailleen ja olisi mielipiteen pitänyt saada
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mennä samaa tietä. Muuten ei mikään hene sen helpom-
paa kuin laulaa niin, että saapi siirtyä asiasta toiseen,
välittämättä niiden sisälhsestä yhteydestä ja niiden suh-
teesta johonkin päätarkoitukseen, mutta koska tämä on
niin vähän taiteellista, on enemmän syytä sitä vastustaa
kuin hyväksyä.

Paljon voisi vielä oha sanottavana erityisiä Saiman
arvostelussa tavattavia lausuntoja ja olettamisia vastaan,
mutta suurin osa niistä täytyy sivuuttaa, etfei tämä kir-
joitus ylenmäärin laajenisi. Sangen monet Fjalar-runo-
elmaa vastaan tehdyistä muistutuksista ovat sitäpaitse
sitä laatua, että ne itsestäänkin menettävät merkityksensä,
jos minun esitykseni runoelman tarkoituksesta huomataan
oikeaksi. Ennenkun kuitenkaan lopetan, täytyy minun
valittaa, että Saima on nähnyt niin paljon vaivaa koet-
taessaan ajamalla ajaa runoelmaani milloin antiikin, mil-
loin romanttiikin, milloin epiikan, milloin draaman alalle,
jonka kautta lehti on johtunut asettamaan vaatimuksia,
joita ei ole voinut eikä pitänytkään tyydyttää mikään
erityisten kansallisten ja aika-suhteiden määräämä eepil-
linen kuvaus, jommoisesta Fjalar-runoelman kuitenkin
pitänee saada käydä. Kullakin kansalla ja kullakin ajalla
on aina itsenäinen luonteensa, joka jäliteltäessä on pysy-
tettävä, jotfei kuvaus kaikkein tärkeimmissä osissaan olisi
epäonnistunut. Niinikään on eepilliselläkin runouden la-
jilla omituisuutensa, jonka takia on paljon uhrattava sekä
lyriikan tulta että draaman liikkuvaa voimaa. On yleensä
vaikeampaa kuin luuhaankaan pitää kutakin asiaa sinä
mitä se on, ja Fjalarin suhteen näyttää Saiman oheen
tavahista työläämpää tätä vaikeutta voittaa. Mutta kun
kerran oh kysymys luokitteluista, ohsi voinut odottaa

Runeberg 111. — 28
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varmempaa käsitystä käytettyjen taidetermien merkityk-
sestä kuin mitä Saima on osoittanut omaavansa. Lehti
väittää, että Fjalar-runoelma on aivan varmasti luettava
»romanttiseen runolajiin» — vaikka samalla vakuutetaan,
että siltä pääpiirteissään puuttuu romanttisen runoelman
varsinaiset ainekset —; mutta mitä lehti oikeastaan tar-
koittaa romanttisella runolajiha, on vaikeampi käsittää.

Tosin kyllä kuulee usein nimityksen romanttinen
eepos, romanttinen lyriikka, romanttinen draama, sanalla
sanoen romanttinen runous, jonka kehykseen erityiset
runouden lajit järjestetään, mutta aivan outo ja tavaton
on Saiman käyttämä nimitys. Ja jos vielä voisikin tyytyä
lehden viittaukseen, että romanttinen runolaji on se, minkä
alkuaineita ovat rakkaus, kunnia, hartaus, niin ollaan
taas johtoa vailla, kun edempänä oletetaan, että kirjaili-
jan romanttiset runoelmat vaan ovat väliasteina draa-
maan siirtymiselle. Mitä sitten tämä kaikki tietää? Kun
on kieltämätön asia, että draama voi olla romanttinen
yhtä hyvin kuin mikään muukaan runolaji, kuinka on
silloin käsitettävissä tuollainen siirtyminen romanttiikasta
draamaan? Tai ohsiko todellakin mahdollista, että Saima
olisi sekottanut käsitteet romanttiikka ja lyriikka? Mutta
kuinka lehti siinä tapauksessa taas voisi lukea Fjalarin
romanttiseen, se on lyyrilliseen runolajiin, kun se kaik-
kialla tässä runoelmassa näkee vaan eepillisiä tai draa-
mallisia tarkoituksia? Koko tämä asia näyttää arvoituk-
selta, johon tuskin uskaltaa toivoa saavansa sehtystä.

Mitä tuohon Fjalaria vastaan tehtyyn ankaraan ja
tärkeään syytökseen tulee, että tämä runoelma olisi liika
viileä herättääkseen syvempää tunnetta lukijassa, olen
esteellinen siitä mitään lausumaan. Tämän kirjoitukseni
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varsinainen tarkoitus oli vaan osoittaa, kuinka minä olen
ajätehut runoelman kulun, sekä poistaa niitä vaikeuksia
sen käsittämiseksi, jotka syntyvät Saiman antamaa joh-
toa seuratessa. Muuten riittänee vilpitön tunnustukseni,
että, vaikka yllä esittämäni olisikin täysin oikeaa ja totta,
runoelmani kuitenkin voi olla vailla kaikkea korkeampaa
arvoa, suojelemaan minua epäluuloista, että turhamaisuu-
desta ja närkästyneenä olisin noussut ajamaan asiaa, joka
tavallaan on omani.



MIETELMIÄ.

l.

Kaksi päätelmää huomataan usein elämän ja yhteis-
kunnan oloissa. Toinen on melkein näin kuuluva: kar-
hean takin alla, kömpelöissä kumarruksissa, vähäpätöi-
sissä toimialoissa, ei voi tavata mitään hienoutta, mitään
hienotunteisuutta, mitään jaloutta; toinen taas sanoo: kam-
matun tukan alla, keikailevan käytöksen takana, tähdite-
tyssä rinnassa ei voi olla muuta kuin turhamaisuutta, tyh-
jyyttä ja ylpeyttä. Hienokäytöksinen mies ylenkatsoo suo-
rakäytöksistä hänen kömpelöjen tapojensa vuoksi, ikään-
kuin nämä muodostaisivat koko hänen olentonsa; suora-
käytöksinen taas nauraa ja surkuttelee toisen koreaa
kuorta, jonka alla ei mitenkään usko mitään ydintä piilevän.

Niin kauvan kun eri-onniset henkilöt vaan vetäyty-
vät erilaisuutensa taa, niin kauvan kun heistä toinen esi-
merkiksi ei oivalla mitään korkeampaa kuin pölyiset kir-
jansa, eikä toinen aavista olevan jalompaa tarkoitusta
kuin olla koreana huonekaluna vierashuoneessa, ei mikään
sovinto ole mahdollinen, ja riitelevät yksipuolisuudet syn-
nyttävät alinomaisia yhteentörmäyksiä tai ne salataan
vaan käyttämällä keskinäistä epäluuloa ja viekkautta.
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Mutta anna korkeampien tarkoitusten molemmille
selvitä, anna totisen sisäisen sivistyksen kautta valoisam-
pien ihanteiden astua heidän eteensä — kohtapa nähdään,
kuinka nuo molemmat näennäisesti vastakkaiset henkilöt
löytävät itsensä toisissaan ja kuinka he yhteisestä kor-
keudestaan katsellen pitävät noita äsken niin oleellisia
eroavaisuuksia vaan savuna ja varjoina, jotka eivät mi-
tään merkitse eivätkä mitään erota. Elköön vaan luul-
tako, että joku ulkonainen seikka sulkee tien korkeam-
man ylenemisen mahdollisuudelta. Korkein on kuitenkin
meitä kaikkia lähellä ja herätykset jaloon löytävät tiensä
yhtä hyvin hienon kuin karkeankin puvun läpi.

2.

Etsiikö rakkaus samanlaista? Ei, mutta se etsii
yhtäpitävää. Rakkauden ehtona on juuri se, että se on
löytänyt itsensä ja ikävöi pois tämän rajoista. Ääni koh-
taa samanlaisen äänen eikä saa tästä lisästään muuta tai
enempää kuin mitä sillä oli, se kohtaa vastakkaisen ja
viskautuu vaan sitä enemmän takaisin omiin rajoihinsa
ja tuntee kahleensa; mutta se tapaa sopusointuisan äänen
ja liittyy siihen ja molemmat löytävät samalla selityk-
sensä ja vapautensa. Luonto, niinkuin soittokone, ei ole
viritetty kahteen täysin samahaiseen ääneen, se ei niitä
tarvitse, eivätkä ne tarvitse toisiaan, mutta luonnossa ei
myöskään ole yhtä ainoata ääntä, joka ei voi löytää soin-
tuansa. Moni ääni luonnossa haihtuu löytämättä selitys-
tään sopusointuisessa äänessä; mutta siitä voidaan olla
varmat, että tuo ääni ei turhaan soinut, ja että suuri
mestari, joka hoitaa maailman soittimia, on tietänyt sen
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paikan iankaikkisuuden sävelessä ja tuntenut sen soin-
tuvan yhteen kokonaisuuden hengen kanssa.

3.

Kysytään: onko naiselta kiellettävä tietoja, ja onko
hänen ne salattava, jos hän on niitä hankkinut? Tätä
kysymystä mielettömämpi on vaan siihen annettu myön-
tävä vastaus. Tiede ja taide ovat kultuurin mies ja nai-
nen. Pitääkö nyt tieteen, saadakseen häiritsemättä elää
vanhanpojan elämää, alentaa taide emännöitsijäkseen, ja
pitääkö taiteen oppimattomana ja alakuloisena kaiken
ikänsä hääriä tieteen keittiössä ja säilytyshuoneissa? Eikö
ole yhtä luonnollista, että he mitä lähemmin yhtyneinä
kukoistavat ja täyttävät tarkoituksensa? Ei taide lakkaa
olemasta taidetta siksi, että omaksuu tieteen ymmärryk-
sen ja totuuden, ei myöskään hajoo tieteen olento sen-
kautta, että se omaksuu taiteen uskonnon ja sulouden,
päinvastoin ovat -ne molemmat vaan näin ollen puhtaasti
sitä, mitä niiden tulee olla. Vai voiko kukaan väittää,
että esim. Shakespearen murhenäytelmät ovat astuneet
ulkopuolelle taiteen rajoja ja lakanneet olemasta taide-
luomia sentähden, että niihin sisältyy ja niissä lausutaan
tieteen syvimmät kysymykset? Tai tuleeko naisen vält-
tämättä menettää naiselhsuutensa, jos hän uskaltaa avata
silmänsä ja katsoa selvästi totuuden maailmaan? Niin-
kauvan kuu rakkaus elää, olisi siinä toki nähtävänä sym-
booli siitä, että mies olentonsa sisimmissäkin suhteissa
tarvitsee täytteekseen naisen, niinkuin nainen miehen; ja
mitä jalompaa nainen vaatii ja mitä jalompaa mies voi
antaa kuin ajatuksensa aarteet ja voittamansa valon?
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Toden totta, ei nainen tarvitse ainoastaan hänen käsi-
varttansa tueksensa elämän tiellä, vaan pikemmin hänen
ymmärrystään sen luona levätäkseen ja hänen tietonsa,
jonka tulee kohdata aavistusta naisen rinnassa ja tehdä
se käsittäväksi ja kirkkaaksi.

4.

Rikkaus ja oppineisuus. Sanotaan: tuo on rikas,
tuo on oppinut; ja moni tarkoittaa rikkaudella vaan käy-
tettävinä olevain rahasummain omistamista; opiha vaan
tietomääräin omistamista. Monet ihmiset ymmärtäen vää-
rin sekä rikkauden että tiedon oikean luonteen antautuvat
turhaan haluun koota sekä toiseha että toiseha alalla, kun-
nes he, niinkuin sadun rakennusmestari, hautautuvat nii-
den aineiden alle, joita kasasivat ympärillensä eivätkä
koskaan osanneet käyttää rakentamiseen. Kuka on siis
rikas, kuka on siis oppinut? Se on ainakin varmaa,
että pelkkä varasto tarveaineita, rahoja ja tietoja ei voi olla
rikkautta tahi oppia, sillä rikkaasta, joka hautoo miljoo-
niansa, ja oppineesta, joka järjettömästi vartioipi päätel-
miensä aarteita, voipi sanoa samaa. Kaikki oikea omis-
taminen riippuu omistavan hengen kyvystä käyttää omai-
suuttaan, ja minulla on todellisuudessa juuri sen verran
kuin mitä voin sijoittaa järjelliseen tarkoitukseen. Kaikki,
mitä siitä tähteeksi jää, lisää vertauksissa puhuen ruu-
miini volyymia lisäämättä voimiani; se painaa ja estää,
mutta ei hyödytä. Niinkuin ei se ole mikään rakennus-
mestari, joka kasatuista aineista rakentaa kiviröykkiön,
vaan se, joka käyttelee näitä aineita taiteen ja hengen
lakien mukaan, — ja niinkuin se ei ole mikään sankari,
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joka laahaa taisteluun suunnattoman suuren miekan, vaan
se joka käyttelee miekkaansa siihen tarvittavalla voimalla,
niin on myöskin rikas rikas ainoastaan siinä määrin
missä hän järjellisiin tarkoituksiin käyttää ja niissä jalos-
taa itsessään mitättömiä summia, ja oppinut on oppinut
ainoastaan sikäli kuin hän voi tehdä nuo kuolleet tieto-
määrät arvokkaiksi ja antaa niille elävän hengen. Siis
ei tule rikkautta, oppia y. m. mitata käytettävänä olevan
paljouden ja moninaisuuden mukaan, mutta sen suhteen
mukaan, joka on olemassa käytettävän ja käyttämään
kykenevän voiman välillä. Muutoin olisi kääpiötä, joka
ei Herkuleen nuijalla saisi muurahaista muserretuksi, pi-
dettävä sitä omistaessaan yhtä hyvin varustettuna kuin
Herkulesta itseään, joka tällä aseellaan voi käydä maail-
man kimppuun. Voiman ja aineen tulee kohdata toisiaan
ja sisältyä toisiinsa, jos mieli syntyä mitään merkittävää,
sillä voima ilman ainetta on salama, joka iskee ilmaan
eikä mitään vaikuta, aine ilman voimaa taas on henge-
tön, liikkumaton tomu.

5.

Mietintä ja maku. Epäilemättä on yksityisellä
ihmisellä samoinkuin ihmiskunnalla yleensä ääretön määrä
taipumuksia, vaikkakin äärettömästi vaihtelevia, joista ku-
kin viljeltynä ja muokattuna voitaisiin tehdä jossain mää-
rin hedelmälliseksi; ihmiselle ominaisiin rajoituksiin näh-
den on kuitenkin luonnollista, että monen ja useimman
hänen taipumuksistaan tulee joutua hukkaan hoidon ja
harjoituksen puutteessa. Ne taipumukset taas, jotka eivät
jo siemeninä häviä, kehittyvät lukemattomissa eri henki-
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löissä lukemattomiin eri suuntiin eikä koskaan yhtä suu-
reen voimaan ja kypsyyteen. Kuitenkin juuri nämä tai-
pumukset, kaikissa niiden moninaisissa vaihteluissa ovat
sen määrääjinä ja sisältönä, mikä on yksilöiden mietintä
ja maku, sanoja, joilla todenteossa ei ilmaista mitään
muuta kuin erityisten ihmisten eri tarkkaa sävelkorvaa
sille mikä ilmiössä on oikeaa, kaunista ja totta. Sentäh-
den sisältää tavallinen lause: »tämä asia riippuu mielin-
nästä ja mausta» kaksinkertaisen erehdyksen; ensiksi
koska se myöntää päteväksi tuomioistuimen, joka on
kokoonpantu miljoonista sääntöä vailla olevista jäsenistä
ja sitten, koska se riistää asialta kaiken ehdottoman luon-
teen ja siis tekee siitä mielettömyyden. Mielinnästä ja
mausta ei riipu mikään asia, ja puheenparsi: »minun
mielestä on niin», merkitsee samaa kuin: niin epätarkka
korva minulla on tässä asiassa, että siitä tuskin mitään
tiedän. Mielinnät katoavat tietämisen tieltä niinkuin hä-
märä auringon tieltä ja tuhansien yksilölliset mielinnät
eivät merkitse yhden ainoan tietämisen rinnalla enempää
kuin tuhannen kipeäsilmäisen arvelut jonkun esineen
ulkomuodosta näkevän silmän tuomion rinnalla samasta
esineestä. Niinpä ei tule mitään mielintää kysymykseen
esineihin nähden, joiden olennaisuus selvemmin ja ylei-
semmin tajutaan. Ei koskaan sanota riippuvan mielin-
nästä ja mausta, onko joku ääni sopusoinnussa toisen
äänen kanssa, tai ei; puhdas sävelkorva ratkaisee yksin
tämän asian. Yhtä vähän kysytään onko tähe mieleen
tahi maistaako tuolle, että Jumala on olemassa. Mielin-
tään ja makuun vedotaan vaan silloin, kun on käsihä
asia, joka ei vielä ole tavannut korvaa kyhin tarkkaa
käsittääkseen selvästi sen olennaisuutta, tai kun tuo korva,
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jos se onkin jo löydetty, ei vielä ole voinut selvästi lau-
sua tuomiotaan ja saada sitä tunnustetuksi. Kaikesta
tästä huolimatta merkitsee tämä mielintä, joka useimmissa
asioissa on kullekin ihmiselle omituinen, kuitenkin jon-
kunmoista sävelkorvaa, vaikkakin vähäistä ja epätäydel-
listä, ja on semmoisella mielinnällä oikeuskin tuomion
tekemiseen, kun se vaan samalla myöntää voivansa olla
yksipuolinen ja epäluotettava. Mielinnässä on myöskin
hyvin paljon kohteliaisuutta ja vaatimattomuutta, joten se
yleensä on vaaratonta ja vähän vaikuttavaa, samalla kun
toisaalta on tiedolle omituista, että se peittelemättä, aras-
telematta ja kursailematta esittää asiansa, luottaa itseensä
ja voittaa.

6.

Selvemmin kuin Franzönin muissa runoissa ilmaan-
tuvat hänen »Pienemmissä runoissaan» (»Smärre dik-
ter») ne vapaat, ihanteelliset mielipiteet maailmasta, se
vastustamattomasti uhkuva ja hurmaava tunne, se miel-
lyttävä, elävä, muotoja luova mielikuvitus, jotka ovat to-
dellisen runoilijan tunnusmerkillisiä ominaisuuksia. Voi-
ma ei niissä ilmasekse tavattomin hämmästyttävin pu-
heenparsin, ei etsityin, väännetyin kuvin, eikä tunne äite-
löissä, vaivaavissa kuvauksissa ja tyhjissä tuntehikkaissa
huudahduksissa, vaan näemme me molempain sulautuvan
puhtaimpaan, täydehisimpään sopusointuun ja saamme
sehtyksen Thorildin tottapuhuviin sanoihin:

»Sopusointu on kauneuden perustus ja kau-
neus hauskuuden.»

Sillä juuri tämä sopusointuisuus, tämä kauneus on
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syynä Franzenin runojen muuten niin selittämättömän
nautintorikkaaseen ja ihastuttavaan vaikutuksen meihin.
Näiden runojen yksinkertaisuus, niiden melkein aivan
tavahinen koruton ulkomuoto, ajatusten itsestään sangen
vähän hämmästyttävä sisältörikkaus tahi syvyys ei kos-
kaan voisi ilman tällaista sisäistä totuutta, luontevaisuutta
ja kaiken yli lepäävää sopusointua niin mahtavasti meitä
viehättää.

7.

Me pudistamme surulhsesti päätämme ja sanomme:
tuo on rikas, tuo on köyhä, tuo on saanut paljon, tuo
vähän, miksei kaikki ole tasaisemmin jaettua tässä maa-
ilmassa. Oi, kuinka lyhytnäköistä! Emmekö jokainen
ole jo syntymälahjaksi saaneet auringon valoa, maan
kauneutta ja suunnattoman maailman ihanuutta, emmekö
me kaikki ole perillisiä, kun perimme vuosituhanten par-
haat aarteet, uskonnon totuudet, esi-isäin teot ja tapain
sulouden? Mitäpä merkitseekään semmoisessa rikkauden
meressä, että toisella on pisarainen, muutamia tuhansia
enemmän kultaa kuin toisella.

S.

Jylhä luonto, suuret, autiot jalankäymättömät metsät,
syvät, suljetut, tummat järvet täyttävät sielun aavistuk-
silla näkymättömistä voimista ja virittävät sen synkkään
hartauteen. Ne herättävät meissä uuteeu eloon sen ih-
meellisen, joka piilee ihmisolennon omassa äärettömyy-
dessä, ja omaan jokapäiväiseen ympäristöönsä koteutunut
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ja viisasteleva ajatus harhailee niiden edessä pois niin-
kuin muukalainen eikä tiedä, mitä esineitä se voi koh-
data. Oi maailma ihmissydämessä, mitä jäljettömiä kau-
neuden, kauhun ja ihmeiden erämaita sinussa kätkeytyy-
kään, ja kuinka luonnollista onkaan, että ihminen häm-
mästyy ja uskoo henkimaailman olemassa oloon, kun hän
ulkonaisessa luonnossa vaeltaa sinun sitä vastaavien ku-
viesi hiljaisten kuilujen partaalla!

9.

Me sanomme luontokappaleita mykiksi. Hengel-
lämme on hetkiä, joiden elämää kuvataksemme kielemme
puuttuu sanoja; henkemme sanoo meitä silloin mykiksi,
ja olennot, joille näiden hetkien elämä on jokapäiväistä
elämää, kutsuvat meitä mykiksi luontokappaleiksi.

10.

Elämämme on kulkua heikolla jäällä. Totta on, että
me joka hetki olemme vaarassa vajota, mutta joskin
me vajoamme, emmehän kuitenkaan kadota muuta kuin
tämän epävarman elämän.

11.

Asiata ei ivata ainoastaan tekemällä sitä pienem-
mäksi ja kehnommaksi, vaan myöskin tekemällä sitä suu-
remmaksi kuin mitä se luonnostaan on. Kukin olento
on itsessään niin pyhä, että muuttuu parodiaksi niin-
pian kun vähänkään uskaltaa pyrkiä muuksi kuin mitä on.
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12.

Laki on monelle kyhäkin raskas itsessään, tarvitse-
matta sitä lisäksi vielä raskaasti käytehä. Jalointa on
elämässä se, että lakia käytehään lempeästi. ■— Se laki,
jota tarvitsee käytehä ainoastaan oikeuden mukaan, on
yksin Jumalan kirjoittama.

13,

Suuri, jossa pienellä ei ole arvoansa, on mielettö-
män ajatus.

14

Niin voimakas on kaikissa olennoissa rakkaus va-
loon, että yksin muuttolinnutkin kärsivät pohjolan kyl-
myyttä ja köyhyyttä saadakseen vaan olla siellä, missä
päivä on pisin.

15.

On ylentävää kuulla valitustakin, kun se on syvä
ja perusteltu; mutta kauheaa on kuulla valitusta, joka
ruikuttaa.

16.

Samoin kuin tieteen kaikki kehitys tarkoittaa ikui-
sen totuuden tekemistä vähemmin väärin ymmärrettäväksi)
niin tarkoittaa myöskin yhteiskunnalhsten laitosten kaikki
jalostaminen ikuisen hyvän tekemistä vähemmän väärin
käytettäväksi. Kaiken jalostaminen ei tahdo minkään
vastakkaisen tai muun luomista, vaan sitä että iankaik-
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kisesta ja ainoasta poistetaan se, mikä sisältyy tuohon
kauheaan sanaan: »väärin.» Uskonto ei ole toinen
Lutherukseha kuin katolilaisellakaan, mutta Lutherus on
poistanut äärettömän paljouden mahdollisia vääryyksiä,
vääriä ajatuksia, väärinkäytöksiä uskonnollisessa tarkoi-
tuksessa. Kehitys, jalostus ei ole mitään muuta kuin
yksinkertaisemmaksi tekemistä, selittämistä, joka tekee
väärinkäsityksen mahdottomammaksi.

17.

Niinkuin joutsen kirkkaaseen salmeensa, niin tar-
vitsee ihminenkin usein sukeltaa lapsuutensa puhtaihin
muistoihin huuhtoakseen pois pölyn miehuuden ikänsä
toimeliaasta elämästä.

18.

Maailma on suuri taulu, korkeimman mestarin maa-
laama voimakkain, varmoin ulkopiirtein. Lapsuudessamme
näemme sen loitolta, ja sen räikeys sulautuu silloin su-
louteen, mutta vanhuus vie meitä yhä lähemmä ja lä-
hemmä. Onnellinen se, joka säilyttää kauneuden ja ko-
konaisuuden lapsuudenmuiston ja jota ei yksityispiirteiden
näennäinen sekaannus ja kovuus tempaa itseensä.

19.

Tuska on hornan sukua, ilo on taivaasta kotoisin.

20,

Turhaa on sanoa, että täydellisyys on syntyvä.
Täydellisyys on jokaisessa ajan kohdassa ja tähän tay-
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dellisyyteen kuuluu se epätäydellinen silmäkin, joka ei
sitä näe.

21.

Niinkuin maalari kastaa sivehintään kaikissa vä-
reissä, niin ei Jumalakaan ole ylenkatsonut niistä yhtäkään
maalatessaan maailmaansa. Jos voisimme nähdä koko
taulun emmekä vaan osia siitä, huomaisimme helposti
joka värin merkityksen emmekä toivoisi poistettavaksi
mustaa paikkaa enemmän kuin valkoistakaan.

22

Taiteella on vaan yksi sääntö, se kuuluu: Katso!
Sen suuruus on siinä, että se on tosi; sen pienuus on
siinä, etfei se voi antaa silmiä.

23

On jätettävä se vanha, joka vanhenee, jos tahtoo
palvella sitä vanhaa, joka ei koskaan vanhene.

24.

Rauha on sodan herra. Se sanoo palvelijallensa:
mene ja taistele, sillä minä tahdon oha rauhallinen.

25.

Viisaus on hulluutta, ehei se ole täynnä lohdutusta.

26.

Vanhin maailmassa on ho olla; lähinnä sitä van-
hin on suru ei olla.
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27,

Järkevähe on oikeuden ja lain pakko yhtä helppo
kuin hengittämisen pakko.

28,

Semmoinen on ihminen: hän voi olla kullasta ja
kuitenkin ontua ollessaan hampaana samassa kellossa,
jossa messinkiratas käy varmasti ja tasaisesti.

29.

Vasta silloin olet oikea historioitsija, kun tunnet
eläneesi kaikkina aikoina siinä iloisessa varmuudessa, että
paha itsestään on suistunut kadotuksen kuiluun ja että
hyvä vielä elää valossa.

30.

Ihmissielun voimat ovat kuin kasvin, juuri kun
luulemme puun yhdessä oksassaan kuivavan; pistäkse
sen kauneus ja terveys esille toisessa.

31

En voi ajateha epäsuhdetta elämässä miksikään
itsestään todelhseksi. Minä kyllä tiedän, että tuhannet
yksilölliset harrastukset joka hetki kukistuvat korkeam-
man edessä, mutta juuri tämä korkeampi tekee kaiken
suhteeksi, joksikin itsessään kauniiksi ja järjestetyksi.
Sentähden, kun minä runoilen, niin runoilen luonnon-
vaistosta tämän elämänkatsomukseni mukaisesti, ja väl-



449

tän kaikkea, jossa en näe sovitusta, lempeää järjestystä.
Runoilijan tulee luoda Jumalan tavoin,' jonka teoksissa
horna hsää kauneutta.

32.

Kuinka moni suuri ajatus, kuinka moni sydämmen
puhdas huokaus onkaan kadonnut maailmasta kuulema-
tonna ja muistoon panematonna! Mikä autuus saada
kerran lukea kirja, joka kuuluu taivaalle yksin — un-
hoitetun historia!

33.

Me taistelemme, niinkuin uupuneet uijat, maailman
aavalla ulapalla, jonka pohja on vaan vähän syvemmällä
kuin että ihmisen jalka siihen ulottuu. On kuitenkin
silloin tällöin joku, joka pystyy löytämään lepopaikan, ja
sellaisen ympärille kokoontuvat hänen hukkuvat kurjat
veljensä, pitävät hänestä kiinni ja pelastavat häneen tur-
vaten itsensä ja muut. Mutta semmoista kutsuvat hänen
autetut veljensä ihailulla ja iloha ihmiskunnan johtajaksi
ja sankariksi, suureksi mieheksi.

34.

Hoida elämäsi kukkaa hellien, eläkä hätäihen. Elä
peitä sitä kaikilta myrskyiltä ja hahoilta, etfei se viih-
tyisi velttoudessa eikä vaipuisi hoitosi painon alle. Suo-
jeleva kätesikin on pian oleva liika raskas ja maahinen.
On yhdentekevä, kumpiko, sinäkö vaiko kohtalo, kukan
siirtää; se kadottaa molemmissa tapauksissa helposti
kasteloistonsa.

Runeberg 111. — 29
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35.

Diomedes. »Me pidämme itseämme esi-isiämme
parempina», sanoo hän iloisen varmana omasta jumalai-
sesta voimastaan. Myöntäkäämme itsellemme tosiksi hä-
nen sanansa ja jättäkäämme mielihyvällä sama oikeus
perinnöksi lapsillemme, ainoastaan yhdellä ehdolla: että
he kiitollisesti muistavat sitä verta, niitä kyyneliä ja uh-
rauksia, joiden hinnalla olemme heille valmistaneet, onnen
olla meitä paremmat.

36.

Sulouden kaunein ominaisuus on sen neitseehisyys.
Kaiken kauniin tulee oha neitseellistä, sen tulee, kosket-
tamista peläten, paeta syleilyjä.

37.

llogarth'in kauneuden viiva. Kaikki keijunta ou
kaunista, kaikki tempaisu on rumaa. Keijunta on tulos
koko olennon, tempaisu yksityisen osan prevalensista.

38.

Runous näkee ja esittää todellisen, oikean todelli-
suuden, jonka juuret ovat Jumalassa ja joka kukittaa
maailman. Runous ei kohenna luontoa, ei tee sitä iha-
nammaksi kuin se on, mutta se auttaa ihmiskuntaa näke-
mään omaansa ja maailman ihanuutta, tunkemaan silmil-
lään läpi pinnan sekavuuden. Ihmiskunta istuu elämän
rannalla ja itkee tumman aallon vaahtoa ja levottomuutta.
Silloin tulee runous, auringon välähdys pilvien välitse,
ja näyttää sille, kuinka syvä, kirkas ja puhdas se järvi
on, joka noin aaltoilee.
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39.

Runouden on kuin uskonnon. Monet laulavat ja
monet rukoilevat, ja sanoissa, ulkonaisesti, on eroitus
j}ieni. Mutta toisen sanat ovat yöhön käärittyinä; niitä
peittää tyhjyys, kylmyys, pimeys, jota on helpompi tun-
tea kuin selittää, kun sitä vastoin toisen sanoja valai-
see ja lämmittää pieni salama, säde auringon-sydämmestä,
joka antaa niille aivan toisen ilmeen kirkkautta, lämmintä
ja valoa.

40.

On käsittämätöntä, että me, vaikka kaikki sanom-
mekin: olen olemassa, kuitenkin niin yhteisesti katsomme
olevamme niin kokonaan toisiamme erilaiset. Eikö se ole
sama henki meissä kaikissa, joka tuhansista suistamme
sanoo tuon olen olemassa ja toteuttaa itsensä ja meidät.

41

Onni on mainen suuruus, rauha taivainen.

42.

Nero hallitsee suurta valtakuntaa.

43.

Mitä olisikaan ihminen, ehei hän olisi rikkaampi
kuin hänen urotyönsä!

44.

Koti-ikävä. Suuri, yksinkertainen tekee syvän vai-
kutuksen ja valtaa ihmismielen vastustamattomaha voi-
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maha. Monisanaisuus, vivahdukset vaikuttavat pintapuo-
lisesti ja unohtuvat. Meri, vuoret, aavikko, kas siinä ne
suuruudet, joiden vaikutusta, jos sitä on kestänyt kau-
vemmin, ei koskaan voi unohtaa ja olla ilman. Niiden
luo takaisin voi ihminen ikävöidä ja ikävöidä kalvavin
mielin. Samoin on myöskin valon ja pimeyden laita,
niihä on sama valtava vaikutus ihmismieleen, vaikka sitä
huomataan vähemmän, kun ne niin pian vaihtelevat.
Mikä täyttää sielun taivaallisella tenholla ensimmäisten
kevätpäivien auringonsäteiden loistehessa? Mikäpä muu
kuin koti-ikävä tuon kauvan kaivatun valon luo, jonka
yksinkertaista ihanuutta nyt tervehdämme niinkuin alp-
pien poika tervehtää kotiseutunsa vuoria. Ja tuo suloi-
nen, pyhä hartaus, joka valtaa sydämmen syysillan hä-
märässä ja nähdessä ensimmäisen tähden kalpeaa tui-
ketta, mistäpä on se kotoisin, ehei samahaisesta ikävästä
johonkin, jota kesähä kaipasi, pimeää yötä, luontoa, joka
lepää, uinuu. On vieläkin eräänlaista koti-ikävää, se
herää puhtaissa, hurskaissa mielissä, jotka kauvan ovat
saaneet elää viattomuutensa rauhassa, ennenkun heidät
temmattiin kirjavaan maailmaan. Heidän ikävänsä koti-
maa on haudan takana.

45.

Vapaassa luonnossa ei ole mitään, joka näyttää jäy-
kältä rajalta. Se on juuri tämä äärettömyys, joka erä-
maassa virittää mielemme reippaaksi ja iloiseksi, sieltä
löytää kaiken paitse hengen ainoat kauhut: yksipuolisuu-
den ja lopun. Kuta enemmän ihmisen tekemässä voi-
daan kätkeä se raja, jossa taide päättyy ja luonto alkaa,
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sitä parempi. Voi noita aitauksia laudoista tahi symmet-
riain muotoon tehtyjä, jotka vaan näyttävät sanovan
meille: tässäkin on ihminen tehnyt parastaan valmistaak-
seen itselleen sievän vankilan.

46.

Ohsi tärkeätä historiallisessa tarkoituksessa tutkia,
eivätkö ihmiskunnan kaikki askeleet eteenpäin ole otetut
painiskellessa jonkun ehkäisevän pahan kanssa. Elämä
ilman kuolemaa seisoo paikoillaan, ainoastaan sotiessaan
tätä vihollistaan vastaan kehittää se pyhää voimaansa.

47.

On ihmisluonteita, jotka ilmaisevat itsensä vaan
puoleksi tai ei ollenkaan, ainoastaan sen vuoksi, että he
näkevät kauneutta elämässä liika moneha taholla eivätkä
voi luopua muista hurmauksista uppoutuakseen yhteen.

48.

Totuus, kauneus, kaikki mikä on korkeinta, ei ole
kahden äärimmäisyyden välillä eikä voi syntyä niistä
kustakin erikseen tai niiden yhteensovituksesta. Päin-
vastoin tulee korkeimman kaikessa, ohen itsessään ääre-
tön, sisällyttää itseensä nämä äärimmäisyydet niiden koko
laajuudessa, vaikkakin korkeampaan yhteyteen kesyttä-
minä ja kukistamina. Inhimillisen viljelyksen kehityk-
sessä sortavat äärimmäisyydet vuorotellen toisiaan, ja
niiden tulee niin vaihdellen kapinoida, voittaa ja voitettaa,
jotfei mikään niistä voisi päästä niin rajattomaan valtaan,
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että kaikkein korkeimmankin rikas sisältö sorrettaisiin ja
joutuisi tuntemattomaksi.

49.

Pulppuava yZi-maailmallinen aatteiden suoni virtai-
iee esiin ja sulattaa meidät alinomaa itseensä. Siitä niin
erilaisten, niin kaukana toisistaan olevain yksilöiden saa-
vuttamain tulosten yhtäläisyys.

50.

Jumala ei ole ainoastaan mahtavin luoja, mutta
myöskin rakastavaisin. Jos hän loisi vaan voiman,
eikä rakkauden voiman avulla, ei mikään luotu kap-
pale olisi elämässään lämmin. Lämpö, olentojen sisäi-
sin elämä, syntyyr siitä, että Jumala pyhän, lämpimän
rakkautensa kanssa elää niissä. (Mietelmä Goethen yl-
vään luomis-tavan johdosta.)

51.

Nauru ei kykene luomaan, se on siinä kohden suut-
tumuksen kaltainen. Molemmat hikkuvat jossain val-
miissa ja saavat siitä olemuksensa. Sentähden sekä
nauru että suuttumus kuluttavat itseänsä ajan ollen.
Niihe tulee nälkä, niin pian kun ovat syöneet uhrinsa ja
sitten syövät he hädässään itsensä.

52.

Kunnioita vanhusta jos ei muun vuoksi, niin ainakin
siksi, että hän niin kauvan on kantanut elämän kuormaa.
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53.

Ihminen elää todellisuudessa ainoastaan niin paljon
kuin hän elää Kristuksessa. Kaikki muu päättyy hänessä
pimeyteen ja kuolemaan. Mutta Kristus ei elä vaan tai-
vaassa, vaan myöskin maan päällä. Hän elää suuruu-
dessa ja pienuudessa, todessa niinkuin leikissä, tiedossa
niinkuin uskossa, viisaudessa samoinkuin yksinkertai-
suudessa, mutta ei koskaan yksipuolisuudessa, typerässä,
ahdasmiehsessä, saatanallisessa.

54.

Ihmiskunta on niinkuin ruumiillisessa, niin myös
henkisessä suhteessa kaksijalkainen. Sen kahtena jal-
kana on vastakohdan kaksi momenttia. Henki kulkee
niillä ja niiden kanssa. Lukemattomat yksilöt valmista-
vat koko elämällään näitä molempia jalkoja hengen pal-
velukseen. On omituista nähdä, kuinka niitä muutellaan
saadakseen aikaan kävelyä, kaikki toisen jalan tekijät he-
räävät niin pian kun se jää jälkeen, kaikki jänteet pai-
suvat, kaikki suonet jännittyvät — sen täytyy päästä
toisesta edelle; sen tekijät näkevät, uskovat, vannovat,
etfei henki voi seistä muulla tavalla. Mutta samaha kun
se siirretään eteenpäin on toinen jalka jälellä, sen käy
samoin ja henki käy ja käy kaikkien palvelijainsa syystä
riemuitessa. Vastakohtamomenttien henki vaeltaa pää-
maaliinsa radikaalien kautta; yhäti se niitä hallitsee, yhäti
se niitä käyttää ja tarvitsee eivätkä vastakkaiset puolueet
koskaan usko muuta kuin että se kokonaisuudessaan as-
tuu esiin siinä, missä ne astuvat esiin ja jää jälelle, missä
ne jäävät jälelle.
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55.

Taiteessa yleensä, niinkuin musiikissa erikseen on
huomattava, että välikappaleen, soittokoneen merkitys on
vähempi kuin sen kyvyn, joka sitä käyttää, soittaa. Kum-
paako kuulemme kernaammin, tökeröäkö, joka soittaa
kremonalaista, vaiko taideniekkaa, joka soittaa tusinaviu-
lua ? Ei meidän Herrammekaan niin tarkoin valitse soitto-
konettaan. Hän tarttuu ensimmäiseen minkä tapaa ja
esittää sillä säveliään. Usein tuntuu heikon soittokoneen
oma maku, sen puun maku, sen itsekkyys, mutta juok-
sutukset, äänten soinnut ilmaisevat mestarin. Huomataan,
että se on Hän, joka soittaa. Joku yksityinen ääni voisi
olla kirkkaampi, mutta kokonaisuus tempaa sydämmen
mukaansa. Usein panee Hän ihanimman soittokoneen
ihmisen käteen ja sanoo: soita itse. Hän tekee niin.
Kukin ääni erikseen helähtää, mutta siinä onkin kaikki.
On olemassa teopneustiaa maailmassa, ei vaan raama-
tussa. Kuuntele, ja sinä olet kuuleva, missä Jumalan
henki kulkee kielien yli, olkootpa ne vaikka käärelangasta.

56.

Jokaisessa on olemassa tunne väärän suistumisesta
kadotuksen kuiluun, vaikkapa tuo väärä olisikin omaa
sydänverta.

57.

Runoilijan sielun tulee olla syvän ja kirkkaan ve-
denpinnan kaltainen. Mutta on kahdenlaisia runoilijoita:
syvää, kirkasta pintaa voi tuuh koskettaa, silloin kuvas-
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taa se rikkaasti, mutta levottomasti; se voi oha rikkoma-
ton, silloin kuvastaa se köyhästi, mutta rauhallisesti.

58.

Aatteet ovat kauneimmat, kun ne valppaudessaan
leijailevat ohitsemme ja me vaan näemme ne. Jos ne
saadaan kiinni, niin kadottavat ne niinkuin perhoset kos-
ketuksesta eloisat ja miellyttävät värinsä ja käyvät tah-
raisiksi ja tummiksi.

59.

On suloista nähdä rakkauden voimaa kaikessa. Ei
mikään suuttumus, ei mikään viha kestä rakastavan sy-
dämmen lämpöä. Lämpimässä maassa sulaa raekin ja
muuttuu lempeäksi kuin aamukaste.

60.

Kukapa ei tarvitseisi toisten iloa elääksensä!

61.

Enempi kuin onnen lahjat,
rauhan turva, mahti maan,
pieninkin on oma mieh,
joka uskoo luonnettaan.

62.

Me nauramme muinaisille kuninkaille, joilla oh ta-
pana pitää hovinarreja, mutta kuinka mielehään näkevät-
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kään hallitsijamme ja me itse, että vaarattomat, iloiset
ihmiset ovat vapaat käytöksessään ja sanovat meille to-
tuuksia. Hovinarri oli muinaisen hallitsijan turhamaisuus
ja kunnia, hänen turhamaisuutensa, koska hän narrinsa
vähäpätöisyydessä tahtoi nähdä oman suuruutensa, hänen
kunniansa, koska hän uskalsi sallia tehtävän vapaita
muistutuksia. Täytyy olla suuri hyve sihä, joka myön-
tää oikeuksia naurulle.

63.

Columbus, Washington, Franklin. Suuri oh se,
joka löysi uuden maanosan; ovatko ne pienempiä, jotka
ovat luoneet uuden maanosan siinä?

64.

Rangaistus. Rangaistus on yhteiskunnan useim-
mille jäsenille rikoksen kuvaavin ja monelle sen ainoa
nimitys.

65.

Tahdotko oppia intresseeraamaan ? Keino on yksin-
kertainen: ole intresseerattu!

66.

Jumalan henki ei kuvia muovaehessaan rakasta va-
haa, vaan marmoria. Hän sietää vastustusta, kovuutta,
sillä hän tahtoo, että kuva valmiina kestäköön ikuisesti.

67.

Ei koskaan hallitse se, joka tarvitsee ystävätä.
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68.

Missä on maahan kaatunutta, siinä ovat elävät olen-
not kulkeneet.

69.

Rukous, joka ei näe rukouksensa kuulemista, on
narrin peliä.

70.

Kaikki me kannamme murheemme, mutta monet
kantavat niitä uskonsa tähden mielellään.

71.

Vähimpänsä jättää ihminen ihmisihe, enimpänsä
ottaa hän mukaansa matkalleen Jumalan tykö.

72.

Kirjallinen väittely olkoon kuin shakin pelaamista
kirjeehisesti; muutettakoon kuvioita, elköönkä muristako.

73.

Ken ei omista Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, hän
ei tule koskaan siihen sisälle.

Taivaan valtakuntaa ei valloiteta; se saadaan, anne-
taan lahjaksi. Niin, jos tulisimme kaiken maailman tie-
täminen ja viisaus ja valta ja hyve mukanamme ja tah-
toisimme niillä voittaa taivaan, niin olisi pieni pisara
Jumalan rauhaa ja autuutta liika kallis sillä ostettavaksi.
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Ja siitä huohmatta sataa Jumalan rauhaa ja autuutta
lakkaamatta ihmisten päähe! Miksi? Siksi että Jumala
on isä. Me saamme häneltä kaikki lapseutemme vuoksi,
emme täysikäisyytemme oikeudeha, ja lapsia olemme me
kaikki Jumalan edessä, sekä nuorina että vanhoina, sekä
yksinkertaisina että viisaina, sekä heikkoina että mahta-
vina. Rakkaus yksin antaa ja rakkaus katsoo tarpeihin
eikä vaatimuksiin.

74.

Loukkaudumme helpoimmin sihoin kun meitä kos-
ketetaan arimpaan paikkaan.

75.

Totuus, aatteet ovat lentäviä lintuja, ne asettuvat
milloin toisen olkapäille milloin toisen. On suloista nähdä
ihminen, jonka olkapäille ne ovat asettuneet, ei ihmisen,
vaan lintujen vuoksi. Suloisinta on kyllä, Jumala parat-
koon, nähdä niiden asettuvan omihe olkapäilleen.

76.

Jumalani! Tarttua kiinni järjestykseesi ymmär-
rykseni mukaan, siinä rukoukseni.



ERÄÄSSÄ USKONNOLLISESSA ASIASSA
TEHTYJEN KYSYMYSTEN JOHDOSTA.

Kun ihminen on murheissaan sielunsa autuudesta,
tulee hänen ahkerasti varoa, etfei sehainen murhe hä-
nessä ole yhdistettynä räikeään aistilliseen itsekkyyteen,
oman onnen tai onnettomuuden turhaan katsomiseen.
Sellainen murhe houkuttelee helposti mieltämme pois oi-
keasta autuudesta ja tekee ihmisestä itsestään ajatustensa
keskustan, kun Kristuksen yksin pitäisi olla hänen kaik-
kensa. Ei pidä meidän toivoa näin, rukoiha näin: anna,
oi Kristus, minulle autuus ja varjele minua, etfen ka-
dottaisi sitä riemua, jonka olet luvannut niille, jotka
sinuun uskovat! Sehaisessa rukouksessa on vielä paljon
maalhsta tarttumaa eikä se koskaan anna sydämmehe
varmuutta siitä, että rukous on kuultu. Yhtämittaa syn-
tyy kysymyksiä: miksi valitseisi hän juuri minut, miksi
tekisi juuri minut autuaaksi, minut, joka kuitenkin niin
usein olen pettänyt hänet ja niin paljon rikkonut? Sihä
tavoin hukkuu rukous pelon mereen eikä voi niinkuin
arkin kyyhkynen päästä viheriälle rannalle ja tuoda sieltä
takaisin toivon ja lohdun lehteä. Näin tulee meidän ru-
koilla: Elä, rakastavainen, katso minuun niinkuin minä
mitään olisin. Sinä näet vähäpätöisyyteni, heikkouteni,
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syntini, sahi minun unohtaa kaikki vaatimukset, kaikki
toiveet, niin, salli minun unohtaa itseni kokonaan ja muis-
taa vaan sinut. Anna minuhe riemu tai hätä, taivas tai
horna, se on minulle kaikki samantekevää, kunhan vaan
sinä elät ja minä saan rakastaa sinua; rakkauteni sinuun
on minulle kaikki, ja vaikka sekä ruumiini että sieluni
nääntyisi, olet kuitenkin sinä aina sydämmeni lohdutus
ja osani. Näin tulee rukoilla, ja niin emme tahdo mitään
itsellemme, tahdomme vaan, että Kristus on elävä; ja hän
elää; silloinhan olemme varmat siitä, että rukous on
kuultu. Ei Kristus voi suistua alas taivaasta ja kuolla;
mutta siinä on kyllin, kunhan hän elää, kuka voi silloin
iloamme häiritä? Se on oikea autuus, elävä Kristuksessa,
iäisen rakkauden kautta häneen, häviämätön, luja, niin-
kuin hän. Joka halajaa, ikävöi, rukoilee vaan, että Kris-
tus eläköön ja eläköön autuudessa ja valossa ja kun-
niassa, kuinka voi hän koskaan joutua murheeseen ja
epätoivoon rukouksen kuulemisesta?

Mutta tämä elämä Kristuksessa ja rakkaudessa hä-
neen ei ole elämää riidassa maailman kanssa, maan
kanssa, ihmisten kanssa! Se on rauhan elämää täynnä
rakkautta. Eläen Kristuksessa tulemme me osallisiksi
hänen elämästään, rakastamme maailmaa niin tulisesti
kuin hän sitä rakastaa ja sitä rakasti, kun antoi hen-
kensä sen pelastamiseksi. Maa ja mikä siinä elää ei ole
enää kuollutta, syntistä, kadotettua tomua, se on päinvas-
toin Kristuksen puku, hänen ruumiinsa, jonka läpi hänen
sielunsa virtaa ja jota se elähyttää. Lutheruksen kau-
nis oppi, että Kristus todellakin on ruumiillisesti läsnä
ehtoollisessa, perustuu tähän. Vihaisimmeko siis maata,
kun me sydän täynnä Kristusta emme voi syödä jyväs-



463

takaan maan vehnää emmekä juoda pisaraakaan sen vii-
niä syömättä ja juomatta Kristuksen totista ruumista ja
verta? Ilman Kristusta on kaikki hengetöntä tomua,
hänen kauttaan muuttuu kaikki hänen eläväksi ruumiik-
seen, eikä kukaan rakasta häntä oikein, ehei samassa ra-
kasta sitä maailmaa, jossa hän elää ja liikkuu. Niin,
elkäämme siis hylätkö maata, vaan pikemmin rakasta-
kaamme sitä Kristuksen tähden, niinkuin rakkaus iloitsee
ei ainoastaan siitä, että katsoo rakastetun silmään etsien
tuikahdusta sen sielusta, vaan myös siitä, että pitelee ja
katselee sen kättä, ei sen tomun tähden, josta käsi on
tehty, vaan sen henkilön tähden, jonka oma se on. Niin
ei meidän tule vihata, vaan rakastaa; rakastaa maata,
koska Kristus pukee sen viheriäksi ja ihanaksi, rakastaa
ihmisiä, koska Kristus rakastaa kaikkia eikä tahdo, että
kukaan hyljättäisiin, vaan ennen kaikkia rakastaa häntä,
joka tekee kaikki rakastettavaksi ja jota paitse kaikki
olisi tuhkaa ja tyhjää, kuollutta ja kadotettua.
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