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Canzio. Tästä monen seinän takana. Siellä
koettavat he huvitella sydämmiänsä niillä viimeisillä
elämän tähteillä, jotka ruma Canzio jätti heille
jälelle.

Giotti. Nyt käyn heidän luoksensa ja teen par*
haaksesi mitä voin.

Canzio. (Eriks.) Niin poistut tästä hetkeksi;
ja ainoastaan hetken yksinäisyyttä tarvitsen vielä.

Giotti. Sallitko?
Canzio. Tee niin, ja minä kiitän sinua. Mutta

älä toki hätäile, vaan ole hieman ministeriä ja sepit*
tele heidän mieliänsä, alkaen matkanpäästä.

Giotti. Minä tahdon koettaa. — Olethan taa*
sen jykevä mies?

Canzio. Terästetty päästä kantapäähän asti.
— Mene ja onnistu!

Giotti. Käynpä juoneen. (Menee oikealle)
Canzio. (Yksin) Sinäkö ministeriksi, mies, jolla

tuskin on yhtä kieltä, uskoo lausutun sanan ja ryn»
kää esiin kuin tykkiluori? Jää hyvästi, mun veljeni!
Minä olen nähnyt sinun. Lyhyksi tuntuu aina aika
ensimäisen ja viimeisen kerran välillä. Nyt, nähtyäni
sinun viimeisen kerran, muistelen sinua kuin haamua
menneestä ilta=unesta, ja samoinpa sinäkin muiste*
let kohta Canzioo. (Lukitsee oven oikealla) Ja nyt
olkoon lähtö elämän palosta pois. Miksi istuisin täällä
käärittynä tervatappuroisin, palavana syntisäkkinä va=
roittaen muita ja varoittaen turhaan? Pois! (Lukitsee
oven perillä. Marcia tulee vasemmalta, Canzio, kääntyes*
sään periltä vasemmalle ja nähtyään Marcian, astuu muu*

taman askeleen takaperin) Haa!
Marcia. Canzio! siis näen sun kasvosi vii*
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mein taas. (Eriks.) Mutta miksi välttyy hän ja tui*
jottelee noin? (Ääneensä) Canzio!

Canzio. Alä astu mua likemmäs, Medusa,
joka saatat olentoni melkein kivettymään! Oi! miksi
näin sinun kerran?

Marcia. (Eriks.) Mitä merkitsee tämä? Minua
aavistaa, että kaikki on tullut ilmi. Sitten pääskööt
irki häijyt henget. (Ääneensä) Herra!

Canzio. Vaimo!
Marcia. Teidän palvelijanne; mitä tahdotte?
Canzio. Ettäs viskaat päältäsi pois tuon kau»

niin naamarin ja näytät minulle perkeleen=haamus.
Marcia. Miksi sanotte niin?
Canzio. Taivas! onko mahdollista, että näin

korea käsi taisi vuodattaa isäni veren?
Marcia. (Eriks.) Siis mennyt! Ja nyt: jää hy=

västi kaikki toivoni uneksuma herraus!
Canzio. Onko mahdollista? Mutta tässä onkin

saatana itsensä pukenut valkeuden enkelin muotoon.
Totisesti! — Mitkä kiharat, lainehtien noilla harti»
oilla! — Mutta jos oikein tarkasti katsot, niin ovat
ne kiukkuisia kyykärmeitä kuin ennen hirmuvaa»
kunassa Perseuksen kilvessä.

Marcia. (Viskasee tukkaansa) Kauhistu sitten.
Canzio. Ja viskelet niitä noin ylpeästi vielä.
Marcia. Niistä kiharista maksais moni kunin*

katar miljuunia, niitä kiharia olit sinä itse vielä eilen
valmis suutelemaan, painelemaan vasten ohaustas,
joka poltti paljaasta rakkauden kimmasta.

Canzio. Niin taisi helvetti vääntää miehen ai=
von.

Marcia. (Eriks.) Mutta miksi seison tässä kau*
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vemmin? Marcia, sua uhkaa vankeus; koeta pyrkiä
Metsolan vapauteen taas. (Käy vasemmalle)

Canzio. Seis, vaimo, seis! (Vetää miekkansa)
Muuton miekkani sun lävistää paikalla. Seiso ko=
reasti, tyttösein!

Marcia. (Kääntyy ympär ja käy korskeasti kohden
Canzioo) Mitä tahdot? Mielitko peloittaa amazonia
kuolemalla? Turha vaiva.

Canzio. Pysäy minusta matkanpäähän; sun
olennossas mua polttaa murhatun isän veri.

Marcia. Niin, minä murhasin isäs, laskin hänen
verensä ahneeseen multaan alas, josta huutakoon se
kostoa aina taivaaseen asti. Sen tein, mutta tee nyt
sinä kostosi teos. Se tee, se tee, se tee, sinä surmatun
isän onneton, ainoa poika! Lähetä kohden naisen
povea miekkasi leimaus!

Canzio. Mikä halpa työ tässä eloni hämärän=ai=
kana! Mitä hyödyttäisi tämä? Voisko kuolos nos*

taa aurinkoni laskustansa ylös ja kulettaa sitä takasin
aamua kohden? Taitaisiko verestäsi syntyä se Pegasus,
jolla ratsastaisin tästä unohduksen kaukaiseen saa*

reen? Elä, sinä viheliäinen ja pakene linnastani tie*
tämättömyyteen kaiken mailman, nähtyäsi Canzion
kuoleman.

Marcia. Unohdetaan kaikki, unohdetaan en*

tiset ystävämme, nimemme ja synnyinmaamme ja
paetaan yhdessä Seuralan saaristoon, kaunokaisen
Othaheitin luotoon. Siellä, niin sanotaan, sen lem=
mentuoksuvassa ilmassa on kaikki unohtuva pois
kuin Lethen virrassa autuitten entiset muistot mur*

heen maasta. Siellä keskisuven kukkasniituilla kar*
keilaan ja niittujen liepeillä leikitselee hopeahelmei»
levä laine.
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Canzio. Kavahda, sä hävytön, tekemästä pilk-
kaa vimmatusta miehestä, kavahda!

Marcia. Pilkkaa? Niinkohan?
Canzio. Tahi luulisitko, sireni, että seuraisin

sinua kauvemmas?
Marcia. Ja eilen vannoit mua seurata vaihka

aina Hadekselle alas.
Canzio. Siis kovin huikenteleva mies; sentäh*

den ei sinua, vaan itseänsä kohtaan kääntää hän miek»
kansa nyt. Mutta sinä, muista, että vimman mies
on kujeen mies, ja jos mielit säästää henkeäsi vielä,
niin älä poistu tästä ennenkuin näet mun kaatuvan.
Näin tahdon kostaa isäni kuoleman, jota katselit
riemuten; nyt katsele myös hänen poikansa kuolemaa,
joka ehkä kumoo sinulta yhden ja toisen toivon lin»
nan. (Marcia on asettanut itsensä vasemmalle, josta hän,
käsi ohauksella ja nojaten itseänsä vasten eräätäfl] pilaria,
katselee yli olkansa Canzioo) Niin, tyttö, seiso
siinä ja katsele kuolon askaretta, jota kerran itsekin
olet tehnyt, harjoitellen sen kuritun 1 miehen ammattia.
Katsele niin; ja hyvin sinulle, ettäs noin vakaasti,
juhlaisesti kiharies ääriltä katsahtelet tänne! Mutta
olkoon lausuttu jo kylliksi. — Toki; yksi rukous vielä.
Korkeuden hallitsija, saata, ettei kauvemmin jalo Ra»
ehei käyskele hulluutensa yössä, säikytellen sieluansa,
vaan lahjoita hänelle takasin hänen järkensä ihanai»
nen loimo. Mutta rukoilisinko mahdotonta? Pelas»
takoon hänen sitten tästä kummituksen elämästä
kuolema hiljainen ja painukoon pian hänen silmänsä
autuaaseen uneen. — Mariamne, koska olen jättä*
nyt auringon valon ja käyskelen öisessä maassa, jossa

1 kurittu = vasenkätinen; k. mies = ? kuolema.
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idän reunaa ei löydy, ole jo siilon kiroomatta onne*
tonta miestä. Ole häntä kiroomatta ja saavuttakoon
henkesi jo täällä taivaallisen hekuman, levätessäs
taivaallisen ylkäs jalkoinj!] juurella. — Noo, veli Clau*
dio, katsahda joskus uuden valtakuntas pyhien vuo*

rien kukkuloilta alas pimeyden syvyyteen, jossa
Canzio raskaan velkataakkansa alla mykkänä hikoi*
lee, ja rangaistuksen vihan=liekit häntä pieksee. Oi!
katso joskus hänen päällensä; sillä hän toivoo, vaihka
onkin tämä toivo etäinen kuin Uranuksen haamea
valo. — Sitä kohden riennän. (Pistää itseänsä mie*
kalla ja kaatuu kuolleena. Marcia käy hänen luoksensa
ja katselee häntä hetken äänetönnä)

Marcia. Hän on kuollut, tuossa hän makaa
kuin sydämmeen=amputtu hirvi. Pakene, Marcia,
pakene! (Menee vasemmalle. — Giotti kolkuttaa oikealle
ovelle, Pisano ovelle perillä)

Giotti. (Ulkopuolella) Avaa, Canzio, avaa!
Pisano. (Ulkopuolella) Avatkaat!
Giotti. Canzio!
Pisano. Avatkaat.
Giotti. Lepäätkö? — Mies, elles avaa, niin yksi

ainoa potkaus ja ovesi on murskana. Sinä tiedät, että
tässä on jalka kuin elofantin[!] sorkka. Canzio!

Varro. (Ulkopuolella) Ovi auki, Giotti! Pian!
(Giotti potkasee oven auki ja tulee sisään, niin myös Varro
ja Angelo)

Giotti. Siinä on miehemme!
Varro. Ah!
Giotti. Naiset, olkaat tulematta tänne!
Varro. Oi Mariamne, poistu kauvas täältä,

kauvas, kauvas! Mariamne, kuule minua!
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Mariamne. Sallikaat minun tulla. (Tulee sisään)
Varro. Katso sitten. Tuossa hän makaa. Ooh!
Mariamne. Valistu hänen päällensä, taivaan armo.
Angelo. Olisivatko jo elon kaikki henget hä=

5 nestä paenneet?
Giotti. Ei hengen kitkahdusta löydy enään po=

jassa. (Muutamia naispalvelijoita tulee)
l:n Palvelija. Oi laupias Jumala!
2:n Palvelija. Pyhä Maria, mikä hirveä näky!

10 3:s Palvelija. Voi nuorta, raukkaa herraamme!
(Pisano kolkuttaa taas)

Giotti. Ken siellä?
Pisano. Lain nimessä, avatkaat!
Varro. Herra Pisano. Avatkaat hänelle. (Ovi

15 avetaan, Pisano ja kaksi polisimiestä tulee)
Pisano. Mikä kauhistuksen näytelmä!
Varro. (Istuu voimatonna divanille) Kauhistusta,

kauhistusta ilman mittaa ja määrää, herra Pisano.
Siinä makaa Canzio oman kätensä surmaamana.

20 Pisano. Sinä onneton!
Varro. Onneton hän ja moni muu. Minä, minä

olen viheliäinen raunio.
Pisano. Missä on nainen, joka itsensä kutsuu

Marciaksi?
25 l:n Palvelija. Ihan vasta kiirehti hän linnan

portista ulos.
2:n Palvelija. Ja hänen käyntinsä oli hurjan

tuima.
Pisano. Miehet, rientäkäät hänen jälessään kuin

30 vainukoirat ja saattakaat hän linnaan takasin. (Miehet
menee) Luulenpa, että juuri hän on vetänyt tuhon
ukkospilvet tämän huoneen taivahalle. Kamalalta
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kuuluu hänestä Gregorion lauseet, pojan, joka vapa* f
ehtoisesti takoi itsensä kahleisiin ja haastelee mur* 1*
hasta, johon olisi häntä yllyttänyt tämä vaimo. Mutta
nytpä otan sinun kouriini ja tahdon tutkistella sinua
aina ytimiin ja munaskuihin asti, tahdon tarkan tie* s
don mistä ja mikä lintu sinä olet.

Giotti. (Eriks.) Ja sen tiedon saat. Hän tulkoon
(Rachel on tullut oikealta sisään toisten huomaamatta)

Rachel. Makaa taasen toinen mies.
Mariamne. Voi! oletko jo sinäkin ehtinyt näke* 10

mään hirmuista kuvausta?
Varro. Johdattakaat häntä kammioonsa.
Mariamne. (Ryhtyy Racheliin) Rachel!
Rachel. (Tuiskasten itsensä kiukkuisesti Mariamnesta

irki) Pois, kiusanhenki, joka lakkaamatta sydäntäni u.
rääkkäät! Mitä tahdot Rachelista? Pois! Mene
Hiien tyttären haltuun!

Mariamne. Vait, tyttö!
Rachel. Miehelle yksi tyyny!
Varro. Olkoon lapsi rauhassa. Yhtäkaikki; enpä

usko hänen käsittävän asiaa. Seisköön rauhassa lapsi
parka.

Rachel. Miehelle tyyny!
Mariamne. Ole huoletta; hänelle raketaan kohta

toinen sija.

Rachel. Tyyny tänne! sanon minä.
Varro. Tehkäät hänen lapsekas tahtonsa. (Yksi

palvelijoista menee)
Rachel. Mutta miksi virtaa veri? Lounaisessa

iltaruskon alla seisoo mailmanenkeli, kädessä hehkuva ao
astia, ammentaa mailmalle verta! Hän kallistaa rnal*
jansa lännestä mereen ja taasen hän sen kallistaa me*



Canzio. V. 265

restä länteen; läikkyy sinistynyt veri, ihmisten sydäm*
met kammastuu, otsat polttaa! (Tyyny on tuotu ja

asetettu Canzion pään alle) Nyt makaa hän hyvin.
(Marcia tuodaan periltä)

Pisano. (Eriks.) Korea likka! Onpa niinkin.
Marcia. Mitä tahdotte, herra?
Pisano. Virkani vaatii minua käymään tässä pie»

neen tutkintoon. — Vaimo, suokaat anteeksi että ky*
syn: mikä on nimenne?

Marcia. Marcia.
Pisano. Mistä on tienne teitä kantanut tähän?
Marcia. Carthagon raunioilta.
Giotti. Kaksi valetta kohta.
Angelo. Herra Giotti, kuulkaat minua.
Giotti. Sitten, herra. — Hän valehtelee. Ca=

labrian vuorilta hän tulee ja nimensä on Flaminia;
siinä se naaraspartti 1, ryöväri Vincenzion verinen
kumppani. (Kova hämmästys joukossa)

Varro. Flaminia! Veljeni murhaaja!
Giotti. Sama juuri. Claudio, jonka silmä oli

yhtä tarkka kuin hänen sanansa tosi ja luotettava,
tunsi kohta tämän epelin 2 ja hän itse kohta samoin
Claudion, miehen, joka nyt lepää Abrahammin hei»
massa. Valehtelenko, vaimo? Kuinka hyväänsä;
hän vannokoon sanani valheeksi, mutta istua saa hän
lujassa tornissa, kunnes asia on selvä kuin päivä.

Pisano. Vaimo, mitä sanot itse? — Et hiisku
sanaakaan, vaan katsot punehtuen päällemme, puneh*
tuen, mutta ylpeästi kuin piru. Kaikki viittaa kohden
ryövärnaista.

1 partti = leopardi. —

2 epeli, selitetty siv. 108.
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Varro. (Eriks.) Mikä helvetillinen kosto kohta*
lolta! Canzioni, sinä armottomasti hylkäsit uskollisen
lemmittysi tämän riikinkanan tähden, ja se rikos oli
suuri; mutta onko rikos koskaan ennen itseänsä ran*

gaisnut näin ankarasti? Mariamnen hylkäsit ja sait «

oman isäsi murhamiehen. Mikä ääretön kosto, mikä
häväistyksen tahro kaiken sukumme ikivanhalle kun*
nialle! Rachel, älä millonkaan enään katsahda järjen
muistavalla silmällä tähän mailmaan, vaan kuole,
kuole; ja sammukoon myös tämän raunion, tämän »

kurjan aherruksen 1 viimeinen hohde tässä.
Pisano. Vaimo, onko kieles jäätynyt?
Marcia. Tuli ei taida jäätyä, ja polttavasta tu=

lesta on Flaminian kieli. Niin, katsahtakaat tänne,
tässä seisoo kuuluisan Albericon kuuluisa Marcia ja is
vielä kuuluisamman ruhtinaan Vincenzion kuului»
sampa Flaminia; tässä villi sankarnainen. Ja vielä
äsken olin Canzion lemmitty, mutta mies, hän pel*
käsi morsianta vuorilta, väristys tunkesi läpi hänen
ruumiinsa, koska hän syleili komeata morsianta Cia* 20

femistä, synkeän luolan yöstä, josta läksin, läksin kuo*
lon yöhön. Se tulkoon!

Rachel. Vaimo, missä olen nähnyt teidän ku°
vanne?

Marcia. Sinä saatana, joka sylistäni temmasit 25

onneni pois! (Ottaa laattialta Canzion miekan ja lä*
vistää Rachelin, joka kaatuu veljensä viereen) Kuole,
sinä viheliäinen! (Huutoa ja hälinää joukossa; pölisi*
miehet hallitsevat Marciaa)

Pisano. Hirmuinen vaimo! 30

l:n Palvelija. Oi hirmuisuus, oi kauhistus!
1 aherrus = (palaneen) raunio.
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2.7? Palvelija. Hävityksen kauhistus!
Pisano. Iskekäät häneen kyntenne.
Giotti. Että seisoo hän kuin sepän kruuvipen»

kissa. Haa! olisiko häpeä, jos halkasisin hänen ryö»
väripäänsä?

Marcia. Kunnia, kunnia suuri sinulle, sinä raaka
ritari.

Giotti. Mene perkeleen haltuun!
Pisano. Pidätä, mies. Hän olkoon pyövelin saa»

lis ja lähestyköön kerran vähän vavisten kuolemansa
ruskottavaa pöytää.

Marcia. Vapise sinä. — Hoo, eipä vavisten, vaan
laulain uhkean ryövärilaulun astuu mestauslavallensa
Marcia ja sylkee vielä pyöveliänsä vasten partaa.

Pisano. No no, saammepa nähdä.
Marcia. Jos toista näet ja kuulet, niin mahdat

tulla Roman keisariksi, niin halpa mies kuin olet.
Pisano. Hiljaa vaan, mun lapseni, hiljaa ja kii*

tisti.
Varro. (Istuen yhä divanilla) Mitkä päivät! Iske

miekallasi tänne myös ja sano, ettäs surmasit kai»
ken tämän huoneen kuin ennen Egyptin mur*

hanenkeli. Iske tänne, iske tänne myös!
Marcia. Elä sinä ja valita!
Pisano. Saattakaat hän pois ja vahvaan talteen

teleen[!j ja kalterien taakse, ja muistakaat, että varti»
joitsette häntä tarkasti. (Marcia viedään pois. — Ra*
ehei on nousnut istumaan; hänen ympärillään ovat Ma*
riamne ja palvelijat)

Mariamne. Rachel, kuinka on laitas?
l:n Palvelija. Hänen silmänsä kirkastuu ja

saavat ymmärryksen katseen taas.
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Mariamne. Rachel?
Rachel. Mariamne, minä herään kuolemaan;

niin, kohta, kohta kuolen. Mieletönnä olen käyskel*
lyt kuin unissa, mutta voinpa nyt eroittaa kamalat
unelmat kamalasta todellisuudesta; ja käsitän mitä
on tapahtunut. — Tässä makaa Canzio. Kaiketi
hän kaatui oman kätensä kautta?

Mariamne. Niin hän kaatui.
Rachel. Mutta hurja vaimo kaatoi minun Can»

zion verisellä miekalla, ja kohta nukun elon tuskasta
pois. (Giovanni tulee pikari kädessä)

Giovanni. Ystävät! mitä näkee onneton silmäni?
Voi!

Giotti. Ole lisäämättä; hyödytöntä valitusta ja
katsele mykkänä mitäs näet.

Giovanni. Mitkä veriset uhrit!
Giotti. Mitä tahdot tässä pikarillas?
Giovanni. Totellen herrani käskyä, tuon hänelle

vettä lähteestä vuorelta, mutta myöhän.
Rachel. Mua miellyttää vielä nauttia sen lähteen

heleätä vettä, jonka reunalla ennen monet kerrat lei»
kitsin Canzion kanssa. Antakaat tänne! (Mariamne

antaa hänelle pikarin) Hyvästi, ihanien muistojen
lähde! Kirkkaana ja viatonna kuin lainees tässä pi=
karissa kiirehtiköön sieluni elämän lähtehelle kor*
kuudessa! (Juo ja antoa pikarin pois) Sua kiitän,
Giovanni, tämän juoman edestä ja kaiken uskollisen
palvellukses. (Vaivuttaa päänsä Mariamnen helmaan)
Sua kiitän, Mariamne, kaiken lempesi edestä. Miksi
unohti Canzio sun rikkaan sydämmes? Mutta ah!
ei tiennyt, kurja, mitä teki hän siilon. Suo hänelle
anteeksi ja sulje hänen sielunsa rukouksiesi loimoon
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pyhän ristin juurella. Se tee, sinä mun kaunoiseni,
suvenihanaiseni 1, Mariamne!

Mariamne. Ei menköön päivää, jona unohtaisin
tämän tehtävän.

Rachel. Ole kiitetty, ole kiitetty! Kallista nyt
pääni alas hänen kiharaisen päänsä viereen. (Mariamne

asettaa hänen päänsä tyynylle) Canzio, kaikki oli
unta vaan, ja taasen viihdyttelee äiti viatonta lastansa
ja nukkuu itse viihdyttäjä lapsensa viereen. (Kuo*

lee. — Yksi polisimiehistäflj tulee)
Poliisimies. Armollinen herra!
Pisano. Hän on siis pääsnyt kouristanne! Sinä

onneton!
Poliisimies. Kuulkaat, herra! Hän oli hirmuinen,

ja tämä vuorinen seutu kävi pahanhengen liittovel»
jeksi. Niinkuin tiettään, on tässä lähellä pyörryttä»

vän korkea vuoren=jyrkkä, ja ei kaukana pudotuksen
reunasta kulkee tie, jota käyskelimme vangimme
kanssa. Tultuamme tämän jyrkän kohdalle, temmasi
itsensä vaimo, väkevä ja norja niinkuin jalopeura,
käsistämme irki, kirmasi lentävällä vauhdilla kohden
peloittavaa kaadetta ja katosi vilauksessa silmistämme.
Hänen jälessään riensin, matelin vuoren viimeiselle
äärelle ja, syleillen erään myrtin rankaa, katsahtelin
viimavaan 2 syvyyteen. Siellä näin nyt harmaitten ki=
vien seassa erään kaavattoman olennon, näin veristä
vaatetta ja runnottua ihmisenjäsentä. Tämä oli jään»
nös tästä naisesta.

Pisano. Tahdonpa koettaa, ettäs pääset kila»
kasta pienellä sakolla. — Kuinka on tytön laita?

2.7? Palvelija. Hän on kuollut ja kylmenee.
1 suvenihanainen = sinivuokko. —

2 viimata = huimata.
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Mariamne. (Polvillaan Canzion ja Rachelin pään*

alusen takana) Karitsan häitä hän jo viettää, lau*
lain voitonvirttä palmuin liehunassa. Korkea juh-
lasali, seiso viimein avettuna Mariamnelle myös!
Se olkoon rukoukseni täällä. Kaikki tahdon uhrata
ja unohtaa, kuin vaan kerran häävaatteissa sua lä=
henen, ihana sali, ja ovenvartija hymyten mua viit*
taa sisään. Tule, kluostarin rauhankamrnio, jossa
rukoillen kudon helskyttelen juhlavaatteikseni kan*
gasta pyhää! Canzio, sun edestäsi tahdon rukoilla
myös. Huojentukoon yhä hartioiltas pahtehinenl
paino, kunnes sielusi vihdoin astuu vapauteen taas!
— Rukoilla tahdon, rukoilla lakkaamatta! (Painaa
päänsä tyynylle)

1 pahteinen = paahteinen.



Selman Juonet.
Näytelmä 2:ssa näytöksessä.



[HENKILÖT:

Herman, vanha kartanonomistaja.
Selma, hänen tyttärensä.
Konrad, hänen poikansa.
KILIAN, Selman sulhanen.
Thekla, Konradin morsian.
FoKAS, saita koroillaan=eläjä.
Taavetti, hänen palvelijansa.
Lääkäri.

(Tapahtumapaikka: terveysvesilähteellä metsäisessä
seudussa lähellä pientä kaupunkia.)]



Ensimmäinen Näytös.

Metsänen seutu, ympäröitsemä sammaltuneitten kuus*
ten. Perillä lähde, jonka kivinen arkku vähän kohoo ylös
maasta. — Lääkäri ja Fokas tulevat oikealta.

Lääkäri. Minä en ymmärrä, herra. -Veri vir*
taa suonissanne vallan sointuen.

Fokas. Pahat unet, pahat unet minua rasittavat.
Lääkäri. Ne poistakoon voimallinen tahto.
Fokas. Mahdotonta! Ne peuhaavat makaavan

aivossa ilman hilttiä 1, ne kirotut unet. Mutta kuiten»
kin, eihän täällä pahaa ilman hieman hyvääkin. Kat»
sokaat, nämät uneni paljastavat eteeni tulevaisuuden
muodon, ja minä voisin profeteerata, jos kallistuisi
luontoni sitäkohden. Mutta kirjoitanpa ne paperille,
ja varmaan olen jo tullut näkemään, ettei yksikän
niistä ole tullut ilman merkitystä.

Lääkäri. (Erikseen) Taikapäinen mies.
Fokas. Moisen unen näin menneenäkin yönä,

vaihka näinkin sen morsianpiiastani 2. Niin, näinpä
arveltavan unen. Mutta siitä huolimatta, nyt tahdon
likan vaimokseni, vaihka tulisi minun tunketa läpi
vuoren. Ja syytä on minulla rientoon. Minä ilmasen

1 ilman hilttiä = hellittämättä, herkeämättä.
2 morsianpiika = morsian.
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teille yhden asian, koska olemme niinkuin ystäviä.
Tässä kiertelee ympärillämme eräs veitikka, jokin
noitanaamanen, turhanpäivänen maajunkkari, mu*

kamakin »luonnontutkija», niinkuin hän tahtoisi näyt*
tää. Suuri kanalja!

Lääkäri. Kuka on tämä? jos saan luvan kysyä.
Fokas. Hä tuo herra Kilian.
Lääkäri. Pelkäätte siis että lemmittynne sydän

väikkyy hänen kauttansa vaarassa?
Fokas. Minä luulen että hän osaa noitua, se

mies. Mutta konsti vasten konstia, ja annanpa hä*
nelle kyynerän pitkän nenän, liionkin jos suotte mi*
nulle hieman teidän vikkelyydestänne, te, herrani.

Lääkäri. Mikä on tuumanne?
Fokas. Pinnistää ulos isän naamasta ankara

lupaus ja kohta sitten naida. Mutta voittaakseni
tämän, käynpä nyt ukkoani kohtaan pieneen, viatto»
maan juoneen, ja teidän avullanne luulen sen onnis»
tuvan. Herra, koska joudumme tästälähin hänen
pariinsa taas, niin tehkäät pieni temppu. Tunnusta»
kaat valtasuontani ja lausukaat joteskin pöllistyen:
mitä, herra Fokas, minä kummastun, sillä teidän sy=
dämmessänne on tuho tekeillä. Halkeehan se pian
kuin tulinen pummi ellette viipymättä anna itseänne
aviosäädyn kohtuun. — Jaa jaa, te myhäilette, mutta
minulla on täydet käsissä. Minä murhaan tuon luik»
karin 1 luonnontutkijan. Mitä sanotte?

Lääkäri. Tahdon koettaa parastani saattaak»
seni teitä kohden maalianne.

Fokas. Päätetty siis. ja minä toivon tämän
saattavan äijän suusta lopullisen lupauksen, jonka

1 luikkari = veijari, vekama.
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antamisessa hän, kummallista kyllä, on jo siekaillut
kauvan, kiusaten sydäntäni. Mutta sen annettuansa
kerran, hän seisoo siinä kuin paasi. Minä tunnen

hänen. Ja tuolta lähestyy hän. Poistunpa nyt het*
keksi, mutta palaan pian taasen, tervehtien teitä mo=
lempiä. Sillä hän ei saakoon syytä ouneksimaan 1

meitä liittolaisiks.
Lääkäri. Minä ymmärrän.

Fokas. Sitämukaan myös asettukoon puheemme
ja lauseemme. Malttakaat 2 tämä.

Lääkäri. Rauhassa! Luulenpa siinä taitavani
sommailla 3.

Fokas. Sommailla, sommailla! Minä menen
nyt, mutta tulen kohta taas. — Mitä, mitä koneita
ja kappaleita nämät teidän kourassanne?

Lääkäri. Mielinpä tutkistella tämän lähteen
kemiallista luontoa.

Fokas. Niin niin, tutkistelkaat, ja jutelkaat
ukko vallan oivalliseen humööriin. Minä menen nyt,
mut tulen kohta taas. (Menee oikealle)

Lääkäri. (Yksin) Mene sinä niin kauvas kuin
kestää 4! Onpa sinussa vekamaa, luulen minä. Mutta
olkoon toki tehty mitä lupasin. Sinä olet rikas. (Las*
kee koneensa lähteesen. — Herman tulee vasemmalta)

Jumalan rauha!
Herman. Huomenta mun herrani! Mitä ko-

keitä ilmestyyvi teille?
Lääkäri. (Katsottuaan koneisinsa) Ihmeellinen

lähde! Mikä verraton kemiallisten ainetten yhteys,
1 omneksia = epäillä. — 2 'malttaa' tässä = huomata.

—
3 sommailla = puhua kierrellen. —

4 vertaa sananpartta
»niim pitkälle ku havumettää kestää» (Nurmij.).
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yhteys kuni aprikoittu luonnon hengeltä hämmenne*
tyn terveyden parhaaksi. Vakuutanpa: tämän läh*
teen heleästä helmasta on virtava takasin monen
onnettoman onni.

Herman. Veden voiman kautta! Hahaa!
Lääkäri. Joka on suuri. Juokaat häntä vaan.

(Fokas tulee oikealta)
Fokas. Hyvät herrat, terve!
Lääkäri. Nöyrin palveljanne, herra Fokas! —

juokaat vettä, pojat, ja siitä samokaat ympär tienoja
uljemmin aina, ja pianpa karkaa teistä kauvas kaikki
mieltänne samentavat pilvet. — Terve tuloa, herra
Fokas, terve tuloa! — No mille tuntuu, isä vanha?
(Tunnustaa Hermania valtasuoneen)

Herman. Haa, että ainoa poikani on kuollut!
Lääkäri. Hulluuksia! Kuka on sanonut tämän?
Herman. Minä tiedän sen.
Lääkäri. Keltä on tämä tieto?
Herman. Vaan että minä tiedän sen. Hän oli

minun poikani, ja rakastinpa häntä, vaihka olikin
hän vallaton poika. Ulos mailmalle hänen lähetin,
mutta rahaa kirjoitti hän perään, rahaa, rahaa ja ra*

haa taas. Tuohon leikkiin viimein harmistuin, su*

pistin kukkaroni ja aattelin: kestä kastis x ja näytä että
olet mies, joka auttaa itse itsensä. Mutta hänen on*

nensa oli kova, viskasi luorin hänen otsaansa lähettä*
mänä miehen oman käden. Nyt hän makaa makeasti.

Lääkäri. Teidän sairaassa haaveessanne. Suo*
kaat anteeks, mutta tämä on jotain fiksiä, jotain pää*
hän=pistänettä.

Herman. Hän on kuollut!
1 kasti = heitto, ote.
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Lääkäri. Hän elää.
Herman. Kuollut on hän!
Fokas. (Eriks.) Ja kuollut olkoon hän, sehän

on sydämmeni toive. Tosin on hän saanut ulos
osansa, mutta voispa hän kiusata minua konsteillansa.

Lääkäri. (Hermanille) Minä tiedän että on

vakuutus tässä turha. Mutta seuraattepa toki joh»
toani tämän kesän?

Herman. Valaskalana tahdon niellä teidän vet*

tänne ja kuleksia ympäri kuin vuorikauris.
Lääkäri. Hyvä! Ennen mentyää kahden tai*

vaan kuun seisotte uljaana miehenä ja tämä selkkaus
on paennut teistä ijäksi.

Herman. Taitaako vesi herättää poikani hau*
dasta? Ei! Mutta valelkoon se hieman tuota vertani,
joka, niinkuin tunnen, jyskyy mun korvissani sameana
koskena.

Lääkäri. Hyvä! Juokaat vettä vaan. (Eriks.)

Sinä kummallinen ukko! (Ääneensä Fokakselle) Herra,
miten katsahdatte mailmaan nyt, tällä kirkkaalla
päivällä?

Fokas. Synkeästi!
Lääkäri. Miksi, herrani, koska on teillä raitis

ja voimallinen ruumis? Minä en ymmärrä.
Fokas. (Eriks.) Tahtoisko hän pettää minut?
Lääkäri. (Eriks.) Mielin hieman ivata hänen

kanssansa. (Ääneensä) Minä luulen, että käyvät nä=
mät sumut ulos jostain sisällisestä salatusta lähteestä
ja sentähden pyydän teitä, herrani, terottamaan
huomionne kohden sydämmenne historjaa.

Fokas. Sydämmeni historjaa? Toivonpa et*
ten olekkan mikään murhamies.
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Lääkäri. Jumala varjelkoon meitä! Mutta mo=
neen tuhon loukkoon voi mies täällä joutua aatok*
siensa retkillä. Onhan moni mahtava aivo täällä sa=
mentunut tuumissaj!] elämän pulmaa.

Fokas. Elämäni filosofian perusta, järkähtä»
mätön perusta on raamattu ja Augsburgin tunnustus.
(Eriks. ja katsahtaen salasesti Hermaniin) Ukko, ota ad
notam 2 tämä.

Herman. (Eriks.) Olethan sinä toki oiva miesi,
luulen minä: Herraa pelkäävä, toimekas ja tarkka
kaikessa huoneellisessa. Hyvä!

Fokas. Herra, tahdotteko tunnustaa valtasuon»
tani?

Lääkäri. Minä tunnen sen tasasen juoksun.
Fokas. (Eriks.) Jos hän pettää minut, pitäen

minua narrinansa, niin halkasenpa hänen päänsä.
(Ääneensä) Herra, tahdotteko tunnustaa valtasuon»
tani? Häh?

Lääkäri. Levoton mies, kovin levoton. (Tun»
nustaa, ottaen äkkiin päällensä kummastelevan muodon)
Mitä! Miksi tämä muutos?

Fokas. Jotain siis huomaatte viimein. Mutta
asia on tämä että makaan piinapenkillä onnettoman
lemmen kahleissa. Siinä on teille salasuus.

Lääkäri. Ja siinä on meille syy tähän vaaralli»
seen tilaanne. Herra, uhkaahan teitä veriläimäys1,
joka voi tehdä iskunsa tällä hetkellä; sillä sydämmenne
riutuu ja pohtaa 2.

Fokas. Riutuu ja pohtaa! Tuota olen aatellut.

1 lat. ad notam ** huomioon. —
a veriläimäys — joku

sydänvika. —
3 vrt. »puhua pohtaa» (nopeaan).
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Lääkäri. (Eriks.) Hiiteen sinä! Koska riutuu
täällä sonnin sydän?

Fokas. Mitä tehdä siis?
Lääkäri. Ei nyt yhtikän muuta kuin naida!
Herman. Hmk!
Lääkäri. Naikaat tavallista vikkelemmin, jos

elämänne on teille mieluista. Tehkäät niinkuin sanon.
Pianpa muuton makaatte matoen sulhasena tuolla
alikammarissa, herrani. Mutta jos nyt turkasen tu=
lisesti otatte itsellenne vaimon, niin onpa kaikki hy=
vin taas. Uskokaat minua ja tehkäät niinkuin sanon,
te ystäväni molemmat. Juokaat vettä, naikaat ja ol=
kaat ilosia. — Mitä! Onhan täällä teillä toveriina
kaksi oikein kaunokaista sylfiidiä. No lyököötpä he
somat, vilkkaat päänsä yhteen, saattaen matkaan oi»
kein huvittavia vehkeitä, ilveitä, lystinäytelmiä va=
paassa luonnossa. Juuri niin! Puhaltelkoot täällä
raikkaat tuulispäät! — Hyvästi, mun herrani, kunnes
kohtaumme taasen meidän pienessä kaupungissa.
(Menee oikealle)

Fokas. Te kuulitte mitä hän lausui minusta?
Herman. Tuikea asia.
Fokas. loka ei siedä enään lykkäystä huomiseen.

Sydämmeni on vaarassa, sanoi hän, ja sen tunnen
minä itsekin. Rakastanpa tytärtänne aina vimmaan
asti, mutta eräs toinen mies uhkaa temmata häntä
kouristani pois.

Herman. Kuka mies?
Fokas. Hä tuo roisto Kiliä n. Minä luulen että

hän osaa noitua.
Herman. Tämä mies pysyköön suren=penikulmanx
1 suden=penikulma = suden=virsta, epämääräinen pitkä

matka.
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kaukana tyttärestäni, ja sen olen jo antanut hä-
nen ymmärtää. — Noitua? Kuka? Minä olen se noita,
joka taivutan likan mielen, annan hänen kelle tahdon
ja koska niin päätän.

Fokas. No Herran nimessä jo päättäkäät!
Herman. Kun päätän niin päätän.
Fokas. (Eriks.) Nyt on otollinen hetki ja pan*

naanpas kova vasten kovaa. (Karauttaen kurkkuansa
ja röyhistäen itseänsä) Maa ja taivas! Lupaatteko tänä
Herran aamuna ja kunnianne nimessä minulle tyt*
tärenne vaimoksi, tuon Selman?

Herman. Ole rauhassa.
Fokas. Lupaatteko?
Herman. (Tyhjennettyään pikarin vettä) Juo vettä.
Fokas. Mitä sanotte?
Herman. Juo vettä.
Fokas. Juo vettä?
Herman. Viileytä sinä tulista sydäntäs
Fokas. Te ärryttelette minua, ehkä näette minkä

damokles=miekan alla seison. Mutta tietkäät, rakkau*
teni kimmassa voisin pian luoda tähän verisen, veri*
sen draman. Maa ja taivas!

Herman. Ha haa!
Fokas. Herra!
Herman. Mitä tahdot?
Fokas. Tahdon kunnioittaa teidän karheaa, ijä*

kästä kiirettänne.
Herman. Ole rauhassa ja älä juttele hulluuksia

minun kanssani, poika. — Kas tässä on käteni lu*
paukseni pantiks. Minä annan sinulle tyttäreni ja
toivon että annan hänen miehelle.

Fokas. Minä luotan sanaanne ja kiitän.
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Herman. Titaanein voimat ei mua järkäytä.
Fokas. Mutta mitä asetamme nyt se tapahtu*

koon pian.
Herman. Koska tahdot siis?
Fokas. Tänä kesänä, jo tällä retkellämme vie*

tettäköön häät.
Herman. Jo tällä retkellämme? Tuohan nä=

kyisi joteskin jyrkältä.
Fokas. Mutta niin on tilani vaade. 1 Kirjeelli»

sesti saatettakoon matkaan kuulutus tuolla kotopitä»
jässämme ja siitä kohta vihkiäiset täällä. Siinähän
toimi, joka säästää ulostekoja. Ketä on meillä täällä
käskettävinä vieraiksemme? Pappi ja pari muuta.
Oivallinen toimi, mun tuleva appeni!

Herman. Olkoon sitten päätetty. — Mutta
vettä olen jo niellyt kyllin, ja tehkööt nyt jalkani pa=
rastaan. Käyn ilmasemaan likalle hänen tulevan
kohtalonsa, ja niin tietäköön hän valmistella itseänsä
häihin. (Menee vasemmalle)

Fokas. (Yksin) Mene ja saata minulle rikkau*
tes varmaks saaliks. Siellähän asuu lempeni, vaan ei
tyttäres povessa. Narrit ja utupartaset kymnasis»
ti=keikarit täällä hikoilkoot naisen tähden. Ja miksi
rakastaisin enemmin sinua, neito Selma, kuin teitä
toisia Evan tyttäriä? Mutta hoo, hieman toistahan
olisi kuitenkin mielestäni tuo Thekla=piikanen, joka
nyt tuon vartomattoman perintönsä kautta on yhtä
rikas kuin kasvinsisärensä, tuo »lintuiseni pieni».
Thekla, olisivat aartees suuremmat vielä, niin kohta
murtaisin tämän liiton ja kääntyisin kohden sinua.
Ole kihlattukin tuohon viheljäiseen maankulkijaan

1 vaade = vaatimus.
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Konradiin. Rakkaus veretön ja vaisu 1 kuin vesi,
perustettu narrimaiseen lapsuuden=kihlaukseen. Fo=
kakselta ainoastaan yksi sana ja silmän isku ja vai*
lassansa on Suntun käsi ja sydän. Ja teki sen rikkaus
ja kunnon käytös; kaksi mahtavaa puhemiestä. Mutta
miksi rakentelsin kapinaa, joka ei maksa sitä vaivaa?
Nainen vasten naista ja sama rikkaus vasten rikkautta
samaa. Nainhan minä Selman ja otan virnein
hänen isänsä kullat ja perustat. Mutta miksi taasen
uneksuin unen niin pyövelin surkean tästä naimisesta?
Häitämmehän vietimme, Jumala parakkoon, häitämme
Selma ja minä, aih! No musiiki mökisi pahasti
kuin perkele ja minähän poikaparka kurkistelin, kur*
tistelin ulos akkunasta kovin allamielin. Mitäpäs
kapahtui? Akistihän muuttuivat pellot ja vainiot
ympärillämme nokimustiksi, muuttuivat totisiksi kum*
mitusten ja kyöpelien perämaiksi. Niinhän uneksuin;
ja olikos tämä nuoren naipamiehen unta, juuri hait*
ten lähetessä? Sillä unella on merkityksensä ja tul*
koon se kätketyksi muistokirjaani. (Istuu alas kirjoitta*
maan) Siinä uni, joka ennustaa jotain. (Laskee kirjan
kädestänsä maahan, heittäen itsensä levolle) Mitä huo*
lisin, jos kaatuis täällä viimein mies kuin kuiva kuu*
renrunko, mätänis, lihottaen maata ja kylien nautoja,
ja siinä kaikki? Mielin uskoa että niin on laita, mutta
siihenpä en kuitenkan niskaani pantiksi pane. Haa!
he meitä korventelisitko ja paistelisit, syystä että
muistelimme täällä hieman omaa parastamme, muis»
telimme onnen vaiheellista luontoa ja vahvistimme
selkämme niinä parempina päivinä. Pois tämänkal*
tahiset aatokset, pois! Minä olen maa ja multa enkä

1 vaisu = heikonlainen, raukea.
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muuta. (Kuorsaa nukkuneena. — Taavetti tulee oikealta,
mutta astelee kovin hiivistellen, koska huomaa hän Fo*
kaksen)

Taavetti. (Eriks.) »Alä herätä karhua, joka ma*

kaa.» Tuossa makaa hän ja vieressänsä eräs kirja,
kaiketi se kummallinen unikirja, johon ei juuri toi»
sen ole täällä tirkistettävä. Mutta minä olen kärkäs
kuin ketunpoikanen ja tahdon koettaa kastini. Mitä
uneksuit menneenä yönä, mies? (Ottaa kirjan, avaa sen

ja lukee) »Uni heinäkuussa yöllä vasten kymmenettä.
Häitämme vietimme Selma ja minä, mutta häitä mur*

heisiä. Susilaumana soitto parkui ja kiljui ja äkisti
muutuit viherjät tantereet ja metsät meidän ympäril»
lämme autioiksi erämaiksi ja mustana riippui pääl»
lämme sureva taivas.» Ohhoo, mun isäntäni! »Iso»
Turkki nousee» ja hävittää koko mailman. Jumala
auttakoon meitä, herrani, ja saattakoon palkkarästini
ulos teidän kukkarostanne ennen mailmanloppua.
Sillä »suuri juopa» tulee siilon ainiaaksi erottamaan
Taavetin rikkaasta miehestä. Tuossa on kirjanne.
Minä tiedän asian, jota ei tiedä täällä kolmas. (Käy
muutaman askeleen poispäin) Mutta mielinpä lähes»
tyä sinua oikein »ilosen=pojan» pauhulla. Se pane
hyväkses tai pahakses. Mitä tiesin minä? Laulelin
vaan itsekseeni. (Kääntyy äkkiin takasin, laulaen kovalla
äänellä)

»Mistäs tulet, mistäs tulet,
Poikani iloinen?»

(Fokas herää, karaten tukka pörrössä tuimasti ylös)
Fokas. Sinä peikko, minä lyön sinun kuoliaaksi!

(Uhkaa häntä sauvallansa)
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Taavetti. Olkaat hiljaa, hyvä herra, ja kuulkaat.
Fokas. Hiljaa! Minä sinun hiljennän, iskenpä

lukkoon tuon kirotun kitas, peikko!
Taavetti. Mitä tiesin minä? Enhän tainnut

uneksuakkan teidän makaavan tässä.
Fokas. Uneksua? Kyllä sinun annan. — Mitä

etsit, lurjus?
Taavetti. Minä etsin teitä; sillä herra Vimppeli

tahtoisi teitä kohdata. Nyt hän kysyy nöyrimmästi
jos taitasitte olla hänelle saapuvilla tänään kello vii*
delta.

Fokas. Menköön hän sen viedä! Mitä tahtoo
hän?

Taavetti. Minä en tiedä.
Fokas. Hän tahtoo lainata rahaa, mutta minä

en tahdokkan itselleni enemmin vihamiehiä, tai toisin
sanottu häntä varten: en tahdo häntä vihamiehekseni
enkä ystäväkseni; hän on moinen kappale valkeaa plaas*
taria. Mene ja sano hänelle tämä.

Taavetti. Te tahdotte niin?
Fokas. Tulkoon hän kahden täyttävän takaus*

miehen kanssa ja maksakoon seittemät kasvot 1, niin
saa hän rahaa, ei penniäkän muuton, ei penniä. Mene
ja sano hänelle tämä. (Taavetti menee oikealle. — Fokas
hetken päästä ja huutaen) Taavetti! (Taavetti tulee ta*
kasin)

Taavetti. Mitä tahdotte, herra?
Fokas. (Eriks.) Antaisinko hänelle ajettavaksi

tämän asian?
Taavetti. Herra, miksi kutsuitte minua takas n?
Fokas. Poika, tunnetko sinä tuota kuuluisaa

1 kasvo = kasvu, korko.
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Lappalais=Mattia, noitaa ja tietäjää, joka, niinkuin
olen kuullut, asuu tässä lähellä?

Taavetti. Minä enkö tuntis häntä? Huihai!
olemmehan pistelleet poskeemme naukkejakin leuka
vasten leukaa kuin parhaat ystävät.

Fokas. Olethan kaiketi myös antanut hänen
katsoa kämmeneeskin.

Taavetti. Sitä en ole uskaltanut, poika=raiska,
sillä hän puhuu päinvastoin muiden tenhomiesten
tapaa, hän puhuu totta.

Fokas. Voiko hän myös selittää unia?
Taavetti. Sehän onkin vallan mestarityötänsä.
Fokas. Taave, mene hänen luokseen ja sano

hänelle että tahtoo häntä kohdata eräs herra, Achilles
Fokas. Ja sano että vartoo hän minua tässä läh»
teellä huomenna varhain. Minä lystään vähän koe»
telia hänen kuuluisaa mahtiansa; tai totuuden nimessä,
hän selittäköön minulle erään pyövelinmoisen unen,
he he! Niin, hän tulkoon, ja tiekköön että palkitsen
hänen ansioo mukaan. Tästä saat sinäkin, saat kym»
menen penniä.

Taavetti. (Ottaen vastaan rahat) Perin kymmenen
penniä! »Kost' Jumal, kost' Jumal!»

Fokas. Tee niinkuin sanon ja katso että kohtaan
hänen tässä huomenna varhain. (Menee periltä oi*
kealle)

Taavetti. (Yksin) Noitukoon sinun Lappalais»
Matti koiraksi ja niin pelastakoon minua palvelemasta
»ahnas=sutta». — Tuolta lähestyy morsiuspiika, mutta
eipä ensinkän ilosena. Sillä karmealla silmällä, sen
tiedän, katselee hän lähestyvää miehelää. Ja avaako
hän koskaan sen ovea? Sitä uskon tuskin, ja kohden
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isäntäni vastavirtaa mielin nyt minäkin veijata 1, mie
lin kuvata likkasen etehen miehen oikein nahkone
ja karvonee niinkuin hän käy ja seisoo, näyttäen itsen
tietämättömäksi tuosta kipeästä kohdasta. Minä hä
nen maalaan, ja lyön siinä kaksi yhtaikaa: lievitän
vähän harmistunetta rintaani tuota juupelia kohtaan
ja teen hänen aina mahdottomemmaksi lintunsa sil*
missä. Enhän soisi hallin hampaisiin tuota vilkasta
pääskyä. Tuossa on hän. (Selma tulee vasemmalta tus*
kallisella muodolla)

Selma. (Eriks.) Minä onneton! (Ääneensä) Taa*
vetti, oletko nähnyt häntä?

Taavetti. Ketä, mun fröökinäni?
Seiniä. Herra Kiliania.
Taavetti. En ole.
Selma. (Eriks.) Voi mitä pitää minun teke*

man.
Taavetti. (Eriks.) Teinkö valehtellessani oikein

vai väärin? Tiedänpä missä löytyy nyt nuori mies.
(Ääneensä) Olettepa kovin murheissanne, fröökinäni,
juuri niinkuin minäkin tällä hetkellä.

Selma. Mikä vaivaa sitten sinua?
Taavetti. Minua, kurjaa trenkiä! Tee tiedätte

kennen trenki minä olen?
Selma. Onko herras lyönyt sinua?
Taavetti. En olekkan juuri mies, joka antaa it=

seänsä peitota 2. Ja kuitenkin sain häneltä korvilleni
tänaamuna.

Selma. Miksi?
Taavetti. Miksi kysyi hän minulta kuin pakana?
1 veijata = ponnistaen pyrkiä. — 2 peitota = peh»

mittää (oikeastaan lammasnahkoja).
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Nähkääs, äkisti katsoi hän puoleeni kuin tarhapöllö
ja kysyi, »uskotko löytyvän helvettiä, Taave=poika?»

Selma. Mitä vastasit sinä?
Taavetti. Minähän yksinkertainen tomppeli lau*

suin ulos parrastani: onpa helvetti ja kuumakin, ai»
nakin rikkaalle miehelle, niinkuin luemme papin pe»
rässä kirkossa, hyvä herra. Mutta siilonpa korvani
kuumenivat. Hän julmistui, sillä näkyypä kuni ka»
möisi hän hieman tuota haudan toista parrasta, muis*
tellessaan mitä teitä hänen rikkautensa ovat tulleet.
Ahnas kuin meren kurimus, juonikas ja verraton
kiskoja. Eihän peevelissä vedä meidän ruskea härkä»
pari kaikkejaj!] hänen koukkujansa. Mutta unissapa
hikoilee hän, tiedän minä.

Selma. (Eriks.) Isäni, mun sydämmeni kauhistuu!
/ aavetti. Mitä luulette hänen uneksuneen men*

neenä yönä?
Selma. Ken huolisi houkon unista?
Taavetti. Ken huolisi? Mutta mitä uskalsin minä?

Tuossa makasi hän, pieni kirja hänen vieressänsä.
Hiipesinpä, hiipesinpä esiin, kurkkasin kirjaan ja
siinähän kerrottiin oikein ankara unennäkö juuri
teistä.

Selma. Minusta?
Taavetti. Teistä.
Selma. Mille kuului tämä?
Taavetti. Tuon houkon unista.
Selma. No kerro se kuitenkin.
Taavetti. Seisoihan siellä vakailla kirjaimilla

näin: »Uni heinäkuussa yöllä vasten kymmenettä.
Häitämme vietimme, Selma ja minä, mutta häitä
murheisia. Susilaumanahan musiiki parkui ja kiljui,
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ja äkisti nyt muuttui viherjät tantereet ja metsät mei*
dän ympärillämme autioiksi erämaiksi, ja mustana
riippui päällämme sureva taivas.» Ha ha ha! hän ra*

kastaa teitä salasesti, luulen minä.
Selma. Mahdollista kyllä.
Taavetti. Totisesti rakastaa hän.
Selma. Mutta eihän antanut tämä rakkautensa

häneile juuri herttaista unta.
Taavetti. Eihän se antanut. Siitä onkin hän

kovin levoton nyt ja tahtoo kaikella=muotoa kohdata
tuon mainion tietäjän Lappalais=Matin. Huomenna
varhain olen käsketty saattamaan ukon juuri tähän,
antamaan herrallemme profeetallisia tietoja. Kaiketi
hän kiehtoo nyt tietoa kuinka, näette, onnistuisi tuu»

mittu yhteys teidän kanssa, ha ha ha!
Selma. Olisin minä hänen Lappalais=Mattinsa!
Taavetti. Miksi kuvasitte[!J hänen eteensä teidän

tulevan liittonne, fröökinäni?
Selma. Helvetiksi!
Taavetti. Siilon peloittaisitte hänen kauvas

teistä pois, sen kaistapäisen, yksinkörriän, sen aar*

teitänsä valvelevan Hoberginsäijän 1, niinkuin häntä
kutsuvat lystilliset naapurit. Sillä seisoopa hän tai*
kauskon vallassa, seisoo lujasti kuin musta Honkalan*
muori.

Selma. (Eriks.) Ja hänelle heittäisit sä tyttäres,
oi isä, isä!

Taavetti. Tuskanne painaa minua, ja mun täy*
tyy sanoa teille totuus, jonka äsken teiltä kielsin.
Mutta olkaat kyselemättä miksi juonittelin. Kuinka

1 Hobergin=äijä oli Suomessakin yleisesti tunnetun
tarun mukaan Gotlannin vuoressa asuva rikas hiisi.
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hyväänsä, vaan että tiedän tuon teidän etsittynneen[!]
kuleksivan venosella paraikaa tuolla järven kortis*
tossa. Suokaat mun vähän teitä palvella, ja pianpa
saatan hänen luoksenne.

Selma. Sinä olet siis nähnyt hänen? Kutsu
häntä, kutsu häntä luokseni, ja minä kiitän sinua
aina!

Taavetti. Riennänpä, mun fröökinäni. (Menee
vasemmalle)

Selma. (Yksin) Minä tahdon häntä nähdä, luoda
kerran vielä silmäni peikosta pois ylös Hermeksen
kuvaan, ennen kuin vaivun. Ah! pitääkö mun unoh»
taa hän ikuiseksi ja, murhaten mun sieluani, hellästi
hymytä miehelle toiselle, jonka sydämmeni hylkää?
Pitääkö mun, katala lapsi, paeta päivän armaalta kun»
naalta pois alas korven kolkkoon, rämeiseen kohtuun
ja siellä oljennella? Oi mun äitini, katsahda pyhän
asuntosi akkunasta alas onnettoman tyttäres puoleen
ja lievitä mun isäni mieli! (Kilian tulee vasemmalta)
Pois tämä ilon paiste kasvoiltasi, Kilian, jos minua
koskaan olet lempinyt; heitä se pois ja pue päälles
murheen muoto. Mutta ei! vaan sä unohda koito lem»
mittys, hän unohda, hän unohda ja ole ilonen taas.
Enhän tahdo elos valkeutta himmentää, en tahdo,
kaunis Kilian!

Kilian. Miksi riehut?
Selma. Oi Kilian!
Kilian. Mikä on sun murhees? Sano; ehkä voin

sen siirtää.
Selma. Siirrä ennen vuoret kuin isäni siitä,

jonka hän kerran päätti.
Kilian. Mitä on hän päättänyt?
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Selma. Häitä, harppujen ja symbaleitten pau=
hinaa, hahaa!

Kilian. Hän on siis antanut lupauksensa?
Selma. Sen on'hän tehnyt, ja korkeana longot*

taa nyt välillämme mahdottomuuden muuri.
Kilian. Mikä on siis tehtävä? Manata Fokas

miekasteloon kuin oikea Gallian sankari.
Selma. Pois! Mene murhamaan mies ja tule

sitten ja tarjo mulle verinen pyövelin=käsi. Pois!
Kilian. Onnettomin keino, ystäväni; mutta löy*

tyisiko toista, heittäisimmeko heimomme ja syn=j
nyinmaamme?

Selma. Ah karkurina muukalaisessa maassa, siellä
vissiin vissiin kovan onnen saaliksi tulisin! Kodon
riutuvat muistot, vanhan isäni mahleet minua lak*
kaarnatta painelis ja tylysti katselis puoleeni vieras
kansa! Mahdotonta!

Kilian. Totuus, katkera totuus! Ja meillä on
jälel se huonoin arpa.

Selma. Ah!
Kilian. Ja se kuuluu: vieraukam
Selma. Oi kylmä sana: vieraukam! Mutta Anis*

nista kohden mustaa Fokasta ei kulje mun tieni.
(Lähestyy erästä kuusta oikealla, heittää vasemman kä*
sivartensa sen ympär ja painaa otsansa vasten sen ran*

kaa) Luoksi itsenihän pakenen mä uneksumaan
elämäni synkeää tarinaa. Siilon ehkä usein minä,
mieletön haamu, samoilen ympär saloja, millon vai*
kertellen huudellen mun kadonetta ystävääni ja mii»
lon taasen hurjalla riemulla kuusta huokailevaa sul»
honani syleilen. Oi kauhua!

Kilian. Selma!
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Selma. Miksi kutsut minua? Sun lempesi vä»
syi niin pian, vaipui niin sievästi istumaan alas kai»
pauksen 1 kohtaloon.

Kilian. (Ryhtyy hänen käteensä) Mitä, mun Sei»
mani! Voiko sun kieles pistellä niin myrkyllisesti?
Vaivunko minä alas kohtalooni sievästi ja huoletonna?
Tiedä, tällä hetkellä tuntuu mun sydämmeni kierty»
vaksi, tuliseksi juopaksi, joka nielee kaikki, ja kuo*
lon pimeys ammottaa sen alla. Ja iuo tämän aatos
erota sinusta.

Selma. (Katsoo ylös kohden Kiliania) Erota!
Kilian. Minä ehkä uneksuin niin! Mutta nyt

olen herännyt ja vannon pyhästi: me emme koskaan
eroo.

Selma. Ole kiitetty! Nyt näen sun lempes sy=
vyyden ja voiman. Ei kenkään meitä erota, meidän
lempemme väikkyy jalossa korkuudessa, halveksien
esteitä aliansa.

Kilian. Kuitenkin, mitä tehdä, koska seisoo toki
tiellämme jäykkä patsas, seisoo haamussa sun isäs?

Selma. Mutta käsittää mua rohkeus ja rohkeu»
den kohdusta usein vaaran hetkenä äkisti välähtäävi
ulos viisauden kirkas, terävä säde! Ah kuni hiilakas 2

kimmellys nyt päilyy mun ympärilläni, Kilian, ja
leimauksen siivillä löydän minä pelastuksen tien.

Kilian. Sano, mun impeni!
Selma. Minä sepitän juonen ja paljastan Fo=

kaksen poven, vallan isäni edessä. Tulisi hän vaan
kerran tuntemaan tämän loukon! — Rakastaako hän
minua? Ei, vaan isäni aarteita. Voiko hänen sydäm»

1 kaipaus = kieltäymys, vaillaolo. —
2 hiilakas = hoh=

tava, kirkas.
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mensa rakastaa ketään naista? Ei ketäkän! — Ennenpä
toki ottaisi hän Theklan, minä tiedän sen, minä kat*
son läpi hänen jynkän rintansa. Hän on nuorempi
minua ja pian, kuni taidamme ennustaa, taipuva mie*
hen valtikkaan alle. Ja mitä vielä? Hän on nyt mel*
kein yhtä rikas perillinen kuin minäkin, koska lankesi
hänelle äkkiin tuo valtanen perintö. Mutta, niin*
kauvan kun seisomme yhtä kalliilla perustalla molem*
mat, luulen ettei katso hän sitä vaivan=maksavaksi
houkutella puoleensa toisen kihlattua.

Kilian. Kuinka taitaa hän toivoa?
Selma. Mitä huolii hän liitoista, kihlauksista,

hän se itsekäs, luottaen vaan rikkauksiinsa.
Kilian. Mutta enhän ole vielä selkeällä mitä*

kohden pyrkivät nyt tuumasi.
Selma. Tiedä että on tuo uhkea sankarini eräs

kummallinen, hän on taikauskonen kuin villi Mohi»
kaan, luottaa aaveisin ja uniin, jotka hän tarkasti
aina kirjottaa muistoksi. Nythän pieni sattuma, hä*
nen palvelluspoikansa kautta, joka rohkeni vähän tir*
kistää herransa päiväkirjaan, on antanut minulle jo*
takin tietoa hänen viimeisestä unestansa. Tulevista
häistämmehän uneksui hän, mutta kovin murheisen
unen, se katala. Nyt arvelee hän, arvelee sen merki*
tystä ja on päättänyt saada siitä selityksen eräältä
tietäjältä tässä lähellä, kutsuttu Lappalais=Matiksi.
Huomenna aikasin, aina tuon saman palveljan toi»
mesta, hän tahtoo nyt kohdata ukkonsa juuri tässä,
tämän lähteen äärellä. Siinä on juoneniperusta, jonka
mukaan ei nyt astuisikan esiin tuo oikea tietäjä, vaan
eräs, jokin meidän tuttavistamme, mi edeltäpäin an*

netusta neuvostani, Lappalaisen haamussa ja nimessä
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juttelis mun herrani kanssa rahdun ja saattais ulos
totuuden hänen suustansa, isäni korvien kuulten
tuolla metsäs. — Huoma tämä.

Kilian. Siinäpä aate!
Selma. Eikö oiva?
Kilian. Sinä haaveksit, mun ystäväni, sinä hou=

rit.
Selma. Se onnistuu, kun löydän vaan miehen,

mi esittäisi noitaamme. Muistele nyt yhtä ystävistäs,
joka veis mun aikeeni maalle ja avaisi isäni silmät.
Sillä mitä aattelee hän miehestä nyt? Ah, hän on
»Herraa pelkäävä, oiva ja helläsydämminen mies».
Mikä sokeus! — Mutta ken lähestyy meitä? (Kon*
rad ja Thekla tulevat vasemmalta periltä)

Thekla. Oi Selma, mikä riemu, mikä riemu!
Konrad. Ole tervehditty, sisareni!
Selma. Konrad! (Syleilevät)
Kilian. Entinen koulutoveri, mutta kaiketi ei

tunne hän minua enään.
Selma. Olethan siis tullut, veljeni!
Konrad. Tässä seison, vielä ihan tuloni tiellä.
Selma. Oi iloitseepa isämme nähtyäs sun kas»

vos!
Konrad. Mutta ne kasvot itse ovat nähneet

monta ärjyä siellä ulkona, se huomaa.
Selma. Me olemme sinua katkerasti murehti*

neet, katkerasti. Miksi kätkit itses meiltä tietämättö»
myyden yöhön, sinä armoton?

Konrad. Miksi ette lähettäneet minulle rahaa?
Selma. Oi mun veljeni! Mutta heittäkämme

tämä ja iloitkamme. Kas hymyä mun sisareni huu*
lilla, kas. Sinä onnellinen! (Syleilee häntä)
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Thekla. Hm, tuossahan astelin hiljaa hyräel*
len tiellä, astelin läpsinen: ja mitä näki mun silmäni
äkisti? Oi aatteles riemullista kohtaamista, aatteles!

Konrad. (Tarttuen Theklan käteen) Hän käys»
keli mua vastaan, uskollinen morsian, ja, niinkuin
olen kuullut, nyt myöskin morsian niin rikas. Hyvä!
Mutta ole toki itse rikkautes emäntä; minä tahdon
näyttää miehen jotain oppineeksi mailman markki*
noilla. — Mutta sisareni, onpa seurassamme eräs
ylevä naapuri, jota en tunne.

Selma. Ah mitä huomaan tässä riemun ja surun
häiriössä!

Kilian. Eiväthän tarvitse täällä välimiestä en*

tiset koulukumppanit. Terve, Konrad, ystäväs Ki=
lian sua tervehtii.

Konrad. Jumal avita! istuimmehan vallan vie*
ruskumppaneina. Terve tuhannet kerrat! Muistanpa
oivallisen poijan ja monta retkeä kamppailtuaa hä*
nen kanssansa.

Kilian. Muistoja elomme aamuhetkistä! Mutta
pian tuli toinen aika, tiemme erosit ja moni aurinko
on kiertoillut millon pilvissä millon kirkkaalla. Kui*
tenkin, nyt kohtaumme tässä.

Konrad. Ja oltuamme täällä monessakin huh-
märissä emmehän kuitenkan vielä ripustele huulta.

Kilian. Mutta voi häntä, joka täällä pahim*
man kohtaa, jolta temmataan kaiken elämän elämä!

Konrad. Mitä, poika?
Kilian. Mies mailmalta, hän naurahtelee lem*

mennarrille. Hyvä, nyt naura sinä minulle myös.
Minä itse naurasin, jos sydämmeni valittu olis eräs
toinen impi. Enköhän?
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Selma. Konrad, minä tunnustan kainoomatta:
Kilian on mun lemmittyni. Tässä seisoimme koskas
tulit.

Kilian. Jyristessä tuomion ukkosten, emmehän
muistelekkan täällä juuri kaikkia sävyllisyyden x sään»
töjä. Onneamme uhkaa katastrof; ja sinä kohtasit
meidän tässä.

Konrad. Rakastava pari? Ihanata! Mutta miksi
tämä synkeys?

Selma. Isäni tahtoo toisin, ja on jo pyhästi
luvannut käteni miehelle, jonka sydämmeni hylkää.

Konrad. Ken on mies?
Selma. Mies tyly kuin röysteinen 2 paasi, kitsas

kuin sammakko, joka, niinkuin sanotaan, syö savea»
kin säästäen — Fokas!

Konrad. Hän! Fokas?
Selma. Se kilpikonna!
Konrad. Mitä aattelee isämme?
Selma. Mitä aattelee hän? Aina toisin kuin

muut ihmiset. Mutta tekisinko hänen tahtonsa ja
ottasin kantaakseni kirouksen taakan? Mahdotonta,
vaihka nouseekin siitä myrsky ja huoneemme rauha
karkotetaan pois!

Konrad. Kova seikka. Mitä meinaat, Kilian?
Kilian. Etten osta onneani teidän huoneenne

onnettomuudella. Ennen mahdan olla ercmiitti!
Selma. Ja minä ennen palkkapiikana syödä

talonpojan leipää, kuin emäntänä Fokaksen pöydäs.
Konrad. Mielettömyyksiä! Käännettäköön ukon

pää ja oikein miesvoiman kielillä.
1 sävyllisyys = hyvä käytös. —

2 röysteinen = ro»
soinen.
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Selma. Ah, siilon on hän kuuro kuin hirsi.
Toki, jos kelienkään, niin sinulle kallistaa hän kor»
vansa nyt, koska, hänen ainoa poikansa, nyt tulet
kuin Tuonelasta. Sillä kuolleena on hän sinua pitä*
nyt, kovin sinua kaipanut ja murehtinut. — Tämä
päivä on hänelle riemuisa, mutta pelkään toki, ettei
poikke hän sanastansa ilman tuntemista miehen oi*
keaa mieltä. Mutta siihen luulen nyt keksiväni oivan
keinon. Oi Konrad! tulitpa tällä hetkellä juuri kuin
johtaamana suosivan onnen.

Konrad. Mikä on aikees?
Selma. Sinustahan saan minä parhaan Lappa*

lais=Matin!
Thekla. (Eriks.) Jumala, mitä juttelee hän!
Konrad. (Tuijottaen) Lappalais=Matin?
Selma. (Naurahtaen vilkkaasti ja ryhtyen Konra*

diin) Että voin nauraa vielä vimman pyörteessä!
Kaiketihan luulet ettei ole nyt laitani oikein.

Konrad. Melkein niin.
Selma. Hetki on valmistanut aatteeni, ja minä

riennän sen tekoon. Ilosen ilveenhän näytämme
tässä huomenna ja sinä kuvailet siinä erästä suurta
tietäjää, Lappalais=Mattia. Sinä lupaat?

Konrad. Jos taidan täyttää kohdan J.
Selma. Sinä, joka poikana jo meitä naurotte*

lit aina hengettömyyteen tuolla jääryttelevällä 2 tai»
dollas? Oikeinpa niekan tavalla teet sinä tässä teh*
täväsi, Konrad, ja samoin Thekla, toivon minä; sillä
hänen pitää saaman rollinsa myös.

Thekla. Alä nyt ihmeitä aattele! Mitä minä?
1 kohta = osa, rooli. —

3 jäärytellä = väittää vas
taan, mutkistella.
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Selma. Sinun täytyy; toki etpä saakkan likem»
pää tietoa vielä. Mutta, Konrad, kuule näytelmäni
kehävs sinä. (Siirtyy sivulle hänen kanssaan)

Thekla. (Kilianille) Kaiketi myös tekin saatte

leikissä osanne.
Kilian. Kuinkapa hän asetellee.
Thekla. Varmaan onnistuisitte.
Kilian. Mahdotonta. Minulla ei ole niitä lah=

joja.
10 Thekla. Sanotteko niin? Ja toisin uskoisinThekla. Sanotteko niin? Ja toisin uskoisin

toki. Mutta minuun ei hän luottakoon. Enhän voisi
minä vaihdella kurjaa luontoani, nyt olla myrsky,
nyt tyyven ilma, sillä minä olen vaan tuommonen
pieni, kurja lähde.

Kilian. Mutta lähteen kirkkaana pintanapa tei»
dän silmänne kuvaa meille taivaan. Sillä tällä het»
kellä olen teissä ihastellen katsellut ilon hiljasta au»
tuutta.

Thekla. »Tällä hetkellä», sanoitte, tällä het»
kellä! Ettehän sitä ihmettele?

Kilian. Onhan se teille verraton hetki!
Thekla. Hm. Tuolla vaeltelin hyräellen tiellä,

koska hän lähestyi, tuo vallaton mutta korea sulhoni.
(Vähänaurahtaenf l]) (Konrad ja Selma käyvät esiin)

Konrad. Oivallista! Kilian, kohota nyt toivos
siipi!

Kilian. Mitä annat mun toivoni kohotteeksi?
Konrad. Kaikki vielä hyvin! — Haa! teenpä

pienen katselman herra Fokaksessa ja näytän missä
tauti istuu.

Selma. Paljasta juonta häneltä tuon veitikan
lääkärimme avulla yksinkertasta isäämme kohtaan,
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tiedän minä. Mutta juoni vasten juonta, ja huomenna
kuulevat nämät kuuset menon.

Thekla. Alä ihmeen tähden, Selma!
Konrad. Me kaivamme vastaan ja syvemmältä,

likka, ja teemme lystillisen keposen.
Selma. Me hänen viskasemme ylös pilviin

asti alastomana, oikeassa haamussansa.
Konrad. Ja hurraamme. Kaikki seisoo jo

selvästi mun edessäni. Riennä, kuni lupasit, an*

tamaan ensiksi aikeestamme tieto pojalle, ja ol=
koon hän meille uskollinen apuri. Minä itse
en lähesty nyt kaupunkia, vaan tähän pysäyköön
minusta kaikki tieto, kunnes leikki on tehty.

Kilian. Sinä viivyt vieraanani.
Konrad. Ja olen muukalainen muille kunnes

huomenna heitän päältäni noita=ukon pukimet ja
ilmestyn isälleni poikanansa.

Thekla. Ah!
Selma. Ja siilon voit sinä onneksemme häntä

kohtaan paljon.
Konrad. Parastani koetan noitasauvallani. Mitä,

Kilian?
Kilian. Mitä aattelisin? Mutta enhän tahdo

teitä hämmentää, vaan odotan kaukana.
Konrad. Ole sinä rauhassa. Mutta Thekla, sr

nun täytyy esiin. Ole uljas!
Thekla. No minä tahdon koettaa, mun Konra-

diin, ja astua päisin noitamahtis suojassa, minä tah
don koettaa.

Konrad. Uhkea tyttö! Kas kun huomenna
oikein isket yhteen tuon meidän valttimme kanssa!
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Thekla. Herra varjele minua!
Konrad. Ha, ha ha!
Selma. Minä kirjotan sanat sun etees, joilla

kohtelet sankarias, ja teetpä kylläkin sievän rollin,
takaan minä.

Thekla. Nonoh!
Konrad. Minä myös tahdon kohtani.
Selma. Sen saat, mutta muista: respekt sille!

Ei yhtään loiskimista 1 oikeasta reitistä pois.
Konrad. Uskaltaisinko ankaran nerosi täh»

den?
Selma. Neron tekemä ja neron näyttämä

siis; ihanata!
Konrad. Ja poika saa viimein likkansa kuin

komediassa ennenkin.
Selma. Paikalla, jos vaan pelaamme hyvin,

sen lupaan.
Konrad. (Kilianille). Hän ylvästelee joteskin.

Mutta ellei hän täytä mitä hän lupasi, mikä ran*

gaistus?
Kilian. Hän poikaansa ei saakoon!
Konrad. Oikea tuomari, joka ei ensinkän säästä

omaa nahkaansa.
Selma. Paljon voitetaan, paljon kadotetaan.

Mutta rientäkämme. Hyvästi jääkäät!
Thekla. (Konradille) Hyvästi! Mutta näenpä

sun huomenna vasta oikein körrinä 2, tiedän minä.
Konrad. Näet moisen ukon, näet Lapin noita*

rämeiltä sammaleisen kannon.
Thekla. Ui!

1 loiskia = hyppiä. —
2 körri = mörkö, kummitus.



Selman Juonet. I.300

Kilian. Mutta pian taasen ilmestyy hän jalona
jääkärinä, pyssy käsivarrella ja vyöllä kiiltävä torvi.
— Hyvästi! (Syleilevät ja poistuvat, miehet vasemmalle,
naiset oikealle)



Toinen Näytös.

Sama paikka kuin edellisessä näytöksessä. Taavetti
tulee.

Taavetti. (Yksin) Ei ketään vielä. Mutta
rientäkööt he vaan asettamaan viritteensä aijoissa
valmiiksi, ja tehkööt sitten toimensa, että lentää tuo
peijakas viimein kynsistämme höyhennettynä hauk*
kana; ja siilon nauraa Taavetti, ha, ha, ha! (Selma
ja Thekla tulevat)

Selma. Tuossa seisoo hän. Tuleeko sinun her»
ras?

Taavetti. Hän tulee.
Selma. Kuinka luulet, poika, uskonneeko hän

mitä kuulee hän tietäjän suusta?
Taavetti. Kaistapäinen mies. Tavallisesti ei

hän usko muita kuin itseänsä, mutta onpa hän tässä
kohdassa kuin lapsi. Ja kuultuansa vielä ukon hänelle
kertovan tuon hänen viimeisen unensa, niin uskoopa
hän kaikki mitä sanoo tämä ukko.

Selma. Niinpä aattelen myös minä. Mutta
aamu joutuu; missä viipyy Konrad?

Taavetti. Tuossahan tulee hänen toverinsa,
herra Kilian. Mutta ken on hirviö hänen seurassansa,
tuo elävä surenpeljäte, punanen patalakki päässä?
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(Kilian ja Konrad tulevat, edellinen jääkärinä, jälkimmäi*
nen kummallisessa puvussa. On hänellä paksu Tippuva

tukka, tuuhea parta, harmaat ja kovin pöyhkeät silmärip*
seet[l], väljä, kruovi x mekko yllä ja sauva kädessä)

Thekla. Herra minua . . .
.!

Taavetti. Ellei tämä tee miraakelia!
Kilian. Kaikki hyvin? toivomme.
Selma. Ellei itse paha ole irki. (Osottaen koh*

den Konradia)

Kilian. Meidän tietäjämme.
Konrad. Olisko perkele irki, niin onpa tässä

mies, joka soittaa hänen sauvallansa pian äläs köt*
siinsä 2 takasin. Tässähän Lapin noita!

Selma. Julmettunne 3 itseäskin!
Konrad. Mitä! Kuulenpa noitalintuni äänen.

No tule tule, herttanen, kanssani livertelemään!
Thekla. Pois! Alä tule tänne! (Pakenee kiljuen

Konradia, joka tahtoo häntä syliinsä)
Selma. Hiljaa, Konrad, hiljaa! (Hilliten heitä,

mutta naurun muodolla)
Konrad. Minä kuulin varpuseni äänen.
Thekla. Sinä tarhapöllö! (Nauraa)
Selma. Alallaan! Muistakamme, että olemme

salaliittolaisia.
Konrad. Komi Jänttejähän ilosia me ollaan. Ja

minä halaan jo päästäkseni leikkiin. Tulkoot jo hy=
vät herramme.

Selma. Taavetti, ole vartijamme tuolla tiellä
ja saata meille tieto nähtyäsi isäni tai herras.

1 kruovi (ruots. grov) — karkea. — 2 kötsi = kölsä,
koju, maja. —

3 julmettunne = julmettunut (riivattu,
ilkimys).
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Taavetti. Sen teen, mun fröökinäni. (Menee)

Selma. Etkö pysäy tähän vaiheillemme, Kilian,
tähän kuusten suojaan?

Kilian. Minä en viivy tässä. Toki, sun tor*

ves äänen kuultuani, Konrad, siilon kiidän takasin
nuolena. Mutta ääntääkö tämä kerran 1?

Konrad. Ole varmaa siitä. Sinä saat sinun Sei*
mas, sinä saat hänen. »Sinä saat omas ja minä saan
omani.» (Haparoitsee Theklaan päin, joka vikkelästi väis*

tyy syrjään)
Selma. Mutta »noita jäi ilman», luulen minä.
Thekla. Ha, ha, ha!
Konrad. Tule tänne!
Thekla. Häpee!
Konrad. Minä käsken!
Thekla. Minä tottelinko? (Taavetti tulee)
Taavetti. Patruuni Herman!
Selma. Hyvä! Mutta seiso vartijana hetki vielä

ja tule ja sano koska sun isäntäs tulee.
Taavetti. Minä menen ja seison, minä tulen

ja sanon. (Katoo)
Konrad. Ha, ha, ha! rupeetko runoilemaan,

sinä jeeveli?
Selma. Poika mielii hieman vestellä. 2

Kilian. Nyt tehkäät parastanne.
Konrad. Minä kutsun sinua torvellani
Kilian. Ja minä vastaan sinua torveni taivaan

pauhinalla. (Menee vasemmalle)
Selma. Missä on sitten torves, Konrad?
Konrad. Tuolla ojalla, missä muukin jääkäri*

pukuni. (Katselee oikealle) Tuossahan näen siis
1 edes. —

2 vestellä = veistellä, sukkeloita, laskea leikkiä.
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isä=ukkoni. Mutta äkeä on naamas, poika, äkeämpä
kuin ennen, mielestäni.

Selma. Tämän vehkeemme tähden.
Konrad. Että myöntyi hän.
Selma. Töin ja tuskin.
Thekla. No voi, ulos ovestahan käski hän meitä

»luuttuja», Jumala nähköön!
Selma. Mutta häntä kiusasimme, herätimme

viimein hänen tuon pienen, hyvin tunnetun utelijai*
suuden. — Hän tulee! (Herman tulee, huomaamattaKon* &,

radia, joka seisoo syrjemmässä) '■.
Herman. Juosta hailakkojen pilliä mukaan! Minä

hullu! — Mitä?
Selma. No mun isäni
Herman. Vaiti, vaiti! Isä, joka ei kärsi pilkkaa _$..

lapseltansa.
Thekla. Ah emmehän teekkän teistä pilkkaa,

hyvä setäni!
Herman. Vaiti sinäkin, jaa=ah sinäkin tässä!

— Mitä hulluuksia!
Selma. Vaan pieni, viaton ilve teidän huvik

senne, ja lääkärimme toiveesta.
Herman. Huvikseni? Senpä kohta näemme.

— Mutta kyllä tiedän missä pieksu likistää. Mutta
koukisteleminen ei auta, piikaseni, ei auta, vaan asä
tänä kesänä olet Fokaksen vaimo. Hän on kelpo mies,
tarkka mies ja Herraa pelkäävä mies ja rakastaa si=
nua kovin.

Selma. Sen näyttäköön hän tällä hetkellä.
Herman. Sen näyttäköön hän! Kuinka? Selma, »

Selma, antaisinko sinun koiritella 1 edessämme?
1 koiritella = esiintyä koiranjuonin.
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Selma. Ei yhtään koiritusta isäni. Tämä vanha
mies on käyttävä asian viisaudella, tiedän minä.
(Herman huomaa Konradin, joka tekee hänelle pienen ja

kankean kumarruksen)
Herman. Hee!
Selma. Hän on eräs siivo ja kunnon ukko.
Herman. Hiiteen sinä! Tuhtaushuoneesen x koko

mies! Kuka olet?
Konrad. Matti on nimeni.
Herman. »Se Matti, joka pirun petti.»
Konrad. Minä en petä ketään
Herman. Et itseä piruakan?
Konrad. En häntäkän.
Herman. Niin niin, korppi ei ronkkaa 2 pois

silmää toisen korpin päästä, tiedän minä. Mutta
mikähän kriipi 3 sinä oikein olet?

Konrad. Minä olen Matti.
Herman. Matti Matti! Mikä on virkas, joka

sinun elättää?
Konrad. On minulla pieni maja, majani ym=

parilla pieni turve, jota kätteni väellä viljelen. Mutta
käynpä taasen ulos mailmallekin antamaan ihmisille
tietoja, sekä menneistä että tulevista, jonka ihmeelli»
sen lahjan Herra on minulle suonut ja josta häntä
kiitän.

Herman. Sinä villitty, häväisethän sekä ju=
malaa että ihmisiä! Tiedät sekä menneet että tulevat!
No peijakas! Sanoppas edes ristinimeni. Mutta
ollethan sen kaiketi kuullut. No sanoppas se kuitenkin.

1 tuhtaus (vrt. ruots. tukta) = kuritus. —
2 ronkata

= sohaista, tohaista, puhkaista. —
3 kriipi = veijari, juo»

niniekka.
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Konrad. (Juhlallisella äänellä) Erik Bonifacius
Herman, Kuikkarissa syntynyt, suuren Moution
hallitsija nyt.

Herman. 1 otta, äijä! Mutta sen olet koreasti
kuullut. Sanoppas kuinka vanha olen.

Konrad. Ykstuhatta kahdeksansataa kakstoista
kello seittemän aamulla helmikuussa syntyi herra
Erik Bonifacius Herman, ja syntyi samana päivänä
Kuikkarissa vallan kummallinen, eräs silmätön, so=
kea sonni.

Herman. Hmk!
Konrad. Onkos totta?
Herman. Totta, äijä, totta! Niinpä syntyikin

samana päivänä meillä silmätön sonni, tiedän minä
äitini kertomuksesta. Mutta peevelistäkö sinä sen
tiedät?

Konrad. Minulla on vaan se omaisuus 1.
Herman. Omaisuus? (Selmalle) Häh? Minä

luulen että sinä muikistelet 2. Katsoppas tänne, tie*
täjä sinä, tässä minun ainoa lapseni ja suuri kanalja.
Kuinka ennustat hänestä? Lohduta minua sillä eitä
saa hän oikein ankaran miehen, miehen, joka pitää
siippansa kurissa ja Herran nuhteessa.

Konrad. Kaksi hälle antoi Luoja: hyvän sydäm*
men ja vikkelän mielen, ja näilläpä voimilla hän vai*
litsee kerran miehensä.

Herman. No peijakas! onko Fokas niin sievä
sielu, että kumartaa hän toffelia?

Konrad. Ei hän, vaan eräs toinen mies.

1 omaisuus = ominaisuus. —

2 muikistella = nauraa
virnisteliä.
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Herman. Vaiti, ukko! Fokas on tuleva vävyni,
ei kenkään toinen.

Konrad. Minä vaan ilmotan mitä näkee sieluni
silmä.

Herman. Nyt näkee se väärin!
Konrad. Tämän ratkaskoon aika. — Mutta

mitä, herra? Kutsuittepa neitoa tässä teidän ainoaksi
lapseksenne, ja kuitenkin näen hengessä teidän ul=
jaan poikanne lähestyvän kotoansa.

10 Herman. Näet väärin taas. Poikani on kuollut.
Konrad. Hän elää, ja kohta seisoo hän edessänne.
Herman. Haa! jos totuuden nyt sanot, niin

kehen uskon täällä, Jumalaan vai pahalaiseen?
Konrad. Uskokaat selkeään totuuteen. Ja jos

16 hän tulee, niin lupakaat minulle yksi asia.
Herman. Sen lupaan minä. (Eriks.) Mitä mah*

tanee hän tahtoa?
Konrad. Ettehän arvaa mitä anon, mutta hy=

vin voitte sen täyttää. Myös tyttärenne yhdistyy kans»
20 sani tähän pyytöön, sillä hän armottelee 1 vanhaa.

Selma. Ah, isäni, minä rukoilen hänen puoles*
tansa! (Eriks.) Mutta kyllä tiedän mitä hän meinaa.

Konrad. Pyhästi siis lupaatte, mun herrani?
Herman. Sen olen jo luvannut, ukko.

25 Konrad. Minä kiitän.
Herman. Jos hän tulis, Konrad ilonen, mitä enkö

antais minä!
Konrad. Ellei hän tule, pääni annan minä!
Herman. (Eriks.) Sinä peikko, mitä sinusta

30 arvelisin? (Taavetti tulee)
Taavetti. Herra Fokas on tulossa.
1 armotella = sääliä.
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Selma. Olkam valmiit! — Hän onko jo läsnä?
Taavetti. Eipä vallan. Tuolla niittukujalla

hän tallustaa.
Herman. Mutta kas sinä!
Taavetti. Minä, herra?
Herman. Juuri sinä junkkari!
Taavetti. Teidän nöyrä palveljanne, jos niin

tarvitaan.
Herman. Junkkari!
Taavetti. Nimeni on Taavetti. tt

Herman. Kyllä tunnen sinun. Vai koirittelet
sinä omaa herraas vastaan! Eikö ole Fokas sinun her*
ras ja sinä lurjus hänen trenkinsä?

Taavetti. Hän on minun herrani ja minä hänen
trenkinsä, hänen koiransa, nimittäin uskollinen, hyvä u
koiransa, ja se, joka herraani soimaa, kavahtakoon
hammastani, sillä niinkuin täällä jääkäri, niin on hä*
nen koiransa. Ja totta sanoen, niin koirittelenpa hie*
man nytkin ja yhdessä juonessa näiden armaitten
fröökinäin kanssa. Mutta hartaudella sanottu .... ao

Herman. Mitä mökiset!
Taavetti. Minä olen niinkuin herrani trenki

ja emäntä yhtaikaa. Mutta me vasta emännöitsemme,
ymmärtäen konstin, kukkaroa säästää. Hän itse
on huoneenhallituksemme paras madammi; tuol* u
lahan käy hän torilla; kinailee, kinailee ja ostelee
moonaa vallan polkuhintaan. Sillä emmehän menetä
rahojamme kalleisin trahtööriherkkuin J me, vaan
itse me totossamme 2 paistelemme ja kärhäilemme 3

ja sitten nakertelemme kukin nurkassamme kuin 30

1 trahtööri = ravintola. —
2 totto = avoin takka.

3 kärhätä = kohennella, penkoa.
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kaksi rottaa, lukitun oven takana, hyvinymmärrettyj!].
peijakas! Yhtenä päivänähän könötti hän tulla to*
riita, kantaen pulleassa poijussansa 1 oikein ikivan*
haa kukkoa, senkaltasta 2 äijää. (Selma antaa kuulla
äkkisen ja tirskahtavan ehkä 3 tukehtuneen naurun)

Konrad. (Eriks.) Minä pidän sinusta, poika.
Taavetti. Oikein totta! Sen kukon osti hän

muutamalla pennillä. Sillä kuka uskalsi hampainensa
enään tuon vanhan pyövelin kimppuun? Me sen
teimme.

Herman. Kitas kiinni!
Selma. (Eriks.) Puhu vapaasti vaan.
Taavetti. Ja kas kun me oikein rupesimme sitä

kuranssamaan, niin olipas siinä ryskettä ja paukkinaa,
— Jessus!

Herman. Sinä valehtelet, hunsvotti!
Taavetti. Vainiin[!J; eikö osaa hän säästää? Hän

kun osaa. Rikas on hän ja rikkaammaksi tulee hän
aina. Tuima vävypoika yhdelle isälle siinä miehessä.
Minä rohkenen kysymään: onko perustaa siinä mai*
neessa 4, että on hän juuri teidän tuleva, sievä vä*
vynne? (Vieden kätensä kohden lakkiansa) Saanko lu=
van kratuleerata? (Herman karkaa nostetulla sauvalla
kohden Taavettia, joka, astellen takaperin, välttyy hänen
edestään; ja niin kulkevat he, kiertyen kerran ympär teate*
rin, toisten salaisesti naureskellen)

Herman. Sinä hävytön rakki, tahdotko sauvastani?
Taavetti. En tahdo, herra, en!
Herman. Tahdotko sauvastani?
1 poiju = (puvun) povi. —

2 senkaltanen (toinen tavu
pääpainollinen) = hyvin suuri, aikamoinen. —

3 ehkä
= vaikka. —

4 maine = huhu.
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Taavetti. En ensinkän, mun herrani! Maistu*
koon makeammallekin tämä kylänkaakku, mutta sitä
sorttia jokapäiväistä leipää saan kuitenkin kotonani
nauttia vallan runsin x sekä trenkinä että emäntänä.

Herman. (Polkien kerran jalkaansa) Mene tie*
hes, konna, ja paikalla!

Taavetti. Mitä sanotte?
Herman. Mene!
Taavetti. Pois tästä ja tällä hetkellä? Alä älä

Herran tähden, veikkonen, niin hangitsekkan 2!
Herman. Häh?
Taavetti. Alä Herran tähden!
Selma. Me täydymme kärsiä häntä.
Taavetti. Niin, alkäät Herran tähden tehkäät mi*

nulle temppua nyt, sen sanon vaan. Minä pois! Haa!
nouseehan, tiedän minä, tässä meille senpäivänen
komjanttikärhämä, jonka juuri minä olen asettanut
jaloille ja voin sen myös — tämä huomakaat — voin

sen myös ennen aikoja kumota, jos niin tahdon. Sen*
tähden koreasti, veikkoset, koreasti vaan! Hetki on
tullut, jota olen vartonut kuin kettu vanhan tamman
huulta; ja nyt se putoo.

Herman. Höh! Vai putoo se.
Taavetti. Putoo, jos olemme äänettä kuin hiiret.
Herman. Tytöt, onko mies viisas?
Taavetti. Noin »treqvart i bok 3» toivon minä,

mutta pelkään pojan aivon puristuvan, ellei saa hän
nähdä tässä sydämmensä lystiä 4. Ja toiseksi saan

1 runsin = runsaasti. —
a hankita = valmistella

(esim. menoa, lähtöä). —
3 »kolme neljännestä kirjassa»;

ehkä joku paikallinen rannikkoruotsalainen sananparsi;
merkitys outo. 4 lysti = halu, mieliteko.
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minä raportteerata, ettei Hobergin=ukko olekkan
meistä enään juuri kaukana.

Selma. Minä näen hänen! Rientäkäm aset*
tamaan itsiämme. Tässähän viivyt, Matti, hänen
tullessansa.

Konrad. Tässä istun lähteen partahalla. (Istuu)
Selma. Poika, sinä tulet kanssamme tänne

(Osottaen vasemmalle)

Taavetti. Ei, vaan tänne lyyhistyn närheen alle
kuin jäniksen=poikanen. (Asettuu alas verhoon oikealle,
toki näkyväksi katselijoilta)

Selma. Mutta liikahtamatta, hivahtamatta, se
muista.

Taavetti. En hengitäkkän.
Selma. Me tänne! Tule, Thekla, seiso tässä

sievästi, kunnes annan sinulle viittauksen. (Saattaa

hänen vasemmalle kuusten verhoon)
Thekla. Vapisenpa jo vallan, ja saatanpa koh»

tani hukkiolle, tiedän minä. Voi!
Selma. Äänettä! — Tulkaat, isäni, rientä»

käät!
Herman. Olenhan sun narris.
Selma. Te olette mun isäni. — Tässä on sijanne.

(Asettuvat vasemmalle, jääden katselijoin näkyviin)
Herman. Seistä ja tirkistellä tässä!
Taavetti. Istukaat alas kuin minäkin, ja voim»

mepä kuin herrat. Mutta ah olis meillä vielä kullakin
pieni olvipullikka x tuohon tällön suuteltavana! Se*
hän riemuamme voitelis.

Herman. Mitä nariset sinä iiliskotti 2 siellä pen»

1 pullikka = leili. — 2 iiliskotti = siili.
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sastossa? Sauva=öljyä J olven verosta sinulle antaisin,
ja oikein sydämmestäni.

Taavetti. Käyvätpä meidän aatoksemme yhtä.
Merkillistä! Samanhan sydämmellisen antelijaisuu*
den tunnen minäkin teitä kohtaan tällä hetkellä, juuri
saman.

Herman. Ha, ha, ha, sinä juupeli!
Selma. Hän tulee!
Herman. Tulkoon hän jo Herran nimessä. (Fokas

tulee oikealta periltä, seisahtaa äkisti nähtyään Konradin,
joka kohottaa itseänsä kankeasti ylös)

Fokas. Onko se Matti?
Konrad. Matti on nimeni, ja tässä olen teidän

käskystänne, herra.
Fokas. Taidanko uskoa sinun? Sillä minä en

luotakkan mailman maineisin.
Konrad. Oikein. Mutta odottakaat siis kärsi*

vällisesti huomispäivän todistusta siihen, mitä kuu*
lee teidän korvanne mun omasta suustani.

Fokas. Hyvä! Onko nyt rinnassas sama voima
ja taju kuin ennen patriarkan hurskaalla pojalla tuolla
Faraonein maalla? Mitä sanot?

Konrad. Siinä kohdassa luulen joteskin mahta*
vani, jos nimittäin uni on sitä ytimellistä sorttia.
Sillä nähdäänpä täällä myös unta liedompaa kevään
lunta.

Fokas. Ankarahan uni on tämä, jonka nyt ilma*
sen sinulle selitettäväks.

Konrad. Minä jo sen tiedän.
Taavetti. (Eriks.) Kiitä minua siitä.
Fokas. Tiedät uneni?

1 sauvaöljy = selkäsauna.
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Konrad. Kas, kas, kuinka hän edessäni liehuu
tuossa, tummana hattarana heiluu. Hohoo! jo kih*
lattunne kaunoisna morsianna huoneenne emännäksi
viette. Mutta soitto ei riemuna soi, vaan katumus*
virtenä syysillan hetkellä huokaa; synkeenä näät ko=
don hallasen lehdon ja pilvessä taivaan kannen. Mutta
pilvien peitto jo aukenee ja tuomiotorvi kaikuu.

Taavetti. (Eriks.) Mies tuijottaa kuin terva*
tentti 1 aholla.

Fokas. Kuinka tiedät tämän?
Konrad. Minä olen tietäjä.
Fokas. Se olet sinä, minä tunnustan sen nyt ja

uskon mitä sanot, uskon järkähtämättä. Sano siis
mitä merkitsee tämä uneni.

Konrad. Sen näen kohta pilvistä.
Fokas. Pilvistä?
Konrad. Sillä minä olenkin oikeammiten pilvi*

profeeta.
Selma. (Eriks.) Huomaa: nyt poikkeet ulos koh»

dastas.
Fokas. Pilviprofeeta! Mitä sillä ymmärretään?
Konrad. Hän ennustaa pilvistä ja sumuista.
Taavetti. (Eriks.) Hän viskaa sulle sumua vas*

ten naamaa, poika.
Konrad. Pilvein kaavoissa ja liikunnoissa ilmes*

tyy hänen silmänsä eteen miehen elämän vaiheet.
Fokas. Kaikissa pilvissä?
Konrad. Ei; kullakin on hänen pilvistönsä.
Fokas. Peijakkaitahan kuulen! Mutta kuinka

saadaan tuosta pohti 2 kussa kunkin pilvet junnaile*
1 tervatentti = iso heinäsirkka, hepokatti. —

2 saada
pohti = saada selvä.
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vat x tuolla taivaalla? Missä on esimerkiksi minun
liutani?

Taavetti. (Eriks.) Maantienojassa sammakkoin
pesinä.

Konrad. Onpa siinä ensin pieni askare. Niin,
jos nyt mielitte hieman nostaa ylös sitä pimeätä vaip*
paa, joka verhoo teidän tulevaisuutenne, niin katso*
kaat mikä on ensiksi tehtävänne. Tuossa silmät um=
messa pyörähtäkäät mun edessäni, noinkymmenkunta
kertaa keikahtaen ympär ja viheltäen vinkasti; mutta
seisahtaissanne taas ja ennen silmäinne avaamista,
osoittakaat kädellänne kohden taivasta. Sielläpä teille
kohtalonne arpakirja, jos nimittäin pilviä siilon löy»
tyy tällä korkuuden kaistaleella. Käykämme siis kä=
siin.

Taavetti. (Eriks.) Tanssita häntä hyvästi.
Fokas. Panisitko sinä minun karhua tanssimaan?

Mene hiiteen ennuksines!
Konrad. Tämä kuuluu asiaan.
Fokas. Ja viheltäisin vielä?
Konrad. Asian vaatimusta mukaan
Fokas. Mene hiiteen, elles muuton käsitä mun

pilviäni. Minäkö nostelisin tässä sinun edessäs koi*
piani kontiona, minä, oikeammiten aatelismies?

Taavetti. (Eriks.) Sepä vahinko ettes sitä tee,
vahinko ja harmi. Tee nyt se!

Herman. (Eriks.) Oikein, poikani!
Konrad. Mutta olenpa usein itsekkin löytänyt

toisen miehen pilvet.
Fokas. No kurkistele sitten ylös pitkin taivasta.

(Konrad tähtäilee ylös läpi nyrkkinsä)
1 junnata = hitaasti ja raskaasti kulkea.
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Konrad. Hm ....hm ....tuolla tynnörinala ras*

taanrinnettä ....hm ....tuollaKefaluksen häntä . . ..

ja tuollahan sen suuren Mogulin linna ....hm . . .
tuolla Naantaalin jauhomylly ja Lunkkentuksen 1 kar*

6 vasaapas, hm .... Ja tuolla, tuollahan on teidän pii*
vistönne kuin valkea hanhilauma.

Fokas. Onkos?
Konrad. Ottakaat ja katsokaat tuosta nyrkkini

läpitse. (Fokas katsoo läpi hänen nyrkkinsä) Noh?
10 Fokas. Näen vaan paljaan kirkkaan taivaan.

Konrad. No soikotetaan 2, soikotetaan, noin noin,
itään länteen pohjaan

....

Fokas. (Kääntyen äkkiin kohden Konradia, katsah*
taen kiivaasti) Alä helvetissä tee minusta pilk*

is kaa, äijä, älä helvetissä! Minä en pelkää sinua vaihka
olisit itse Laiska*Jaakko, se suuri noita ja silmän*
kääntäjä, minä en pelkää, vaan kysyn kivaltisti 3:
mikä on sinun meiningis oikein? Äijä! (Konrad karaut*
taa kurkkuansa hirveän kovalla räminällä. — Fokas itsekseen)

20 Hän römisee ja mörisee kuin vaskihärkä. Haa! — Mutta
luulenpa kuitenkin hänen hankkeensa vakaiksi, vii*
pittömiksi, vaihka ovatkin keinonsa joteskin tomppe*
lin, ja mun täytyy hieman sovitella, sillä tahdonpa
ulos hänen kallostansa tiedot, varmaat tiedot tule*

25 vista. (Ääneensä) Sinä näet, Matti, löytyvän täällä
mun povessani paljon muikeutta 4, tulivuoren kuu»
maa pohdetta; se ruiskuu pian vallatonna ylös, toki,
pianpa se masentuukin taas. — Mutta katso uudes»
taan ylös pilvihin ja anna minun kuulla vaan ei nähdä.
Katso ylös!

1 Lunkkentus, selit. siv. 15. —
2 soikottaa = tehdä

hosuvia liikkeitä käsillään. — 3 kivaltisti = tiukasti. —

4 muikeus = karvaus, kirpeys.
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Konrad. (Tirkistellen ylös läpi nyrkkinsä) Minä
katson, ja ilmestyy ennustajalle tärkeä tanner.

Fokas. Mitä näet?
Konrad. Kaksihan teille tietä vaellettavaksi tar»

jotaan.
Fokas. Kaksi tietä. Kerro minulle tarkasti kun*

kin tien sekä edut että vastukset.
Konrad. Mutta vaiti! Täältä otan minä itselleni

ainoastaan alushirret, alkurankaleen 1, jonka sitten aa»
verikas sieluni täyttää, seistessäni hetken sokeana. 1».
Mutta vaiti nyt!

Taavetti. (Eriks.) Keitä hänelle siellä pilvissä
oikein verraton soppa.

Selma. (Eriks.) Että varron levotonna. Enkö
olisi ennustanut oikein?

Thekla. (Eriks.) Onneton! onpa heti mun as=
tuttava esiin. (Konrad on kääntynyt pilvistä ja seisoo sil>
mät ummessa)

Fokas. (Eriks.) Nythän peijakas seisoo sokkona
tuossa putoneena pilvistä alas, topaten 2 rankalet* 20

tansa lihalla ja karvoilla. — Hei, poika! (Konrad avaa

silmänsä ja pöllistelee kovin) Mitä kuuluu?
Konrad. Pois! mun korvani on tynsä 3 mutta sil*

mani kuin auringon terä.
Fokas. Mitä näet sitten? 2«

Konrad. Eteheni kuvattuna teidän tulevan koh
talonne.

Fokas. Kerro.
Konrad. Kaksi tietä kahden immen kautta teille

tar joo onni.
1 rankale = runko, luuranko. —

2 topata = täyttää.
—

s tynsä = tylsä.
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Fokas. Hahaa! Ja nämät immet?
Konrad. Yksi on teidän kihlattunne, ja se toi*

nen seisoo häntä läsnä. Myös hänellä on ystävänsä,

mutta vierailla mailla nyt.
Fokas. Mies elää siis?
Herman. (Eriks.) Ahaa, se eikö sinua miel*

lyttäis?
Konrad. Hän elää ja lähestyy jo kotoansa, muis*

tain aina morsiantaan, mutta eihän morsian häntä
muistelekkan juuri joka hetki.

Fokas. Tyttö tulee siis kerran järkeensä.
Thekla. (Eriks.) Hoo!
Fokas. Mutta minkä tien otan samotakseni?
Konrad. Määräkäät se itse, kuvattuani eteheenne

kunkin muodon ja luonnon.
Fokas. Minä kuultelen.
Konrad. Tie, jonka miehelle tarjoo tuo ensin»

mainittu impi, ei vie häntä korkeisin arvoin, ei ääret*
tömän rikkauden satamaan, vaan varallisuuden vai»
nioille. Hän rauhassa, hiljaisessa onnessa on viettävä
päivänsä täällä, viimein pelootta astuva Herran tuo»
miolle, ja hänen nimensä löyttään elämän kirjassa.
Senhän kohtalon annoi teille ensimmäinen tie. Mutta
tie se toinen, jonka avaa etehenne orpo neito, johtaa
ylös prameuden korkuuteen, antaa teille pohjattomat
rikkaudet, mahtavia ystäviä ja pian myös kohottaa
teidät ylös aatelissäätyyn.

Fokas. Hyvä! Mutta mielin teille ilmaista, että
jo äitini kohdusta virtaa suonissani kallista nestettä,
Tähtitanssein verta. Tiedä, ukko, Tähtitanssi on
äitini sukunimi-, ja tämä heimo johtaa alkunsa aina
jumalten tarinamailmasta; tiedä tämä.
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Konrad. Minä tiedän sen ja katselen teitä sy=
vimmalla kunnioituksella.

Fokas. jumalten tarinamailmasta, niinkuin oi*
kean aarelsmiehen 1 tulee, eikä siis paljon että olenkin
maamme aarelsruumiissa lailliseksi julistettu jäsen. t
— Mutta mitä lupaa minulle enemmin tämä tie?

Konrad. Nämäthän olit teidän onnen=arpanne
tällä tiellä; mutta saattaa se myöskin teille monta
haittaa ja vastusta.

Fokas. Ilmase minulle kaikki. 10

Konrad. Katsokaat, teidän puolisonne alat siellä
voimallisena kotkana väikkyy ja vallitsee teidän ylit*
senne!

Fokas. Mitä sanot?
Thekla. (Eriks.) Voi sinuas! Minä kotkaksi, u

kurja kananen?
Fokas. Hän vallita minua? Mahdotonta, elleivät

kiukkuiset loihtuvoimat häneen vuodata perin toista
henkeä. Mutta heittäkäm tämä. Mitä enemmin?

Konrad. Makauskammarissa toraa ja motko» 20

tusta, ehtimiseen motkotusta ja usein kyökistäkin
tuima pöllähdys.

Fokas. Mutta ulkona mailmalia?
Konrad. Aina kunnioitusta korkeaa.
Fokas. Hyvä! Mutta kuinka päättyy viimein 25

tämä tie ja miltä näyttää siilon siellä toisella rannalla?
Konrad. Kuolinvuoteenne on kovin haikea ja

kolkko, mutta kuolemanne kauvas kuuluisa ja peijai*
senne komeat.

Fokas. Mutta kuinka astun sisään siihen toiseen 30

maahan?
1 aarelsmies = aatelismies.
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Konrad. Minä katselen ja tirkistelen, mutta en
löydä teidän nimeänne elämän kirjassa. (Hetki äänet*
tömyyttä)

Fokas. Et löydä?
g Konrad. En, herrani. Ja tähän siis ehtyy kaikki

tietoni teistä.
Fokas. Tässä on palkkas. (Antaa hänelle rahaa)

Ja sinä saat mennä.
Konrad. Kiitän nöyrimmästi! (Lähtee käymään,

10 mutta pian kaapasee Fokas hänen jälessänsä ja tarttuu hä*
nen kaulukseensa)

Fokas. Mutta ukko! Alä helvetissä hivahda
kolmannelle miehelle mitä on tässä tapahtunut, älä hei*
vetissä!

15 Konrad. Päästäkääthän kaulukseni. (Fokaspäästää)
Kokenne mies tietää mitä hänen rauhaansa kuuluu.
(Poistuu vasemmalle)

Fokas. Minä luotan sinuun, minä luotan. Mutta
tyydy enpä juuri ennustuksees. Hm. (Syventyy aatok*

20 siinsa)

Herman. (Eriks.) Niin, kärsiihän tuota tuumis*
keila. Mutta ettäs askartelet noitain ja tietäjitten
kanssa, sinä? TuhanenJ!] pyöveliä!

Selma. (Eriks.) Siinä arvele nyt hetki; minä
25 kohta suoritan sun aatokses vyhdin.

Taavetti. (Eriks.) Niin, kumman tien nyt välit»
set, toveri? No sen toisen ja paremman, arvaan minä.
Alä yhtään huoli kuinka laulammekin täällä viimeistä
värssyämme harmaapäisinä kääkkinä. Siilon miehellä

30 ainoastaan koiran osa ja arvo, täällä kömppiessään
toisten ja nuorempain tiellä. Niin tänäpän sinä kuo*
let, huomen sinä kuopataan ja siitä riemuitaan sun
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entisessä kodossas. Ja mitä olemme kuulleet tuolta
toiselta ahteelta, niin pidämmehän ne vaan tarinoina
lapsille ja yksinkertaisille juutaksiile. Ja jos viimein
toisinkin olis, jota emme juuri niskamme nimessä
voi kieltää, niin, huomatessam muuttomme läsnä, va=
rustelemme huonettamme vähitellen, käytellen pappia
puheillamme vilpittömällä mielellä ja kielellä, ja niin
nukumme lopulta hiljaiseen uneen. Alä yhtään huoli,
vaan se toinen tie, se toinen tie!

T

Herman. (Eriks.) Mikä morakka muoto filoso*
fiialla!

Fokas. (Eriks.) Nyt olen päättänyt. Selman
heitän ja otan kainon Theklan, niin astuen käyske*
lemään kemun ja kunnian tielle, huolimatta noista
sumuista, jotka etähällä tuolia palloilevat maan ja tai*
vaan rajalla. Onhan tässä kontion ruumis, joka an*

taa sydämmelleni toivon, kestävän kauvankin pra*
meuteni päivän. Ja koska vihdoinviimein ihastuu, niin
pistäämarj!] muistooni muutamia pieniä heikkouden
syntejä, mutta minä kadun niitä ja pyydän niitä an*

teiksi. Ja aina kuinka parhaaksi näen ja sappeni myö*
den antaa, niin kutsun luokseni jonkun pappismie*
henkin kerran tai kaksi, ja mahtaahan sitten kaikki
olla hyvin. Ukon viimeistä lausetta en muistelekkan;
vaan päin toisin siilon, toivon minä. — Tämä siis
onnessain se heitos, joka unissani kauvan jo kangas*
teli, ja jonka päälle minä lujasti luotan. Ah! julkinen
mailma siis avetaan mun eteeni ja, tuota ihanuutta
kuvaten, kostuispa nyt silmäni jos olsin jokin hen*
tosydän. Mutta pidäs! Luuletko ihan ruusuilla siellä
käyskeleväs? Ei! vaan riita ja kilvoitus on elo kun*
nian tanterella. Ja nämät käsivarret, he aukasevat mie*
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hellensä tien, minä luulen. Siis kamppaukseen! —

Mitä huolin, että ensin hävitän nyt liitteen minun
ja Hermanin huoneen välillä ja toiseksi heti rynkään
päin sievän Theklan lemmenlinnaa; ja kas kun tou*
vaan oikeen muurinmurtajana kohden, että akanoina
lentävät ulos kaikki entiset tähteet sydämmensä toho»
lävistä 1, niin luulenpa että rupeaa hän tinkiilemään:
ja minä olen hänen kihlattunsa ja pian hänen miehensä.
Niin juuri. Hurrah!

Selma. (Eriks.) Näyttääpä nyt kuin olisi hän
tehnyt tärkeän päätöksen. (Theklalle hiljemmällä äänellä)
Thekla, oletpa lähtevä esiin.

Thekla. Ah! Kuinka luulet että onnistun?
Selma. Sinä lapsekas! Mene!
Thekla. Juuri nyt?
Selma. Ja tuolta metsän kautta kaartaen. Riennä!

(Thekla katoo)
Herman. (Eriks. Fokakselle) Mikä peijakas vai*

vaa sinua, karhu filosooffi tuossa? (Fokaksen huomio
kääntyy äkisti ulos vasemmalle) Ja mitä näet?

Fokas. (Eriks.) Jumal avita, hän lähestyy minua!
Ken ei huoma sallimuksen sormea tässä ja että olen
siis ase ja astia korkeampain voimain vallassa? Ja
minä kohtaan sinua, neitonen, urhealla, uljaalla ja
päällekarkaavalla mielellä, tehden mitä jumalten pakko
vaatii, (Thekla astuu esiin vasemmalta periltä)

Taavetti. (Eriks.) Tärppääs 2 tuohon palaan, niin
kaikki hyvin.

1 toholäpi = ilmareikä. —
2 tärpätä = napata, tarttua.
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[HENKILÖT:

Elina.
Alma, hänen tyttärensä.
Maura.
Kasper, Alman isoisä.
Conon.]



Avara sali vanhanaikasilla huonekaluilla; ovi perillä
ja kummallakin sivulla. Vasemman oven kynnyksellä seisoo
Elina, katsahdellen kohden avonaista ovea perillä, josta
Alma, käsi otsalla ja kovin auttelevana, astuu sisään.

Elina. (Erikseen) Tuossa astelee hän, toki toisialla
Hänen aatoksensa haaveksien käyvät.
(Ääneensä) Alma, missä loukos olet aikaellut
Tämän ehtopäivän seurastani kaukan?

Alma. Tuolla partahalla polveilevan virran
Olen illan kuluessa viipynyt.

Elina. Onpa tosin kaunis tämä ilta
Alma. Kirkkahaana kiirii aurinkoinen länteen.
Elina. Kirkkahaana mieles kuitenkan ei paista.

Miks noin synkeästi katsahtelee silmäs?
Alma. (Kohottaen rintaansa ja ottaen päällensä ui*

jaamman muodon) Katsantomme usein hetkes vaihet*
telee;

Mutta raittiina ja vapaana mä seison:
Sointuenpa veri suonissani virtaa
Kuni lehdistössä tämän illan tuuli.

Elina. Kuitenkin: oi, oletko sä onnellinen?
Alma. Äitini, mä olen onnellinen.
Elina. Toki tarkoin katsoo aina äitin silmä;

Erhety ei nytkän, vaihk' noin korskeasti
Yhä kohottelet poveasi kurjaa,
Niinpä koetellet siellä peittää tulta,
Tulta synkeätä, sydämmesi polttoo.
Turhaan. Minä kaikki huomaan. — Tyttäreni,
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Eiko ole ollut, eikö ole aina
Himonani, onnes luoda, katsahdella
Olennossas immen puhtahimpaa kuvaa?
Himo taivaallinen! Soma, armas toimi,

8 Tulithan sä elämäni aatteheeksi,
Tuoden uutta eläkettä sielulleni
Murheen päiväl, kuolon niittäessä tässä.
Mut nyt onni kova ehkä toisin tahtoo,
Pyhän pyrkimisein tyhjäks tehdä tahtoo.

10 Alma. Minä tiedän sydämmenne murheen syyn.
Elina. Sinun sydämmesi ikävöitsemys,

Salasuudes olentoas polttava.
Alma. Olkaat rauhas, äiti! Voinpa tämän liekin

Viimein sammuttaa, sen tiedän, puhallanpa
is Hänen aina meren syvyyteheen alas,

Vaihka saliinkin viel hänen aikaella
Tuolla muiston tummal, riutuvalla niemel.

Elina. Kuinka lapsekkaasti lausut! Miksi enään
Viivytellä? Mutta sinun sielus pohjaan

20 Turmijokses juurtunut on miehen kuva,
Joka lempeäsi palkitse ei koskaan.

Alma. Olkoon niin, ja mahdottomuus välillämme
Olkoon mahdottomuutta viel korkeampa,
Kuitenkan ei tämä pimittäköön

25 Näkömerkkiäni x tuolla, jota kohden
Aina viittasitte, tarkotusta pyhää,
Joka sydämmeni rautapaitaan pukee
Kamppailemaan täällä. Minä melkein huudan:
Tulkaat vastukset ja myrskyt tuikeammat

30 Menneitä, ja minä tahdon teille näyttää,

1 näkömerkki (vrt. ruots. ögonmärke) = silmämäärä
päämaali.
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Kasvattajani, minkaltahinen he'elmä,
Mikä tuote teidän kädestänne olen.
Enköhän ma toivois niin? Ja tämän toivon
Lähde ylpeys ei ole. Niinpä toivon,
Koska taasen puhtauden jalo aate
Jumalallinen mua korkeuteen nostaa.

Elina. Ole ilman huolta, tyttö; sillä tiedä:
Missä täällä voima, siinä aina myöskin
Löytyy lähellä sen koetuksen=kivi.
Onpa meille kylliks kovan onnen päivii
Voimiemme koetteeksi. Toki luotan
Sielus vahvuuteheen aina. Pois siis varjo,
Ikävyyden iltavarjo silmästäs.

Alma. Oi mun äitiin! sehän murheen mulle
saattaa,

Koska onnetonta veljeäni muistan.
Kaksi vuotta, kaksi pitkää on jo mennyt
Laivan lähtiessä kotimaamme rannalt,
Mutta vielä viipyvät niin hän kuin laiva
Ilman sanomata lintusenkan pienen.

Elina. Siinä taasen ilosinta aavistan,
Ennustanpa, että kohta on hän meidän.

Alma. Suokoon taivas teidän ennustavan totta! —

Mutta nythän muistan hurskaan sairaan tuolla
Matalassa majassansa, vaimon vanhan.
Kuinka ollee hänen laitans?

Elina. Kohta on hän
Tuonen vieras. Hänen luonnans kävin,
Ottain hänest kyynelhaikeet jäähyväiset.

Alma. Oi! miks viivyn minä näkemästä vielä
Elon aurinkoa hänen silmässänsä?
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Elina. Sentähden jo riennä häntä katsomaan
Ennen päivän laskuu.

fAlma.] Taivaallinen kuva! Tuossa hänen näen,
s Selvemmästi kuni millonkana ennen,

Tuossa, tuossa ihan kuvattuna ilmaan,
Lempeyttä täys; ja niin hän katoo taasen.
Kilian, sun kauneuttas ihmettelen!

Elina. (Eriks.) Mitä! Miksi seisot tirkistellen
io tuossa?

Miksi haparoitsee sormes huivin niemis?
tä otsaa painaa? 1

[Maura.] rSielun kevät, ja niin taivaan voiman kautta 3

15 Tiellä hurskasten me vaelsimme. —

Mutta kohta meistä yksi lopettaavi
Elinkautensa ja heittää tomun kahleet,
Samoin kohta minäkin ja samoin kerran
Sinä myös, sä vaimoist ylevin. Mut kauvas

20 Olkoon toki kuolonkellos kolkahdukseen.
Nähköön silmäs vielä monta armast aikaa,
Liekehtien lemmen ihanissa töissä;
Mutta koska viimein kutsutaan sua täältä
Palkintoas saamaan, siilon paistavimmas

25 Korkeudes loistakoon sun istuimesi!
Elina. Vaimo, mitä haastelet sä palkinnosta

Enään suuremmast kuin onpi mulle onni
Tämä, jota kuulen teidän majastanne?

1 Käsikirjoituksesta leikattu pois puoli lehteä. —
2 Kä-

sikirjoituksesta leikattu pois lehti. —■ 3 Rivit 328: 14—-28,
329: I—91 —9 on pyyhitty käsikirjoituksesta, mutta ne on
kuitenkin otettu tekstiin, koska ne liittyvät jäljessä seuraa»
viin sakeisiin.
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Maura. Korkeimmalla kerran hymyköön sun
sielus,

Kaupungissa kunnian! — Mut jää nyt hyväst!
Kuoleva mua odottaa, ja rientää täytyy.

Elina. Hyvästi! ja muista, koska taasen tulet,
Tule kertomahaan kuinka läksi täältä
Onnellisna matkamies.

Maura. Mä pian tulen.
(Poistuvat, Maura perä*oven kautta, Elina vasemmalle.'* —

Kasper ja Conon tulevat periltä)
Kasper. Haa! mä tuskin tahdon uskoo mitä

kerrot.
Leonard on tullut?

Conon. Hän on huoneessani,
Ilonen ja raitis, sama kuni ennen,
Mutta ilosempa toki hetkel tällä.

Kasper. Sen mä luulen, sen mä luulen, Leonard,
Päästyäsi monest kiljuvasta myrskyst
Yli monen ammottavan kuolon kidan.
Haa, sä poika! Mille tuntui mailman kierros? —

Conon, Conon, urhee sotaveljeni!
Sinun lähetti hän edellensä tänne
Meitä laittelemaan mahtaviksi käymään
Vastaan tuota ilon ankarata puuskaa;
Mutta sinä tiedät, ettei olla täällä
Juuri vesikelloja, sen tiedät sinä.
Miks et tuonut häntä kanssas? Mieltäin polttaa!

(Huutaa vasemmalle)

Mutta kuulkas tänne, naiset!
Conon. (Hilliten häntä) Malta hieman!

Olkoon asja vielä salattuna hetken
Naisiltasi.
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Kasper. Miksi?
Conon. Kuule mitä sanon.

Kohta on hän tässä, uljas nuorukainen
Mereltä, ja Kilian häll' kumppanina.
Mut he eivät tule ennen kuni palaan
Täältä taasen heitä vastaan sanomalla
Kuinka luonnistui tääl eräs toinen asja.
Jos se onnistui, niin ilosina tullaan,
Tullaan niinkuin voittoriemuitsijaa kolme;
Mutta jos tääl toimeni käy kumoon, siilon
Kaksi vaan me tullaan, Leonard ja minä;
Murheisena siirtyy meistä Kilian.

Kasper. Mitä sommaelet \ miesi? Rynkää esiin,
Esiin oikopäätä sotilasten taval!

Conon. Kuulkoot sittenkorvas mielusasti. Huomaa:
Kilian, mun vainaan ystäväni poika,
Oiva miesi, puhtahimmal mainiolla

Kasper. Kyhkynen! niin puhdas, äänetön ja kaino,
Ilman yhtään miehen karmeata roimaa
Naamalla ja leukaperil; niinpä on hän,
Mutta niin hän olkoon; imehdinpä häntä,
Hänen tyyneyttänsä ja vakuuttansa,
Kuulet sinä. Mutta mitä tahdot hänest?

Conon. Hän sun Almaas lempii. — Miksi häm*
mästyt?

Kasper. Alma jalona kuin aurinkoinen loistaa!
Sano: kenpä uskaltaisi yritellä
Temmasemaan huoneestani taivaan=loimoo?
Toki yksi uskaltakoon sankartyöhön,

1 sommailla = puhua kierrellen.
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Yksi ainokainen vaan maan pallerolla.
Terve, sinä oivallinen Kilian!

Conon. Sinä myönnyt siis?
Kasper. Ahaa, vainiinj!], sä poika!

Mutta mitä sanoo hän, tuo peijakas,
Joka ryöstäis meiltä hyvän enkelimme?

Conon. Kovinpa hän lempii; mutta saattaa asja
Omilt huuliltansa kaunokaisen korviin,
Semä 1 mahdotonta. Tänäpänä toki
Loimahtelee villi päättävyyden tuli
Miehen poves, ja nyt kitkeä hän tahtoo
Syämmens tuon epätiedon hämärästä.
Mutta mahdotonta hänen itse käydä
Tässä toimintoon. Sentähden tulen minä.

Kasper. Ja nyt tulkoon loppu epätiedollensa.
Astutaanpas! Joko sitten kourissamme
Kantaa tahi kätkee nuoren miehen toivo.
Astutaanpas likan luoksi.

Conon. Varro toki.
Viipykämme vielä kysymyksinemme
Neidolta, ja ensin tutkistele äiti,
Joka hänen parhain tuntee. Antakoon hän
Meille tiedoksi, — jos itse hän sen tietää —

Olisko jo ihanaisen lempilapsens
Sydän himostunut täällä toiseen mieheen.

Kasper. Himostunut toiseen mieheen? Kirkas
tuli!

Pitääkö siis hänen sydämmensä käymän
Väkivalloin meistä pois ja vierauman?
He mun kalleutein veisit? Kilianko
Häntä kiemailisi hänen sydämmensä

1 semä = se.
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Hempuna ja kateheena valtijaana?
Mene hiiteen maalinkeines 1, töhertäjä!

Conon. Mitä hulluttelet, sinä ukko?
Kasper. Vaiti sinä! — Mutta kas jos häntä

5 lemmit,
Tyttäreni, ja hän tehdä voi sun onnes,
Niin ei mailman aarteet käykööt siinä tielles.
Ota hän sun kullaksesi, jalo miesi,
Mutta maalaa tuohon seinään yksi kuva.

10 Kesä=illan kukkasniitulle sä maalaa
Eräs impi aatoksissaan, jonka muoto,
Juhlallinen, kunnioitustamme vaatii,
Mutta jonka silmän lempee riutumus
Lausuu, että viimein toki perintömme

is Onpi ilon ilta rauhan satamassa.
Maalaa tämä, mutta samaan tauluun kohta
Immen taivallinen kasvattaja maalaa,
Vaimo, kasvot kirkkaan kelmeyden loistees.
Tarkasti ja vakavasti katsahtaa hän,

20 Kuitenk' huomaa ihanilla huulillansa
Myhäilys tuo salanen ja laupeas
Ja tuo kasvohilla puhdas gloria.
Haa, mun veljein! katso tuossa mikä taulu
Verraton, ha haa! Mut ettes naura mulle?

25 Conon. Enpä juuri vaihka viehkeileekin mieles
Kuni hiljan rakastuneen nuorukaisen.

Kasper. Nuori olen uudestaan. Nuo kaksi
tähtee,

Tähtee kultahista täällä naisten joukos
ao Ovat kirkastaneet vanhuuteni päivät.

Onnellinen sinä, joka immen lemmen
1 maalinki = maali, maalaus.
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Saavutat ja elos valkeudeks viet!
Mutta ken on miesi? Lieko Kilian?
Jumal' avita! sen soisin ennen kaikist.
Toki tulkoonpa jo siitä vissi tieto;
Varro hieman, äitin luoksi tahdon käydä. —

Totta kaiketi myös hälle ilmi=annan
Heti yksin tein tuon sanomasi armaan,
Että meri meille takasin taas antoi
Leonardin ilosen?

Conon. Tee se, mutta kätke asja neitoselta
Vielä hetki tuonnemmaksi.

Kasper. Niinkuin tahdot.
Mutta iloitseepa sanomasta äiti;
Onhan sydämmensä lemmen=aarniosta
Virtanut myös poikaiselle täällä runsin 1,
Vaihkei piehtaroinnut nalliainen koskaan
Hänen helmalapsenansa. Pentuksipa
Isäns emoselle hellälle hän joutui
Koska Tuoni ensimmäisen miniäni
Aiti=poven paadutti, ja kaksi pientä
Kuikuttelit, kantajaansa kaivatessa.
Mutta ilmestyipä siilon äiti toinen
Heille armastelijaksi, äiti vieras 2,
Jonka moista päivän tähti ei viel nähnyt.
Niin, mun toverini. — Mutta riemu nousee
Huoneesemme tänä iltan! Varro hetki,
Käynpä hieman tirkistämään Kilianis
Esi=ajan kurkistimeen. (Menee vasemmalle)

Conon. (Yksin) Kilian,
Onni suosiva nyt tehköön parastansa;
Sillä tietystihän nostais jyrkkä kielto

1 runsin = runsaasti. —
2 vieras äiti -= äitipuoli.
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* Neitoselta, temmellystä poveheesi.
Enkä tuota ihmettelis. Kuitenkin,
Mitä luontoasi tunnen, luulen minä,
Ettes olekkan tuo viheljäinen narri,

5 Joka, halveksien elämämme lahjaa,
Kohta viskaseevi yli partaan kaikki
Yhden naisen tähden, eikä huomaa
Kuinka löyhä, kuinka yhä petollinen
Onpi onni, joka himoistamme syntyy,

10 Imettäjät monen tuhon. Mutta katso:
Viisaan tyyneydel aina täyttää velvons 1

Päivät täällä, siinä onni ainoa. (Kasper tulee, nauraen,
hieroen käsiänsä)

Kasper. Ha ha ha, sä Conon, peeveli on irki!
] 5 Conon. Sano.

Kasper. Peeveli on irki, sanon minä!
Conon. Mitä päätän tämänkaltasesta lauseest?
Kasper. Mitä tahdot. Mutta riennä, Elinani! —

Alä, veljein, toki ylvästele liion.
20 Mikä konsti, mikä kunnia on siinä,

Käydä esiin valmiiks tallotulla tiellä? (Elina tulee),
Mutta sano hälle vasten partaa, vaimo!

Elina. Conon, iloitsenpa kovin sanomasta,
Että saapunut on uljas Leonard;

25 Siitä kiitän sinua ja annan sulle
Vastalahjaksi nyt lupauksen sanan,
Sanan, joka vielä ihanemmin kaikuu
Kilianin korvas. Tiedä, Conon:
Tämän miehen kuva kaunis on jo ammon

ao Nuoren immen sydämmessä kapinoinnut,
Kuluttaen hohteheena synkeänä;

1 veivo = velvollisuus.
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Sillä eihän Kilianin ulkohaamu,
Eihän sana huuliltans, ei silmän isku
Ole tähänasti juuri osoittanut
Povessansa lemmen armotonta valtaa.

Conon. Niin on miehen mieli; kovin suljettuna
Muilta. Mutta että vallitsevat siellä
Hyvät henget, sehän sydämmeni ijäks
Onpi häneen kahlehtinut.

Kasper. Oiva miesi!
Conon. Hänen ulkohaamuns? Mutta katsoisitte

Tällä hetkellä nyt hänen sisustaansa,
Siellä huomaisitte myrskyn. Levotonna
Astelee nyt poika vartoessaan täältä
Tuomioonsa. Mutta onnen tuomion
Kohta kuulee hän, ja mailmans kirkastuu.

Kasper. Onnen myyri on hän. Taivas, mikä
tyttö!

Enkeli maan päällä, Herran enkeli,
Sanon mä, ja vannon: joka toisin sanoo,
Hänpä tulee tekemisiin minun kanssain.
Mutta mitä? Seraaffi on rakastellut
Poikanallia! Haijaj! Ja iso=isäs
Arvoisa ei ole saanut tuosta
Vallattomuudestasi tiedon=tipparaa!

Elina. Tuota ällös ihmettelko[!]. Vaivoin vallan
Saipa tästä äitinsäkin tiedon. Vihdoin
Koska moni karkulainen huokaus,
Monen yöseen valvominen tuskaa täys,
Enin toki katsantonsa synkee liekki
Mulle kantelivat kuinka hänen mielens
Ympärviehkeili, ja siilon häntä päädyin
Kysymyksilläni ahdistelemahaan,
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Rukouksillani, mutta kauvan turhaan.
Kerran toki povelleni kallistui hän,
Tyttö, uiskennellen kyyneleitten virras,
Ja nyt korvahaani salasuuden kuiskas.

5 Kasper. Sinä lemmenkukka iltakasteen alla,
Missä viivyt kuulemasta onnes arpaa?

Elina. Majasessa tuolla ahon liepehellä
Luona vaimon, käypä Tuonelaan, hän viipyy;
Hetken päästä, tiedän, takasin hän joutuu.

10 Kasper. Annas hänen tulla, annas hänen kuulla
Uutisemme valtaset, ja emmeköhän
Näe tässä kilttii kiikahdusta ' hieman?
Voisitkohan, likka, ensileimahtaissa
Seistä, vaipumatta tämän onnes alle?

is Elina. Hänkö olisi niin heikko? Mitä voisin
Kerskata mä enään? Toki uskon toista,
Ehkä pahemminkin sanomamme kaikuis,
Vaihka hänen korvahaansa viskaisimme
Sanat, että ainoo veljens Leonard

20 Käy luurankana nyt meren kolkos helmas
Hirmukasten joukos, että Kilian
Onpi kihlaunut komeahaan neitoon
Kartanossa komeassa tuolla.

Kasper. Kamalia sanomia!
25 Elina. Mutta vielä:

Että iso=isäns, likan silmäterä,
Lupauksen täyttääksensä, pyhän valan,
Lähtee keral kumppaninsa Conon'in
Taistelemaan Kreikalaisten sankarina

30 Vastoin Turkkilaista rumaa, joka taasen —

1 kiikahdus = keikaus; vrt. »meni että kiikahti» (nu-
rin, Nurmij.).
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Kuni kertoisimme — vihasena karkaa,
Vertajanoovana kohden Hellaksen maata.

Kasper. Perin armottomat, hirveen kovat sanat!
Elina. Ne hän toki ensin huuliltamme kuul*

koon.
Kasper. Rohkeutes tunnen. Mutta kuitenkin,

Tuotako me uskaltaisim?
Elina. Niinpä teemme.

Ensin nämät murheelliset kertoelmat,
Jotka häitä syämmen rakkahimmat riistää,
Kuulkoon hän, mut samas hetkes kaikki riemu
Takasin taas virtakoon, ja kalliimpana
Kuni ennen. Sulhasena lähestyköön
Kilian kuin toivon saari, ennen nähty
Ainoastaan äärettömäs kaukaisuudes.
Niinpä hänen ensin tässä piiritämme
Kuolon koljol 1 sumul, mutta pian taasen
Sumun synkeen poistamme, ja Alma
Seisoo onnellisimpana lemmittynä.
Siinä vimman pimeys ja taivaan valo,
Siinä korkeus ja syvyys yhteenkarkaa.

Kasper. Mahdotonta, Elinani, mahdotonta!
Conon. Vaimo, vaarallinen leikki, vaarallinen.
Elina. Siinä olkoon hälle koetuksen myrsky;

Senpä kaltahista hän nyt melkein tahtois,
Niin hän, tulisesti innostuen, lausui
Hetki sitten. Nyt hän ottakoon sen vastaan

Kasper. Mitä! Voiko Alman sydämmestä käydä
Toivotus niin mieletön ja julkea?

Elina. Ei; vaan sielun korkeassa ihastukses
Lensi tämä lause hänen huuliltansa.

1 koi jo = kolkko.
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Kasper. Mutta huomaj!]: ellei hän nyt voisi kantaa
Tuota koetuksen myrskyy?

Conon. Huomaa tämä.
Kasper. Vaan me hänen sydämmensä musertaisim?

5 Elina. Ilman huolta! Minä tunnen hänen sydäm*
mensa.

Nytkö vaipuisi hän alas, tullessansa
Kammiosta hurskaan, joka tällä hetkel
Täältä lähtee perimähään kruunuansa?

io Hänko vaipuis alas, vaihka pyörteliskin
Tuhon tuulispäät nyt hänen ympärillään?
Ei; vaan ilo vakaa, korkea ja tyyni
Hänessä nyt vallitsee, ja kantaa voi hän
Kovan onnen painon maahan kaatumatta,

is Kaatumatta alle verrattoman riemun.
Ylivoitettuna taasen tämä myrsky
Lahjoittavi hänen sielullensa mahdin,
Korottehen ankaran, ja ihastuen
Muistelee hän aina lemmen leikkilöitä.

20 Vielä elon syksysiltä vainioilta,
Koska uneksuen takasin hän katsoo
Samotulle tielle kohden entisyyttä,
Aina tämä ihanainen ilta
Hymyvänä helavalkeana loistaa

25 Hälle muiston riutuvasta kesä=yöstä.
Oi mi hetki toki! Kuvailkaatte
Etehenne juhlallista näytelmää:
Vilaukseksi vaan peittää hänen murhe,
Mutta halki mustan, uhkailevan pilven

so Liepeästi leimahtaen aukaseevi
Ilon taivas kultahelottavan helmans
Helinäl, ja impi seisoo morsianna.
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Kasper. Verratonta, verratonta vallan! Ah!
Iske tulta, kiiriköhöön maa ja taivas,
Jalonahan seisoo aina Alma, kaunis,

Kuni pyhäin kuva tulen välkkynässä!
Olkoon menneeksi ja tulkoon tuosta melske.
Conon, Conon!

Elina. Cononille ilmestyköön
Alma hänen ylevyytens ankarimmas
Pukimessa, Alma, Kilianin onni.

Conon. Teiltä parhain tunnettu on immen
luonto;

Rakentakaat leikki, mä en estää tahdo.
Kasper. Oiva leikki, koska lempi takoo juonii

Lemmen korotteeksi ilon iltana,
Leikki jumalten, »Divina comedia»!

Elina. Hänen näen minä. Tuolta lähestyy hän
Pitkin pellonpientaretta astellen.

Kasper. Olkam valmiit. Elinani, kuinka määräät
Meidän kohtamme 1 täs leikkinäytelmässä?

Elina. Minä tiedoks hälle annan haaksirikon,
Jossa meri kohtuuns Leonardin temrnas;
Te, mun appeni, te hälle ilmoitatte
Sotaretkenne pois etäisille maille,
Jonne, ennen nousuu kolmen auringon,
On jo teidän lähdettävä.

Kasper. Hyvä hyvä!
Sitten Conon tuossa. Huomaa, poika, läksys.

Elina. Conon luokseen meitä kutsuu viettä»
mähään

Lähtöjuhlaa, viettämähään samoin retkin
Kilianin kihlausta.

1 kohta = osa, rooli.
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Conon. Tiedän siis nyt
Kohtani, ja miten voin sen tahdon täyttää.

Kasper. Siinähän on meillä ensimmäinen näytös,
Tulee sitten toinen riemun remunalla;

s Ja nyt myöskin tämän juoni=asemasta
Suoppas ahtööreilles 1 pieni viittaus.

Elina. Samas järjestykses toimintomme juos*
koon:

Minä veljens hälle kuolemasta annan,
10 Tepä sodan hirveästä pauhinasta

Oman itsenne taas ilosena tuotte
Hälle päiviensä huviks, mutta Conon
Häitä armahaasti kysyy jos hän tahtois
Tulla kauniin Kilianin avioksi;

15 Sitten nouskoon tämä ilovalkeamme
Vallatonna korkeuteen pilvien.

Kasper. Perin oivallista! Kaikki liittyy lukkoon
Ilman yhtään räminätä koneissamme.
Mutta jymisee-hän porras! Olkam valmiit

20 Tuikeanaan ilveesen. Nyt koetellaan
Keinol koval, myrskyl vallan kiivahalla
Nuoren tyttäreni ryhtiä. No noo,
Onhan suonissasi ukko Kasperin verta. (Alma tulee)

Elina. Almani, sun katsantosi meille lausuu,
25 Ettäs kuvauksen korkeen nähnyt olet.

Alma. Minkä ihanuuden täällä nähdä saamme
Hänen kasvoillansa, joka autuaana kuolee,
Koska sielu, itseänsä peilaellen
Valkeuden lähteen paistees hymysuin,

30 Odottavi kelmeältä enkeliltä
Suutelmaa, mi kovan solmun helläst päästää!

1 ahtööri (ruots. aktör) = näyttelijä.
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Minkä pyhän rauhan, minkä viisauden
Korkean, kuin kirkastuisit elämämme
Himmeydet kaikki, sinä siilon näet
Hänen otsallansa! Näet kuni koitteen,
Koitteen heljän ijankaikkisuuden päiväst.
Niinpä vaimo kuolon kaunoisena
Lepäsi mun edessäni, tyyven tyyven!

Elina. Ja nyt on hän elämänsä päättänyt?
Alma. Vielä ei; vaan hänen hengittämään heitin

Koska hänest läksin, läksin käskystänsä;
Sillä äkisti hän katsoi puoleheeni,
Lausui kuni ennustaen: »hyvästi,
Hyvästi nyt, armas neito! Jätä huone
Kuolevan ja kohden kotoasi riennä,
Jossa hetki ankara sua odottaavi»,
Niin hän lausui ihanasti myhäellen.

Elina. Ja sä tulit. Mutta katsahtihan tarkoin
Vaimo pian sammuvalla silmällänsä.

Alma. Mitä on siis teillä tiedokseni antaa?
Tosiaankin tärkeätä, huomaan minä.
Toki murheen pimeyttä enemmin
Kuni iloa mä muodoistanne varron.

Elina. Muistele siis näkyäsi taivaallista
Ja nyt seiso lujana, mun tyttäreni,
Koska kuulet syvän murheen sanoman. —

Leonard jo heittänyt on päivän valon
Ainiaaksi; meren povessa hän lepää
Peittämänä sammalhienon kääreen,
Unohtaen kaikki.

Kasper. (Eriks.) Sydäntäni louhii;
Mutta en sua tahdo pettää, Elinain.

Alma. Kuollut olet siis, mun veljein, saanut hautas



Alma342

Meren syvyyteheen kauhistavaan, kylmään.
Korkeuden Herra, ole armollinen
Hänen sielullensa! Mitä tiesi hän,
Nuoruutensa hourees aina ilon lapsi?

5 Kauvan häntä murehdin ja itken, itken!
Leonard, oi Leonard, mun veljeni kurja!

Elina. Onnellinen on hän, ota lohdutusta.
Alma. Oikeutensa myös ottaa kuolon murhe!
Kasper. Lapsein, kuule vielä toinen murheen

10 sana,
Joka, tiedän minä, lisää taakkas painoo;
Mutta olkoonpa nyt ilmoitettu kaikki. —

Sinä tiedät meidät, Cononin ja minun,
Vannoneeksi kerran nuorna pyhän valan.

is Katso, nyt on tullut meille vissi tieto,
Että villi, partaposki Turkkilainen
Maata Hellaksen taas tahtoo valtahaansa
Temmata, ja niin on käsissämme hetki,
Jona lupauksemme on täytettävä,

20 Vala: käydä puolustamaan Kreikalaista.
Siis aloo 1! Me ylihuomenna jo mennään.

Alma. Armas iso=isäni, te, harmaapäinen
Kahden vihollisen valtakunnan ryskees
Murhatanterella! Mitä aattelette?

25 Kasper. Että pyhä lupaus on täytettävä.
Mahdotonta Kasperin on toisin tehdä,
Mahdotonta! Alä vaivaa itsees turhaan.

Alma. Mikä vimman vihuri! Oi Leonard!
Sinä kuollut olet, isäni mun heittää;

30 Haaksi vanhettunut, heikko, mi jo kauvan

1 aloo (ransk. allons) = lähtekäämme.
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Lepäs tyynees satamassa, odotellen
Loppuansa hiljaista, nyt rynkää ulos,
Rynkää hurjapäisnä mailman kaikkein tuulten
Valtahaan, ja vaipuu ensimmäises myrskys.
Oi! mä nauttisinko enään yöseen unta
Tahi päivän iloo, aina muistellessain
Teidän kiharia hopeehohtavia
Vainon verisellä pellol? Sydän kätkee!
Conon, teihin minä vetoon. Aatelkaatte!

Conon. Neitonen, mun aatoksein ja askeleeni
Kasperia seuraavat nyt samaa tietä;
Se on kunniamme vaade; ei siis tilaa
Tinkimiseen, vaan on edessämme retki.
Mutta juhla komja toki vietettäköön
Ennen lähtöämme Suomesta. Ja meillä.
Minun huoneessani tapahtukoon tämä.
Ystäväni, huomenna siis tulkaat kaikki
Vieraiksemme. Teitä Kilian myös käskee
Sillä eihän ole ainoastaan juhla
Vakaa lähtöjuhla, vaan myös riemun päivä,
Koska kaksi onnellista nuorta lempens
Kihlauksen sinetillä vahvistavat.
Niinpä Kilian teit iloitsemaan käskee
Kanssansa ja kauniin lemmittynsä kanssa

Elina. Conon, mitä kuulen?
Conon. Nuorten kihlausta.
Kasper. (Eriks.) Haa! miks lumivalkeaksi käy

sun poskes,
Likkasein?

Alma. Hän kihlaa itsens; kehen sitten?
Conon. Tämä olkoon salaisuus viel huomiseksi.
Alma. Mutta kehen kihlauu hän?
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Conon. Minä pyydän,
Olkoon tämä kätkös juhlahetkeen asti.

Alma. Olkoon niin. Mut tietkäät, teidän sano*
manne

5 Kaikuu korvissani kuolon tuomiona
Sielulleni.

Kasper. Tyttäreni, mitä sanot?
Alma. Totuudenpa sanon.
Conon. Suokaat mulle anteeks,

10 Jos mä saatoin syämmellenne jonkun iskun.
Alma. Uskotteko, että rakastan ma häntä?
Conon. Enpä toki.
Alma. Uskottepa väärin, väärin!
Conon. Enhän usko, että häntä rakastatte.

15 Alma. Erhetytte. Minä häntä rakastan.
Kasper. Alma, Alma, sinä saatat meidän kaikkein

Silmät vaipumahaan alas.
Alma. Kätkisinko tämän, ja niin teeskennellen,

Kehnomielisesti valehdellen tässä
20 Teidän edessänne, vierittäisin tuskan,

Katkerimman kaikist, Leonardin kuoloon,
Iso=isäin poistumiseen surman kitaan,
Tuskan, jonka lähde toisialla kuohuu?
Ei! vaan hetkes ulosliehtoa mun täytyy

25 Sydämmeni ahdistuksen. — Kilian!
Unohtaa sun tahdon, ja niin kaiken riemun
Täällä elämämme kannikalla kaidal! —■Miehet, uskottepa, että olen hullu
Teille avatessain sydämmeni näin.

30 Mutta näiden kierrostuulten kiljuessa!
Kasper. Minä seison ihan kierrostuulen keskel.
Alma. (Eriks.) Tahtoisinpa itseäni tyyventää.
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Kasper. Tyttäreni, nosta pääsi korkealle!
Alma. Miehet, uskotteko, että olen hullu?
Elina. Ei; he kyllä käsittävät toivottoman

Lemmen hurjat, huohottavat karkelot.
Alma. Käsittäkööt he ja tietäkööt he kaikki,

Kaikki myös he salakoot, ja nähkööt tässä
Kuinka heitän pois nyt turhan toivon,
Toivon päiviemme onni=autuudesta.
Mikä on se? Virvatuli elon suolla,
Houkutellen meitä petolliseen pyyntiin.
Tuonne tänne sinkoilee se, tuonne tänne
Sitä vainoten me turhaan ajelemme,
Kunnes hetteen musta loka meidät nielee
Rakenna siis ikikalliolle
Toivos linna, jota myrskyt eivät kaada,
Mutta perintönäs ikuisena seisoo
Vartoen sua morsianna. Rakenna!
Koska sulle etu kallis tämä suotiin,
Koska saimme toki osan ankarimman.
Katso: kennen onni ihmislapsen voittaa,
Kennen miekkoisen? Hän taistelkoon tääl hetken,
Ristiin rastiin leimahtelkoon jyrinällä
Hänen ympärillään kamppauksen tiellä;
Sillä — huomaa huomaa! — iltaväsyneenä
Vaipua hän saapi Isän armaan helmaan. —

Miksi vaikertelsin? Tiedä: vielä kantaa
Mulle elon päiväkin tääl kohdussansa
Voittoo monta vaihka kadot suuret tein.
Tuossahan mun emoseni armas vielä
Aina omanani, omanani aina
Etäisihin aikoin! Oi mi onni, onni! (Halailee häntä)

Elina. En sua koskaan heitä, kaunis tyttärein.
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Alma. En sua koskaan heitä, kallis kallis äiti!
Yhdessä me suremme ja iloitsemme,
Yhdessä me elämämme kiirastamme 1

Pyhäin kaltaseksi alla rauhan viirin.
5 Ja niin viimein, koska tyyni ilta onpi,

Kuolon enkel' kolkuttakoon ovellemme,
Meitä kutsuen, ja seuraammepa häntä
Hymyhuulin, kuni vaimo hurskas tuolla,
Valkeuteen ihmeelliseen käärittyinä.

10 Kasper. Oi mun Elinain, jo käännä lehti, käännä!
Elina. Minä teen sen, sillä sydämmeni tahtoo

Kauvas pois jo heittää teeskellyksen peiton
Tyttäreni, anna anteeks tämä ilve;
Yksi aate lemmen helleydest oil se,

is Yksi aate, joka ilon kirkasteeksi
Murheen teki, läpikäytäväksi laaksoks
Pyhän vuoren kiirehelle päivän loistoon.
Oilpa syy viel tärkeämpi kiihotteena
Leikkiin: koetella tämän myrskyn kautta

20 Miltä voimas näyttivät; ja niinpä toivos,
Joinkin rohkean, nyt saavuttanut olet.
Kuitenkin viel karkaa päälles myrsky toinen,
Toki lentäenpä uljaal vinkunalla
Toivon kulta=kyhkysparvena se rientää,

25 Mutta ehkä tuimempana ensimmäistä;
Sillä ääretön on kimmeltävä parvi.

Alma. Mitä, äiti? — Kuinka ymmärtäisin tämän?
Pian! Päästäkäät mua tästä häiriöstä!

Elina. Mitä äsken tuhona me kertoilimme,
30 Tämä kaikki myötäkäymiseksi muuttuu,

Koska totuus leikitsevän valheen siirtää.
1 kiirastaa = kirkastaa.
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Kuule siis ja usko mitä ilmoitamme:
Leonard viel elää; kohta hänen näet,
Tulleheena lainehitten karkeloista.

Kasper. Kaikkialla rauha mailman tantereilla;
Turkki makaa kuorsaten ja Hellas nousee.

Conon. Minä rakkauden lähettiläs olen,
Minä vanha; mutta kaino on tuo nuori.
Auta, Amor, huuliltani tämä sana:
Ihanaista Almaa lempii Kilian.

Alma. Hurjat miehet, hurjat vaimot! mitä
jucnta

Mitä mieletöntä narritusta teiltä,
Armottomat, kohtaan Almaa katalaa?

Elina. Totuus kaikki!
Kasper. Totuus kirkas!
Alma. Pyörtyvänä vuoren jyrkällä mä seison,

Ja mun joko nielee hirvittävä hauta,
Tahi ottavat mua helmaans enkelit!
Laupeutta, ystäväni, laupeutta!

Elina. Sinä todeks pelkäät uskoo mitä kuulit,
Eikä ihme, koskenahan onnes vuotaa.
Toki mietiskele, ja sä huomat kohta,
Että autuutes on vissi. Eihän taida
Ystävyyden pilaleikki murheel päättää
Mitä ilolla hän alkoi, mahdotonta;
Vaan päinvastoin varjost valkeuteen käy hän,
Eikä ystäväänsä haavotuksi heitä.
Alä aattele niin hirveätä meistä!
Sillä jos nyt valheeks muuttaisimme tämän
Mitä ihaninta sulle lupasimme,
Pyöveleitäs oltas me, ei ystäviäs.
Alma, usko mitä ilmoitamme!
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Alma. Jumal'! mitä uskoisin ja aattelisin?
Elina. Mitä sulle sanomme ja vakuutamme.
Alma. Mitä mulle sanotte ja vakuutatte?

Sankaat 1, sankaat sanomanne uudestaan!
5 Elina. Mereltä on Leonard, sun veljes, tullut.

Kasper. Rauhassahan rakentelee Kreikalainen
Näkemättä haamettakan Turkin parrast.

Alma. Mitä lausui Conon? Sanan, joka tuntui
Kaiken taivaan kohtuhuunsa suikenneeks!

10 Conon. Kilian nyt Alman kullaksensa tahtoo.
Alma. Mitä tahdon minä?
Conon. Lupauksen sai hän

Varhain kyllä, onnellinen Kilian.
Alma. Mikä päivä tämä? Oi! mun ympärillään

is Mikä hämärän ja valkeuden vaihe!
Nytpä: millon taasen silmä kauvas kantaa
Halki avaruuden äärettömän helman,
Jossa kultapallot hymiseväs pauhus
Ympärsinkoilevat, ylistäen luojaans;

20 Mutta katso: taasenpa nyt hämäräinen
Pyhä peittää mun, ja vaipua sen kohtuun
Tahtoisin mä uneksumaan ainiaaksi
Ijankaikkisuuden autuasta unta. —

Mutta pois jo kauvas tämä houre
25 Vallaton ja jalosti nyt iloitkamme,

Sillä ankarahan toki tämä hetki.
Ystävät, nyt iloitkamme, iloitkamme!

Kasper. Iloitkamme kaikki ilon iltana!
Alma. Armahin mun isäni, mun äitini! (Ottaa

30 heitä molempia kädestä)
Elina. Alma, sinua mä kiitän.
1 sankaat = sanokaat.
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Kasper. Seppel tänne!
Seppel koristeeksi hänen kulmillensa!
Alma, sydämmeni ihastus ja aarre,
Kalliona seisoit koetuksen myrskys.

Elina. Alma, kaikki palkinnut on tämä ilta
Nähdyt vaivani; jos niitä nähnyt olen
Tähtes sinun, joka sieväst ylenit.

Kasper. Niin hän kasvoi, hyöstyi, tässä hän nyt
seisoo

Edessämme valmihiina miehelään.
Conon, eikö ole tässä emännäksi
Uroollesi? Mitä! Sinä seisot tuossa

Kuni vanha, tietoviisas tarhapöllö
Aatoksissas, miesi.

Conon. Tiedä, tämä hetki
Ihanasti hengittää mun sieluhuuni. —

Korkeaksi katson Kilianin onnen.
Kasper. Siis jo saata huoneesemme sankaris,

Sekä ylkä että meren uljas peikko.
Conon. Käynpä täyttämiseen tämän illan riemun.
Kasper. Riennä, että lyömme kerran naulaa kan»

taan!
Conon. Minä menen. (Menee).
Kasper. Riennä!
Alma. Toki viipykäätte!
Kasper. rMiksi viipyisi hän enään poikinensa l,

Miksi, likkaseni? (Ottaa häntä kädestä)

Alma. (Laskien toisen kätensä Eiinan olalle) Oi
mun äitini,

Anna mulle jalo tyyneytes, anna!
1 Rivit 349: 26—30, 350: I—41 —4 pyyhitty käsikirjoi»

tuksesta.
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Kasper. Ole rauhas, tyttö, näiden kahden tynkön
Nojalla kuin kahden vuoren.

Alma. Ei! He tulkoot.
Minä jalona ja uneksuen seison. 1



Liite.

Toisintoja.





Canzio'.

Kolmas Näytös

(Avoin paikka puistossa lähellä Canzion linnaa.
Rachel tulee oikealta.)

Rachel. Minä en ole häntä kironnut; sitä en ole
tehnyt. Kuinka taitaisin kirota sydämmeni kalleutta?
Mutta minä kiroonpa sitä pimeyden voimaa, joka
on sovaisnut hänen sielunsa silmän, sitä myrkyllistä,
eksyttävää ruohoa, jota hän kaiketi on polkenut
jalkainsa alla käydessänsä mailman saloissa. Har»
hailevana miehenä hän astelee, ja siitä tämä pyör»
rytys, siitä ei tunne hän kotoansa enään. Mutta
minä tahdon poistaa sinun silmiltäsi suomukset ja
näyttää sinulle sen hirmuisen alhon, jotakohden
rynkäät: ja sinä seisahdat. Sen tahdon ja sen teen,
sen teen; ja Claudio, sinun hellä ystäväs, minua
auttaa tässä äitin työssä. Ah! kalliisti taidan van»
noa tämän liiton ainiaaksi katkasevan sun onnes;
sillä eihän koskaan vielä aavistukseni ennustava ääni
ole haastellut niin kovasti kuin nyt. No, onhan tosin
korea ja hehkuva sun lintusi ulkonainen puku, ja

1 Tämä toisinto on samaa laitosta kuin edellä teks»
tissä i:nen ja 2:nen näytös.
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eriskummallinen ihastus virtaa hänen katseestansa.
Se meitä viehättää mutta poistaa meitä tykööltänsä
inhoittavan kylmästi taas. Tätä et huomaa sinä,
kurja, sokea Cantsio, et huomaa basiliskin katsan*
toa, jonka takana kiehuu myrkky ja vimmattujen t
himojen raivo. Tätä kiroon, vaan en sinua, eksynyt
veljeni; sinua surkuttelen, surkuttelen vakavan Ma*
riamnen tuskaa hänen sydämmensä syvyydessä. —

Mitä olet tehnyt? Mutta voi, jos kaikki kääntyisi
parhaaksi vielä! Minä toivon niin, minä toivon u
niin! (Varro ja Claudio tulevat)

Varro. Missä hän on? Missä on se riivatun
nallikka, joka rakensi tämän raju=ilman rauhalliseen
huoneesemme? Mutta nyt pitää myös sataman, sata*
man sekä äitin sanoja että isän iskuja, sataman ra* u
keitä että kontii hän edessämme, kalistellen hampai*
tansa. Missä on meidän nuoriherra?

Rachel. Hänestä en tiedä nyt, mutta hetki sit»
ten kiirehti hän ulos puettuna miekkaan ja kappaan,
niinkuin tarkoittaen pidemmälle, mutta puistoon tä*
hän pysäyi hän toki, käyskellen sinnen tännen, ja
juuri äsken seisoi hän tuossa kunnaalla ja katseli
kauvan Arnoon päin.

Varro. Ahaa! onpa poika niinkuin vähän levo*
ton, niin niin, nyt tulkoon löylyä kaikkialta. 25

Rachel. Varokkaasti toki; sillä vaimo, kaiken
tämän murheellisen häiriön syy, astelee edestakasin
tuol-a Santasella käytävällä ei kaukana tästä. Siellä
väikkyy hän kylmänä ja myhäillen ylpeästi.

Varro. Peeveli häneen! Kuitenkin on hän kau* 30

nis tyttö, kaunis! Jaa=ah. sitä ei taida kieltää. Olisi
nyt Varro kiharakoristettu nuorukainen, niin nousis
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tästä toinen polska. Haa! kohtapa me kaksi, Canzio
ja Varro, paljastaisimme kirkkaat pamppumme ja:
angard! — Kaunis heilakka, mutta ei auta. Ritari
seisköön sanassansa, liionkin kihlattua neitoansa
kohtaan. Ah! tämä taitaa runtoa Mariamnen sy=
dämmen.

Rachel. Hän menee kluostariin, niin on hän
päättänyt. Siellä synkeässä loukossansa tahtoo hän
murehtia päivänsä pois. Mutta minä? Minä vai*
vun hautahaani.

Varro. Se on se pahin kaikista. Sinua en tahdo
kadottaa, vaan kiipeen ennen hirteen. Haa! Rutto
kimppuus, poika! Nuori ritari toimia näin? Mutta
niinpä on täällä rakkauden hanskoissa nuori mies.
Ja mitä ei tehdä korean tytön tähden, tytön ja vii»
nin? (Laulaa)

»Medchen, vein und sang;
Trallaraa!

Medchen, vein und sang.»

Nyt olen juuri parhaassa tuulessa kuranssamaan
häntä, ja minäpä hänelle opetan kavaljerin mores,
opetanpa hänen tanssimaan, tanssimaan ihan kohte*
liaasti takasin tämän tanssin, ja oikein Kniggen fa=
sonia mukaan.

Rachel. Mitä mietiskelet tästä, Claudio?
Claudio. Voin tuskin uskoa, että on hän tehnyt

niin.
Rachel. Tosi kuitenkin. — Niin, mitä sanot?
Claudio. Kaikki on sanottu näillä sanoilla: tu=

hoansa vastaan vaihettaa hän onnensa pois.
Rachel. Siis luulet sinäkin samoin?
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Claudio. Hän [on] myyty; ja tämä ei ole minulta
luulo, vaan varmaa usko.

Rachel. Niin uskon minä myös ja kauhistun.
Mutta ehkä tunnet sinä tämän naisen elämän tar*
kemmin. Kentiesi on hän jokin kamala, pimeyden 5
henkilö, peloittava, hirmuinen.

Claudio. Hän on sama, miksi hän itsensä sanoo:
Albericuksen leski Pannasta, joka pakeni kerran mie*
hensä kanssa Afrikaan pyövelin kirveen alta.

Rachel. Eikö kohtaa häntä vieläkin sama surma, u
hänen palatessansa Parmaan taas?

Claudio. Ei. Siitä vapahtaa hänen hiljan ju=
listettu, yleinen anteiksanti.

Rachel. Mitä aattelisin tästä vaimosta? Hänen
haamussansa, vaihka kaunis, on toki, jotain, josta u
sieluni ammahtaa pois, sieltä suihkii ulos niinkuin
jokin kuuma, helvetillinen kylmyys.

Claudio. (Eriks.) Oikein näkee terävä silmäsi,
ja tuntees, ihmeellisen hieno, ei erehdy millonkaan.

Varro. Salli, lapseni, että minunkin joteskin 20

mailman=tuttava silmäni on syventynyt tähän vai»
moon. Siinä, Racheli, näet sinä naisen, jolle luonto
on mitannut kauneuden runsimmalla mitalla ja jonka
ruumiin hän on varustanut sielulla niin rohkealla
ja tuimalla kuin tulinen rauta. Siinä, tyttöni, on sei* 25

kan selitys. Hän on voimakas ja kaunis.
Rachel. Mutta voima on pahuuden lähimmäi*

nen, eikä ikävöitse lemmen yrttitarhaan, vaan menestyy
vuorten jyrkillä, temmeltellen petojen kanssa. Voiman
viherjästä jalopeurasilmästä tuikkii ulos verijanon s»
ja murhahimon tuli, ja usein nähdään hänen katsan*
nossansa kiukun pistos. Niin tämänkin naisen kau*
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neuden hiilakkaasta loisteesta käy ulos tulta ja pah*
detta, joka kääntelee mieltäni ja saattaa sydämmeeni
kammon. — Mitä on hän tehnyt? Kentiesi murhan*
nut miehensä tai kyllästynyt häneen ja hänen jättä*
nyt, ja mielisi nyt naida kaksinkerroin.

Varro. Mitä hulluuksia! Höh!
Claudio. Kylmänä makaa maan povessa Al*

bericus; mutta kuitenkin tuo tämä liitto Canziolle tur»
mion.

Rachel. Ah! sen tiedän.
Claudio. (Eriks.) Hänen kohtalonsa tulee ker*

ran ilmi, ja siinä kätkee Canzion elämäntie. (Ää-

neensä) Oi! jos hän ehtii tämän hankkeensa perille,
niin viimein häpeä ja musta omatunto on hänen ai*
noa rikkautensa täällä, ja loppunsa viheliäinen itse*
murha.

Rachel. Totta ennustettu. Mutta kuinka käymme
käsiin nyt, häntä estääksemme tästä?

Claudio. Koettakaamme kaikki keinot, säästä»
mättä viimeisiä voimiamme.

Rachel. Kaikki, kaikki tahdon tehdä mitä ai»
tinsydän keksii ja voi, kaikki.

Varro. Lyökäämme yhteen nämät kolme vii*
sasta päätämme ja puskekaamme vastaan vimma*
tusti.

Claudio. Tehkäämme niin, ja koettakaamme
ensin korskeata naista kohtaan, mitä taidamme mat»
kaansaattaa järkevillä sanoilla.

Varro. Juuri niin! Minä saatan hänen tännen
oikein nuorenmiehen kohteliaalla tavalla. (Menee va*

semmalle)
Claudio. Sinulle murheellinen päivä ja murheel»
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linen Mariamnelle myös. Hän itkussako nyt ja huo*
kauksissa oljentelleenf!]?

Rachel. En kyyneltä ole nähnyt hänen silmäs*
sänsä, enkä kuullut povestansa yhtä ainoata huokausta.
Hän äsken seisoi tuon viherjäisen kummun rinteellä,
seisoi kauvan syvissä aatoksissa, tyyni ja äänetön.
Viimein toki astui hän taasen käymään kohden kam*
mioonsa ylös, ja poskiansa poltti tuskan hohde. Kurja
Mariamne!

Claudio. Sota syvyydessä, hyljätyn neidon sy=
dämmessä vallaton temmellys. (Varro ja Marcia tule*
vai vasemmalta)

Varro. Astu esiin ilman pelkoa, sinä kaunis
dami.

Marcia. Mitä tahtoo minusta tämä arvoisa
herrasväki?

Varro. Haastella kanssanne hellästi ja kohte*
liaasti muutaman hentomielisen sanan, sinä ylevä
nainen.

Marcia. Tehkäät hyvin ja sanokaat pian.
Claudio. Sen teemme, iskien viipymättä asiaan,

jonka kaiketi jo arvaatte. Vaimo, tämä huone on ollut
ennen ilon ja rauhan huone, mutta nyt on se muuttu*
nut murheen leiriksi, joka muutos on teidän, vaihka
epätaiteinenki, työnne; epätaiteinen kuitenkin alussa,
toivon minä. Tässä ystävälläni Cantsiolla oli kihlattu
morsian, jolle hän kerran oli vannonut ijankaikkisen
lemmen, mutta nyt on hän unohtanut valansa ja me*

nettänyt ainiaaksi neitosen elämänonnen. Tässä on
hänellä sisar, joka hellimpänä äitinä on häntä hoita*
nut ja kasvattanut, viettänyt hänen tähtensä monen
unettoman yön, mutta nyt on kiittämätön lapsi
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unohtanut hänen ja menettänyt ainiaaksi äitinsä
elämän onnen, pimittänyt hänen sielunsa valon.
Kaiken tämän hän teki siirtyissänsä heistä ja lähes*
tyissään teihin mielensä eksyttävässä houreessa. Mutta
tietkäät, koska hourauksen purpurakimmellys hänen
ympäriltänsä on haihtunut pois, siilon seisoo hän
hirmuisessa yössä, siilon heräyy omantunnon myrsky
ja ne kauhistuksen sisarta kolme hänen korviinsa
myrskyn kierroksista kiljuu. Siilonpa surua ja pi=
meyttä on levivä hänestä kaikille, joilla on ollut osaa
hänen onnessansa. Niin on tapahtuva varmaan, ellei
ajoissa tehdä toisin ja lievitetä takasin puoleksi si=
dottua solmua. Vaimo, te ymmärrätte mitä tarkoi*
tan. Tehkäät siunauksen ihana työ ja pelastakaat
tämä huone, ja tästä työstänne on teille itsellenne
moninkertainen onni. Oi! pelastakaat tämä pieni,
rauhallinen perhe, koska on se teidän voimassanne.

Marcia. Millä keinolla, mun herrani?
Claudio. Paetkaat tästä tietämättä tämän hur»

jan miehen ja eläkäät häneltä kätkettynä aika tuon»
nemmas. Me, miten voimme, tahdomme teitä suo»
jella ja suosia niiden päivien kuluessa ja aina eteen*
päin. Sen lupaamme.

Rachel. Pyhästi sen lupaamme.
Marcia. Huomakaat mitä tekisin, tehdessäni

teidän tahdon. Häneltä ryöväisin sydämmensä lem»
mityn ja syöksisin hänen alas pohjattomaan turmioon,
ja siinähän olis valmiina meidän kaikkein tuho. Siis
onnettomuutta, jota aiotte poistaa, huudatte luok*
senne kaksinkerroin.

Claudio. Sydän ensin tosin riehuis, mutta vii»
mein voittaisi järki.
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Marcia. Mies haastelee kuin tomppeli elämän
toiminnoissa, tietämättä lemmen hymyvän järkemme
päätteille täällä.

Claudio. Mutta järjen hylkäämistä, lemmenkin
tiellä, seuraa toki melkein aina katumuksen katkeruus. t

Marcia. Alku makea, loppu katkera, niinhän
onnettomasti lankesi täällä sydämmemme arpa. Se
tahtoo juopua ja uneksua, huolimatta ahdingosta,
joka seuraa. Niin tekee juomari, niin lemmen san*

kari ja niinpä vaimo, joka uudistetut kerrat äitiksi a
tulee, muistamatta vaikeata synnytysvaivaa.

Claudio. Mutta toimikaat kuitenkin toisin nyt
ja pakoittakaat sydäntänne, sitä rukoilemme har*
taasti. Paetkaat tästä! Me annamme teille rahaa ja
luotettavan suojelusmiehen tiellenne myötä. 15

Varro. Tässä, sinä korkeamielinen vaimo, on
mies, aina valmis antamaan hengensä ja verensä
naisen tähden. Sacramento! minä tahdon tulla suo*
jelevaksi ritariksenne tielle.

Marcia. Kiitoksia! mutta minulla on jo toi*
nen ritari.

Varro. Ah! suokaat anteiksi.
Marcia. Kernaasti; sillä tahtonne oli hyvä.
Varro. Aina hyvä, aina hyvä naisia kohtaan.

Niin, piikaseni, te leikkasitte poikki ihan juuresta 25

meidän keskustelemisen langan, veditte jyrkän piir*
ron meininkini eteen, mutta meininkini ei juuri oi*
lukkaan, viskasta lasta pesiveden kanssa ulos; ja
Cantsio on lapseni. (Eriks.) Pidä hyvänäsi kunnia
vasten kunniaa, sinä lunttu. 3»

Marcia. Sanoinpa sydämmeni aatoksen, en
enemmin, en vähemmin.
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Rachel. Kuulkaat mitä rukoilemme!
Marcia. Ah, mun fröökinäni, kuinka lenseä

on äänenne nyt! Mutta muutama tunti sitten oli
siinä joteskin sapen karvautta. — Mutta mitä rukoi*
lette?

Rachel. Teitä heittämään tämän huoneen, jonka
onnen ja rauhan te epätaiten menetätte. Paetkaat
tästä, armas nainen!

Marcia. Vähän toisin sanottu, kuuluu rukouk*
senne näin: Armas nainen, tehkäät niin hyvin ja mur»
hatkaat lempenne ja sydämmenne onneksi meille.
Mutta sanokaat: ken telkee edestänsä taivaan oven,
koska avettiin se hänelle kerran?

Rachel. Ehkä hän, jolla on syytä peljätä tämän
taivaan kadotukseksi käyvän.

Marcia. Täällä mennään myös »suoraa tietä
helvettiin», miksi ei siis kaartain taivaan kirkkauden
läpitse?

Varro. Hm. Tässä ei auta concilium, sen kuu*
lemme.

Marcia. Ei auta. Mikä julkea vaatimus, vaa*

tia minua viskasemaan nektarmaljan huuliltani pois
ja juomaan lammikon kylmää vettä! Mikä julkeus!

Claudio. Jos tämä nektar on meille kaikille
myrkyksi?

Marcia. Niin kuolkaamme ja va pukaamme
kaikki yhteiselle sisärvuotehelle rinnakkain alas. Ihana,
poetikas kuolema!

Claudio. Marcia, Alberikuksen onneton leski,
muistakaat, muistakaat ja malttakaat mielenne!

Marcia. (Eriks.) Haa! ilman sinua saattaisinpa
nämät kiusanhenget rohkeammin tykööltäni pois.
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(Ääneensä) Herra Claudio, te tunsitte Alberikuksen
ja tiedätte kovasta onnestamme yhtä ja toista; saanko
sanoa teille sanan? (Menee sivulle Claudion kanssa ja
haastelee hiljemmällä äänellä) Minä tunnen mihen li*
kistätte. Mutta muistakaat valaanne, jonka pyhästi 5
vannoitte.

Claudio. Sen muistan kyllä, mutta olkaat toki
myöntyväinen ja kuulkaat minua.

Marcia. Kuulkaat minua te, jaa, pankaat vi*
susti mieleenne tämä: Teidän ystävänne on jo tar* u
peiksi takertunut kohtaloni piiriin, että häpeäni, ker*
ran ilmoitettu, myös hänenkin kunniansa ja nimensä
tahraa. Ryövärnaisen varjo, nostettuna ylös, lankeisi
nyt hänen päällensä kaiken kirouksensa kanssa, pi=
mittaisi hänen ijankaikkiseksi häväistyksen naurulla. 15

Niin, nyt tehkäät kuinka mielitte. Jos tahdotte ys=
tavanne surman, niin ilmaiskaat kaikki, mutta jos
tahdotte armotella häntä ja hänen heimoansa, niin
pitäkäät salassa kaikki ja suokaat meidän rauhassa
solmea tämä liitto. Minua ei tunne täällä Flaminiana 20

kenkään muu kuin te. (Claudio käyskelee perille syvissä
aatoksissa) (Marcia kovemmalla äänellä) Niin, herra,
se on mun päätökseni, josta en järkähdy.

Varro. Arvoisa vieraamme kaukaiselta rannalta,
kuulkat toki pieni selitys: En tahdo tappaa kenen* 25

kään naisen lempeä; se kauvas pois mun ritaririnnas*
tain! Mutta varjella tahdon nuoren ritarin kunniaa,
joka himmentyis hänen pettäissänsä kalliin lupauksen,
jonka hän kerran immellensä antoi, jalolle Mariam»
nelle. 30

Marcia. Marcialle hän antoi kalliin lupauksen
myös, ja tahdotte siis häntä himmentämään kunni*
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aansa kaksinkerroin. Arvoisa ritari Arnon rannalta,
kuulkaat uudistettu lause: onnettomuutta, jota aiotte
poistaa, huudatte luoksenne kaksinkerroin.

Varro. (Eriks.) Peeveli sinun kielees! (Ää=

neensä ja kääntyen kohden Claudioo ja Rachelia) Ystä»
vät, konferensimmc loppukoon tähän.

Rachel. Hän kuulkoon vielä Rachelin päätös»
sanat. Vaimo, me teitä rukoilimme asiassa koskeva
elämään ja kuoloon, mutta saimme teiltä vastineeksi
ainoastaan hävyttömiä kompasanoja ja virnistystä.
Mutta nyt on kärsimykseni katkenut, sisustani kuo»
huu ylitse, ja mikä äsken oli rukousta, on kipenöit*
sevä uhkaus nyt. Kuule, ylpeä nainen: Et koskaan
syleile sinä miehenäsi Cantsioomme, sen lupaan lu=
jasti minä. Hän on lapseni, ja sentähdenpä tahtoo
sydämmeni haljeta, koska täytyy minun nähdä erään
muukalaisen, ympärkuleksivan vaimon astuvan esiin
noin julkeasti, omistaen häntä omaksensa, kaikek»
sensa. Mutta siinä on meitä kaksi. Koko olentoni,
ruumiini ja sieluni tahdon uhrata vastusteiksi tämän
liiton. Ellei auttais muu, niin liehuvalla tukalla ja
paljainjaloin mä lähden kirmasemaan ympär maata
ja kirkuvalla äänellä teillä ja kaduilla julistelen Cant*
sion vintiötyötä.

Marcia. Hullut teljetään koreasti muurein si=
sään. (Cantsio tulee vasemmalta ja pysäyy matkan pää*
hän toisten huomaamatta)

Rachel. Vaiti, sinä kirottu, naimasairas leski,
muuton ajan sinun portille! Minä olen tässä emäntä.

Marcia. Ei auta sittenkään. Miksi siis tämä
ärhennys ja ärjy?

Claudio. Miksi! Ettäs kysyt. Vaimo, elles
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kiireesti heitä tätä huonetta, vaan pysäyt tähän ki=
roustaakkoinesi, niin oletpa perkele.

Marcia. Mitä enemmin vielä?
Claudio. Myrkyllisin kärme helvetistä! (Cant-.

sio vetää miekkansa ja rynkää kohden Claudioo)
Cantsio. Kuole, sinä viheliäinen koira!
Rachel. (Kiljahtaen) Cantsio! (Ryhtyy häneen)
Varro. Hiljaa, pojat! (Ryhtyy Cantsioon)
Marcia. (Eriks.) Oi, olisi hän tällä hyökkäyk

sellä lävistänyt julman Claudion!
Cantsio. Hänen pitää kuoleman!
Rachel. Oi veljeni, veljeni!
Varro. Poika, sanon minä!
Cantsio. Hellitä, ukko! (Tempasee kätensä irki

Varrolta, joka kaatuu ja pudottaa hattunsa)
Rachel. Kas, kas!
Claudio. Päästäkäät hän. Minä katsahdan häntä

silmäterään, ja hän seisoo alallansa. Rachel, ole rip*
pumatta hänen käsivarressansa.

Cantsio. Pois, portto!
Rachel. (Hellittää) Portto? Sanoitko niin? —

Suokoon Jumala syntisi anteiksi kerran! Mitä sanoit?
Varro. (Noustuansa ylös) Onko mailma heit*

tänyt kupperkeikkaa! Onko kaikki nurinniskoin,
sekamelskassa? Haa! sinä kiukkunen surenpenikka,
mitäs teit? Olethan jo täysikarvanen rosmo, tai oli*
sitko riiviössä päästäs? Kuinka hyväänsä, enpä vaa*

dikkaan sinua kunnioittamaan tätä flinttusta, (Taput*
taa päätänsä) sitä en vaadi; mutta muista pientä äitiäs
ja kauhistu, sinä peto, jos peto kauhistua voi. (Panee
hatun päähänsä)

Rachel. Sano, pimeys, mitä hän sanoi. Ei,
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vaan peitä se, pimeys. Minä tahdon unohtaa sen sa=
nan, unohtaa, unohtaa, unohtaa!

Cantsio. Claudio, sinä olet minun herjannut!
Marcia, sinua on loukattu kovin, minä tiedän sen.

Marcia. Minä olen muukalainen, ketä siis tar*
vitsee heidän peljätä? (Menee vasemmalle)

Cantsio. (Kohottaen miekkaansa ilmaan) Minua
pitää heidän pelkäämän! Kuolema ja kirous, sinä
olet minun herjannut, Claudio!

Claudio. Tarkoittaen onneas. Tahdoinpa siir*
tää sun vaiheiltasi pois tuon kavalan sirenin, joka
vetää sinun Hadeksen pimeyteen alas.

Cantsio. Mene sinnen sitten edellä, sinä konna
mieheksi!

Rachel. Suuri Jumal'! (Cantsio uhkaa taasen mie*

kallansa Claudioo, joka seisoo liikkumatta ja katselee tyy*

neesti Cantsioo)
Cantsio. Sinä olet loukannut mun kauniin Mar»

ciani.
Varro. Sinä olet loukannut mun ihanaisen

Rachelini; minä manaan sinun ulos, manaan sinun
veriseen taisteloon.

Cantsio. Pois tästä te ja Rachelinne samoin.
Varro. Vintiö, minä manaan sinun ulos!
Cantsio. Minä manaan teidän pois; sillä tah*

donpa haastella tämän ystäväni kanssa kovin kiireestä
asiasta.

Varro. Oikein! Minä ymmärrän, ja toivon
tapahtuvan näin. Vaadi ulos häntä koreasti, poikai*
seni, ja Claudio käy puolestani taisteloon, Italian
kunnokkain miekkailija kamppailee mun Rachelini
tähden. Ihanata!
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Rachel. (Tirkistettyänsä alas maahan, nostaa äkisti
päänsä ylös) Siihen on Claudiomme liian järkevä
ja vakaa.

Varro. Ei; vaan astukoon hän miehenämme
tanterelle. Mutta me lähtekämme tästä tiehemme. ,

Tule, lapseni.
Rachel. Sallikaat minun olla, minä en tiedä

mitä aattelen ja teen.
Varro. Käy pois, käy pois sun ruman veljes

näkyvistä, tyttösein. (Menee oikealle, taluttaen Rachelia 10
käsivarresta)

Claudio. Oi ystäväni! näin sammutat sä onnesi
päivän ja harhailet viimein pimeyden vallassa. Ole
toki moittimatta kohtalon tahtoa siilon. (Menee pe*

riitä oikealle)
Cantsio. (Osoittaen, että käyvät aatoksensa muualla)

Marcia! sä vihasi tulessa seisoit kauniina kuin jumala.
Sun tähtesi uhkaillen mä astuisin vaihka vastoin
koko mailmaa; ja hän, joka tahtoo sun kunniatas
leikata, hän kuolemalla kuolkoon. Claudio, käy» 2o
kämme nyt vastuksiin rinta vasten rintaa leimahtele*
villa miekoilla. Claudio! (Katsahtaa ympärillensä)
Oletko mennyt? Mennyt olet, mutta halaanpa jou*
tua yhteen kanssas taas; siliä povessani riehuu koston
jano. — Giovanni, kiirehdi tänne! Giovanni! Haa! 25

enkö nähnyt sinua tuolla mäntyjen juurilla? — Clau*
dio, mun impeäni, säteilevä niinkuin aurinko, sä
olet kironnut ja häväisnyt, ja tämähän polttaa sydän»
tälli. — Giovanni! (Giovanni tulee oikealla)

Giovanni. Mitä tahtoo herrani? 30

Cantsio. Viimein toki tässä. — Mutta kuinka
kuluu ijankaikkinen aika?
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Giovanni. Kohta ehdostaa.
Cantsio. Ehdostakoon vaihka jumalten hämä*

ränaikaan. — Missä on ystäväni Claudio?
Giovanni. Hän on jättänyt linnamme.
Cantsio. Sen teen myös minä ja palaan vasta

aamun noustessa takasin. Siihen asti heitän vieraamme
sinun uskolliseen suojaas, ja katso ettei hänelle pa=
hoin käy. Sinä käsität ketä tarkoitan?

Giovanni. Minä käsitän ja tahdon olla hänen
tarkka vartijansa.

Cantsio. Sinun uskollisuutesi on tunnettu. —

Mutta varro! Yksi toimi tehtävä nyt kohta. (Ottaa
päiväkirjansa taskustansa ja kirjoittaa siihen plyijyspännällä.
Erikseen ja kirjoittaen) Claudio! Oletko oikea aate*
limies, niin käy mua vastaan miekkoines ja
kumppanines Arnon rannalla koska huomispäivä
valkenee. Sinä muistat paikan, jossa, tullessani Nea»
pelistä, ensiksi kohtasimme toinentoisemme. Siinä
iskekäämme yhteen niinkuin todelliset ritarit. Mutta
tiedä: elles huoli tästä sanastani, vaan saatat minun
odottamaan turhaan, niin tahdonpa olla sinun kiu*
sanhenges, sinun perkelees, kunnes viimein miek»
kasi lentää ulos huotrastansa. Cantsio. — (Sieppaa
irki lehden, tekee sen kirjeeksi ja antaa sen Giovannille)
Saata viipymättä tämä kirje Claudion käteen. Si=
sältö ei tarvitse koskea sinuun.

Giovanni. Siitä olkaat huoletonna, vaihka löy*
tyis siellä tuomiopäivän suuri salaisuus.

Cantsio. Mene. (Giovanni menee) Siis olen nyt
ottelossa kaikkein kanssa, kaikkein, mutta kallis on
myös hinta, jonka tähden kamppailen ja paljosta
luovun. Mariamnen jätin, isäni veljen potkasin ty=
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kooltani pois, sappeni myrkyllä karkoitin Rachelin
sydämmen kauvas ja huomenna käyvät ristiin Clau*
dion ja Cantsion miekat. Hän tosin on suuri mestari
miekastelon konstissa, on ympärmainittu tämän kun*
tonsa tähden, mutta minäkän en ole juuri kehnoin B

siinä juonessa, vaan olinpa ensimmäinen floretti*
niekka Neapelin nuorten sotilaskukkoin joukossa.
Mutta yhtäkaikki, hän olkoon kunnokas tai tomp*
peli; olisinhan viheliäinen pelkuri minä, jos ainoas*
taan, luottaissani mieheni heikkouteen, uskaltaisin u
käydä rinnustukseen hänen kanssansa. Hän olkoon
taidossansa vaihka mahtava kuin Pyhä Yrjänä itse,
minä rynkään päin. — Nyt ystäväni Giottin luoksi,
siellä vietän yöni, uneksuen kauniista Marciasta,
jonka tähden huomisaamun punertaissa miekkaani u
välkyttelen Arnon rannalla. (Menee vasemmalle. —

Rachel ja Mariamne tulevat oikealta)
Mariamne. Rachel, sinä teet turhaan työtä,

yritellessäsi ohjata häntä himojensa virran vallassa.
Mahdotonta! Nyt kirmasee hän vaan eteenpäin, 20

kunnes joko kurimus hänen nielee tai hän ehtii toi*
votun rannan.

Rachel. Kadotuksen kurimus hänen nielee, el*
len telje hänen tietänsä.

Mariamne. Mutta siihen olet voimaton, nyt 25
ainakin, koska riehuu hän näin hurjasti; eikä päädy
hän malttiin vaihka kuulis hän jumalten varoittavan
äänen. Siis varro toki kunnes hän tyyntyy.

Rachel. Onpa hän muuttunut. Hän, joka en»
nen oli siveä ja kaino nuorukainen, nyt raivoo niin* 30

kuin rutto, luoden ympärillensä murhetta ja valitusta.
Hän tahraa kielensä lauseilla, jotka jäädyttävällä vä*
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ristyksellä kohottavat hiuksemme pystyyn. Mitä
sanoi hän? Miksi kutsui hän minun? Oi! etten taida
unohtaa sanaa, joka hävityksen huhkaimena muis*
tossani lakkaamatta huutaa. Oi! etten tiennyt kor*
viani sulkea, koska aukenit hänen ihanat huulensa
tähän sanaan, joka aivoani pyörryttää ja saattaa mun
oksentamaan sydämmeni ulos. Kirottu se hetki,
jona täytyi minun kuulla Canzioni suusta tämä
sana!

Mariamne. Mutta mitä lausui hänelle ystä*
vänsä Claudio?

Rachel. Ah, kuinka halpa itserakkauteni sai
hävetä! Sinä muistat mitä heikkoudessani Canzioa
kohtaan ilmasin sulle kerran. Sanoinhan, että katse»
lin häntä kernaasti Claudion rinnalla, jonka julmuus
turhassa mielessäni korotti Canzioni kauneutta mo=
nin kerroin. Minä narri, narri, sainpa hävetä nyt!
Kuin sankarien sankari, kuin uros taivaasta lähe»
tetty, niin seisoi Claudio, tyyneesti, säälien ja armo»
telien katsahtain Canzioon, joka riehui hänen edes»
sänsä kalveana kuin kauhistuksen Gorgo, riehui vi*
han hengen vääntämillä kasvoilla. Julma hän oli ja
hirmuinen, mutta Claudion silmästä kirkas majesteeti
säteili, ja hän oli kaunis niinkuinjumal'. Mutta kau*
nis on Canziokin vielä, koska katumus ja sovinto on
viimein valloittanut hänen. Niin, mä luulen, että
katumuksen ahdingossa hän jo käyskelee sinnen,
käyskelee tännen tässä puistomme hämärässä, eikä
löydä rauhaa. Varro minua hetki, Mariamne, minä
riennän hänelle lahjoittamaan anteeksiantamuksein.
Hän kentiesi muuton on pian rakentava hautansa
Arnon helmaan. (Menee vasemmalle)
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Mariamne. (Yksin) Kuinka lapsekas sä olet!
Tai olisko jo järkesi hairahtunut? Mutta enhän kui»
tenkaan ihmettel, ettäs levotonna tuskittelet, koska
tiedän kuinka sydämmesi helleydestä palei hänen
tähtensä. Sinä et taida häntä unohtaa, mutta kiitos 6

korkeuden ruhtinaalle, että kelmenee hänen kuvansa
Mariamnen muistosta pois; ja rauhan teemme koh*
talo ja minä. Tosin taistelin sodan vaikean ja väki*
vahaisen; sillä hän oli mun lemmittyni. Ankara oli
kapina: niinkuin autiolla merellä, koska kaikki tuulet u
yhteen iskee ja laineet korkealle kuohuu, niinpä tässä
sydämmeni kuumat laineet mun sieluni tahtoivat
upottaa. Mutta ylös pimeydestä ja myrskystä ja
häiriöstä mä katsahdin ijankaikkiseen aamutähteen,
enkä vaipunut, vaan kohosin, ja kauvas jäivät jyri* 15
sevät laineet jalkojeni alle. Sinun armos minun nosti,
sinä Ijankaikkinen, ja nyt seison rauhan vuorella
mailman hälinästä korkealla, ja ympärilläni hymyi*
lee äänetön, pyhästi tuoksuva myrttimetsä, ja hämär*
salaisesta hekumasta poveni hehkuu ja voimallisesti 2»

paisuu. Niin on elämäni päivä nyt; ja mihen ver*

taan sen? Se on juhlapäivän tyyni, himmeä ilta kau*
kana metsäsellä vuorella, jossa haudan hiljaisuus
hengittää. Mutta lännen reunalla väikkyy purpurai*
nen punerrus, ennustaen uutta päivää, joka illaksi 25

ei käy. — Hetkeni on lyönyt, ja kaikki tahdon uhrata
sun kunnioikses, Kaikkivaltijas. Ah! että kurja ih=
mislapsi täällä, tämä mateleva mato, uskaltaa kieltää
sun vallitsevan korkeutes istuimella. Mutta häväi*
sijan runnot sinä viimein voimasi vasamalla. Iske 30

alas, iske alas sun kaikki polttava nuoles jyristen ja
leimahtain ja näytä, että sinä yksin olet mailman joh*
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tomies ja Herra! (Rachelin laulu kuuluu metsästä) Miksi
laulaa hän? (Marcia tulee oikealta)

Marcia. Jumalan rauha, sinä jalo neito! Kuinka
käy leikki, se leikki, jossa yksi on säkki, toinen suu?
Hoo, te käyttelette ukkostanne hyvin.

Mariamne. (Eriks.) Se oli Rachelin ääni; mutta
onko hänellä syytä laulaa näin ilosesti? Minä kiireh*
din hänen luoksensa. (Menee vasemmalle)

Marcia. (Yksin) Korskeus vastaan korskeutta.
Niin, tämä on palo, joka nousi lemmenkipenästä,
eikä sammu ilman kyyneleitä, kenties ei ilman verta.
Nyt, Marcian kengissä tässä yksi toinen nainen, ehkä
tuntisi hieman tanteren polttavan aliansa ja astelisi
vähän rauhattomilla askeleilla; mutta lujana käyske*
len minä ja varron mitä tuleman pitää. Ja nytpä tu=
lee joko onni armas tai jyrkkä kaatumus. — Missä
lienee Canzio? (Gregorio tulee oikealta) Mikä kiiru
sulia, poika, ja miksi katsahdat niin villisti ja vihan»
terävästi? Ketä etsit?

Gregorio. Yhtä miestä.
Marcia. Ja tämä mies on sytyttänyt vihas?
Gregorio. Häntä vihaan aina kuolemaan asti.
Marcia. Ken on sitten tämä onneton mies?

Sano, poikaisein. Luulenpa tuntevamme toinentoi»
semme sitten eilistä iltaa, koska ostin sinulta marjoja
tuolla vuorella.

Gregorio. Ja maksoitte minun hyvin. Mutta
nyt en mieli kiitellä, vaan toista palaa mielessäni.

Marcia. Olethan herra Claudion palvelija?
Gregorio. Olen ollut, mutta tänäpän otan hä»

nestä eron ja oikein kuumalla kädellä, toivon minä.
Oi kirous!
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Marcia. Tämä ei ennusta hyvää. Sinä hengi»
tät tulta ja liekkiä, ja povessasi näen kamalasti kiil=
tävän tikarin.

Gregorio. Ken taitaa minua kieltää kantamasta
sitä? Olkoon se siellä ketävarten hyväänsä.

Marcia. Hoo, miksi haastelet kanssani peitel»
len hänestä? Minä huomaan nyt, että kohden Clau*
dioo on vihasi teroitettu, kohden miestä, jota minä*
kin vihaan sydämmeni pohjasta, ja jolle olen velkaa
verisen koston.— ~ 10

Gregorio. Hahaa! siis taidamme ottaa toinen»
toistamme kädestä ja rynkätä päisin yhdessä.

Marcia. Kaiketi on minulla syytä vielä enem*

min kuin sinulla vihata sun herraas. — Noo, kuinka
nosti hän sun kostos himon?liuu oun ;\vjivj iimivii.

Gregorio. Vimmatulla tavalla. Haa! minä tah*
don kostaa vaihka henkeni hinnalla, vaihka hinnalla
tuhannen hengen. Piestä minua oman morsiameni
kasvoin edessä! (Marcia pyrskähtää nauruun) Haa! Te
nauratte.

Marcia. Koska kuulen, että on jo sinulla mor*

sian vaihka olet niin nuori.
Gregorio. Me olemme salaisesti kihlatut. Mutta

surma ja hävitys! enhän kehtaa enään lähestyä häntä;
niin inhoittavasti pieksi minua hänen edessänsä ki= ffi
rottu Claudio, tämä orangutangein kuningas. Kaikin
vähin taidan häntä lähestyä, ennenkuin olen kostanut
miehen, joka minua pilkkasi niin häijysti.

Marcia. Miksi tahtoi hän rangaista sinua?
Gregorio. Se totinen maisteri sanoo tahtovansa so

opettaa minua haastelemaan totta. Totta, totta;
mutta mikä on totuus? Totuus tai vale, eivätkö saisi
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mun huuleni käydä? Mitä huolii hän siitä kuin teen
vaan tehtäväni? Kuinka hyväänsä: hävyttömästi
nuorukaista kohteltiin, ja sentähden tahdon kostaa,
kostaa verisesti. Voi! varroinpa jo kurja kauvan
häntä tien käännöksessä tuolla lymyssä kuin nälkänen
partti, mutta uhriani ei kuulunut täältä milloinkaan.
Kihelöitsevä poveni ei kuitenkaan antanut minulle
kauvemmin rauhaa, vaan pakoitti mua etsimään kar*
huani täältä. Missä ollee hän?

Marcia. Ole rauhassa, poikani. (Eriks.) Hän
on mulle sovelias ase siirtämään elosta Claudion,
jonka lujuutta tulee minun epäillä nyt, koska näin
voimakkaasti sitä ponnistetaan. Mutta tuskinpa hän
onnistuisi, jos näin tyhmänrohkeasti hän karkaisi
esiin. (Ääneensä) Poika, minä sanoin, että vihaan
sun herraas, ja sanon vielä, että katsoisin parhaakseni
jos tämän miehen sydänveri kylmenis; sillä hän sei»

soo mun onneni tiellä. Tiedä, sorrettu nuorukainen:
hän tahtoo temmasta minulta mun rakkaani, kauniin
Canzion, tämän linnan herran, siihen toimeen ylly»
tettynä tuon virnakan, tuon hyljätyn Mariamnen kyy*
neleiltä. Ja minä pelkään, että hän menestyy hankkees»
sansa; sillä Canzio pitää hänen lujempana, jalom»
pana ystävänä kuin hän on ansaitseva pidettää. Siis
on minulla syytä toivoa tämän miehen kuolemata.
Täytä tarkoitukses, poika, ja saata hän päiviltä pois,
mutta varokkaammin ja toisella tavalla kuin on aiko*
mukses nyt. Muista, että hän on miekastelija, jonka
silmä on tarkka itsevarjellukseen.

Gregorio. Antakaat parempa keino, ja minä
olen valmis.

Marcia. (Antaa hänelle pienen pullon) Saata niin,
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että nielee hän tämän pullon sisällöksen, ja hän on
tyytyväinen ainiaaksi.

Gregorio. Sen nielköön hän huomenna aamu*
juomassansa. Hyvä! jos juomanne vaan tappaa.

Marcia. Tappaa varmaan kolmen, neljän tun* 5

nin mentyää.
Gregorio. Oivallista! Sitten ei hän näe enään

huomista puolpäivän aurinkoa.
Marcia. Saata niin ja ole huoletonna tulevista

päivistäs, kuin minä vaan kerran olen tämän linnan I0
emäntä.

Gregorio. Sen lupauksen edestä kiitän teitä,
saattepa pianki kuulla kuolonsanoman hyvin mielui*
san. (Menee oikealle. Ilta pimii)

Marcia. (Yksin) Yhtäkaikki! yksi mitta enem» 15
min tai vähemmin verivirrassa, joka höyryen mun ym=
parillani kiertoilee kuin maan viilun ympärillä Okea»
noksen öinen virta. Ylös nousevat mustanpunerta»
vat usmat, mailma yöksi pimentyy ja perille mun kii*
rehtiä täytyy, ennenkuin on myöhän. Mä juoksen 20

halki avaran aavikon kohden taivaan synkeätä, mur*

heellista reunaa. Mä hyppään, hameliepeheni humi*
nalla liehuu, koska kuuma helvetti mun jäljissäni
huohottaa, huohottaa kuin koira, joka lakkaamatta
juoksi. Mutta rikkaus ja kulta ja aviosvuoteeni ilot 25

kauniin Canzioni kanssa olkoot se salamanderinpuku,
joka ajan vielä kestää tämän mustan koiran hohtavata
hengitystä vastaan. Marcia, sä löydät aavan santa»
meren keskeltä ihanan, kalpean Ammoniumin saa*

ren, jossa Hymenin temppeli seisoo. (Menee vasem* 30

malle. — Mariamne tulee vasemmalta, taluttaen Rachelia,
joka on mieletön)
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Mariamne. Seura minua, Rachel; minä rukoilen.
Rachel. Mitä tahdot minusta?
Mariamne. Tule kanssani kotia.
Rachel. Kotia? Minulla ei ole enään kotoa.
Mariamne. Miksi haastelet lapsekkaita? Seura

minua kiltisti ja älä ole itsepäinen. Rientäkäämme;
pimeys saavuttaa meidän.

Rachel. Pimeys on meistä kaukana. Kuule mi*
nua: Koska istuin Arnon rannalla ja laulelin.

Mariamne. Mitä tapahtui siilon?
Rachel. Siilon kaunis tyttö Arnon rannalla lau*

leli.
Mariamne. Tule nyt, mun armas sisareni!
Rachel. Minä en tule, en tule, en tule!
Mariamne. O Jumala! tämä murheen päivä on

siis pimittänyt hänen järkensä. Murheen, kirouksen
päivä!

Rachel. Ei yhtään pimeyttä; sen huomaat kos»
kas kuulet mitä tapahtui istuissani Arnon rannalla.
Nousi äkisti mun povestani valkeus ihmeellisen heleä
ja hieno, niinkuin nousee uusi autuuden aika. Mutta

se nousi koillisesta, hohtaen kuin tuhannen taivaan*
kaarta; sieltä välähti se lounaiseen, väikkyi kauvan
sinnen tännen, vavahdellen oikealta vasemmalle, va=
semmalta oikealle, kunnes seisahti se viimein ja ru=
pesi hymyilemään hopeakirkkahaana. Tämä oli vai»
keus, joka povestani paistoi ylös pyhille kulmilleni,
paistoi kiharieni iloseen yöhön, että kimmeltävässä
loisteessa uiskenteli nuoren immen pää, ja hän lau»
loi aamulaulun.

Mariamne. Rachel, annas tännen tämä pääs.
(Painaa Rachelin otsan vasten rintaansa) Ummista nyt
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silmäs ja koeta järkevästi aatella kuinka on oikea
laitas.

Rachel. Sen sanon minä kohta, (Nostaa jalosti
päänsä ylös) sanon kohottaen otsani korkealle. Minä
olen impi, puhdas impi. Mutta kuulitko mitä hän s
sanoi?

Mariamne. En kuullut.
Rachel. Hyvä!
Mariamne. Mitä sanoi hän?
Rachel. Kysyitkö?
Mariamne. Kysyin.
Rachel. Saitko tiedon?
Mariamne. En.
Rachel. Hyvä! Kaikki peittäköön pimeys ja yö.

Mutta kylmästi puheltaa[!J yöseen tuuli ja vahterjat u
huokailee.

Mariamne. Sentähden lähtekäämme.
Rachel. Mihen lähtisimme?
Mariamne. Kotolinnaas, joka seisoo edessämme

tuossa.
Rachel. Linnan porttia vartioitsee traakit, pei*

kot, kyöpelit ja menninkäiset, katsahtaen hirmuisesti
tännen. Nyt he kurottavat tuliset kielensä mua koh*
taan ja tahtovat mun niellä, kurjan, kuin kärme pie*
nen sirkan kitaansa temmasee. Auttakaat! as

Mariamne. Rachel, Rachel! sä uneksut vaan,
mun sisareni.

Rachel. Kaiken mailman ja mustan syvyyden
kiukkuinen viha on mun piirittänyt, ja kaukana,
kaukana on äitinar-mo. (Kovalla äänellä) Mutta ar= 83

mahtakaat toki! Armoa, armoa ja laupeutta Jumalan
rakkauden tähden! Armoa!
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Mariamne. Rachel! Sinä hurja tyttö. Ah! mitä
pitää minun tekemän? Mun täytyy huutaa apua.

Rachel. Ole huutamatta. Minä tahdon tehdä
niinkuin käskit ja ummistaa silmäni. (Ottaa käsillään
päästänsä) Se on totta; nyt ei ole oikeen nuoren nei=
tosen laita. Mariamne, mitä sanot?

Mariamne. Sinä uneksut, mutta heitä jo tämä
uneksuminen pois ja heräy, mun aina ennen kiltti
Rachelini. Oi, heräy!

Rachel. Niin, nyt heräyn pitkästä, murheisesta
unestani. Uneksuinpa, että Canzio oli jo kasvanut
suureksi, lähtenyt kaukaiseen kaupunkiin, ja minun
saavutti kuolettava kaipaus: mailmani seisoi käärit»
tynä pilviseen ja loppumattomahaan iltaan. Vihdoin
palasi hän kuitenkin, mutta siilon astui vuorilta alas
eräs kauhistava ryövärvaimo ja tahtoi hänen ryövätä
linnastamme, ja tuskallinen oli hetki. Minä taistelin
ja kiljuin vimmoissani, mutta raivotar nyt kiihoitti
mun päälleni kummituksia, tulta=oksentavia lohi»
karmeita, jotka tahdoit mun surmata. Siilon heräsin
toki. Nyt olen valveillani ja muistan, että olen niin
kauvan viipynyt hänestä pois, minä armoton. Vaiti!
Minä kuulen hänen itkunsa. Hst! -— Hän vartoo
minua hämärän ikävyydessä akkunalla ja itkee, kurja
poikainen. Tule, riennä, Mariamne! (Menevät oikealle)

Neljäs Näytös.
(Sama paikka kuin ensimäisessä näytöksessä. — Gregorio

tulee oikealta.)

Gregorio. (Yksin) Se on tehty. Hän on niel»
lyt myrkyllisen nesteen, ja kaksinkerroin uhkaa häntä
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kuolema: Canzion miekka ja voimallinen juoma,
joka jo kuohuu hänen veressänsä. Vai tahtoisiko
kohtalomme toisin? Lähettäiskö herrani riitaveljensä
edellä Tuonelaan ja rientäis sitten samaa tietä sillä
passilla, jonka pistin hänen poveensa? Mutta niin 5
en tahtoisi minä. Kummallista! Halutyöni, kerran
tehty, soisin ettei oliskaan se tehty. Häijyhenki vai
taivaanko käsi näin kääntää äkisti ympär meidän
tahtomme? Minä vaan en mielisikään enään olla
Claudion murhamies. Mutta toivonpa toki, että saa i0
hän kuolemansa Canziolta, ja minä hengitän vapaasti
vasten nuorta elämääni taas, joka niin varhain uhkasi
ahdistua. — Minä kuulen heidän tulevan ja kätken
itseni puitten verhoon, josta katselen kuoleman työtä.
(Menee vasemmalle. Claudio ja Angelo, varustettuina mie* ___

koilla, tulevat oikealta)
Angelo. Mikä paradisin aamu! Maasta nousee

tuoksu ylös, puista virtaa tuoksu alas ja kaikkialta
kaikuu tuhanten lintusten äänet, koska tuuli makaa
ja virta uneksuu kukkasvuoteessansa. Mikä aamu! <$

Tässä luonnon kauneudenaarteet vuotaa yli ja häm»
mästyen seisoo maalari.

Claudio. Kaunis on aamu Arnon yrttitarhassa,
kaunis ja sointuva on tämä ihmisten asuma maa, mutta
häiriö ja khaos on ihmisten sydämmissä. Kaunis on -g

Italia, mutta raskaasti painaa sitä kovan onnen käsi.
Tässä ylpeä ruhtinas vastoin ylpeätä ruhtinasta rie*
huu ja alammaisen veri vuotaa heidän kujeitensa
tähden. Rietasten hovien mässäys ja kemu riistää
talonpojan majan; mies auransa sarvissa puuhailee, 30
hikoilee ja viimein vimmastuu. Ja siinä missä ruhti»
nasten valtikka on voimaton, siinä saarnaa paavi,
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jonka valta, niinkuin myrkyllinen tuuli, hengittää
kuolemata; kuivattaa ja lakastuttaa korreksi niin tai*
men sielun yrttimaassa kuin kukoistavan luonnon, ja
niin hävitetään hengen perustus ja terve ydin. Ju=
malaa ei enään ole, se nimitys on ainoastaan ilveen
keppihepo; omahyöty, turhan kunnian pyytö ja kos»
tonhimo johdattavat puheen, ja vuorten luolat täyt*
tyy ryöväreistä. Niin käy nyt ihanassa Italiassa, se
sankarien ja nerojen entinen koto. Niin, Angelo,
tänäkin kauniina aamuna on Canzio nousnut vuoteel»
tansa, hengittäen paljasta kostonhimoa, tämä Italia»
laisen perisynti.

Angelo. Minä pelkään pahinta. Pitääkö tä»

män aamun ja tämän myhäilevän kukkaskedon tah*
rauman vereen?

Claudio. Ole pelkäämättä: minä tähtäilen kyl*
myyden tyyneydellä hänen himosta levotonta, lie»
kehtivää silmäänsä ja väistelen kaikki hänen työk»
käyksensä niin tarkkaan kuin kiskoisi miekkaani hä=
nen miekkansa kärkeä kohden manjettivoima kerkeä
ja luja. Tässä on hän kehno oppilas, mutta minä
olen mestari, jonka kuntoa hän ei koskaan saavuta.
Toki poistakoon Jumala, että sais hän riipalettakaan
mestarinsa miekasta! Minä vaan lyön leikkiä hänen
kanssansa, ja kaikki loppuu hyvin. Mutta minä tun»
nen myös hänen luontonsa, hänen itsepintaisen mie»
lensä ja tiedän, ellen suostuisi tähän hänen asetta»
maan taisteloonsa, että täyttäisi hän haastinsa ja olisi
mulle kiusanhenki. Tämä on melkein toivoani mu»
kaan; saanhan nyt tilaisuuden vähän masentaa hä»
nen nuorta vallatonta sydäntänsä, joka paisuu kor»
kealle paljaasta itseluottamisesta.
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Angelo. Kavahtakaat toki saattamasta häntä
päinvastoin perin hurjaksi.

Claudio. Niin en usko käyvän; sillä hänen olen*
tonsa oikea sisus on toki parempata ainetta. Hän
ensin kaiketi leimuu ja kuohuu, mutta huomaa pian, *

että minä siilon, koska voisin hänen oman henkeni
päästimeksi naulita maahan, ainoastaan hymyilen
hänelle kuin veli, tämän huomaa hän ja, luulen minä,
viskasee viimein miekkansa ja lähestyy minua ihas*
tuksen katsannolla. Oi jospa siilon myös voisin avata «,

hänen silmänsä näkemään minkä kalleuden hän jätti,
siirtyissään oivallisesta Mariamnestansa!

Angelo. Sinä tyyni kaunoinen ja ylevä Mariam*
ne, mikä tulee sun onnekses nyt?

Claudio. Kluostarin yö; sinne halaa hänen sie* 15

lunsa. Mariamne, että rikas sydämmesi pitää lakas*
tuman kylmän marmoriristin juurella!

Angelo. Oi anteeksantamaton rikos, hyljätä ys=
tävän, joka sydämmemme lempeen kerran oli raken»
tanut tulevien päiviensä kaiken toivon, hyljätä häntä 20

nähtyämme toisen, mielestämme hieman kauniim*
man! Canzio, kuinka taisit päätyä tähän?

Claudio. Siihen mieheen, jolla ei Jumalata ole
ja joka tyhjäksi tekee sielumme kuolemattomuuden,
siihen mieheen älä milloinkaan lujasti luota. Hän »

kauvan kyllä taitaa olla sua kohtaan uskollinen, aina
kuinka jalosta siemenlaijista hän on tullut, hän tai*
taa tehdä uhrauksia oikeuden ja totuuden tähden,
taitaa vastoin tahtoansakin langettaa oikean tuomion,
mutta kas kuin kerran oikein nipistää, kun koko so
hänen maallinen ja ainoa rikkautensa ja onnensa
pannaan kysymykseen sinun kauttas, siilon loiker*
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taa hän liukkaana ankerjana pois sekä sinusta että
totuuden asiasta. Niin on tämä mies, ja hän on perin
mitätön ja halpa sen miehen rinnalla, jonka katsan*
nossa nähdään kangastus loppumattomista rnaiimoista.
— Mutta Canzio on toki mies, jonka rinnassa vielä
kaksi vaitaa käyvät keskenänsä sotaa. Kolme ker*
rosta näen hänen luonnossansa ladottuina yksi toi»
sen päälle. Ensimäinen on perintö isältä hänen ve=
ressänsä, ja se reutoilee levotonna alla; toisen antoi
hänelle sisar, jonka järkevä käsi kasvatti häntä Herran
nuhteessa ja pelvossa; mutta kolmannen loi hän itse
kiertoillessaan mailman turulla. Nyt ovat ensimmäi»
nen ja kolmas heimolaiset, ja syleillessään toinentois*
tansa he tahtovat sulloa ja tukeuttaa keskimmäisen
kumppaninsa. Mutta minä uskon ettei sammukkaan
hänen hengensä kipenä, vaan että hän vielä varttuu
voimallisemmaksi toisiansa ja pelastaa vihdoin mie»
hensä ennen viimeisen kaatumuksen jyrkkää.

Angelo. Kuinka hyväänsä, mutta nyt hän onpi
tunnoton ja hurja mies. — Ystäväni! mikä vaivaa
sinua? Sinä kelmenet kovin ja silmäsi käyvät klasin*
kaltaisiksi.

Claudio. Minä en ymmärrä mikä häiritsee ver»
tani, joka juoksee tempoillen ja kamalasti soivat mun
korvani. No nythän sopisi uumoa Claudioo pelku*
riksi, ja samaksipa koiranhammas minun julistaisi
tässä viipymättä. Mutta laita on niin, etten jaksak»
kaan hyvin.

Angelo.- Mikä olisi matkaansaattanut tämän?
Claudio. Kaiketi eräs vallan tärkeä asia, jonka

kanssa en pääse maalle puuhatessani kaikin voimin,
ja joka puuha ja aatosten temmellys ei suonut mi»
nulle edes yöseen unta.
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Angelo. Onko tämä salaisuus?
Claudio. Syvä ja kiusallinen salaisuus. Oi! jos

taitaisin sen ilmaista, niin leimauksen vauhdilla ja
päinvastoin nykyistä suuntaansa kääntyisi tässä juok*
semaan tapausten koski. (Eriks.) Canzio, minä ken» 5
tiesi voisin pelastaa sun kunnias ja onnes jos murtai*
sin sun etees tämän synkeän kätkön ja sitten siirtäi»
simme ryövärnaisen kauvas pois. Mutta sanani olen
aina pitänyt pyhänä, ja pettäisinko nyt ensimäisen
kerran, ja pettäisinko hänen, joka kerran armahti 10

minua kuolemassa? Sitä en taida. Mutta katselisinko
avoinsilmin kuinka ystäväni rientää ikuiseen tiir»
mioonsa? Sitä en taida. No, mitä tehdään siilon?
Sitä en käsitä. Ja jos ilmoittaisin, tekisinko totisesti
enään hänen onnensa? Sitä en käsitä oikein. Teki» 15
sinko hänen onnettomuutensa vaan suuremmaksi?
En käsitä sitäkään oikein. Mikä tuskallinen se»
kasola!

Angelo. Hän tulee ja häntä seuraa eräs mies,
jota en tunne.

Claudio. Se on herra Giotti, meidän molem-
pien ystävä. (Canzio ja Giotti tulevat)

Canzio. Ystävät, me olemme saattaneet teitä
vartomaan jonkun hetken; se suokaat meille anteiksi,
anteiksi, hyvät ja iloset ystävämme!

Claudio. Ilonen ei ole Claudio, koska kysymys
on verenvuodatuksesta ja kuolemasta. Canzio,
minä en voi kärsiä tuota miekastelijain tavallista,
teeskeltyä kohteliaisuutta, tuota heidän ylevyyden
liehakoitsernistaan keskenänsä ennen kamppausta. 30

Se narritoimi, niin honto ja mieltäkääntelevä, ol=
koon hevimiehille sydämmillä ilman nestettä ja ryp»
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pyset kuin läpipaleltunut omena. Me astukaamme
esiin kasvoilla karmea vakuus, koska murha=aseet
käsissämme käymme taisteloon. Minä olen valmis,
ehkä täytyykin minun tunnustaa etten jaksa hyvin.

Canzio. Mitä nyt? Kauhistaisko sinua lähes*
tyvä leikki?

Claudio. Ole huoletonna siitä. Sinä tunnet
minun.

Giotti. Ensisteen sallikaat minun sanoa teille
10 muutaman sanan. Tämä ei ole yhtään koreata, että

kaksi ennen niin hyvää ja uskollista ystävää pääty»
vät nyt anteleman[!] toinentoisellensa lihahaavoja, tai
pahimmassa kohtauksessa verisesti toinentoistansa
murhamaan. Tämä on julmaa, murheellista, ja

15 senpätähden minä, teidän molempain tuttava ja naa*

puri, olen tehnyt parastani estääkseni katastrooffia.
Olenhan koettanut lievitellä Canzion, kostonhimosta
yhteenpuserrettua, sydäntä, mutta hän ärjyy niin*
kuin villi. Mutta uskonpa toki, että lauhtuu hänen

20 kuuma mielensä huomatessaan hieman mukailemista
riitaveljensä puolesta.

Canzio. Claudio, vaihka myrskyykin sisustani
väkivaltaisesti ja pyrkii ulos tuliseen toimintoon,
niin mielin toki kauvallisen ystävyytemme nimessä

25 vielä ylitsevoittaa mun vihani ja unohtaa kostontyön,
jos peräytät sanas ja tunnustat, ettäs väärin teit ja
pahoin. Tunnusta, ettäs olet loukannut niin minun
kuin kaunoisen Marcian ja pyydä häneltä anteeksi
vilpittömällä rukouksella, niin tahdonpa pidättää

30 miekkani huotrassa ja tehdä välillemme rauhan ja
sovinnon taas.

Claudio. Enhän ole laskenut suustani sanaa,
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jota mun tarvitsis peräyttää, en ole loukkanut sinua
enkä naista, joka on riivannut sinun kurjan sielus.
Minäkö rukoilisin anteeksi häneltä? Mikä narrikas
vaatimus! Ottaisinko sanani takasin? Ei; vaan päin*
vastoin sanon kerran vielä, ettäs olet toiminut kuin
sydämmetön rosmo. Armottomalla kädellä sinä tu=
keutit puhtaan Mariamnen jumalallisen lemmen»
liekin ja peitit hänen pimeyteen; sinä runnoit sisaren»
sydämmen, jonka äitillinen helleys sua kohtaan mak»
soi enemmin kuin taivas ja maa. Niin kallis, korkea,
niin sanomattoman ylevä ja hieno on hengen etheri»
kulta. Kaikkea tätä poljeskelivat sinun jalkas siilon
koska syleilit hävytöntä, kirottua naasikkaa.

Canzio. Vedä miekkas! (Paljastaa miekkansa)

Claudio. (Tekee samoin) Tässä seison. (Miekas«-
televat)

Canzio. (Eriks.) Ellen häntä lävistä, niin tuU
koon kaiken loppu.

Claudio. (Eriks.) Nyt ei silmäni näe oikein
kirkkaasti, mutta seisonpa kannallani toki.

Angelo. Ei, tämä ei ole rehellinen kamppaus.
Pidättäkäät! (Katkasee miekallansa taistelon)

Canzio. Herra, mitä teette?
Angelo. Olkoon taistelonne toiseksi kertaa. Nyt

ei jaksa kumppaninne hyvin; hän horjuu ja miekas»
telee vaivoin.

Claudio. (PHelien otsaansa ja nojaten itsiänsä vas*

ten miekkaansa) Ole rauhassa, Angelo.
Canzio. Haa! hän horjuu. Miksi rohkenee

siis arka jänis härsytellä jalopeuraa.
Claudio. Alä sano niin, mun ystäväni.
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Angelo. Hän rohkenee ja taistelee vielä kuin
mies, mutta toisella erällä.

Canzio. Kehno pelkuri pysyköön miekankali*
nasta kaukana.

Claudio. Sinä valehtelet, Canzio! Minä en
ole pelkuri; sen näytän kohta. Pois, Angelo! (Taiste*
levät hetken kovin kiivaasti, viimein Claudio, saatuansa
pistoksen Canzioita, pudottaa miekkansa ja kaatuu)

Claudio. Siinä oli kylliksi. (Angelo ja Giotti rien*

iävät hänen luoksensa)
Angelo. Kuinka on laitas?
Claudio. Se oli kuoleman pistos, joka painoi

päätösmerkin elämäni kirjaan.
Giotti. Toisin toivokaamme ja käykäämme toi»

meen, häntä sidottaa.
Claudio. Pois siteinenne ja kahleinenne. Kohta

olen vapaa, kohta riisun päältäni tämän kempelön,
tämän julman naamarin, joka niin kauvan on vangin*
nut mun sieluani. Tässä tahdon kuolla, tähän nukkua
nurmen tuoksuvalle vuoteelle.

Angelo. Oi Claudio, mun kallis ystäväni!
Giotti. Uskollisuus itse!
Claudio. Lohduta äitiäni.
Angelo. Sinä kurja äiti!
Giotti. Canzio, mitä olet tehnyt?
Canzio. Tappanut Claudion.
Giotti. ja hänen äitinsä.
Claudio. Akkinen ja petollinen taudinjuoni ve=

ressäni saattoi matkaan tämän. (Gregorio tulee esiin)
Gregorio. Minä hänen tapoin.
Giotti. Poika, mitä tahdot tässä? Mene tiehes!
Gregorio. Mielinpä lähteä samalle tielle kuin
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herrani tuossa. Mutta ei; hän korkeuden kirkkauteen
rientää, minä alas pimeyden valtakuntaan. Tuossa
hän makaa, ja minä hänen tapoin.

Angelo. Oletko mieletön, poika?
Giotti. Mene, muuton annan sulle vauhtia (

matkalles.
Gregorio. Kuulkaat, hyvät herrat, ja mun kuo*

levainen isäntäni; kuulkaat minua. Se taudinpuuska,
joka saavutti hänen niin äkisti ja saattoi hänen kun*
nottomaksi väistelemään itseänsä taistelossa, se oli w
myrkky, jonka annoin hänelle minä hänen aamujuo*
massansa. Jaa, se on totuus, arvoisat mun herrani.

Angelo. Sinä viheliäinen, sinä onneton!
Giotti. Sinä kirottu peikon penikka!
Canzio. Niin nuori ja niin saatanallinen! 15
Gregorio. Jos teitä miellyttää, niin lyökäät minä

runnoksi maahan.
Giotti. Sen tehköön laki ja pyövelin kirves.
Gregorio. Heitä tervehdin.
Claudio. Gregorio, miksi päädyit tähän kama*

laan tekoon? Miksi tahdoit murhata sun herras?
Gregorio. Mun sisustani, kiukkuinen kuin kyi*

nen luola, ei voinut sulattaa häpeätä, jonka mulle
saattoi hyvin ansaittu kuritus teidän kädestänne. Hyvin
ansaittu oli se monin kerroin; sillä moninkerroin[!] sitä* 25
ennen soitte mulle isällisesti anteeksi saman ilkival*
lan, kunnes huomasitte, ettei käynyt kauvemmin
päisin uudistella anteeksiantamista. Te minua löitte,
ja siihen oli teillä oikeus ja syy, mutta nämät iskut
tahdoin minä kostaa ja se on nyt tehty. Oi Jumala, 30

Jumala! kuinka taisin tehdä näin hirmuista rikosta
mun hyvää, armiasta isäntääni kohtaan?
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Claudio. Mutta sano minulle mistä sait tämän
myrkyn.

Gregorio. Totuuden tahdon tunnustaa. Ai*
noa palvellus, jonka taidan teille osoittaa vielä. Mutta
ah, kuinka katkera palvellus! Siis kuulkaat, kuulkaat
kaikki! Ensteen päätin tikarilla täyttää aikeeni ja
kätkin itseni eilen tuonne tien varrelle vartomaan
tuloanne herra Canzion linnasta takasin. Mutta te
viivyitte, ja murhahimoni ei suonut mulle kärsimystä,
vaan riensin lopulta linnaan päin ja kohtasin puis*
tossa tuon muukalaisen vaimon, joka kutsuu itseänsä
Marciaksi. Hänen terävä silmänsä huomasi kohta,
että jotain oli tekeillä, huomasi kostoni kimman ja

näki povessani kiiltävän tikarin. Koska nyt kuumassa
houreessani sanat virtasit huolettomasti suustani,
niin tiesi hän pian kehen tuumani koski ja ilmoitti
minulle että hänkin oli Claudion vihamies aina kuo*
lemaan asti, ja meidän tuumamme liittyivät nyt yh=
teen.

Canzio. Poika, sinä pahan hengen lähettiläs!
Giotti. Salli hänen kertoa asia loppuun.
Gregorio. Hän sanoi pelkäävänsä, etten tikari

kourassa onnistuiskaan juonessani. Sentähden käski
hän mun unohtaa tämä ase ja antoi mulle pienen pui*
lon myrkkyä täynnä, ja tämä on kuolettanut herrani.

Canzio. Minä runnon sinun pääs, sinä myr*
kyllinen kärme.

Giotti. Malta itses, Canzio!
Gregorio. Tämä on totuus, totuus!
Claudio. (Istuen ja nojaten itsiään vasten kyynäs*

päätänsä) Canzio, kuule minua vielä.
Canzio. Minä olen sinun murhannut!
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Claudio. Nyt ei enemmin siitä. — Te, Angelo
ja Giotti ja sinä, Gregorio, poistukaat meistä muutama
askel.

Canzio. (Eriks.) Marcia! Se aatos saattaa kai*
ken vereni jäätymään.

Claudio. (Eriks.) Nyt olen siis vapaa lupauk*
sestani tälle naiselle. (Angelo ja Giotti ovat käyneet
perille, jossa juttelevat keskenänsä; Gregorio on istunut hei*
dän viereensä alas; siinä, pitellen tukkaansa, katselee hän
eteensä tuijotellen)

Canzio. Mitä tahdot sanoa?
Claudio. Käy mua likemmäs.
Canzio. Tässä olen, sano pian.
Claudio. Minä astun kohta tuomiolle, tahdon

nyt niinmuodoin tehdä kernaasti kaikki oikein, tah* u
don ajoissa näyttää sinulle sen salaisen ja vaarallisen
karin, jota kohden rynkäät tuimalla vauhdilla. Ja
miksi en tahtoisi vielä kuo emässäkin smun parastas?
Olithan ystäväni.

Canzio. Mutta näinhän kokoot kuormittaisin »,

tulisia hiiliä pääni päälle.
Claudio. Ole tyyni, minä rukoilen sinua, ole

tyyni ja kuultele vakaana mitä sanon, ja koska olen
sen sanonut, niin älä epäile ja vimmastu, vaan koeta
kääntää kaikki parhaaksi vielä. Nyt mitä kuulet, 25

ota vastaan kuin mies. Lupaatko niin?
Canzio. Minä lupaan.
Claudio. Hyvä. — Marcia on tosin Albericon

leski, mutta Albericus kuoli ryöväri Vincentiona ja
Marcia oli Flaminia, joka tappoi sinun isäs. — Sinä 30

kelmenet hirmuisesti, mutta seisot toki niinkuin san»
kari. Minä kiitän sinua.
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Canzio. Ystäväni, mitä sanoit?
Claudio. Kaikuuko jo ääneni niin vaisusti, et*

tes kuule mitä sanon?
Canzio. Minä kuulin. Mutta miksi et ilmais*

5 nut tätä ennen?
Claudio. Ensiksi pidätti minua vannottu lu=

paus; toiseksi, kuultuani työs ja toimes, rupesin arve»
lemaan jos eikö salaisuuteni ilmoitus parantaisi pa=
haa puolet pahemmalla vaan. Kentiesi olisin nytkin

10 mennyt hautaan mykkänä kaikesta tästä, ellei poika
Gregorio olisi jo korkealle kyllä nostanut eteesi tä*
män peitteen lievettä, jonkatähden katsoin par»
haaksi vetää kaiken esiripun edestäsi pois. Naisen
käytös mua kohtaan onnettoman nuorukaisen kautta

is on myös saattanut minun vapaaksi vannotusta va*

lasta. Sillä koska kohtauimme — jona hetkenä tun*
simme heti toinentoisemme — rukoili hän minulta
äänettömyyden lupauksen, minä vannoin sen, mutta
sillä ehdolla, että pidättäisi hän itseänsä kaikista pi=

20 meyden salaisista juonista sen miehen henkeä koh*
taan, joka tunsi hänen rikoksellisen elämänsä. Tällä
ehdolla lupasin mitä hän rukoili; sillä hän oli kerran
pelastanut henkeni, mutta nyt tuli hän sen antajaksi
ja ottajaksi, ja minä olen sanonut mitä sanoin. Nyt

25 tiedät kaikki ja tiedät kuinka tästälähin toimit. Siirrä
tämä Marcia linnastasi pois etäiseen vapakaupunkiin,
hyvitä sisäres ja lohduttele häntä ja koeta päästä
Mariamnen entiseen suosioon taas. Siinä on nainen,
joka on luotu tekemään miehensä onnen. Mutta ellei

»o voi luonnistua näin, vaan kaikki kävis vastoin tah*
toas, jos vielä mainekkin kiukkuisesta asiasta hiipis*
telis julkisuuteen ulos ja nimesi alkaisi eleskelemään
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ilveen armottomalla kielellä, niin pakene viipymättä
maahan, joka on kaukana, kaukana tästä ja perusta
itsellesi uusi elämä, mutta perusta ja rakenna kuin
viisas mies. (Vaipuu alas) Mutta nyt en jaksa enem*

min, vaan täytyy minun kuolla. Toki: synnyinhän s
kuolemaan; ja hyvin minulle, että silmäni kuoltes*
sansa näin vapaasti voi katsella taivasten vahvuutta.
(Canzio kumartuu alas hänen viereensä)

Canzio. Claudio, tahdotko käydä sovintoon
kanssani?

Claudio. Anna minulle kätes
Canzio. (Suutelee Claudion kättä) Hyvästi, Claudio!
Claudio. Ota vastaan henkeni, sinä ijankaikki*

nen, sinertävä korkeus. (Kuolee)
Canzio. (Noustuaan ylös) Kuulkaat, ystävät siellä. 15
Giotti. Mitä kuuluu?
Canzio. Claudiomme kuolee. (Giotti ja Angelo

astuvat esiin, Gregorio jää istumaan samaan paikkaan ja
asemaan)

Angelo. Olethan jo kuollut, ystäväni? 20

Giotti. Hyvästi, toveri!
Angelo. Hän oli mies.
Giotti. »Hyvä mies»; se on hänestä Giottin yk=

sinkertainen mutta oivallinen kiitossana.
Angelo. Ken oli ansaitseva elää, ellei hän? 25

Canzio. Ei kenkään niin arvoisa kuin hän.
Ken on siis vähin ansaitseva elämän riemua? Se,
joka murhasi miestenmiehen. Ja mitäpä elämästä
enään, koska haiskahtaa se ihmisvereltä ja koska lak*
kaarnatta käyskelemme verisen uhrauksen ilmassa? 30

Pois kaikki! Mitä elon valkeudessa senkaltainen narri
kuin Canzio? Ha ha ha! Tämänmoinen vintiö ja
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narri, joka tappoi parhaan ystävänsä, hylkäsi mor*

siamensa, taivaallisen Mariamnen ja vaipui veritah*
ratun ryövärnaisen helmaan! (Angelo ja Giotti katse*
levät häntä kovin kummastuen)

Angelo. Herra, mitä tarkoitatte?
Giotti. Sinä saatat meidän ällistymään, toveri.
Canzio. Nyt hurratkaamme; sillä Vincention

kuningatar, kaunis Flaminia on Canzion kultalintui*
nen. Ha ha ha! Hän, joka isäni sydänveren vuo*

datti niin uljaasti tanterelle. Soveljasta, hyvin so=
veljasta! Oivallista!

Giotti. Mitä haastelet?
Angelo. Houritteko?
Canzio. En.
Angelo. Ilvehdittekö kanssamme?
Canzio. En. Asia on peloittavan vakava ja kui*

tenkin murhatun lystillinen myrkyllisen ilveniekan
kynässä; ja kohta on Canzio kaiken Italian synti*
pukki. Mutta näinhän teen itseni aina suuremmaksi
narriksi, tunnustaen edessänne kaikki. Toki, tulisko
ihmetellä, että kohtalon laukaus näin tuikea, joka
vilauksessa kaiken elämäni käänsi myllertäen ylös
alas, tekisi miehen vähän päättömäksi? Ja toiseksi:
onhan A jo sanottu. Yhtäkaikki!

Angelo. Niinmuodoin elää hän?
Canzio. Kuolemaksi yhdelle ja toiselle.
Giotti. Nyt ovat Hiien juonet tehneet mes*

tariteoksensa.
Canzio. Oivallisesti kaikki, vallan oivallisesti!

Sentähden hurratkaamme.
Angelo. Onneton herra!
Canzio. Niin on. — Mutta teenko niinkuin
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mies? Näinko kunnioitan Claudion muistoa, että
juuri hänen hetkellänsä, hänen taivaaseen astuis*

sansa poistun näin kauvas oman sydämmeni aska*
reihin? Huomakaamme minkä ylevän ruumiin ää=
ressä seisomme. —- Giotti, käy nyt toimeen voimia 5
tännen, saattaaksemme tästä pois tuon äänettömän,
kalvean miehen, jonka otsa jo kimaltaa kuin Alppein
lumi. Tee niinkuin pyydän, Giotti; sillä itse en nyt
olekkaan juuri toimeliaalla tuulella.

Giotti. Kernaastihan täytän yhteisen velvolli* 10
suuteni kuolletta ystäväämme kohtaan. Mutta kuinka
saatan murheen sanoman hänen äitillensä ja kuinka
lohduttaisin tätä kunnon eukkoa? Tahdonpa koet*
taa mitä voin. — Tule, poika; langettakoon laki ylit*
sesi oikean tuomion. (Menee tuimasti periltä oikealle, u
taluttaen kädestä Gregorioo, joka lakki kädessä seuraa
Giottin kiivasta käyntiä)

Angelo. Muotosi, Claudio, on kuolemassa hy=
myilevä vakuus.

Canzio. Hän makaa makeasti, mutta minussa 20

alkaa temmellys ja työ, pahteinen työ, joka viittaa
helvettiä kohden. (Eriks.) Eilenpä lausuilin oikein
jyrkeyden sanoja Rachelin vienoon korvaan ja kaiketi
vietti hän linnan koi jolla akkunalla murheellisen,
kyyneleisen yön. Pahoin, pahoin tehty! Mutta 25

minä tahdon langeta hänen eteensä polvilleni, rukoil*
len unohdusta; ja hän ei kiellä. Mutta sitten? Pa=
kenisinko hänen kanssansa pois maapallomme toi*
selle puolelle, jossa löytäisin entisen lapsuuteni rau*

han. Lapsuuteni rauhan? Niinkohan? Luulenpa, 30

että sielläkin mun ympärilläni väikkyy tuo synkeä
ja siivitetty muisto, kuin öinen, äänetön nahkasiippa,
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eikä laske ummistumaan sieluni silmää, enemmin kuin
eräs kammoittava ääni päästää sulkuun sielun korvan.
Niin, se ääni on nyt alkannut, ja huutaa niinkuin
eräästä himmeästä maasta, ja sydän kuultelee levo*
tonna. Sillä kamalat teokset on tehty. Claudion
kuoletin, uskollisen Mariamnen petin ja syleilin isäni
murhamiestä, korskeata Marciaa, jonka silmästä, nyt
huomaan sen, katsahtaa tuhoni tulisesti ulos, povessa
riehuu polttavat, peikolliset himot, ja hänen koko
olentonsa inhoittaa. Kuinka taisin erota Mariamnesta
ja yhtyä Marciaan? Minä mieletön! Kuinka taisin
astua tuon jalon, korkean temppelin pyhästä ilmasta
tähän kuumaan masuuniin alas? Minä mieletön!
(Rachel tulee juosten oikealta)

Rachel. Minä tahdon juosta, juosta! (Pysäyy va*

semmalle, nähtyänsä Claudion ruumiin, jota hän rupee kat*
selemaan hartaasti) Mies makaa.

Mariamne. (Ulkona) Rachel, missä olet?
Canzio. Rachel!
Rachel. Canzio! Ahaa! nyt löydän sinun vii»

mein. Mutta mies makaa.
Mariamne. (Ulkona) Rachel!
Canzio. Kuinka on laitas, sisar?
Rachel. Joteskin hyvin. Mutta katselkaamme

miestä, joka makaa purpuraisella vaipalla.
Angelo. Alkäät viipykäät tässä, mun fröökinäni.
Canzio. (Eriks.) Nyt on siis tuhon myrkyllinen

kattila täys. No, kuohukoon se ylitse ja sammukoon
kaikki, kaikki. — Hän on kadottanut järkensä.

Rachel. Claudiohan siinä makaa.
Angelo. Nyt käytte harhateillä. Saanko johtaa

teitä kotia?
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Canzio. Hän on mieletön, hän on hullu! Mutta
miksi? Taitaisinpa siihenkin antaa teille vastauksen.

Angelo. Mikä sydäntä musertava kuva. Kurja
neito!

Canzio. Kurja totisesti. Mutta voi häntä, joka s
loi tämän kurjuuden! (Mariamne tulee oikealta)

Mariamne. Oletko tässä, Rachel? Vallaton
tyttö, ethän anna mulle rauhaa enemmin päivällä
kuin yöllä. — Mitä näen? Oi tämä kiertelee mun
sieluani! Taivaan Jumala, suo voimaa kestämään 10

näitä kauhistuksia! — Nyt käsitän kaikki. — No
riemuitse, Canzio! Nyt olet kruunannut sun suuren
sankartyös, murhattuas miehen tuhatta kertaa ar=
voisamman sinua.

Canzio. Se oli hän. Jaa, niin totta kuin hän u
on kuollut ja Herra elää.

Rachel. Mutta veressä hän makaa, vaan ei
purpurassa. Miksi on Claudio pannut maata veri*
selle maalle? No no, poikani, saatpa kohta oikein
kiivaita nuhteita äitiltäs, koska näkee hän sun tahra* 20

tun hias. Minä tahdon häntä herättää. Mutta ei,
ei, ei! Hän hymyilee kuin enkeli ja näkee armahim*
man unen. Hän kaiketi Isä=Jumalasta uneksuu nyt.
Se on unelma, jonka sanotaan ennustavan autuasta
lähtöä täältä. Mikä unelma, jossa katselemme Juma* 25

lan lempeätä majesteetiä! Se unelma kauvan vielä
valveillammekin ihanasti päällemme hengittää. Niin
uneksut, Claudio, ja sentähden en tahdo häiritä sun
untas, vaan toivon ettäs makaat makeasti. — Mutta
unohdanpa Canzion, joka on mun veljeni rakas, aot

Ole tervehditty tässä! (Lähenee Canzioo, mutta seisahtaa
kolme neljä askelta hänestä pois, kallistaa päänsä ja kat*
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selee häntä lakkaamatta. Giotti tulee, ja seuraa häntä
maaväkeä, sekä miehiä että vaimoja)

Giotti. Tässä kuollut herranne; kantakaat hän
koreasti kotia.

l:nen Mies. Siis tomussa tomuna makaat tuossa.
2:nen Mies. Äsken hyvyyttä ja viisautta täynnä,

nyt paljas, paljas tomu.
l:n Nainen. Se aatos sulkee poven portit

kaikki, ja sydän pakahtuu. Voi onnetonta päivää!
2:n Nainen. Se aatos saattaa kirkkaan päivän

sydänyöksi. Voi pimeätä, onnetonta päivää, voi!
l:n Mies. Että murhasivat isäntämme!
2:n Mies. Että murhasivat isännistä parhaan!
Mariamne. Ja että hänen murhasi oma paras

ystävänsä!
Canzio. Sehän on se paras kaikista.
2.7? Nainen. Ken on siis hänen murhaajansa?
Canzio. Katsahda tännen.
2.7? Nainen. Sinä?
Canzio. Minä.
2.7? Nainen. Ole kirottu;
Canzio. Hm!
l:n Nainen. Kirottu olkoon se sydämmetön,

kylmä ja peikollinen käsi, joka taisi lävistää sun rin*
tas! Kiroile, mun suuni ja vaikertel!

2:n Nainen. Tais; hävittää tämän kalliin ra*

kennon, jossa taivaallinen hyvyys asui! Vaikertel,
mun suun- ja tule kyyneleistä sokeaksi, silmä!

Giotti. Naiset, tuota on jo tuossa kylliksi mun
mielestäni. Pankaat jo vaikertelemisellenne raja.

2.7? Nainen. Hautamme olkoon sen raja, kun*
nes musta multa on tukkenut silmiemme suolasen
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virran. Hautaan, hautaan saatamme nyt Claudion,
puettuna pukuun valkea kuin lumi.

Canzio. (Eriks.) Tämähän on peikkojen leik*
kiä. Tuossa hän Nioben kuvana mua katselee, ja
tuossa valitus kipeä, yleinen ja avara kuin vihaisen 5
tappelopäivän iltana. Tässä on jo helvetti valmis.

2.77 Nainen. Ylös! Minä tahdon ommella hä*
nen hameensa puhtaan ja valkean.

2.7? Nainen. Minä tahdon sen itkun kirkkailla
helmillä pallistaa.

3:s Nainen. Minä hänen hiuksensa kiharoita
tahdon.

Mariamne. Ja minä ympäröitsen hänen päänsä
tuoksuvalla myrtillä ja panen hänen käteensä öljy*
oksan.

2.7? Nainen. Eijaa! jo kaikuu enkelten veisu,
koska puvussa niin juhlaisessa viemme hautaan herra
Claudion.

2:n Nainen. Ja sinne saatamme häntä murhe*
vaatteissa mustat kuin yö.

Mariamne. Musta kuin ijankaikkinen yö ol=
koon puku, jossa murehtien astelen kuin neito, joka
kadotti sydämmensä lemmityn.

Canzio. (Eriks.) Peitetty, mutta katkera muis*
tutus. Siis ovat nyt kaikki mun kalani tässä. *! Oi 25

kauhistava saalis!
2.7? Nainen. Mutta sitten, sitten? Ah!
2:n Nainen. Sitten itkemme onnettoman äitin

kanssa.
3:s Nainen. Itkemme yöt ja päivät. Voi si= 3a

nua äitiä, voi
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Mariamne. Toki seisahtukoon jo valitus kun*
nes tehtävä on tehty.

Canzio. Vaiti, naiset, vaiti kuin Claudion hau*
dassa! Kuolema ja kirous! sen suun, joka aukenee
tässä kerran vielä, sen tukkeen minä ainiaaksi. Vaiti
ja hiljaa!

Giotti. Mikä huhkaimen=posti saattoi tänne tä*
män naisten joukon? Poika, joka hurjasti kiljahteli
myrkystä, myrkystä ja Claudion kuolemasta.

Canzio. Kantakaat ruumis pois!
Giotti. Tartu hänen hartioinsa sinä, Pogolo,

ja sinä; te kaksi, temmaskaat hänen ympäriltään kiinni;
ja sinä, Matfei, ota hänen jalkansa kouriis. Ja sitten
kotoa kohden, mars! (Miehet käyvät toimeen)

Canzio. Saattakaat pois tämä kummitus myös,
tämä suolapatsas, joka kammoittaen seisoo mun
edessäni tässä. Mene, sisareni.

Mariamne. Tule pois, mun Rachelini.
Rachel. Tässä on minun hyvä olla.
Mariamne. Aina itsepintainen. Tule!
Angelo. Fröökinäni, koska ensikerran kohtasin

teidän tässä, niin annoitte mulle käsivartenne aivan
suosivasti; no suokaat mulle sama kunnia kerran vielä.

Rachel. Sen teen; sillä minä pidän sinusta,
ihana nuorukainen. Sinun olentos, niin viaton ja
kaino, muistuttaa Canziooni ennen.

Angelo. Hyvä. Käyskelemmeko tästä pois?
Rachel. Mennään, koska on se teidän tah*

tonne. Mariamne! (Menevät oikealle: Angelo ja Ma*
riamne taluttaen Rachelia. Miehet kantavat Claudion ruu*

mistä pois periltä oikealle ja heitä seuraa naiset ja Giotti)
Canzio. Giotti! Varro ja kuule yksi sana!
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Giotti. (Tulee takasin, mutta toiset katoo) Sano,
ystäväni.

Canzio. Sinä olet aina mies ja kaikki valitus
on huuliltasi pantu pannaan.

Giotti. Mutta mitä tahdot?
Canzio. Niin, mitäpä tahtoisin päästyäni perille,

ehdittyäni esineen, joka seisoo mun edessäni kuin
polttava vuorenjyrkkä? Mihen menen?

Giotti. Seuraa minua ja varro kappale Claudion
huoneesta kunnes palaan takasin.

Canzio. Sitä en tee, vaan linnaan lujaan aste*
len kerran vielä. Mutta tuletko luokseni, tehtyäs
tämän palvelluksen kuolletta kohtaan?

Giotti. Minä tulen.
Canzio. Kaskenpa sinua kestiin.
Giotti. Kestiin?
Canzio. Erinnyein pyörryttävään juhlaan.
Giotti. Canzio!
Canzio. Alä kammastu, minä itse maksan viu-

lut, sinä olet käsketty vieras.
Giotti. Ole toki vakaa ja haastele kuin järkevä

mies.
Canzio. Vakaa ja kylmä kuin rautapylväs. Mutta

käy toimees sinä.
Giotti. Minä menen ja kiirehdin taasen luok* 25

ses pian. (Menee oikealle)

Canzio. (Yksin) Tässä seison yksin kohtaloni
kanssa, joka niinkuin musta seinä on ympäröinnyt
miehen. (Puhaltaa) Se ahdistaa, minä tunnen kuinka
henkeni ammahtaa hänestä kasvoilleni takasin. Nä= 30

keekö enään katsantoni tämän pimeyden läpitse?
Toki: tuossahan on Arnon kukoistava ranta. Mutta
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voi! tämä kauneus on silmälleni myrkky. En tässä,
vaan Sarmatian avarilla aavikoilla tahtoisin nyt
seistä lumituiskun pyörteissä talvi=yönä toverina
ulvovien susien. Siihen laulantoonpa sointuisi nyt
yhteen Canzion rnieli. (Menee)

Viides Näytös.

(Sama huone kuin toisessa näytöksessä. — Angelo tu*
lee vasemmalta.)

Angelo. (Yksin) Mikä muutos on tapahtunut tässä
huoneessa! Kolme, neljä päivää mennettä kohden
oli kaikki hyvin, mutta siilon tuli Canzio, lyöden maa»
han mitä luonto, onni, rauha ja viisaus oli rakentanut
vuoskymmenien kuluessa. Hän tuli ja saattoi tämän
linnan kauhistuksen kodoksi. Mieleni on sairas kai»
kesta mitä silmäni on nähnyt ja sydämmeni tuntenut.
Neito Rachelin murheellinen houraus, Mariamnen
äänettömyys, ankara kuin tuomio, Claudion veri
virran partahalla ja Canzion tunnonvaivat, ne tunke*
vat mun sieluni syvyyteen ja minä halaan täältä pois
kotometsieni viileyteen taas. Tämä retkeni halki myrs*
kyisen isäinmaan on häirinnyt poveni entisen rauhan.
Enhän menesty elon valtatiellä, vaan tahdonpa käys*
kellä kätkettynä metsien saliissa. Suo, elämän herra,
etten oman onneni tähden täällä yhdenkään silmästä
puserra murheen kyyneltä ulos, vaan tuotan kaikille
ilon ja rauhan! Siilonpa myös viimein rauhassa ma»
kaan Kalman kammiossa, ja makaan kernaasti tunte*
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mattomana mailmalta kuin vaan lepään tuntoni ää=
neltä siunattuna. (Canzio tulee kiivaasti periltä)

Canzio. Herra! koko mailma tämän rauhan
edestä, joka loistaa teidän otsallanne.

Angelo. Rauhasta en taida juuri kerskata nyt. 5
Canzio. Miksi kiusaatte Jumalaa? —- Rauhaa

täys! Niin, köyhän kadehtiva silmä huomaa pian
rikkaan miehen aartet. — Rauhaa täys! Se maan
tomusta jalosti kohden taivasta viittaa. Se on kuin
viileän kukkasniitun yksinäinen koivu, korkea ja tuu* 10
hee, joka kesä=yöseen tyyneessä kuutamossa autuaasti
uneksuu. Niin ääretön on rauha teidän sielussanne;
mutta täällä, täällä (Lyö vasten rintaansa) on Vesu*
viuksen kuuma temmellys. Toki, miksi haastelen,
koska olen saanut mitä tahdoin? Mutta yhtä vielä ]5

tahtoisin sanoa teille. Varjelkaat tätä kalleutta, oi,
varjelkaat sitä! —- Niinhän on täällä laita, että melkein
joka hetki aukenee etehemme kaksi tietä, joista on
haasteltu ja tarinoittu aina mailman alusta; sillä he
ovat tärkeät, se haara määrää niin ihmislapsen kuin 20
kaiken mailman onnen tai onnettomuuden. Näistä
teistä on yhden nimi: ilo, hekuma ja turmio, toisen
nimi: itsekielto, kilvoitus ja voitonkruunu. Se ensi*
mainen näistä teistä — minä tiedän, että kuuluu tämä
joteskin jokapäiväiseltä — mutta se ensimäinen 25

juoksee pitkin ihanata niittua alas ja me ratsastamme
himojemme hurjalla orhilla kunnes kellahdamme nu=
rinniskoin hävityksen löyhkävään suohon. Se toinen
kulkee vaivaloisesti ylöspäin, halki tuikean, karmean
vuorimaan, ja me vaellamme sauva kourassa vyötet» 30

tynä kaipauksen kiinteällä vyöllä. Mutta puhdas on
kallioitten ilma, raikas solisevan ojan kirkas laine ja
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hongistossa kaikuu pyhien tuulien hyminä. Useinpa
seisomme myöskin vuorten harjanteilla ja katselemme
tiemme päätä, josta kotimaamme katsoo meitä vas*

taan niinkuin äiti ijankaikkisesti nuori. — Jää hyvästi,
hyvästi ainiaaksi!

Angelo. Niiksi nämät jäähyväissanat?
Canzio. Hyvästi kaikki!
Angelo. Aika on voimallinen.
Canzio. Se otollinen aika, jonka olen jättänyt

jo kauvas; yli rajan rynkäsin kuin hullu, huolimatta
vartijan varoittavasta viiristä. Nyt on myöhän enään
pyrkiä takasin, mua lykkää alas kipenöitsevä paino,
velan paksuus, joka voisi ulettua maan mullasta aina
Tähtelään ja peittää kaikki korkeuden loimot. Mitä
antoi minulle luonto? Hän antoi minulle äitin, nuo»
ren ja armaan kuin madonna itse, hän antoi minulle
morsiamen, kauniin, juhlallisen, jonka silmäripseillä
asui viisaus ihmeen tyyni; ja mitä antoi hän vielä?
Ystävän, jonka vertaista uskollisuudessa ei löydetä
Italian maassa. Kaiken tämän sain. Mutta ilmestyipä
eteeni vale taivaan haamussa, hurmaten minun, hou*
kon, joka menetin kalliit aarteni, suikeakseni syliini
petollisen kuvan. Minä murhasin äitini sielun, mur»
hasin morsiameni sielun ja ystävän sydämmen lä=
vistin, vuodattaen ulos hänen puhtaan verensä. Ja
koska tämä oli tehty, muuttui äkisti lumoova haamu,
ja sylissäni istui saatanan äiti, joka murhamiehenä
höyryi mun isäni verestä vielä. Tämä on aatos, nuo»
rukainen, ja paino, joka runtoo. Missä löytyy se
Herkkules, joka voisi kantaa tämän äärettömän kuor»
man? Oi! tämä painaa, ahdistaa ja polttaa, ja tuo
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helvetin naasikka vielä mieltäni kääntelee. Missä
mahtanee hän olla?

Angelo. Ketä tarkoitatte? Naista Marciaa'ko?
Canzio. Oletteko nähnyt häntä?
Angelo. Häntä ei löydy huoneissa nyt, mutta 6

luullaan hänen taasen käyskelevän yksin tässä linnan
ympäristössä, niinkuin sanotaan tapansa olevan. Tah»
dotteko päätyä rangaistukseen?

Canzio. Jumalat ja perkeleet hänen rangais*
koot, kuin vaan hän siirtyy huoneestani pois; ja äl= 10
köön mainittakoon hänen ryövärnimeänsä tässä. Herra
Angelo, olkoon kätkettynä mitä tiedätte.

Angelo. Olkoon niin. Minä seison kernaasti
matkan päässä tämänkaltaisista asioista.

Canzio. Huolisinko itsestäni, minä, jonka tun* ,5
tiklasi kohta on tyhjä? Mutta armoisa kohtalo, ken*
tiesi hieman armoisa, poista Rachelin murheesta il*
veenalaisen häpeän punehtuminen kauvas, jos kur*
jan lapsen himmentynyt järki vielä kirkastuisi, niin*

kuin toivon, toivon. Ah! hänen kaunis päänsä, jonka 20

sisällä hurja hulluus orgioitansa viettää, mua vaivaa
ijankaikkisesti. Paljon ehkä taitaisin unohtaa, mutta
sitä, että Rachel tuijottelee, sitä en Tuonen alhossa*
kaan unohda. Mutta haa! unohtaisinko Mariamnen
kuvaa, joka kerran mua kohtaan salaisesti hymyili? 25

Mikä hetki koska ensimäisen suutelmani painoin hä*
nen huulillensa! Siilonpa povessani järistystä, ja
minä seisoin kuin keskellä pyhää tulta. Oi! tuntuipa
kuin olisin suutellut taivaan haamua reunalla sinisen
pilven. Unohtaisinko sinua ja unohtaisinko Clau* 30

dioo, joka oli veljeni ja isäni yhtaikaa? — Angelo,
kehen mieheen vertaisitte miehen, joka oli?
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Angelo. En oikein tiedä. Ehkä muodosti hän
parhain itseänsä.

Canzio. Totisesti! Mutta olenpa aatellut usein:
niinkuin Claudio, niin aatteli, niin hymyili, niin haasteli
ja astui Marcus Brutus; ja niinkuin Claudion silmä,
niin säteili ennen Athenin suurimman miehenkatsanto,
hänen, joka tyhjensi myrkyllisen maljan. Julma,
jos niin tahdot, oli Claudio, mutta kuinka kaunis
toki! Enhän ole löytänyt hänen kauneutensa kaimaa
täällä. Niinpä tapahtuu usein, eitä julmuus tekee
miehensä kauniiksi ja päinvastoin kauneus julmaksi
taas. Hyvin sille, jonka korva ei ole tottunut kuule*
maan imarruksen vaarallista ääntä! Hyvin sille, joka
töissään ja toimissaan aina oman itsensä unohtaa!
Hänen silmänsä katsahtaa yksivakaisesti, vapaasti, ja

koko hänen olentonsa on luonnon raitis hedelmä.
Tämän laatua hedelmätä oli Claudio tyyni. Toki
löytyi hänen sielussansa jotain vielä korkeampaa, jo*
tain taivaallista huomenlahjaa, hänelle jo äitinkoh*
dun salapyhyydessä annettuna, löytyi tulta, joka,
kirkastaen kaikki, ulostunki hänen povestansa ja teki
itse julmuuden jumalten kuvaksi. Mutta mikä to»
distaa selvemmin kuin tämä ihmeellinen, säteilevä
voima meidän sielussamme, että on se ijankaikkista
luontoa. Oi! nyt vasta ehkä alkaa elämä, koska luu*
lin jo pääseväni sen loppuun, alkaa maassa jota yhden*
kään silmä ei ole nähnyt. (Rachel, aina mieletönnä, tu*

lee vasemmalta)
Rachel. Ken haastelee niin korkealla äänellä

linnassa korkeassa? Mies tai vaimo?
Canzio. (Eriks.) Sinä uhriistani ensimäinen!
Rachel. Ah, kalliit vieraamme! olinpa nyt ko=
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vin siistymätön teitä kohtaan. Mutta suokaat an«
teeksi ja tehkäät niin hyvin ja astukaat perille tuonne
porstuvaan istumaan. Kaiketi olette väsyksissä tul*
tuanne alas hevosenrattailta.

Canzio. (Lankee polvilleen Rachelin eteen) Impi,
minulla on sinun tykös yksi rukous. Mielitko sen
täyttää?

Rachel. Miten jaksaa nuoren immen voimat.
Canzio. No kiroo sitten kaikesta sun voimas*

tasi tätä miestä.
Rachel. Oletteko tarkoin ja visusti tuumiskel*

lut mitä rukoilette? Miksi kirousta? Ja mistä syystä
kiroisin miestä, jota en tunne, vaan jonka elämä on
minulle pimeys? Miksi kirottu? Ei; vaan siunattu
olkaat aina!

Canzio. (Nousee ylös) Pois, tyttö, siunauksinesi!
Se lisää tässä ahdistusta vaan ja saattaa vielä armotto*
memmaksi koston ruoskan. Voi! etkö tunne minua
enään ja etkö muista mitä olen tehnyt, ansaitseva ki=
rouksen, kirouksen? Rachel, tunnetko minua?

Rachel. Ettekö ole Romasta?
Canzio. Minä olen Canzio.
Rachel. (Muistutellen) Canzio Canzio

Canzio? Minä muistan yhden Canzion, joka ennen
oljenteli helmassani ja kasvoi salskeaksi, koreaksi
mieheks'; toki, tuskinpa oli hän mieheksi tullut en*

nenkuin Tuoni hänen temmasi pois. Mutta sitten
on kauvan, kauvan, aatos hiventyy, muistellessa sitä
aikaa näin myöhäisenä iltapäivänä kuin nyt. Hänen
nimensä oli Canzio.

Canzio. Hän elää vielä, ja juuri minä olen sama.
Rachel. Hän on siis tullut takasin, vaihka on*
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kin niin kauvan siitä päivästä, jona nuorukainen kuoli.
Mutta nyt on hän tässä. Kuinka jaksaa hän?

Canzio. Ei yhtään hyvin.
Rachel. Samoin on Rachelin laita. Hänen

hänen . .
. totuutensa täällä päässä on tullut vähän

isketyksi. Ei ole hyvin.
Canzio. (Hiljemmällä äänellä) Huomaitkaat, herra

Angelo: hänellä on haireestansa tumma aavistus.
Angelo. Se on hänellä.
Canzio. Mutta syytä, syytä! muistelleekko hän

sitä? — Rachel, mikä saattoi matkaan tämän rasituk»
sen tuossa sievässä päässäs?

Rachel. Lelee, lelee! Mariamnen helmassa kii»
kuin, kurja lapsi, siinä ikävissäni itkin ja vasten hä»
nen poveansa otsani painoin. Mutta hänen sydäm»
mensa syrjähti, sykähti, otsaani löi, ja siitä päähäni
huimaus kamala.

Canzio. (Eriks.) Haa, käy ympär, mailma!
Rachel. Tämä tapahtui sisimmäisissä kamma*

reissä oikealla puolella immen pään. Mutta mikä
riisti sen vasemman?

Canzio. Sano se.
Rachel. Niin, sano miksi vallaton Canzio kii*

jahti niin hirmuisella äänellä vasempaan korvaani,
että järkähtyi kovin vasemman kammion perusta.

Canzio. Hyvin seliitetty, hyvin! Sua kiitän.
Rachel. Kuulkaat vielä, hyvä mies. Sieltä kam*

miosta leimahti alas tuo leikkaava ääni ja tuli »mun
sydämmeni karsinaiseen», mutta sieltä hän valahti
käteni vasempaan sormeen, siihen kauniiseen, jonka
ympärille pannaan tuo .... tuo kiiltävä kalu. No
miksi kutsutaan sitä? ....Sormus, sormus, sormus,
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kiiltävä, kultanen kihlaussormus! — Mutta tästä kii«
rehti se sydämmeeni takasin taas ja sydämmestä kui*
milleni. Toki: ihanaksi muuttui otsani huimaus, koska
Arnon rannalla istuin ja povestani välähteli ihmeelli*
nen valo mun kasvoilleni ylös, ja särkö ohauksissain
oli pyhä. Lelee! siinä lauleskelin, tuuittelin ja lau*
leskelin.

Canzio. (Eriks.) Oi enkelit, enkelit, nostakaat
jo häntä siivillänne ylös taivaan kynttilöjen keskelle,
mutta minä vaivuttakaat pohjattomaan syvyyteen!
Oi enkelit, oi tuomion enkelit! miksi viivyttelette
täyttämästä palkinnon ja rangaistuksen oikeata työtä?

Rachel. Miksi tämä kolkka muoto? Miksi ette
iloitse ja naura?

Canzio. Naura! En kaikkein kalleusten edestä
nyt olisi edes myhäilykseen mies.

Rachel. Eikö ole vapaa teidän sielunne, ja sy*
dämmenne puhdas?

Canzio. Tahrattu, ijäisesti tahrattu.
Rachel. Voi kuinka lapsekas! Ettekö ole kuul*

lut: vaihka syntiesi paljous olisi kuin meren santa,
niin rikkaampi on kuitenkin armon pöytä? Kaikki
on viimein hyvin. Siis iloitkaat ja riemuitkaat; niin
käskee nuori Rachel, jonka vartalo on hoikka ja tai»
puvainen kuin pajun=vitsa ja kiharat kuin korppien
joukko.

Canzio. (Eriks.) Mikä turhuuden ja vakuu»
den sekamelska! Niinpä tässä rosvon kourilla hävitin
hänen hengensä kultasen kesän, joka säteili niin ar=
maasti mun päälleni ja kukoistavaan helmaansa mun
sulki. Kas siinä teos! (Mariamne tulee periltä) Enti*
nen morsian, miksi lähestyt? Mariamne kuinka ää*
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neton ja kalvea ja kuitenkin niin komea kuin torni!
Ja peloittava olet niinkuin semä torni, joka runtoo
meidän kerran. (Korkealla äänellä) Mariamne! tämä
ankaruus sun tyyneessä, taivaallisessa silmässäs tuo
Canziolle jumalten tuomion. Juuri niin, ho hoo!
Mutta nyt, koska on se ilmoitettu, anna pimeyden
henkien saattaa se käytäntöön ja käänny itse helve*
tistä pois. Mutta vielä toki yksi sana: Koska olen
heittänyt sen, jonka onnenlapsi pitää täällä rakkaim*
pana, ja koska käyskelen yössä, jossa idän reunaa ei
löydy, vaikenetko siilon kiroomasta onnetonta miestä?
(Hetki äänettömyyttä) (Eriks.) Hän ei vasta minua.
(Ääneensä) Minulla on toinen pyytö, koskeva ny*
kyiseen hetkeen. Saanko sanoa?

Mariamne. Mitä tahdot?
Canzio. Ettäs käännät puolestani pois sun ko=

van, kylmästi rankaisevan katsantos. (Mariamne me*

nee oikealle. Varro tulee periltä) Herra Varro, mun
isäni veli.

Varro. Herra Duello, mun veljeni poika
Canzio. Kunnian edestä kiitos.
Varro. Murhamiehen kunnian edestä? -Voi

sinua!
Canzio. Hän kaatui kunniallisessa taistelossa
Varro. Velimurhasta ylvästelet?
Canzio. Sitä en tee.
Varro. Uskonpa niin.
Canzio. Väärin, väärin!
Varro. Tapoit äitisi myös. Hänen kaunis sie*

lunsa on jo kuollut, kohta menee ruumis samaa tietä.
Mitä sanot tästä rikoksesta?

Canzio. Keisarillinen rikos.
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Varro. Oletko itse perkele? Vai oletko jo sa=
massa viheliäisyydessä kuin tyttö tuossa? Tiedätkö
enään mitä leksottelet?

Canzio. Minä tiedän, että Nero oli keisari ja
tappoi äitinsä.\JL UI LlllOU .

~

Varro. Oikein! Ota Neroa kädestä; sinä olet
hänen vertaisensa.

Canzio. Suurempa häntä; sillä tässä oli ar=
maampa äiti, joka kasvatti poikansa paremmin, pa=
remmin kuin prinssin, ja sentähden . . . Mitä? No, u
sentähden tulin suuremmaksi Neroa.

Varro. Sentähden palkitsit hänen näin ja sen*

tähden ole kirottu lukemattomat kerrat. — Jaa,
tuossa seisoo hän ja tirkistelee, minun ainoa hauskeeni
ja lohdutukseni täällä. Mihen käyn nyt enään käsiin, 15

koska kaikki elämäni lähteet ovat tyhjennetyt? Haa!
vähän toisin eletty, olisipa kentiesi nyt mun sielul*
lani jokin turva. Noo, minä mahdan olla kirottu
myös. — Mitä pitää minun tekemän?

Canzio. Tehkäät niinkuin minä, jos tahdotte 20

olla kirottu. Mitä vaikuttaa tyhjät sanat?
Varro. Vaiti, sinä verinen pyöveli! Jos jo*

tain tässä teen, niin ensiksi murhaan sinun.
Canzio. Alkäät tehkäät sitä. Minä siunaisin

teitä kuolemassa murhamiekkanne alla. Mutta te 25

tahdotte tulla kirotuksi.
Varro. (Ottaa Rachelia kädestä) Tule, Rache*

lini, mennään murehtimaan yhdessä ja yhdessä iloit*
semaan, jos niin taittaan. Kynäseni, näytä, että löy*
tyy rinnassasi elon kuraasia vielä ja pyhkäise tuo hius* 30
pöllö otsaltasi pois kuin kiltti piika. (Rachel tekee
nopeasti niinkuin Varro käskee) Kas niin, mun lap*
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seni! Sinusta mä pidän aina, sinusta ei poistu Var*
ron rakkaus, vaihkas muuttuisitkin perin huhkai»
meksi. Sinusta, en kestään muusta! Täällä ukko on
kuin nuorukainen: yhtä rakastaa hän vaan. Mutta
taasen ei hän olekkaan kuin nuorukainen. Sen nuo»
rukaisen, jolla on kultalintuinen, sen nuorukaisen
katse lämmittää onniautuudella kaikkia hänen pii*
rissansa. Ah! hänen silmänsä lempeä säde lentää ilon
sanomalla aina mailmojen rantaan, muistellessaan
sydämmensä impeä. Mutta vanha, villin elon tas»
sima ukko, on kuin vanha susi, joka, viimeisen ker*
ran emona, saa ainoastaan yhden penikan, niinkuin
kerrotaan; sitä yhtä hän nyt armastelee kaikin voimin,
mutta morahtelee koko mailmalle hänen ympäril*
länsä. Niin Varro myös. Käy nyt kanssani luolaan,
kurja penikkani. Mutta voi, mikä virnistävä kohtalo!
Kerrotaanpa vielä, että tästä yhdestä penikasta tulee
viimein hullu villisusi, jonka purema kuolettaa. Niin
sanotaan, mutta katso mikä ihana vastakohta: Hän
on hullu, mieletön, mutta enkeli, vaihka mieletönki,
ei taida purta. Niin, sinä sairas seraaffini. — Herra
Angelo, käykäät kanssamme kammiooni lohdutta»
maan meitä. Olkaat pelkäämättä, enpä toki pure, en
edes morahtele teille, vaihka itseni vertasinki vanhaan
suteen. Onhan täällä vielä niin paljon ihmisyyttä
jäljellä, että tyhjennän kernaasti kanssanne pienen

klasin; vahvisteeksi, vahvisteeksi, jota ehkä tarvitsem*
me molemmat; sillä molemmat olemme nähneet tänä»
pän kamalia asioita. Yksi klasi lohduttaa, ja=ah!
Tehkäämme niin hyvin.

Angelo. Jättäisimmeko hänen?
Varro. Rutto häneen! Peuhakkoon hän tässä
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ihanien muistojensa kanssa. Ettekö tahdo tulla loh*
duttamaan yksinäistä, murehtivaa Mariamnea, sai*
rasta Rachelia ja minua viheljäistä ukkoa? Ettekö
tahdo meitä lohduttaa tällä surkeuden hetkellä?

Angelo. Minä olen huono lohduttaja. Mutta 5
tulenpa toki. (Erikseen) Sinua en kuitenkaan unohda,
Canzio, vaan olen jälleen luonnas pian. (Varro,
Rachel ja Angelo menevät oikealle)

Canzio. (Yksin) Olet siis yksin, Canzio. Ja
kuka taitaisi lohduttaa sinua? — Kentiesi Claudio. 10
Mutta hän ei tule. Miksi olen toiminut niin, ettei
paras ystäväni tule, koska parhain olisi hän tervetul*
tuaa? Päättömästi toimittu. — Mutta jos nyt tulisit,
voisitpa selittää pulman ja kertoa minulle ijankaikki*
suuden tarinan. Mutta sinä olet sen jo tehnyt, ai* 16
käen työs sinä päivänä, koska haastelimme vielä ys=
tävinä. Koska tapahtui tämä? Se tapahtui eilen
puolipäivän auringoisen säteillessä, ja tässä sinä sei*
soit. Siilon puheesi liekehtivä miekka iski reijän en*

tisen vakuutukseni, huolimattomuuteni rintarau*
taan; se iski reijän, josta epäilys rupesi tunkemaan
sisään, ja nyt, nyt virtaa sen läpitse mun poveeni
visseys. Mutta kuinka? Niinkuin polttava schirok*
ko*tuuli; kammoittavana myrskynä se rynkää sisään ja
huutaa minua lakkaamatta nimeltä. Sana Canzio, 25
Canzio ja taasen sana Canzio nyt kuuluu kaikkiaalta,
kuuluu läheltä, kuuluu mittaamattomien matkojen
päästä, kaikuu korvissani huumaten kuin Niagaran
koski. Mutta mistä tämä ääni, tämä loppumaton
pauhu? Maasta, jonka synkeätä, jylhää rantaa ja an* 30

karia ikivuoria, joita ajan hammas ei syö, mä katse*
len ja kauhistun, koska muistan ettei löydy siellä
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toista rantaa. Selvänä seisoo nyt edessäni kaikki, ja
minä näen ettei päätös ole tässä. Sillä jos nyt tähän
vaipuissani, kaikki olis siinä, niin miksi näin paljon tel»
mettä ja jyryä tämän kehnon räätin tähden? Miksi
tämä kimma ja tuska ilman lievitystä, tämä syvyy»
den ja korkeuden hurja temmellys yhden raukan ma*

don tähden, joka muutaman kerran itseänsä kiertelee
ja sitten kuolee? Ei, ei! hengen syvä aavistus on il*
maiseva kaikki, ja myrsky, joka nyt riehuu, lausuu
ijäisyyden tuomion, ja Canzioa huudetaan, niin, Can»
zioa vaan. Oi kammoittava ääni! sinä pöyhistät mun
hiukseni kankeaksi kuin mättäällä harjasheinä, koska
yksin käyskelen tässä ja suorittelen suurta kysymystä.
Ja että voin nyt tehdä tämän suorituksen, vaihka
myöhäisenki, siitä kiitän näitä kahta hirveätä päivää;
mutta alun toki aukasi Claudio. Oi Claudio! missä
vaeltelet nyt ja miksi et riennä ystäväsi luokse? Hän
seisoo tässä yksin, ihan yksin! — Giovanni! Giovanni!
(Käyskelee edestakasin levotonna) Missä mahdan olla
tähänaikaan[!] huomenna? Juuri tähän aikaan? Siinä
onpi kysymys. Olenko jo ehtinyt perehtymään pai*
kassani, vai katselenko kamoten ja hämmästyen ym=
parilleni vielä? Mikä outo väristys käy ylitse mun
ruumiini! (Giovanni tulee ja seisahtaa ovelle perillä)

Giovanni. Tässä olen, herra.
Canzio. Hyvä! Saat mennä taas. (Giovanni läh*

tee poispäin) Mutta varro toki. Sano: kuinka kau*
van olen jo aikaellut kotolinnassani?

Giovanni. Nyt on tiistai; lauvantaina tulitte.
Canzio. (Eriks.) Ei siis vielä täysiksi kolme

päivää kluostarinkellon kaikunasa tähän äkeään het*
keen asti.



Canzio. Toisinto. V.412

Giovanni. Tahdotteko muuta?
Canzio. Oletko saanut täydellisesti ja aina sinun

palkkas?
Giovanni. Aina ja täyden palkan.
Canzio. Minulta on kuitenkin sinun saatavata *

kolmen päivän palkka. Ota tämä kukkaro.
Giovanni. (Eriks.) Koko hänen kallis kukka*

ronsa? Mitä merkitsee tämä? (Ääneensä) Herra?
Canzio. Tottele! (Giovanni ottaa)
Giovanni. Ja tämä on kultaa täynnä? »o
Canzio. Paljasta kultaa.
Giovanni. Mitä teen näin paljolla rahalla minä?
Canzio. Viskase virtaan. Mutta ota sieltä kui*

tenkin kaksi tahi kolme kultakappaletta ja saata ne
pojalle Gregoriolle vankihuoneessansa. Hän tosin 15

teki työnsä täyttämisessä mun kanssani onnettomuu*
teni mittaa; mutta katselinpa kuinka hän äänetönnä,
lakki kourassa ja tukka kiemuroissa seurasi Giottin
hurjia askeleita, ja tämä leikkasi mun sydäntäni.

Giovanni. Mitä on tapahtunut ja mitä on poika ao
tehnyt?

Canzio. Sen kuulet pian. Mutta mene; ja koska
ehdit, niin tee niinkuin käskin.

Giovanni. Kernaasti, herra. — Rohkenen vielä
kysyä: reisaatteko pois?

Canzio. Kohta, Giovanni. Lupani on lopussa
ja vapauteni tiessään. Ikävä asia.

Giovanni. Minä näen: te ette jaksa hyvin.
Canzio. Mistä näet tämän?
Giovanni. Miksi hikoilette niin viileässä salissa 30

kuin tämä?
Canzio. Tuo minulle raikasta vettä; sillä minua
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vainoo kiusallinen jano. Tuo sieltä vuoren lähteestä,
jonka partahalla usein lasna ollessani ennen oljentelin.
Lähellä istui siilon Rachel, polvilla ommellus, josta
katsahti hän millon Välimeren kaukaiseen kiiltoon,
millon taasen leikitsevään lapseen ruohistossa. Siellä
kerran ilosena kellahtelin ja nukuin väsyneenä vii*
mein kasvattajani suojaan. Minä muistan sen. Mutta
tuo vettä sinä.

Giovanni. Minä riennän. (Menee)
Canzio. (Yksin) Olisinko kerran vielä lapsekas

ja vartoisin kirkasta juomaa lapsuuteni lähteestä
ennen käymistäni matkalle? Mutta siihen on jo aika
liian tärkki, koska aina voimallisemmasti synkeä ääni
huutaa nimen: Canzio. (Kiivaasti) Mitä tahdot,
mitä tahdot, sinä äänettömyydessä hirmuisesti huu»
tava ääni? Noo, sinä tahdot sanoa, että oikeuteni
täällä on jo kaikki, että hetki on lyönyt ja avettuna
seisoo ijankaikkisuuden portti. Olkoon niin. Minä
olen tässä. Mutta sinua, sieluni entinen heimo,
teitä, Rachel, Claudio ja Mariamne, saanko enään
koskaan nähdä, nähdä teidän kasvojanne? Anna
minulle se toivo, oi anna se toivo minulle, vaihka
valmistuisikin vasta tuhansien tuhanten vuotten päästä
tämä toivo, ja minä kuolen uljaasti kuin sankari,
kuolen hymyten, jos toivoa saan, että kerran hy=
myilevät he mua vastaan. — Vaikene jo, kiukkui»
nen ääni. Minä tulen, minä tulen! Mutta ensin
lukitkaamme ovet. (Käy perille; Giotti tulee) Siinä
mies, joka saattaa terveisiä Claudiolta. Kuinka
jaksaa ystäväni?

Giotti. Lepää syvimmässä rauhassa.
Canzio- Mutta äiti, äiti?
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Giotti. On jo ilman yhtään vaaraa.
Canzio. Giotti, pane muistoos tämä määräys:

Puolet kaikesta perintö=osastani tulkoon omaksi tä*
män onnettoman vaimon, mutta toinen puoli olkoon
köyhien arpa. — Sinä myhäilet niin alakuloisesti. s
Minä ymmärrän kuinka on laita, tiedän, että kaikki
on kääntynyt pahimpata kohden. Kurja äiti vimmois*
sansa nosti omalla kädellään elon painon hartioiltansa
pois, tai, mikä kaikista pahin — sammui hänenki
järkensä valo ja nyt hän riehuu hulluutensa hirmui* 10
sessa houreessa.

Giotti. Väärin arvelet.
Canzio. Mutta jotain onpi tapahtunut, ja el*

les sano millinen on tämän kunnian matronan koh*
talo nyt, niin pidänpä totena, että Canzio on tehnyt 15
hänestä eläimen.

Giotti. Kuule sitten: Kuolon mainetta en voi*
nut hillitä enään, vaan nuolena juoksi edellämme mur*

heellinen sanoma, ja, tietäen kaikki, asteli onneton
äiti meitä vastaan lujilla, vakavilla askeleilla. Mutta 20
veren pisarata ei löytynyt hänen poskillansa, ja hä»
nen maksansinisiltä huuliltaan ei kuulunut yhtä ai*
noata sanaa, koska kedolla hän syleili veristä, kuol*
letta poikaansa, katsahtaen korkeuteen kauvan, ja
mykkänä aina. Viimein nousi hän kiivaasti ylös, povi 25

tahrattuna Claudion vereen, huusi luokseen tytöis»
tänsä kaksi, tarttui yhden oikeaan, toisen vasempaan
käsivarteen ja, käyden näin heidän välissään, rupesi
saattamaan poikaansa kotia. Mutta kauvas ei ollut
hän käyskellyt ennenkuin äkisti vaipui hänen päänsä, 30
ja ulos hän oksensi sydämmensä lämpöisen veren.
Voimallisesti ojensi hän salskean ruumiinsa, muuttui
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pian kylmäksi kuin jää; ja kuolleina kannettiin kotia
niin äiti kuin poika. He makavat nyt rinnasin, ja
suloisen rauhan näet heidän kasvoillansa.

Canzio. Mitä sanoi eilen ennustava tyttö? »Ri=
kos kerran tehty, vetää seuraansa heti muita, ja he
rientävät yksi toisensa jälessä kuin aallot myrskyssä.»
Niin hän sanoi, koska, pettäen lemmittyni, avasin
tämän rikosteni retken, ja lähtein siitä, mitä on nyt
kokoontunut kiireelleni? Velkoja ilman loppua, vei*
koja verestä, murhasta, myrkkyjuomista, hulluudesta,
kylmästä epäilyksestä ja lukemattomista murheista.
Huoma: eikö ole mitta täys? Huoma: paitsi melkein
perisynnin pilkkua, olin eilen vielä viaton kuin impi,
tänään mato sydämmessä verimeressä uiskentelen
aina sieraimia myöten ja pääni päälle puhaltaa taivaan
viha.

Giotti. Mutta miksi oljentelet murehtien yksin
tässä? Ajan kangasta ei lievitetä takasin; niinmuo*
doin katso taasen miehukkaasti tulevaan ja unoh*
tukoon pois mikä pahoin kudottiin.

Canzio. Mutta siitä kutomasta meille vaatteet,
joillatulevassa käymme. Tässä olen seisnyt, seisnyt yk=
sin ja katsahdellut menneeseen, katsahdellut tulevaan,
mietiskellyt tulevan pituutta, ja olkoon tulleeksi! Mutta
pahin kaikista, ellei lähesty vihdoin aika, jona kolme
sieluni ijankaikkisesti lemmittyä, jotka murhasin ja
joita rakastan vielä helvetin tulessa, ellei, sanon minä,

koita aika, jona he unohtavat tehdyn työn ja muiste»
levät minua lempien vaan. Jaa, minä rakastan heitä,
voimallisempa kuin kiirastulen helle on mun lem*
peni heitä kohtaan ja sentähden ei sammu etäisellä
reunalla tähti. Mutta aikaa siinä tarvitaan, ennenkuin
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on nämät partin=pilkut pesty pois, siinä tarvitaan ai*
kaa. Mutta olkoon menneeksi! Minä otan sen vas*

taan, tahdon huohottaen reutoa, pahteessa kiiriskellä
puhaltaen ja pyrskien kuin valaskala, tahdon vasa*

mana juosta kohden taivaan rantaa niinkuin villi,
mutta juosta väsymättä; sillä viimein olen päässä.
Mutta voisko aatos, voisko vallaton haaves käsittää
pituutta tämän Armageddonin tien? — Giotti, minä
tahdon tarinan kertoa.

Giotti. Rauhoitu, mun ystäväni.
Canzio. Minä tahdon kertoa sinulle tarinan ja

sanon, että suostun kauppaan, jos kaikki vaan on
hyvin, koska kaikki on tapahtunut mitä tarinassa
kerrotaan. Ja niin on, niin on, niin on! Mutta elles
tahdo sitä kuulla, niin olenpa vait ja kerron sen hil*
jaisuudessa sielulleni.

Giotti. Enhän tiedä mitä tarinaa tarkoitat.
Canzio. On ympärilläni Saharan santameri,

mutta katso: koska ei häntä viimein enään ole, koska
katonut on kaikki santa, siilon on sovinnon päivä tul*
lut. Mutta kuinka saatetaan tämä sannan paljous
pois? Aljetaan. On ympärilläni Saharan santameri
ja samumtuuli riehuu, liehtoo myrkyllinen schirocco,
mutta etäällä koillisessa, josta päivä nousee, lainehtii
vapauden meri. Santa sihisten pyörii, ja joka san*

nanjyvä merkitsee yhtä vuotta. Mutta koska vuosi on
mennyt ja aurinko korkeimmassa pohjassa kuumot*
taa, lentää merestä ylös pieni pääskönen, lähestyy
mua ilosesti visertellen ja poimasee nokkaansa yhden
sannanjyvän, jonka kanssa hän jälleen lentää kau*
vas pois ja upottaa sen mereen. Taasen liehtoo tus»
kallinen tuuli, ympärilläni kiertoilee tulisesti hohtava
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santa ja pitkät ovat vaivojen päivät. Mutta koska
vuosi on mennyt, tulee sama pääskönen takasin, nou»
see merestä ilosesti visertellen, poimasee nokkaansa
jyvän, kantaa sen kauvas pois ja upottaa sen mereen.
Niin aina eteenpäin: kuuma kiusan tuuli liehtoo, santa
pyörii, vuosi menee ja pieni, ilonen lintu ei väsy,
vaan tulee taas ja kantaa rakeen lainehtivaan mereen.
Niin vähenee vuosi ja jyvä, kunnes avara aavikko on
tyhjennetty, mutta merestä kohoo ankara santa=tun=
turi korkeuteen ylös, ehtii taivasten rajan, se
nousee kuin ihana Taborin=vuori, muodostaen nai*
sen rintaa, ja antaa viimein suloista virvoitusta ja*
noovalle sielulleni. Siilon alkaa uusi aika. — Mutta
mitä sanot?

Giotti. Onpa siinä pituutta. Eeh!
Canzio. Se riittää.
Giotti. Sama kun ei koskaan!
Canzio. Ehkä toki parempa kuin ilman, mun

ystäväni. Ja muista, että liiallisuus kuuluukin tari»
nan luontoon. Ja tämä tarina kuvailee mun mieltäni
nyt, surmattuani kolme armahinta lempeä. Kas siinä
oli teos. Mutta mitä lausui vielä ennustava tyttö?
»Vaihka rikostemme paljous olis monilukuisempa me»
ren santaa, niin rikkaampa on toki armon pöytä; ja
kaikki viimein hyvin taas.» Niin hän lausui. Ja mitä op»
pia virtasi ennen ennen hänen huuliltansa pienen Can*
zion korviin? Korkeata, ihmeellistä oppia; nyt huomaan
sen. »Rakasta sun vihamiestäs.» Se on oppi! Ken
aatteli tämän aatoksen? Ihmisenko aivo? Mahdotonta!
Se syntyisin on kirkkauden maasta. »Rakasta sun
vihamiestäs.» Eriskummallinen aate ja kuitenkin
ihana, mittaamattoman suuri. Se aate syleilee kaikki»
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suuden, se iskee auki taivaallisen lemmen sinkilätien,
tekee tehdyn tekemättömäksi ja syntiemme santa*
vuoren harjanteelle luo se uudestaan Edenin niitut.
Ihanata, Giotti!

Giotti. Canzio, Canzio! pane jo siteisiin sun 6
hurja haavees. JumaPavita! sun muotos kauhistaa.
Kuumeen punerrusta niin vimmattua, niin tulista ja
läpihohtavaa, kuin sinun poskillasi nyt, en ole vielä
koskaan nähnyt. Rauhoitu, mun ystäväni! Johan
tuskan hiki virtana juoksee sun kiharistas alas. Heitä i0

hyödytön murhe ja käy kanssani ulos raikkaasen luon*
toon.

Canzio. Pois tieltä, veljeni! Anna rikosten rik*
kaan sannan myrskyä mua vastaan kuin Saharan jyri*
sevät hietapylväät, minä kiiritän ne rinnoiltani alas. u
Ylös, rintani, ja katsantoni, kirmase lakkaamatta koh*
den kirkkauden vuorta! Siellä he jo seisovat, siellä
Rachel, Claudio ja Mariamne valkeissa, kimmeltä*
vissä vaatteissa ja helluntai=lehdistä seppelit päissä
hymyilevät mua vastaan ja viittavat mua luoksensa 20
armiaasti. Minä tulen, tulen kerran, tulen väkival*
loin! (Hän horjuu, Giotti tarttuu häneen)

Giotti. Hiljaa nyt, — Kuinka on miehen laita?
Hän horjuu, aatoksensa kaataa hänen. Tahdotko
käydä lepoon? — Vasta minua. — Canzio! 25

Canzio. Giotti, Claudion veri polttaa minun
kättäni. Mikä on nyt tehtäväni?

Giotti. Ensin ole kuvitelmasi hirmuvaltias, pa=
koita sun aatoksesi omasta povestasi ulos ja etsi haus*
kaa seuraa. Missä on Angelo, missä Varro ja missä so
toiset tämän huoneen asujamet?

Canzio. Tästä monen seinän takana. Siellä
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koettavat he huvitella sydämmiänsä sillä viimeisellä
elämän tähteellä, jonka ruma Canzio jätti heille jäi»
jelle.

Giotti. Minä käyn heidän luoksensa ja teen sun
parhaaksesi mitä voin.

Canzio. (Eriks.) Niin poistut tästä hetkeksi,
ja ainoastaan hetken yksinäisyyttä tarvitsen vielä.

Giotti. Sallitko?
Canzio. Tee niin, ja minä kiitän sinua. Mutta

älä toki hätäile, vaan ole hieman ministeriä ja sepit»
tele heidän mieliänsä, alkaen matkanpäästä.

Giotti. Minä tunnen ukon heikot puolet ja as»
tun juoneen, jättäen sinun hetkeksi. Olethan taasen
järeä kuin kallio?

Canzio. Terästetty päästä kantapäähän asti.
Mene, ja olkoon Jumala kanssas!

Giotti. Hyvä. (Menee oikealle)

Canzio. (Yksin) Sinäkö ministeriksi, sinä oiva
mies, jolla tuskin on yhtä kieltä, joka uskoo aina lau»
sutun sanan ja rynkää esiin kuin tykkiluori? Jää hy=
västi, mun veljeni! Minä olen nähnyt sinun. Lyhyksi
tuntuu aina aika ensimäisen ja viimeisen kerran vä»
lillä. Nyt, nähtyäni sinun viimeisen kerran, muiste»
len sinua kuin haamua ilta=unelmasta, ja samoinpa
sinäkin muistelet kohta Canzioo. (Lukitsee oven oikealla)
Nyt on hetki tullut, lähteä elämän palosta pois.
Miksi istuisin täällä käärittynä tervatappuroisin ja
niin palavana syntisäkkinä varoittaen muita ja va=
roittaen turhaan? Pois! (Lukitsee oven perillä) Sitten
kolmas ovi. (Käy vasemmalle, Marcia tulee ovessa häntä
vastaan) Käyko mua vastaan yksi kerran vielä?
(Ääneensä) Haa! (Astuu muutaman askeleen takaperin)
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Marcia. Canzio! sun kasvosi näen viimein taas.
(Eriks.) Mutta miksi välttyy hän ja tirkistelee noin?
(Ääneensä) Canzio!

Canzio. Alä astu mua likemmäs, Medusa,
joka saatat olentoni melkein kivettymään. Oi! miksi 5
näin sinun kerran?

Marcia. (Eriks.) Mitä merkitsee tämä? Minua
aavistaa, että kaikki on tullut ilmi. No sitten pääs*
kööt irki kaikki häijyt henget. (Ääneensä) Herra!

Canzio. Vaimo! i„

Marcia. Teidän palvelijanne; mitä tahdotte?
Canzio. Ettäs viskaat päältäsi pois tuon kau-

niin naamarin ja näytät minulle perkeleen=haa<
mus.

Marcia. Miksi sanotte niin? u
Canzio. Taivas! Onko mahdollista, että näin

pieni, korea käsi taisi vuodattaa mun isäni veren?
Marcia. (Eriks.) Siis mennyt; ja olkoon men*

neeks! Jää hyvästi nyt kaikki mun toivoni uneksuma
herraus!

Canzio. Mutta tässä onkin saatana itsensä pu=
kenut valkeuden enkelin muotoon; niin tosiaan!
Kas mitkä kiharat, jotka lainehtivat noilla hartioilla!
— Mutta jos oikein tarkasti katsoo, niin ovat ne kyy*
karmeita kiukkuisia, niinkuin ennen hirmuvaaku* 25

nassa Perseuksen kilvessä.
Marcia. (Viskasee tukkaansa) Kauhistu sitten.
Canzio. Ja viskelet niitä niin ylpeästi vielä.
Marcia. Niistä kiharista maksais moni kunin*

katar miljuunia, niitä kiharia olit sinä itse vielä eilen 30

valmis suutelemaan, painelemaan vasten ohaustas,
joka poltti paljaasta rakkauden kimmasta.
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Canzio. Niin taisi helvetin enkeli vääntää mie«
hen aivon.

Marcia. (Eriks.) Mutta miksi seison tässä kau*
vemmin? Marcia, sua uhkaa vankeus, sentähden

6 koeta pyrkiä Metsolan vapauteen taas. (Käy vasem*
malle)

Canzio. Seis, vaimo, seis! (Vetää miekkansa)
Muuten miekkani Kronion' voimallisna nuolena sun
lävistää paikalla. Seiso koreasti, tyttösein.

10 Marcia. (Kääntyy ympär ja käy jalosti kohden
Canzioo) Mitä tahdot? Mielitko peloittaa amazonia
kuolemalla? Turha vaiva.

Canzio. Pysäy minusta matkan päähän; sun
olentos mua polttaa kuin murhatun isäni koston hi*

,5 mosta kiehuva veri.
Marcia. Minä murhasin sun isäs, koska virkani

oli murhamiehen virka, minä halkasin hänen sydäm*
mensa ja näin hänen verensä vuotavan maalle, josta
huutakoon se kostoa aina taivaaseen asti. Sen tein,

20 mutta tee nyt työsi sinä ja pistä tänne. Se tee, se tee,
se tee, sinä surmatun isän kurja, ainoa poika, pistä
miekallasi tänne!

Canzio. Mikä halpa työ tässä yön ja päivän ra*

jalla. Mitä hyödyttäisi tämä? Voisko kuolos nostaa
25 aurinkoni laskustansa ylös ja saattaa sen kulkemaan

takasin aamua kohden? Taitaisiko verestäsi syntyä se
Pegasus, jolla ratsastaisin tästä sanomattoman kauvas,
johonki unohduksen saareen? Elä, sinä viheliäinen,
ja pakene linnastani tietämättömyyden metsiin, näh»

jo tyäsi Canzion kuoleman.
Marcia. Unohdetaan kaikki: ystävämme, ni=

memme ja synnyinmaamme ja paetaan yhdessä Otha*
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heitin kaunokaiseen saareen. Siellä, sen lemmentuok*
suvassa ilmassa, niin sanotaan, on kaikki unohtuva
pois kuin Lethen virrassa autuitten entiset muistot.
Siellä kukkasniituilla karkellaan ja niittujen liepeillä
leikitselee hopeahelmeilevä laine.

Canzio. Kavahda, sä hävytön, tekemästä pilk
kaa vimmatusta miehestä, kavahda!

Marcia. Pilkkaa? Niinkohan?
Canzio. Tahi luulisitko, sireni, että seuraisin

sua vielä kauvemmas?
Marcia. Ja eilen vannoit mua seurata vaihka

Hadekselle alas.
Canzio. Siis kovin huikentelevainen mies, ja

sentähden ei sinua, vaan itseänsä kohtaan kääntää
hän miekkansa nyt. Mutta sinä, muista, että vimman u
mies on kujeen mies, ja jos mielit säästää henkeäsi
vielä, niin älä siirry tästä huoneesta ennenkuin näet
mun kaatuvan alas. Näin tahdon kostaa isäni kuole*
man, jota katselit riemuten, nyt katsele myös hänen
poikansa kuolemaa, joka ehkä poistaa sinulta yhden a»
ja toisen maallisen onnenosan. (Marcia on asettanut
itsensä vasemmalle, josta hän, käsi ohauksella ja nojaten

itsiänsä vasten eräätä pilaria, katselee yli olkansa va*

kaasti Canzioo) Niin, tyttöseni, seiso siinä jakatsele kuo*
lon askaretta, jota itsekin olet tehnyt, harjoitellen sen 25

kuritun miehen ammattia. Katsele niin, ja hyvin
sinulle, ettäs noin vakaasti ja juhlallisesti kiharies
ääriltä katsahtelet tänne! Mutta olkoon lausuttu jo
kylliksi. — Toki: yksi rukous vielä: Korkeuden hai*
litsija, saata ettei kauvemmin jalo Rachel käyskele so
hulluutensa yössä, säikytellen sieluansa, vaan lahjoita
hänelle takasin hänen järkensä ihanainen loimo.
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Mutta rukoilisinko mahdotonta? Pelastakoon hänen
sitten tästä aaveen elosta kuolema hiljainen ja um=
mistukoon pian hänen silmänsä autuaasen uneen. —

Ja sinä, Mariamne, saavuttakoon henkesi jo täällä tai*
vaallisen hekuman, koska oljentelet taivaallisen ylkäs
jalkain juurella. — Noo, veli Claudio, katsahda jos»

kus sun pyhien vuortes kukkuloilta alas pimeyden
syvyyteen, jossa Canzio raskaan velkataakkansa alla
mykkänä hikoilee ja rangaistuksen vihanliekit häntä
pieksee. Oi! katso joskus alas hänen päällensä; sillä hän
toivoo, vaihka onkin tämä toivo etäinen kuin Ura*
nuksen haamea valo. Mä sitä kohden kiirehdin.
(Pistää itseänsä miekalla ja kaatuu kuolleena alas; Marcia
käy hänen luoksensa ja katselee häntä hetken äänetönnä)

Marcia. Hän on kuollut; tuossa makaa hän kuin
sydämmeen=amputtu hirvi. Pakene, Marcia, pakene!
(Menee vasemmalle. — Giotti kolkuttaa oikealle ovelle)

Giotti. (Ulkopuolia) Aukase, Canzio, aukase!
— Canzio! — Lepäätkö? Mies, elles aukase, niin
yksi ainoa potkaus, ja murskana on oves. Sinä tiedät,
että minulla on jalka kuin elofantin sorkka. Canzio!

Varro. (Ulkopuolella) Ovi auki, Giotti! Pian!
(Giotti potkasee oven auki ja tulee sisään, niinmyös Varro
ja Angelo)

Giotti. Siinä on miehemme.
Varro. Ah!
Giotti. Naiset, olkaat tulematta tänne!
Varro. Oi Mariamne, poistu kauvas täältä!

Mariamne, kuule minua! (Mariamne tulee)
Mariamne. Sallikaat minun tulla. — Taivaan

kuningas, käännä hänen sielunsa puoleen armos
kasvot!
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Angelo. Olisivatko jo elon kaikki henget paen*
neet hänen ruumiistansa?

Giotti. Ei hengen kitkahdusta löydy enään po-
jassa. (Muutamia palvelijoita tulee)

l:n Palvelija. Oi laupias Jumala! s
2:n Palvelija. Pyhä Maria, mikä hirveä näky!
3:s Palvelija. Voi nuorta, raukkaa herraamme,

voi! (Jyskytystä perä*ovella)
Giotti. Ken siin'?
Pisano. (Ulkona) Lain nimessä, aukaskaat! 10

Varro. Herra Pisano. Aukaskaat! (Ovi ave*

taan, Pisano ja kaksi polisimiestä tulee)
Pisano. Mikä kauhistuksen näytelmä on tässä?
Varro. (Istuu voimatonna divanille) Kauhistusta,

kauhistusta ilman mittaa ja määrää, herra Pisano. is
Siinä makaa veljeni poika oman kätensä sur*

maamana.
Pisano. Sinä onneton!
Varro. Onneton hän ja moni muu. Minä, minä

olen viheliäinen raunio.
Pisano. Missä on vieras nainen, joka itsensä

kutsuu Marciaksi?
l:n Palvelija. Ihan vasta kiirehti hän linnan

portista ulos.
2:n Palvelija. Ja hänen käymisensä oli hurjan m

tuima.
Pisano. Miehet, rientäkäät hänen jälessään kuin

vainukoirat ja saattakaat hän linnaan takasin. (Polisfc
miehet menee vasemmalle) Luulenpa, että juuri hän
on vetänyt tuhon ukkospilvet tämän huoneen tai* so
vahalle. Kamalalta kaikuu hänestä Gregorion lauseet,
pojan, joka vapa=ehtoisesti takoi itsensä kahleisin ja
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haastelee myrkystä ja murhasta, johon olisi häntä
yllyttänyt tämä vaimo. Mutta nytpä otan sinun kyn»
siini ja tahdon tutkistella sinua aina ytimiin ja munas»
kuihin asti ja tahdonpa tarkan tiedon mistä ja mikä

5 lintu sinä olet.
Giotti. (Eriks.) Sen tiedon annan sinulle minä.

Mutta ensin tulkoon hän. (Rachel on tullut oikealta
sisään toisten huomaamatta)

Rachel. Siinä makaa taasen toinen mies.
10 Mariamne. Voi! oletko jo sinäkin ehtinyt tänne?

Varro. Johdattakaat häntä omaan kammioonsa.
Mariamne. (Ryhtyy Racheliin) Rachel!
Rachel. (Tuiskasten itsensä kiukkuisesti Mariam-

nesta irki) Pois kiusan henki, joka saatat sydämmeni
is pakahtumaan! Mitä tahdot Rachelista? Pois! Mene

Hiien tyttären haltuun!
Mariamne. Äänettä, tyttö!
Rachel. Miehelle yksi tyyny!
Varro. Hän olkoon rauhassa. Yhtäkaikki.

20 Enpä usko hänen käsittävän asiaa. Seisköön rauhassa
lapsi parka.

Rachel. Miehelle tyyny!
Mariamne. Ole huoletta, hänelle raketaan kohta

toinen sija.
25 Rachel. Tyyny tänne! sanon minä.

Varro. Tehkäät toki hänen lapsekas tahtonsa.
(Yksi palvelijoista menee)

Rachel. Täyttäkäät käsky, tämän linnan ku=
ninkataren käsky. — Mutta miksi virtaa veri? Lou*

30 naisessa iltaruskon alla seisoo mailmanenkeli hehkuva
astia kädessä, ammentaen mailmalle verta. Hän
kallistaa maljaansa lännestä mereen, merestä länteen;
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läikkyy sinistynyt veri, ihmisten sydämmet kammas*
tuu. (Tyyny on tuotu ja asetettu Canzion pään alle)
Nyt makaa hän hyvin. (Marcia tuodaan periltä)

Pisano. (Eriks.) Korea likka! Onpa niinkin.
Marcia. Mitä tahdotte, herra? 5

Pisano. Virkani vaati minua käymään tässä
pieneen tutkintoon. — Vaimo, mikä on nimenne?

Marcia. Marcia.
Pisano. Mistä on tienne teitä kantanut tähän?
Marcia. Carthagon raunioilta. 10
Giotti. Kaksi valetta kohta.
Angelo. Herra Giotti: kuulkaat yksi sana.
Giotti. Sitten, herra Angelo. — Hän valehte*

lee. Calabrian vuorilta hän tulee ja nimensä on
Flaminia; siinä se naaraspartti, ryöväri Vincenzion 15

verinen kumppani. (Kova hämmästyminen joukossa)
Varro. Flaminia! Veljeni murhamies!
Giotti. Sama. Claudio, jonka silmä oli yhtä

tarkka kuin hänen sanansa tosi ja luotettava, tunsi
kohta tämän epelin ja hän itse kohta samoin Clau* 20

dion, miehen, joka lepää nyt Abrahammin helmassa.
Valehtelenko, vaimo? Kuinka hyväänsä: hän vanno»
koon sanani valheeksi, mutta istua saa hän lujassa
tornissa kunnes asia on selvä kuin päivä.

Pisano. Vaimo, mitä sanot itse? — Et hiisku 25

sanaakaan, vaan katsot punehtuen päällemme, pu=
nehtuen mutta ylpeästi kuin itse piru. Kaikki viit»
taa kohden ryövärnaista.

Varro. (Eriks.) Mikä helvetillinen kosto koh»
talolta! Canzioni, sinä armottomasti hylkäsit uskolli* 30

sen lemmittysi tämän riikinkanan tähden, ja se ri=
kos oli suuri; mutta onko rikos koskaan ennen it=
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seänsä rangaisnut näin ankarasti? Mariamnen hyi»
kasit ja sait oman isäsi murhamiehen. Mikä ääretön
kosto, mikä häväistyksen tahro kaiken sukumme
ikivanhalle kunnialle! Rachel, älä milloinkaan enään
katsahda järjen muistavalla silmällä tähän mailmaan,
vaan kuole, kuole; ja sammukoon myös tämän kur*
jan aherruksen viimeinen hohde tässä, tässä.

Pisano. Vaimo, onko kieles jäätynyt?
Marcia. Tuli ei taida jäätyä, ja polttavasta

tulesta on Flaminian kieli. Niin, katsahtakaat tänne,
tässä seisoo kuuluisan Albericon kuuluisa Marcia
ja vielä kuuluisamman ruhtinaan Vincenzion kuului*
sampa Flaminia, tässä villi sankarnainen Ciafemin
synkeästä luolasta. Ja vielä äsken olin Canzion lem*
pilintu; mutta, kurja mies, hän pelkäsi morsianta
luolan yöstä, josta läksin tänne, läksin kuolon yöhön,
la nyt se tulkoon!

Rachel. Missä olen nähnyt tämän kuvan?
Marcia. Sinä saatana, joka sylistäni temma*

sit onneni pois. (Ottaa laattialta Canzion miekan ja

lävistää Rachelin, joka kaatuu veljensä viereen) Kuole,
sinä viheliäinen! (Huutoa ja hälinää joukossa; poliisi*
miehet hallitsevat Marciaa)

Pisano. Sinä hirmuinen vaimo!
l:n Palvelija. Onko tämä mailman viimeinen

hetki!
2:n Palvelija. Oi kauhistus, kauhistus!
Pisano. Iskekäät häneen kyntenne, että seisoo

hän kuin kruuvipenkissä.
Giotti. (Uhaaten miekalla) Pitäkäät, minä hai*

kasen hänen rosvonpäänsä. Mene perkeleen huo*
maan!
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Pisano. Pidätä miekkasi, mies! Hän olkoon
pyövelin saalis ja lähestyköön kerran vähän vavisten
kuolemansa ruskottavaa pöytää.

Marcia. Vapise sinä, vaan en minä. Hoo! ei
vavisten vaan laulain uhkean ryövärilaulun astuu 5

mestauslavollensa Marcia ja sylkee vielä pyöveliänsä
vasten partaa.

Pisano. No no, saammepa nähdä.
Marcia. Jos toista näet ja kuulet, niin mahdat

tulla Roman keisariksi, niin halpa mies kuin olet. £

Pisano. Hiljaa vaan, mun tyttöseni, hiljaa ja
koreasti!

Varro. (Istuen aina divanilla) Mitkä päivät! Iske
miekallasi tänne myös ja sano, ettäs surmasit kaiken
tämän huoneen, kuin ennen Egyptin murhanenkeli. 15

Iske tänne, iske tänne myös!
Marcia. Elä sinä ja ruikuttele!
Pisano. Saattakaat hän tästä pois ja vahvaan

talteen teleen ja kalterien taakse. Vartioitkaat häntä
tarkasti, se muistakaat. (Marcia viedään pois. — Rachel 20

on nousnut istumaan; Mariamne ja palvelijat ovat hänen
ympärillään)

Mariamne. Rachel, kuinka on sun laitas?
l:n Palvelja. Hänen silmänsä kirkastuu ja

saapi ymmärryksen katseen taas.
Mariamne. Rachel?
Rachel. Mariamne, minä herään kuolemaan;

niin, kohta kohta kuolen. Mieletönnä olen käyskel*
lyt kuin unissa, mutta voinpa nyt eroittaa kamalat
unelmat kamalasta todellisuudesta, ja käsitän mitä 30

on tapahtunut. Tässä makaa Canzio. Kaiketi hän
kaatui oman kätensä kautta?
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Mariamne. Niin hän kaatui.
Rachel. Mutta hurja vaimo kaatoi minun Can»

zion verisellä miekalla, ja kohta nukun elon kuumasta
tuskasta pois. Jumala, ole laupias! (Giovanni tulee
pikari kädessä)

Giovanni. Ystävät! mitä näkee mun onneton
silmäni? Voi!

Giotti. Ole lisäämättä hyödytöntä valitusta ja
katsele mykkänä mitäs näet.

Giovanni. Mitkä veriset uhrit!
Giotti. Mitä tahdot pikarillas tässä?
Giovanni. Totellen herrani käskyä, tuon hä*

nelle vettä lähteestä vuorelta, mutta myöhän tuon.
Rachel. Mielinpä vielä nauttia sen lähteen he»

leätä vettä, jonka reunalla ennen monet kerrat lei»
kitselin Canzion kanssa. Antakaat tänne! (Mariamne
antaa hänelle pikarin) Jää hyvästi, sä ihanien muisto»
jen lähde! Niin viatonna ja niin kirkkaana kuin lai»
nees tässä pikarissa kiitäköön mun sieluni elämän
lähteelle ylös. (Juo ja antaa pikarin pois) Sua kiitän,
Giovanni, tämän juoman edestä ja kaiken uskollisen
palvellukses. (Vaivuttaa päänsä Mariamnen helmaan)
Sua kiitän, Mariamne, kaiken lempesi edestä. Miksi
unohti Canzio sun rikkaan sydämmes? Mutta ah!
ei tiennyt kurja mitä teki hän siilon. Suo hänelle
anteeksi kaikki ja sulje hänen tuskallisna harhaileva
sielunsa sun rukouksiesi liekkiin pyhän ristin juurella,
sinä mun kaunoiseni, suvenihanaiseni Mariamne!

Mariamne. Ei menköön päivää, jona unohtai»
sin tämän.

Rachel. Ole kiitetty, ole kiitetty: Kallista nyt
pääni alas hänen kiharaisen päänsä viereen. (Mariamne
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asettaa hänen päänsä tyynylle) Canzioni, kaikki oli unta
vaan, ja taasen viihdyttelee äiti viatonta lastansa ja
nukkuu viihdyttäjä lapsensa viereen. (Kuolee. — Yksi
poliisimiehistä tulee)

Poliisimies. Armollinen herra!
Pisano. Haa! siis on hän pääsnyt kouristanne?

Sinä onneton!
Poliisimies. Kuulkaat, herra! Hän oli hirmuinen, ja

seutu tässä kävi perkeleelle liittoveljeksi. Tässä lähellä
on eräs vuorenjyrkkä, jonka korkuus kaiketi on enem*

min kuin kaksikymmentä syltää, ja pudotuksen reu*

nasta ei kaukana, niinkuin tiettään, kulkee tie. Tul*
tuamme tämän jyrkän kohdalle, siilon vaimo, väkevä
ja norja niinkuin jalopeura, temmasi itsensä äkisti

kynsistämme irki ja juoksi lentävällä vauhdilla koh»
den peloittavaa kaadetta ja katosi pian silmistämme.
Hänen jälessänsä riensin, matelin vuoren viimeiselle
äärelle ja, syleillen erään myrtin rankaa, katsahtelin
alas pyörryttävään syvyyteen. Siellä näin nyt kivien
seassa erään kaavattoman kappaleen, näin veristä
vaatetta ja runnottua ihmisen=jäsentä; se oli jäännös
tästä vaimosta.

Pisano. Olkoon niin; ja sinä pääset tästä ki=
lakasta pienellä sakolla. — Kuinka on tytön laita?

l:n Palvelija. Hän on kuollut ja kylmeneepi jo.



Selman Juonet.
Toisinto.

Ensimmäinen Näytös.
Metsänen seutu ympäröitsemä jylhien kuusten. Perillä

lähde, ympäröitsemänä kivisen, matalan arkun. — Lääkäri
ja Fokas tulevat oikealta.

Lääkäri. Minä en ymmärrä, herra. Miksi tämä
kolkko mieli, koska virtaa veri suonissanne vallan
sointuen?

Fokas. Pahat unet, pahat unet minua vainoo.
Lääkäri. Ne poistakoon valtias tahto.
Fokas. Mahdotonta! He peuhaavat makavan

aivossa ilman hiltiä. Kirotut unet! — Mutta pai*
jastavatpa he eteeni tulevaisuuden muodon ilman
pienintäkän petosta. Paperille heidät kirjotan, ja
huomaan nyt, ettei heistä yksikän ole ollut ilman mer*

kitystä.
Lääkäri. (Erikseen) Taikapäinen mies.
Fokas. Synkeänpä näin minä unelman mennee»

näkin yönä, näin morsianpiiastani.
Lääkäri. Mille tuo kuuluu?
Fokas. Anteeksi, herra! Minä uskon uneni ai*

noastaan päiväkirjani huomaan, en kelienkään toi*
selle. — Murheellista uneksuin. Mutta kuitenkin,
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siitä huolimatta, pyrin nyt, laillisesti solmemaan
liittoani likan kanssa niin pian kuin mahdollista. Ja
syytä on minulla rientoon. — Minä ilmasen teille yh=
den asian, herra, koska olemme ystäviä. Tässä
kiertelee ympär eräs veitikka, jokin noitanaamanen, _

turhanpäivänen maajunkkari, mukamakin »luon»
nontutkija» niinkuin hän tahtoo näyttää. Suuri
kanalja!

Lääkäri. Kuka on tämä? jos saan luvan kysyä.
Fokas. Hä tuo herra Anian. 10

Lääkäri. Pelkäätte siis, että lemmittynne sydän
väikkyy hänen kauttansa vaarassa?

Fokas. Minä luulen, että hän osaa noitua, se
mies. Mutta olkoon hän noita kun onkin, minäpä
noidun hänelle pitkän nenän, ja sen taidan minä i5

tehdä teidän avullanne, herra tohtoori. Luulenpa
teidän oikein lujaksi, luotettavaksi mieheksi.

Lääkäri. Toivokamme, ettette pety siinä luu»
lossa. Mutta mikä on tuumanne?

Fokas. Pinnistää ulos tuon kouvon huulilta 20

ankara lupaus; ja sitten kohta häät. Mutta voittaak»
seni tämän, käyn nyt miestäni kohtaan pieneen,
vilpittömään juoneen ja toivon siinä leikissä apua
teiltä. Herra, koska taasen ollaan ukkomme parissa,
niin tunnustakaat valtasuontani ja sanokaat: mitä, 25

herra Fokas, tässä on tuho tekeillä. Halkeehan pian
sydämmenne kuin tulinen pummi, ellette viipymättä
nai. — Niin niin, te myhäilette, mutta minulla on
täydet käsissä. Minä murhaan tuon luikkarin luon»
nontutkian. Mitä sanotte? 30

Lääkäri. Onhan se lemmekäs aate.

Fokas. Tehkäät niinkuin sanon, ja te ette sitä
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kadu. Onpa tosin minulla tuo sama raamatussa in*
hottava liikanimi kuin miehellä, joka viskattiin vii*
mein alas Lusiferin kynsiin. Mutta, mutta ....Hm.

Lääkäri. (Eriks.) No minä tiedän sinun rikkaaksi,
5 mutta oletpa, luulen, oikein kitsas konna myös, niin*

kuin tavallisesti rikkaat miehet.
Fokas. Siis tiedätte mitä tahdon.
Lääkäri. Ja lupaan myös täyttää teidän tah*

tonne.

10 Fokas. Toivonpa tämän saattavan hänen huu*
liltansa lopullisen lupauksen, jonka antamisessa hän,
kummallista kyllä, on jo siekaillut kauvan, kiusaten
sydäntäni. Mutta sen annettuansa kerran, hän siinä
seisoo kuin koskessa röysteinen paasi. Minä tunnen

is hänen. Ja tuolta lähestyy hän. Poistunpa nyt het»
keksi mutta palaan pian taasen, tervehtien teitä mo=
lempiä. Sillä huomakaat: hän ei saakoon syytä ou=
neksimaan että olemme liittolaiset.

Lääkäri. Minä ymmärrän.
20 Fokas. Sitämukaan asettukoon myös puheemme

ja lauseemme. Malttakaat tämä.
Lääkäri. Olkaat rauhassa. Siinä luulen taitavani

sommailla.
Fokas. Hyvä! Minä menen nyt, mutta tulen

25 takasin kohta. — Mitä, mitä koneita ja kappaleita
nämät teidän kourassanne?

Lääkäri. Niiliäpä aion juuri tällä hetkellä tut*
kistella tämän lähteen kemiallisia omaisuuksia.

Fokas. Niin, tutkikaat ja jutelkaat ukon kanssa,
so häntä saattaen parahimpaan humööriin. Minä me*

nen nyt, mutta tulen takasin kohta. (Menee oikealle)
Lääkäri. (Yksin) Mene sinä, rännä sen tulla
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ja viedä! Onpa sinussa vekamaa, luulen minä. Kui*
tenkin, olkoon tehty mitä lupasin. Hän on rikas.
(Laskee koneensa lähteesen. Herman tulee vasemmalta)

Jumalan rauha!
Herman. Huomenta, mun herrani! Kunnioitatte g

siis lähdettänne käynnillänne tekin.
Lääkäri. Nyt, kuun ja ilman vaiheessa mielin

sitä vähän tutkia. (Tirkistellen koneisiinsa) Sinä ih=
meellinen lähde! Aina sama heleä ja puhdas vesi
ja samoilla mitaali=aineilla. Verraton lähde! 10

Herman. Miksi ei häntä sitten ennen ole huo*
mattu?

Lääkäri. Ihmiskunta on sokea, sokea, sokea
näkemään oikeaa onneansa. Nauttiihan se ennen
kuolettavaa myrkkyä kuin kirkasta nestettä, joka «

maa=äitimme rinnasta virtaa meille terveydeksi.
(Fokas tulee oikealta)

Fokas. Terve, hyvät herrat!
Lääkäri. Nöyrin palveljanne, herra Fokas!

Niin, juokaat vettä, pojat, ja siitä samokaat laaksot ja ao

santaset harjut, ja pianpa karkaa teistä kauvas kaikki
samentavat aatokset ja unet. — Terve tuloa, herra
Fokas, terve tuloa! — No, mille tuntuu, isä vanha?
(Tunnustaa Hermania valtasuoneen)

Herman. Kaikki hyvin, mutta poikani on kuollut. 25

Lääkäri. Hulluuksia! Kuka on tämän sanonut?
Herman. (Osottaen kohden sydäntä) Tännenpä tuli

tenholennätin ja sanoi kuinka on rakkaan poikani
laita. Rakastinpa häntä, vaihka olikin hän vai*
laton poika. Ulos mailmalle hänen lähetin, mutta »o
rahaa kirjotti hän perään; rahaa, rahaa ja rahaa
taas. Tuohon leikkiin viimein harmistuin, supistin
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kukkaroni ja aattelin: kestä kastisi ja näytä ettäs olet
mies, joka auttaa itse itsensä. rMutta hän oli anka*
rassa kiikissä, ja myöhän joutui hälle viimenen apuni.
Hän oli hirttänyt itsensä. 1 1

Lääkäri. Nimittäin teidän aavistustanne mukaan.
Herman. Niin on laita.
Lääkäri. Suokaat anteeksi, että pidän tämän

jonakin niinkutsuttuna päähän pistäneenä.
Herman. Ei, herra; hän on kuollut!
Lääkäri. Hän elää.
Herman. Kuollut on hän!
Fokas. (Eriks.) Ja kuollut olkoon hän. Sehän

on sydämmeni toive. Yksin tahdon sun periä, yksin
tyttäres kautta.

Lääkäri. Kuitenkin, mielitteko seurata joh*
toani tämän kesän?

Herman. Tahdon niellä vettä kuin valaskala ja
vuorikauriina kuleksia ympär. Ilman huolta, herra.
Mihen kerran isken kiinni, sen saatan maalle tahi
vaivun itse kuuksi päiväksi.

Lääkäri. Käykäät päälle, ukko, ja minä lupaan:
jo ennen aumojen nousemista pelloille, olettepa ul=
jas mies, ja tämä kurja selkkaus on paennut teistä
ijäksi.

Herman. Hm!
Lääkäri. Jaa jaa, juokaat vettä vaan ja uskokaat

minua. (Eriks.) Kummallinen ukko! (Ääneensä

Fokakselle) Herra, kuinka katsahdatte mailmaan tä»
näpänä?

Fokas. Synkeästi!

1 Lause pyyhitty käsikirjoituksesta.
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Lääkäri. Mutta minä en ymmärrä teidän pa-
haanne, sillä kaikki ulkonaiset merkit todistaa teissä
juurevaa terveyttä.

Fokas. (Eriks.) Mielisko hän pettää minut?
Lääkäri. Käypä tämä ulos jostain sisällisestä, 5

salatusta lähteestä. Herra, terottakaat huomionne
kohden sydämmenne historjaa.

Fokas. Historjaa. Toivonpa etten olekkan mi*
kään murhamies.

Lääkäri. Jumala varjelkoon meitä! Mutta monta 10

tuhon loukkoa voi mies täällä kohdata aatoksiensa
retkillä. Onhan moni mahtava nero täällä piminnyt
tuumissa esimerkiksi elämämme pulmasta.

Fokas. Elämäni filosofian perusta, järkähtämä*
tön perusta on pyhä raamattu ja Augsburgin tunnus» vi
tus. (Eriks. ja katsahtaen salasesti Hermaniin) Ukko,
ota ad notam tämä.

Herman. (Eriks.) Luulenpa toki että olet sinä
kelpo mies. Herraa pelkävä ja tarkka veitikka huo»
neellisessa, itara kuin sammakko, joka »säästäen syö ao
savea», se olet sinä, ja ehkä oletkin paras kosioista
kaikista. Mutta mielinpä sinua vielä tutkistella aijan,
sillä mustasilmänen epäilys ei tahdo täältä kollosta[!J
heltiä, ei tuumaakan.

Fokas. Herra, tahdotteko tunnustaa valtasuontani. 25

Lääkäri. Hoo, tiedänpä sen tytkyvän vallan tasan.
Fokas. (Eriks.) Jos hän minut pettää ja pitää

minua narrinansa, niin halkasen päänsä. (Ääneensä)
Herra, tahdotteko tunnustaa valtasuontani? Häh?

Lääkäri. Levoton mies, kovin levoton! (Tunnus* 30

taa ja ottaa äkisti päällensä teeskeltyn, kummastelevan
muodon) Mutta mitä! Mitä huomaan minä?
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Fokas. Mitä huomaatte viimein? Mutta vissi
asia on että minä istun piinapenkissä ja olisin valmis
oman käden työhön, ellei eräs tyttö minua kahlehtis,
kurjaa.

Lääkäri. Hänpä on syy tähän kamalaan tilaanne.
Teitä uhkaa sydämmen läimäys, joka hetkessä voi
tehdä työnsä. Naida teidän täytyy, naida ilman vii*
vytystä, ja, uskokaat minua, kaikki vaara on tiessään.
— Naikaat, naikaat; sillä sydämmenne riutuu ja
pohtaa.

Fokas. Tuota olen aatellut.
Lääkäri. (Eriks.) Hiiteen sinä! Koska riutuu

täällä sonnin sydän? (Ääneensä) Tehkäät kuni sanon,
ja kaikki pian hyvin. Juokaatvettä, naikaat ja olkaat ilo*
set. Kuinka? Eikö ole teillä kaksi vallan ihanata sylfiä
kumppaneina täällä? No, lyökööt he vilkkaat päänsä
yhteen, saattakoot matkaan oikein huvittavia vehkeitä,
ilveitä, lystinäytelmiä vapaassa luonnossa. Juuri niin!
Raikkaat tuulispäät puhdistakoot pahteisen ilman. —

Ja nyt, hyvästi, herrat, kunnes kohtaumme taasen
meidän pienessä kaupungissa! (Menee oikealle)

Fokas. Te kuulitte mitä hän lausui minusta?
Herman. Tuikea asia.
Fokas. Joka ei siedä enään lykkäystä huomiseen.

Sydämmeni on vaarassa, hän sanoi, ja sen tunnen
minä itsekin. Rakastanpa tytärtänne vimmatusti,
mutta eräs toinen mies uhkaa hänentemmata sylistäni.

Herman. Kuka mies?
Fokas. Hä tuo roisto Anian. Minä luulen että

hän osaa noitua.
Herman. Sille miehelle olen jo antanut kyytinsä,

käskien hänen pysymään oikein suren=penikulman
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tyttärestäni pois. Tuhannen pyöveliä! Mitä haaste*
let sinä noidista, poika? Minähän olen se noita tässä,
joka taivutan likan mielen, annan hänen kelle tahdon
ja koska niin päätän.

Fokas. No Herran nimessä jo päättäkäät! 5

Herman. Kun päätän niin päätän.
Fokas. (Eriks.) Nyt ei huikailemaan aika, vaan

iskeköön kova vasten kovaa. (Karauttaa kurkkuansa)
(Ääneensä) Maa ja taivas! Lupaatteko tällä hetkellä
kunnianne nimessä tyttärenne vaimokseni? Minä :o

kysyn.
Herman. (Tyhjennettyään pikarillisen vettä) Juo

vettä.
Fokas. Mitä sanotte?
Herman. Juo vettä. ir
Fokas. Juo vettä?
Herman. Viileytä sinä tulista sydäntäs.
Fokas. Te ärryttelette minua hyvin tietäen minkä

Damokleksen miekan alla seison. Mutta tietkäät
myös että rakkauteni vimmassa voisin luoda tähän 20
verisen, verisen draaman. Maa ja taivas!

Herman. Vaiti, poika! Miksi juttelet tuossa hui*
luuksia. — Kas tässä on käteni lupauksen pantiks.
Minä annan sulle tyttäreni ja toivon että annoin hä»
nen miehelle.

Fokas. Minä luotan sanaanne ja kiitän.
Herman. Titaanein voima ei mua järkäytä.
Fokas. Mutta mitä asetamme nyt, se tapahtukoon

pian.
Herman. Koska tahdot siis?
Fokas. Tänä kesänä, jo tällä retkellämme nous-

koon tässä häät.
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Herman. Jo tällä retkellä, vieraassa seurakun*
nassa. Tuo näkyisi joteskin jyrkältä.

Fokas. Mutta niin on onneni vaade. Kirjeelli»
sesti saatettakoon matkaan kotopitäjän kuulutus ja
siitä kohta vihkiäiset täällä. Tämähän toimi, joka
säästää ulostekoja. Ketä on meillä täällä käskettävinä
vieraiksi? Pappi ja pari muuta. Niin täytyy tapahtua,
herra, täytyy.

Herman. Päätetty siis! — Mutta olenpa jo niel»
lyt vettä kyllin, ja tehkööt nyt jalkani parastaan.
Käynpä ilmasemaan likalle hänen tulevan kohtalonsa,
ja niin tietäköön hän valmistella itseänsä häiksi.

Fokas. (Yksin) Mene ja saata mulle rikkautes
varmaaks saaliks. Siellä on lempeni, vaan ei tyttäres
povessa. Minäkö rakastaisin naisia kuin narrit ja utu»
partaset kimnasistikeikarit? Mutta hoo, hieman tois*
tahan olis kuitenkin tuo Thekla=piikanen mun sil*
missäni. Nyt on hän yhtä rikas ja pian kaksinkerroin
rikkaampa kuin sinä, jos nimittäin vielä palaisi tuo
hurja veljes. Mutta sehän olis malheur! Sen tiet»
tyäni, kohta murtasin tämän liiton ja kääntysin koh*
den toista saalia. Olkoon hän kihlattukin tuohon vi»
heljäiseen kasvinveljeensä. Sehän vaan jokin rak»
kaus, perustettu johonkin lapsuuden=kihlaukseen.
Fokakselta vaan yksi sana ja silmänisku, ja vallas»
sansa on luntun käsi ja sydän. Ja teki sen rikkaus ja
mailman silmissä kunnollinen käytös, kaksi mahtavaa
puhemiestä. — Mutta miksi kapinaa? Toivonpa jo
nuoren=patruunimme uneksuvan kuolon unta; minä
nain hänen sisarensa ja otan molempien arvan. —

Mutta miksi taasen uneksuin unen niin pyövelin sur»
kean tästä naimisesta? Häitämmehän vietimme, Ju=
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mala parakkoon, häitämme Selma ja minä, aih! No
musiiki mökisi pahasti kuin perkele, ja minähän,
poikaparka, kurkistelin ulos akkunasta kovin alla»
mielin. Mitäpäs tapahtui? Akistihän muuttui noki»
mustiksi kaikki viljavainiot, pellot ja niitut, muuttui
oikein peikkojen perämaiksi. Oliko tämä nuoren nai»
pamiehen unta juuri häitten lähetessä! Sillä unella
on merkityksensä, ja tulkoon se kätketyksi muisto»
kirjaani. (Istuu alas kirjottamaan) Siinä uni, joka en»
nustaa jotain. (Panee kirjan viereensä maahan ja heittää
itsensä levolle) Mitä huolisin jos kaatuis täällä viimein
mies kuin kuiva honkan runko, mätänis, lihottaen
maata ja kylien nautoja, eikä tuosta mitään muuta?
Siilon kaikki hyvin. Mielinpä uskoa että niin on laita,
mutta siihen uskoon en kuitenkan niskaani pantiksi
pane. Haa! he meitä korventelisitko ja paistelisit,
syystä että muistelimme täällä hieman omaa paras»
tamme, muistelimme onnen vaiheellista luontoa ja
vahvistimme selkämme niinä parempina päivinä? Pois,
te aatokset, pois! Minä olen maa ja multa vaan, en
muuta. (Kuorsaa nukkuneena. — Taavetti tulee oikealta,
mutta astelee kovin hiivistellen huomattuaan makaavan Fo*
kaksen)

Taavetti. (Eriks.) »Alä herätä karhua, joka ma»
kaa.» Tuossa hän makaa ja hänen vieressänsä pieni
päiväkirja, kaiketi se kummallinen unikirja, johon ei
juuri toisen ole täällä tirkistettävä. Mutta kärkäs
olen kuin ketunpoikanen ja tahdon koettaa kastini.
Mitä uneksuit menneenä yönä, mies? (Ottaa kirjan
ja lukee siitä) »Unta uneksuin yöllä vasten päivää kym»
menettä tämän kuun: Häitämme vietimme Selma
ja minä, mutta häitä murheisia. Vaikerteli soitto, ja
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katso, viherjät tantereet ja metsät muuttuivat äkisti
autioksi erämaaksi meidän ympärilläni. Kohta aijan
pyörä tämän unelmani merkityksen osottaa.» — Oh»
hoo! Jo perustat ja elamentitf!] vapisee, koska »Iso»
Turkki nousee» ja hävittää kaiken mailman. Jumala
auttakoon meitä, isäntäni, ja saattakoon teiltä palkkani
ulos ennen mailmanloppua. Sillä »suuri juopa» tulee
siilon ainiaaksi erottamaan Taavetin rikkaasta mie»
hestä. Tuossa on kirjanne. Minä tiedän jotain, jota
ei tiedä täällä kolmas. (Käy muutaman askeleen pois*
päin) Mutta mielinpä lähestyä sinua oikein ilosen
pojan pauhulla; se pane hyväkses tai pahakses; mitä
tiesin minä; laulelin vaan itsekseenij!]. (Kääntyy
äkisti takasin, laulain kovalla äänellä)

»Mistäs tulet, mistäs tulet,
Poikani iloinen?»

(Fokas herää, karaten ylös kauhistuen, tukka pörrössä)
Fokas. Sinä peikko, lyönpä sinun kuoliaaksi!

(Uhkaa häntä sauvallansa)
Taavetti. Hiljaa, herra!
Fokas. Hiljaa? Minä sun hiljennän, isken ikui»

seen lukkoon tuon kirotun kitas, peikko.
Taavetti. Mitä minä tiesin? Enhän tainnut edes

uneksua teidän makaavan tässä.
Fokas. Uneksua? Kyllä sinun annan.— Mitä etsit?
Taavetti. Minä etsin teitä, tulen herra Vimpelin

puolesta, joka mielisi teitä kohdata. Nyt hän kysyy
teiltä nöyrimmästi, taitasitteko olla hänelle saapuvina
tänään kello viideltä.

Fokas. Sen miehen annan minä peijakkaan vai*
taan. Mitä hän tahtoo?
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Taavetti. Sitä en tiedä.
Fokas. Hän tahtoo lainata rahaa, mutta minä en

tahdokkan itselleni enemmin vihamiehiä, eli toisin
sanottu häntä varten: minä en tahdo häntä vihamiehek*
seni enkä ystäväkseni. Hän on kappale valkeaa plaas* 5

taria. Mene ja sano hänelle tämä.
Taavetti. Te tahdotte niin?
Fokas. Tulkoon hän kahden täyttävän takaus»

miehen kanssa ja maksakoon seittemät kasvot, niin
saa hän rahaa, ei penniäkän muuton, ei penniä. Mene w
ja sano hänelle tämä.

Taavetti. Sitä en tee, herra. Saisinpa vaan tui-
keat torat koska päänne on kääntynyt.

Fokas. Mene sitten ja ole mykkä kuin suolapat»
sas, ja ole niin ijankaikkisesti, nalliainen. Mene pian! i5

Taavetti. Minä menen, herra, minä juoksen.
(Juoksee oikealle)

Fokas. (Huutaen) Taavetti! (Taavetti tulee takasin)
Taavetti. Mitä tahdotte, herra?
Fokas. (Eriks.) Mitä teen minä? Annanko hä» 20

nelle ajettavaksi tämän asian?
Taavetti. Herra, miksi kutsuitte minua takasin?
Fokas. Poika, tunnetko sinä tuota kuuluisaa

Lappalais=Mattia, noitaa ja tietäjää, joka, niinkuin
olen kuullut, asuu tässä lähellä?

Taavetti. Hui hai! Olenhan naukkinut hänen
kanssaan.

Fokas. Ja antanut hänen katsoa kämmeneeskin?
Taavetti. Sitä en ole uskaltanut, poika=raiska;

sillä hän puhuu totta, päinvastoin muita tenhomiehiä. 30
Fokas. Voiko hän myös selittää unia?
Taavetti. Sehän onkin oikein mestarityötänsä.
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Fokas. Taave, mene huomenna hänen luokseen
ja sano hänelle että tahtoo häntä kohdata eräs herra
Achilles Fokas, eräs aatelimies. Katso, minä muo»
dostan äitiäni, jonka nimi oli Tähtitanssi ja Tähti*

5 tanssien heimo johtaa sukuperänsä aina jumalten ta=
rinamailmasta, kuni oikean aatelin tulee. — Toki,
miksi loruan sinulle kaikkea tätä? Mutta kenties kum=
meksis miesi tämänkaltasta aijetta sivistyneeltä her»
raita, ja niin kavahtaisi astumasta kasvojeni eteen.

u Mutta aatelisilla ruumiilla on heidän löyhäyksensä,
joita alakansa suvaitsee ilman yhtään miettimistä, re=
sonneeramista, koska tulevat ne ylähältä päin. Sen*
tähden näetkös on hyvä että noita saa tiedon mikä
mies minä oikeammiten olen.

is Taavetti. Minä annan sen hänelle tiedoksi va*

kaasti ja hartaudella.
Fokas. Ja sano että vartoo hän minua tässä läh»

teellä huomenna varhain. Mielinpä koetella vähän
hänen kuuluisaa ja ihmeellistä taitoansa ja palkitsen

20 hänen vaivansa runsin, tiekköön hän. Tässä annan
sinullekin voidetta, annan kymmenen penniä, kym»
menen penniä.

Taavetti. (Ottaen vastaan rahan) Perin kymmenen
penniä? »Kost Jumal, kost Jumal»!

25 Fokas. Tee niinkuin olen sanonut ja katso että
kohtaan hänen tässä huomenna kello seittemän. (Me*
nee oikealle)

Taavetti. (Yksin) Noitukoon sinun Lappalais»
Matti koiraksi ja niin pelastakoon minun palvelemasta

30 ahnetta sutta. — Tuolta hän lähestyy, morsiustyttö.
Minä tiedän että vastarinnoin lähtee hän tähän mie»
helään, jos hän koskaan sinne lähtee. Enhän usko
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sitä. Mutta nyt, näyttäen itseni tietämättömäksi kai-
kesta, mielin maalata hänelle miehen kuvan oikein elä*
vältä eteensä. Ja siinä lyön kaksi yhtaikaa. Lie*
vitän harmistunetta rintaani ja saatan juutimme aina
mahdottomemmaksi lintunsa silmissä. Enhän tahtoisi 5

Hallin hampaisiin tätä koreata, oivallista lintua.
Tuossa on hän. (Selma tulee vasemmalta tuskallisella
muodolla)

Selma. (Eriks.) Minä tulen mielettömöksi ellen
paikalla saa kohdata häntä. (Ääneensä huomattuaan 10
Taavetin) Taavetti, oletko nähnyt tämän tienon
herraa?

Taavetti. Aniania? En, mun kaunis fröökinäni.
Selma. (Eriks.) Voi! mitä pitää minun tekemän?
Taavetti. (Eriks.) Kateus on mailman avarin 15

synti. Miksi valehtelin nyt, koska tiedän missä löy»
tyy paraikaa nuori mies? (Ääneensä) Te olette kovin
murheissanne, fröökinäni, ja samoin myös minä.

Selma. Mikä vaivaa sitten sinua?
Taavetti. Voi minä kurja trenki! Te tiedätte 20

kennen trenki minä olen?
Selma. Onko Fokas lyönyt sinua?
Taavetti. Pyöveli hänen vieköön! Mutta sa=

nonpa etten juuri olekkan mies, joka antaa itseänsä
peitota. Ja kuitenkin jos totta sanon niin sain häneltä 25

korvilleni eilen.
Selma. Miksi?
Taavetti. Miksi kysyi hän minulta, katsoen

äkisti päälleni kuin tarhapöllö: »uskotko löytyvän
helvettiä, Taave=poika»?

Selma. Mitä vastasit sinä?
Taavetti. Minähän vaivanen hunsvotti rohke-
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nin hieman luikkaroitsemaan, livautin kerran sil-
määni, purin tuota irvihammastani ja sanoin kovin
yksinkertaisella naamalla: onpa helvetti ja kuumakin,
ainakin rikkaille miehille, niinkuin se epistolassa
meille selvästi kuvataan, hyvä herra. Mutta siilonpa
korvani kuumenivat. Hän julmistui; sillä syytä on hä»
neliä peljätä tuolta tuota haudan toista puolta.
Kirousten perustallahan seisoo hänen rikkautensa
aarteet, ja siitä nuo kuumat, levottomat yöt ja unet,
sillä hänen rintakomeroissaan löytyy vielä vähän
niinkuin keritteläisyyden[!] tähteitä. Mutta ei toki
härkäpari vedä hänen juoniensa summaa.

Selma. (Eriks.) Sydämmeni kauhistuu! Tälle
Molokille tahdot sinä uhrata lapsesi, voi isä armoton!

Taavetti. Mutta murhe painaa teitä, näen minä.
Ja miksi juttelen vielä tässä edessänne turhia tuosta
hyvästä isännästäni minä tyhmä?

Selma. Mitä sanoit, onko hän ollut kerittiläi»
nen[!]?

Taavetti. Hän kuitenkin nallikka=vuosina usein
lauleskeli piritteli Sionin virren=värsyjä tuon suuren
laulajan ja lukijan äitinsä kanssa. Mutta kaikki pu=
tosi orjantappuroihin, kaikki pian mailman mammona
nieli. Mutta siitäpä aina jokin kuiskaava ruikutus
luulen minä, hänen korvassansa jokin alakulonen
kellonääni ikävästä korvesta. Surma ja kuolema!
onpa hän kiskonut ja kiusanut sekä miehiä että nai»
sia täällä pahemmin kuin peijakas, ja eiväthän anna
hänelle enään rauhaa öittensä unetkan. — Mitä
luulette hänen uneksuneen menneenä yönä?

Selma. Ken huolisi houkon unista?
Taavetti. Niin; mutta mitäpäs uskalsin minä?
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Tuossa makasi hän ja pieni kirja hänen vieressänsä.
Minä hiipesin, hiipesin hiljaksiin esiin, kurkkasin
kirjaan ja löytyipä siellä oikein juhlanen unelma juuri
teistä.

Selma. Minusta? 5

Taavetti. Teistä.
Selma. Mitä luit siinä?
Taavetti. Te pitäisitteko huolta tämän houkon

unista?
Selma. Minä tahdon kuulla. Kuinka seisoi 10

kirjassa?
Taavetti. Seisoi siellä vakailla kirjaimilla näin:

»Uni heinäkuussa yöllä vasten kymmenettä. Häi*
tämme vietimme, neito Selma ja minä. Mutta voi
murheisia häitä! Soitto parkui ja kiljui kuin susien 15

lauma ja äkisti nyt muuttuivat viherjät tantereet ja
metsät meidän ympärilläni autioksi erämaaksi.» Ha
ha ha! Hän rakastaa teitä salasesti, luulen minä.

Selma. Mahdollista kyllä.
Taavetti. Tosin rakastaa hän. 20

Selma. Mutta eipä nähnyt hän juuri ilosta
unta.

Taavetti. Ei ensinkän. Siitä onkin hän kovin
levoton ja tahtoo nyt kohdata tuon mainion tietäjän
Lappalais=Matin. Huomenna varhain olen saattava 25

miehen juuri tähän, antamaan herralleni profeetalli»
sia tietoja. Kuinka onnistuisi yhteys teidän kanssa,
nähkääs, siitä kaiketi nyt tahtoo hän tiedon. Ha ha ha!

Selma. Olisin minä siilon Lappalais=Matti!
Taavetti. No, miksi kuvasitte eteensä teidän 30

tulevan liittonne?
Selma. Helvetiksi!
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Taavetti. Haa! siilon pelottaisitte hänen kau*
vas teistä pois, sillä hän on perin taikauskon vallassa,
kumma mies, se kaistapäinen, yksinkörrijä; taika=us=
kon vallassa lujemmin kuin Honkalan muori.

s Selma. (Eriks.) Ja hänelle heittäsit sä tyttäres,
oi isä, isä!

Taavetti. Tuskanne piinaa minua, ja täytyypä
mun sanoa teille totuus, jonka äsken teiltä kielsin.
Mutta olkaattepas kyselemättä miksi juonittelin.

10 Kuinka hyvääns, vaan että tiedän nyt sen, jota en
tietänyt hetki sitten, tiedän teidän etsittynne kuleksi*
van venosellaan paraikaa tuolla virran kortistossa.
Jos suotte minun vähän palvella teitä, niin pianpa
saatan hänen luoksenne.

ib Selma. Sinä olet siis nähnyt hänen? Kutsu
häntä tänne, ja minä kiitän sinua ijankaikkisesti.

Taavetti. Minä riennän, fröökinäni. (Menee
vasemmalle)

Selma (Yksin) Minä tahdon häntä kohdata, luoda
20 kerran vielä silmäni peikosta pois ylös Hermeksenkui*

taseen kuvaan, ennenkuin vaivun; sillä tuhoni myrsky
on tullut. Lempeä taivas! Pitääkö mun hän unohta»
man ainiaaks ja, niin murhaten mun sieluani, hymy»
vän[!] hellästi miehelle toiselle, jonka sydämmeni

25 hylkää? Täytyyko mun, katala lapsi, paeta päivän kun*
nahalta pois ja tehdä sijani alas korven kylmään koh*
tuun ja siinä viipyä aina kuolemaan koska niin tahtoo
isäni valta? Oi mun äitini, katsahda pyhän asuntosi
akkunasta alas onnettoman tyttäres päälle ja lievitä hä»

30 nen kovan isänsä mieli! (Anian tulee vasemmalta) Pois
tämä ilon paiste kasvoiltasi, Anian, jos minua koskaan
olet lempinyt. Heitä se pois ja pue päälles murheen
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muoto! Mutta ei! vaan unohda minä, unohda minä
ja ole sitten aina yhtä ilonen kuin nyt. Oi unohda!
Enhän tahdo elos valkeutta himmentää, en tahdo,
kaunis Anian! — Mutta ole tervehditty, Anian!

Anian. Miksi riehut? i

Selma. Oi Anian!
Anian. Voinko siirtää sun murhees?
Selma. Siirrä ennen tunturit kuin mun isäni

siitä, jonka hän kerran päätti.
Anian. Mitä on hän päättänyt? 10

Selma. Häitä, harppujen ja symbaleitten pauhi
nata, ah!

Anian. Hän on siis antanut lupauksensa?
Selma. Sen on hän tehnyt, ja korkeana lon*

gottaa nyt välillämme mahdottomuuden muuri. 15

Anian. Fokas, minä manaan sinun veriseen
kamppaukseen!

Selma. Pois! Menehän tekemään miesmurha
ja tule sitten ja tarjo minulle verinen pyövelin käsi.
Pois!

Anian. Viheliäisin keino, totisesti; mutta löy»
tyiskö vielä toista? Tyttö, ole uljas ja seura minua
vieraille maille. Tuulen vauhdilla mennään!;

Selma. Oi onneton on näiden karkurien osa!
Musertaahan heitä kodon riutuvat muistot, heimonsa 25

mahleet ja tylysti katsoo heidän puoleensa vieras
kansa. Voi kovan kohtalon varmaita saalia!

Anian. Katkeralla totuudella suljet sinä ete»
hemme kaikki pelastuksen tiet, ja on meillä viimein
jäljellä ainoastaan epäilyksen synkeä hekuma. *>

Selma. Ah!
Anian. Pimeys ja kaaos!
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Selma. Mitä näen minä toki?
Anian. Mitä näet?
Selma. Näen tässä pimeydessä pienen valkeu*

den kajasteen, josta voi meille syntyä kirkas päivä.
5 Anian. Sano mitä meinaat.

Selma. Minä sepitän juonen ja paljastan Fo=
kaksen poven vallan isäni edessä. Tulisi hän vaan
kerran tuntemaan tämän loukon! — Fokas ei rakasta
minua, vaan minun perintöäni, isäni rikkauksia.

10 Enemmin, niinkuin mielestäni olen tahtonut huomata,
on hän taipuva Theklaan, joka on nuorempa minua
ja nyt melkein yhtä rikas kuin minäkin, saatuansa äk=

kiin tuon valtasen perintönsä ....

Anian. Mutta onhan neito kihlattu tuohon
is veljeesi, joka nyt kuleksii ympär vierailla mailla.

Selma. Miksi katsoo hän liitot ja kihlaukset?
Hän on itsekäs, luottaa rikkauksiinsa, toivoen niillä
voittavansa pyhimyksienkin sydämmet. Mutta saispa
hän luulen minä Theklastakin käydä hämmästyen

20 pois; sillä eihän unohda koito lapsi tuota vallatonta
veljeäni, vallatonta mutta uljasta ja ilosta miestä.
Toki, sankar Fokaksemme tarkoitus ei olekkan lempi,
vaan kulta ja aarteet; mutta sillä perustalla seisomme
nyt sisärykset yhtä korkealla molemmat, ja sentäh*

25 den, luulen minä, mielii mies ennen pitää rauhan ja
heittää kokeen, josta voisi hän vartoa pahennusta.
Sinä mahdat tietää, että on silmäni tähtäellyt läpi
hänen töykeän sielunsa. Ei lempeä, ei lempeä kum*
maltakan puolelta, ja kuitenkin nyt pitää meidän

*o vietettämän häämme, vietettämän viipymättä. Mah*
dotonta, hyvät herrat, vaihka riehuukin hän, se ah*
nas tiikeri!
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Anian. Mut minne pyrit?
Selma. Huomaa, tämä uros on taikauskonen kuin

villi mohikaan, luottaa lujasti aaveisiin ja uniin, jotka
hän tarkasti kirjottaa muistoksi. Nythän pieni sattuma,
hänen palveljapoikansa kautta, joka uskalsi vähän tir* 5

kistää herransa päiväkirjaan, on antanut minulle jota*
kin tietoa hänen viimeisestä unestansa. Tulevista
haistamme uneksui hän, mutta kovin murheisen unen
se katala. Nyt arvelee hän ja arvelee sen merkitystä
ja on päättänyt kysellä asiasta eräältä tietäjältäkin, 10

kutsuttu Lappalais*Matiksi, joka, niinkuin olen kuul*
lut, asuu tässä lähellä. Huomenna aikasin tahtoo
hän, tuon saman palveljansa toimesta, kohdata ukon
juuri tässä, tämän lähteen äärellä. Ja tälle perustalle
aion nyt raketa mun juoneni; ja sen mukaan ei as» is

tuiskan esiin uteliaalle herrallemme hänen oikea
noitansa, vaan eräs toinen, joka edeltäpäin annetusta
neuvostani, juttelisi hänen kanssaan tuon Lappalai*
sen nimessä, saattais ulos totuuden hänen suustansa,
isäni kuulten tuolla metsässä. Mitä sanot? *>

Anian. (Naurahtaen) Siinäpä aate!
Selma. Mi on oiva.
Anian. Sinä haaveksit, mun likkaseni, sinä

hourit.
Selma. Minä heitän ulos pienen kehäyksen

vallan viattomaan komediaan todellisuudessa, ja niin»
pä täytän tohtoorimme toiveen noiden kummallis*
ten Sairastemme huviksi. Ja minä aattelen että ku=
jeeni onnistuu, kun löydän vaan miehen, mi tahtoisi

kuvailla tuota noitaamme. »o

Anian. Minä pelkään ettemme sitä miestä saa*

vutakkan tienoissamme. Minä itse olen kovin kehno
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ahtööri, ja tuntisihan veitikka hangottelijansa, vaihka
maskeerasin itseni huhkaimeksi.

Selma. Kaiketi hän tuntis. Muista nyt siis
jokin ystävistäs, joka veis mun aikeeni maalle ja
avaisi isäni silmät. Sillä mitä aattelee hän miehestä
nyt? »Oiva mies hurskaalla sydämmellä», hän lausuilee
hänestä. Mikä sokeus! Mutta minäpä tahdon tuota
sulhoa karvia hieman ja näyttää hänen sydämmensä
oikean muodon. Siilon, minä tiedän sen, kääntyy
ympär mun isäni pää, samoin kuni kääntyy mail»
ma hänen silmissänsä, koska valkea käy mustaksi.
Ja tämän saattakoon pieni ilve. —- Mutta ken lähenee
meitä? (Konrad ja Thekla, käsitysten, tulevat vasemmalta
perältä)





Toisintoja ja selityksiä.





Kiven jälkeenjääneistä näytelmistä on Suomalaisen Kir»
jallisuuden Seuran arkistossa tallella seuraavat käsikirjoi»
tukset (viivoittamattomasta paperista tehtyjä nelitaitteisia
vihkoja):

Olviretki Schleusingenissä. 2 vihkoa; paitsi nimilehteä
150 musteella numeroitua sivua (1 —88 + 89—150).

Canzio. Käsikirjoitus A (vaillinainen). 3 vihkoa. i:sessä,
joka on Kansallisteatterin arkistosta kesäkuussa 1912 an»
nettu Suomal. Kirjallisuuden Seuran arkistoon säilytettä»
vaksi ja joka sisältää ensimmäisen ja toisen näytöksen, on
paitsi nimilehteä 72 musteella numeroitua sivua. 2:nen
vihko, jossa on kolmas näytös ja alku neljättä, käsittää lyi»
jykynällä numeroidut sivut 73—124. 3:s vihko — sivut
125—204, muut paitsi viimeinen numeroitu musteella —

sisältää loppuosan näytelmää paitsi viimeistä repliikkiä, joka
puuttuu sen vuoksi, että vihkosta on leikattu pois kaksi vii»
meistä lehteä. •— Käsikirjoituksessa on seuraavat tekstiin
kuulumattomat kohdat, jotka ovat Kiven käsialaa: sivulla
8 on lyijykynällä suoritettu kertolaskut 15 X 15 ja 15 X 13.
Edellisestä laskutoimituksesta on nähtävästi ensin saatu tu=
los 225 ja sitten 235. Sivun 22 reunassa on pitkittäin mus=
teellä kirjoitetut kirjaimet KHHABCaddH sekä sanat
Morabba [?] Morabb men om du icke kan Huru du min
sköna. Sivulla 26 musteella: Morabbe [?] Ka[9]. Sivulla 42
musteella reunassa sekaisin pitkittäin: Huru Huru H B A
C b K Du H H a M Hu L sekä muutamia koukeroita, teks»
tin sisässä repliikkien välissä pitkittäin: a b o d e f. Sivulla
53 reunassa vinosti: lu luonnos. Perustuskaava. Sivulle 101

on reunaan musteella useita kertoja kirjoitettu G tai Gr [Gre*
gorio nimen alku]. Sivulla 122 on musteella jaettu 80 y:llä.
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Canzio. Käsikirjoitus B (vaillinainen!. 3 vihkoa: »2:nen
osa» (nimilehti + musteella numeroidut sivut 81 — 119 +

7 tyhjää sivua), ->3:s Osa» (nimil. + ss. 121 —156 — 6
tyhjää sivua), »4:s Osa» (nimil. + ss. 157—212 + 6
tyhjää sivua). Kukin vihko sisältää yhden näytöksen, koi»
mannesta alkaen. Ensimmäinen ja toinen näytös puuttu»
vat, jonka vuoksi ne on täytynyt tekstiin ottaa vanhem»
masta (A) laitoksesta.

Selman juonet. Käsikirjoitus A (vaillinainen). 36 musteella
numeroitua sivua (sivut 52—34 ensin numeroitu väärin:
14—16, korjattu lyijykynällä!. Lopusta leikattu pois 4 leh»
teä, joissa on ollut kirjoitusta. Nimilehteä ei ole.

Selman juonet. Käsikirjoitus B (vaillinainen). Nimilehti
ynnä 88 musteella numeroitua, täyteen kirjoitettua sivua, lo»
pussa numeroimaton lehti, jonka neljään riviin käsikirjoitus
kesken loppuu. Nimilehden jäljestä leikattu pois lehti, jonka
2:sella sivulla nähtävästi on ollut henkilöluettelo. — Sivu»
jen 30 ja 31 välistä myös leikattu lehti, jossa on ollut kirjoi»
tusta. Tekstiin kuulumatonta käsikirjoituksessa: sivulla
9 musteella: Huru Du min.

Alma (vaillinainen). 38 musteella numeroitua, täyteen
kirjoitettua sivua. Nimilehteä ei ole. Lopusta leikattu pois
3 lehteä, joista viimeinen nähtävästi on ollut tyhjä. Sivut 5
ja 6 sisältävästä lehdestä on leikattu enemmän kuin puolet
pois, samoin on leikkaamalla poistettu seuraava lehti (ss.
7—B). Sivujen 32 ja 33 välistä on leikattu lehti, joka näyt-
tää olleen tyhjä, sivujen 36 ja 37 välistä 3 lehteä, joissa on
ollut kirjoitusta.

Alempana esitetään kaikki korjaukset ja muutosehdoitukset,
mitä Kivi on tähän osaan otettujen näytelmäinsä käsikirjoi»
tuksiin tehnyt. Korjauksia osoitettaessa käytetään merkkiä <,

jolloin merkin aukon puolella oleva toisinto on aikaisempi
(myrskyssä < tuulessa esim. merkitsee siis, että myrskyssä
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sanan sijalla on asianomaisessa kohdassa aiemmin ollut tuu*
lessa). Samalla merkillä osoitetaan ne pienet muutokset,
joita julkaisija on tekstiin tehnyt (esim. Preussin < preussin).
Puolihakasilla on osoitettu pois pyyhittyjä kohtia, varsinkin
milloin pyyhityn kohdan jälkeen heti on kirjoitettu sen si=
jaan tarkoitettu korjaus (esim. helvetti toi rvoiton ruhtinoille'1
vihamiehillemme voiton).

Muita lyhennyksiä: alap. = alapuolella, alapuolelle,
ed. = edellä, jälkeenp. = jälkeenpäin, kk. = käsikirjoitus,
lis. = lisätty, lk. = lyijykynällä, must. = musteella,
pyyh. = pyyhitty, reun. = reunassa, reunaan, s. = sivu,
sivulla, siv. = sivummalla (ei varsinaisessa tekstissä!,
viim. = viimeinen, yläp. = yläpuolella, yläpuolelle.

Pystyviiva merkitsee, että käsikirjoituksessa sillä kohtaa
alkaa uusi rivi. Numerot viittaavat tekstiosaston sivuihin
ja riveihin (6: 10 = sivu 6, rivi 101.

Olviretki Schleusingenissä.

Tämän näytelmän syntymäaika voidaan määrätä tarkem»
min kuin minkään muun Kiven näytelmätuotteen. Kuten
V. Tarkiainen on osoittanut (Helsingin Sanomissa 14. iii.
1916; Aleksis Kivi. Elämä ja teokset, 3:s painos ss. 641 —

643), on Kivi saanut siihen aiheen eräästä sotauutisesta, joka
on luettavana »Helsingfors Tidningar»issa heinäk. i6:ntena
1866. Jo syysk. 2o:ntenä samana vuonna hän kirjeessään
E. A. Forssellille ilmoittaa komedian olevan »melkein val=
miina».

Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset.

2: 5 Tommi. < Tommi, 2: 6 Bayerilaisia < BayarilaU
sia 2:10 3:s. < 3:s 2:12 Faustus. < Faustus, 2:13
Gilbert. < Gilbert, 2:15 2:n. < 2:n, 3:2 Avoin < avoin
3:9 nenillä. < nenillä 3:16 (Erikseen) < (erikseen) [sa=
moin monessa kohtaa myöhemmin tässä sanassa] 4: 1 1
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(Korkeest) < (korkeest) [tällaiset sulkuhuomautukset, ko*
konaiset lauseetkin, usein alettu pienellä kirjaimella, kuten
esim. 4:27, 4:30, 5:1 ja muualla] 4:18 kuulen, < kuu*
len 5: 5 miisten. < musten 6: 10 luulette, < luulette
8: 2 toikan < toikaan 9: 25 kitaa < kiitaa 9: 26 Mariana <

Marian 12: 18 piikoja, < piikoja 13: 9 villittyjen < vit*
tittyjen [samoin 13: 11] 13: 24 mene! < mene. 14:1,4
vasten, < vasten 14:2, 5 musten. < musten 14:6 Hurra!
Hurra! < Hurra Hurra! 15: 22 Preussin < preussin 17:9
raportin < raporttin 17: 9 kersantille? < kersantille. 17:23
viinaa < viina 19:14 Ylös, ylös! < Ylös, Ylös 21:10
armahtakaat, < armahtakaat 21: 31 huuliltanne? < huulil»
tänne. 24: 23 Patrik < Partik 25: 30 löydy < löyde
26: 1 kierroksiinsa < kiorroksiinsa 27: 22 Hurra, < Hurra
28: 11 Sano, < Sano 29: 4 elementtiinsä < elament»
tiinsä 30: 5 sukkaa. < sukkaa 32: 8 siitä, <

siitä 32: 15 nähnyt < nänyt 34: 8 tule, kultapalloni, <

tule kultapalloni 35: 24 virtaa < virta 36:3 vanhus <

vanhuus 36: 14 heistä? < heistä. 37: 29 elää < elä
38: 5 paitsi < paits 41: 17 Preussin < preussin 43:29
koira < koirra 44: 1 silmää < silmä 45: 21 veljeni, < vei»
jeni 46: 18 Maxille < Maksille 50: 30 kantelee < kan»
tele 51:4 nostan < nosta 51:6 Ei, < Ei 52:8 tyh»
jyyttä? < tyhjyyttä 53: 3 synkeisiin, < synkeisiin 54: 25
hengitän, < hengitän 55: 20 itse, < itse 55: 26 todem»
paa < todenpaa 56: 4 asialle», < asialle» 56: 20 Turkin <

turkin 57: 8 jaksatte, < jaksatte 57: 22 tomua, < to»
mua 58: 25 Tulee < Tule 59: 22'ammahtelee'sanan voisi
myös lukea: ammohtelee 59: 25 ryövää, < ryövää 60: 10

mamman=pojaksi, < mamman=pojaksi 62: 12 syystä?< syystä
63:12 lekkerin < lekerin 63:25 jättäen < jätten 64:11
äiti, < äiti 6y: 18 skool < skol 67: 6 Aristarkus < Aris»
tark. 67: 10 oltta, < oltta 70: 12 sivistyneimpä < sivis»
tyneinpä 74:3 viisasta < viisaasta 74: 10 Kiireesti, <

Kiireesti 78:30 suutella, < suutella 80:5 meteli. <

meteli 81: 29 meitä, < meitä 82: 16 into, < into
83:22 hätää < häätää 84:19 Preussilaisten < Preussiläs»
ten 87:11 siunakkoon < Siunakkoon 89:24 kynsiinne, <

kynsiinne 92: 23 menneeksi, < menneeksi 93: 18 koska so=
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pii < koska sopii, koska sopii 93: 24 minua, < minua 94: 6
Bayeristä? < Bayeristä. 95:7 kihelöitsee < kihelöitse 97:3
laava»virtaa < laavaa=virtaa 97: 9 molemmista < molem*
miista 97:16 tuolla? < tuolla 97:20 tutkistella <

tukistella 97: 22 partaalla < paartaalla 99: 23 aikeissa, <

aikeissa 100:7 maanpäällä < maanpällä 100:31 syvä, <

syvä 102:5 Preussin < preussin 104:3 Gilbert <

Gilbertt 104: 10 Maura < Mauraa.

Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksessa.

1:2 osotelma < kuvaus alaotsakkeena ensin: 'Komedia
4:ssä näytöksessä'; nimilehdellä kk:ssa vielä: Tehnyt jAlexis
Kivi 2: 2 Patrik < Gerhard 2: 2 rivin jäljestä pyyh.:
Patrik, kersantti 2: 12 'Faustus' ja 'Gilbert'nimien välistä
pyyh.: Mikkel.

Ensimmäinen näytös. 3: lOsa < Näytös 3: 5 Ha"1 kivääri
3: 7-—9 'Jokaiset — — nenillä' lis. jälkeenp. 3: 19
""Neitosena ollessani, et leiskunut sä näin, vaan [< vain]
riutumus kuin päivän lasku lempeä ja armas sun käsitti
koska kauniin, hoikan nuorukaisen silmäni nähdä sait. Mutta
nyt — Saakeli mun hetkiänii — nyt sä kiiriskelet, temmel»
lät ja teiskaat. rkuin vesilammikossa pieni pussi kissanpenik»
koja täys."1"1 Mutta vaiti nyt, mää luulen, että toivon saari

siintää [koko pyyhitty kohta sekä tämä viimeinen lause lis.
reun.] 3:21 'hän'lis. yläp. 4: 4 sotavartija < vahtimies 4:9
iloa ja ""hyö"l onnee 4: 10 '(eriks.)' lis. jälkeenp. 4:12 voimas»
sanne < voimassas 4:19 Mitä livertelet siellä? Trouvamme
kanssa? Häh?"1 5:27 "elää nii"1 voida niinkuin ""säk"1 Ota»
heitissä 6: 2 Niin; rmä tyhmä olen,"1 tyhmäpä [< tyhmä]
on ""mun"1 muotoni rja tyhmäl ""tyhmänä mua pidetään"1,
mutta 6:22 kaksi "va"1 heimolaista valtakuntaa 6:23 ja
otti siinä itsellensä "siinä"1 [viim. sana lis. yläp.] majan 7:1
mutta ""koska"1 kas, koska "vii» 1 vihdoin jällen [< taasen]
rauha hengitti 7: 4 sitten? < sitten, 7: 6on< on nyt
7:6 ilonen < iloinen 7:10 taida < saa 7:13 taida < saa
7:15, 8:10, B:ls'(eriks)'lis. jälkeenp. 7:22'sillä sääk»
seä' lis. reun. 7:24 ""(miksi1 (korkeest) Miksi 8:29 kau»
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noseni < kaunoiseni 9:1 Maaiarin=Hannen < maalari=H.
9:20 Mariana < Maura 9:23 ""Yksi kysymysl Onpa jotain
9:29 lapsi < tyttö 9:29 kiltti lapsi. rMinä kurja tarha»
pöllö olen rakastunut sinuun että sydämmeni särkee ja ki»
moilee kuin likistelis sitä pienet perkeleet. Mutta sinä tai»
dat sen auttata]. 1 10:10 'pistämään' lis. yläp. 10:20
käyn < rynkään 10:29 "^suutelm1 suudelmat 11:5
rakkauden < lemmen 11:12—14 ensin ollut: Mariana.
Moni tyttö ennen minua on ollut yhtä hullu. | Timoteus.
Ja iskenyt [< iskennyt] itsensä kiinni sotamiehen patruuna»
taskuun 11:21 kärsiä < maksaa 11:25 Titukselle <

Tiitukselle 11:25 Titus < Tiitus 11:30 ""minä1 mak=
sanpa 12:10 sanoin vaan < minä kertoin 12:10 rker=
toi1 sanoi 12:17 tuommosta < tuommoista 12:26
'olvituopit käsissä' lis. yläp. 12:29 Bir, eukko r,bir"".
13:6 Maura < Tommi 13:6 rMitä saakelia! 1 Nyt en ole
iloinen 13:11 Anton < Antton 13:15 Aristarkus <

aristarkus 15:17 taidan < tahdon 13:20 ""naaras»1

jalopeuran 14:12 ""Sinä 1 Huikea elämä! 14:21 ""Miksi
ette häntä herätä? 1 Ja te ette herätä häntä. 15:7 rhir=
muisesti kiroen ja pauhaen1 hirmuisella kirouksella, pau»
hulla ja jyryllä 15:16 '(Ravistaen Timoteusta)' lis. jälkeenp.
15:19 avaa ""silmäs1 sun sonnisilmäs 16:12 ""Tommi1

Sotamiehet 16:20 'pieni komme' lis. yläp. 17:14
nukkumisesta, ""vahdissa, 1 17:17 jos ""se1 17:17 kaksi<
toisen 17:19 neljännen ""tuopinl 17:23 ""sitä 1 ei
17:24 jos ei tarkka katsantoni erehdy < jos en e. 18:2
""Elä pidätä hengitystäs vaan1 puhalla 18:2 Puhalla <

puhalla 18:4 '(Lyö jalkaansa)' lis. yläp. 18:4 hohaut»
taen! < hohauttaen, 18:13 rasittaa < rasitta 18:17
sitä? < sitä, 18:20 Vetää < vetää 18:30 ""kropsunl
rapsauksen 19:12 kropsun < rapsauksen 19:14
""varti1 sotavartija 20:16 Titus < Tiitus 20:24 rHä«
nen 1 Heidän 20:31 Bonifacius < Maura 21:4 Armah»
takaat häntä r, armahtakaat heitä molempia!1 22:6
saakoot < saakoon 22:6 saakoon ""hän oivan krop»l
22:9 Mariana < Maura 22:17 ""nenä 1 sitä nenäkästä
23:20 ""kaiken tam1 takaisin kaiken tämän 24:4 karannut <

rynkännyt < rynkänyt 24:8 'nyt' lis. yläp. 24:16



Olviretki Schleusingenissä. 461

'Tämän — — orrella' lis. reun. 25:1 'Ah!' pyyh. ja
taas kirj. yläp. 25:7 Tällä < Tässä 26:8 kahdentoist <

kuuden 28:18 Muista muista < Muista 28:19 'vala
takunnassa' lis. yläp. 28:27 ""pois toiseen pataljoo»
niin1 koska kaikki on sodan melske, niin tästä pois, pois
toiseen pataljooniin 28:31 sitten, sitten < sitten 29:9
mailma ""hurjapäil niinkuin vaska uisakkaa lois, vikuroitsis
kuin hurjapäinen orhi.

Toinen näytös. 30:1 Osa < Näytös 30:2 Sama
paikka kuin rkappaleen loppuunl ensimmäisessä näytöksessä,
ja sama kappaleen loppuun asti 31:11 Herran < Jumalan
31:14 '(Huokaen)' lis. jälkeenp. 31:26 ansiosta. ""Kaikki hy=
vin taas! 1 31:28—29 lis. reun. 31:31 myrkyllisellä
""salahampaallal kielellä 31:32 ""Ah 1 Mutta ah 32:3
se ""menee ohit»1 ohitse virtaa 32:10 ""tulevat 1 tulee
32:18 ""selke1 selvyyden 32:28 "ehkä1 vaihka 32:30 pap»
pansa < isänsä 33:11 Timoteus < Titus 33:13 punertaa <

hohtaa 33:19 Timoteus < Titus 33:17'paljain päin'lis. yläp.
33:19 Fuchs < Max 33:22 ""Paras hänestä1 Parasta hänestä
päästä 33:23 'hän' lis. yläp. 33:24 kovan < ilkeän
34:10 '(Eriks.)' lis. yläp. 35:5 ""toista1 toisin 35:7
""kukkarooskantava1 Kukkaro»Juutasta 36:1 Aristarkus <

Tommi 36:2 saunasta ""kannettu lapsil tullut lapsi 36:3
Tommi < Anton 36:16 Atamista < Evasta 36:19

äitien kohduista < äiteistä ['äitien kohduista' kirj. ensin yläp.,
sitte pyyh. ja taas kirj. reun.j 36:25 ""junkkarit 1 te vii»
meiset vaivaset 36:31 Anton < Tommi 37:1 ""Hänelle1

Heille 57:20 omatunnolla "^käsival oltta kitaamme ku=
lauttaa 38:4 laulakaamme < laukkamme 38:8 ain <

mä 39:5 ""Päällemme karkaa1 Pataljooni Preussilaisia
karkaa päälle! 40:22 Haa, < Haa! 40:28 suinkaan <

suinkan 41:6 kimmahdatte < ponnahdatte 41:13
""hullu 1 huonoin 41:16 on < oli 41:19 Tosi, mutta <

Mutta 41:20 Iloitkaamme! < Iloitkaamme, 41:26
'sillä on' lis. reun. 41:30 ""pieniäarul pikkuruhti»
noita 42:30 vaikea < kamala 45:5 ja ""surma1 sur»
mamme 43:10 rOnko se hän1 He heh! 43:22 ""Kuinka
tulee nyt meidän itseämme käyttää häntä ko 1 Pahinta



Toisintoja ja selityksiä.462

peljätkäämme 43:27 ""itsesi 1 teistä 43:29 vie»
köön, < vieköön! 43:5' 'mutta' sanalla alkavan
rivin yläpuolelta kk:sta pyyh.: Fuchs 44:17 Pikku» <

pikku» 44:19 Kotia! < Kotia, 45:7 Patrik <

Max 45:10 'Patrik. Haa!' lis. reun. 45: 25 puolen
""taiosl taloas 45:26 ""itämainen1 kuningas itäisellä maalla
45:27 itäisellä maalia < itäisiltä mailta 46:2 päällenne <

päällemme 46:3 kaikki rpienet=ukotl teidän pienet rher»
ranne1 perkeleenne 46:5 kaksi ""päi 1 vuorokautta 46:12
""Saanko san1 Suotko sanasen ""mun1 kuiskaavani 46:14
kiepasit ""nytl teille 46:16 ""Yksi heis1 No peijakas! jopa
yksi heistä 46:18 '(Erittäin Maxille)' lis. reun. 46:18
rEi vaaraa1 Ihanata! 47:1 'itseänsä' lis. yläp. 47:1
Pyydän < Nyt pyydän 47:2 ""niin hän1 niinpä kertoi
Max. 47:2 ""Ja1 Nokkaviisas 47:3 'nyt' lis. yläp. 47:10
Max < Fuchs 47:19 ""kiivaasti1 äkisti 47:22 kahden»
toist < kuuden 47:23 puolen < neljäsosan 47:27
Kahtenatoista < Kuutena 48:1 Kaksitoista < Kuusi 48:10
kaksitoista < kuusi 48:12 rJa te, muori, (Paukuttaa kii»
vaasti miekkaansa toikalle 1 (Hän tulee päihinsä) 48:15
jonka säde < joka 48:18 'hurraten' lis. yläp. 49:7
Schleusinkiä kohden < Schleusinkiin 49:19 Helmikuk»
karon "", niin 1 annoin piijalle 49:19 'mutta — — tap=
potanterelle' lis. reun. 49:21 ""Tuhannen peeveliä!l Se
tapahtui [pyyhitty kohta lis. yläp.] 49:28 kaksitoista <

kuusi 50:6 ""olvesta 1 entisestä olvesta 50:8 luuletteko,
""tämän miksikään olviretkeksi? Ei 1 että tämä on mikään ol=
viretki? 50:14 että mastohirsi siinä ""itseänsä käännellä 1

taitaa leiskua [viimeinen sana lis. yläp.j

Kolmas näytös. 52:1 Osa < Näytös 52:2 'Titus'
lis. yläp. 52:9 Seittemän < Neljä < Viisi 52:10 Viisi <

Kahdeksan 52:11 Viisi < Kahdeksan 53:3 rsynkei=
siin kor 1 korpiin synkeisiin 53:6 sanoi < tarkoitti 53:15
lis. reun. 55:16 Aristarkus < Titus 55:17 tuon
puupölkyn < pääs, sen p. 55:18—19 'Titus. — pääk»
ses' lis. reun. 53:20 kuin suola kuumassa uunissa < kuin
pistä=tulta=kuivaan=katajaan ['pistä' sanan yläpuolella: rpis=
täsit 1] 53:22 Saksalainen < Saksanmaa 55:22 Sak»
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sanmaa < saksanmaa 55:23 "Vereni kuivaa, hai[h]tuu
ilmaan kuin aamukastel Mun puhdas, viaton vereni kuivaa,
haihtuu ilmaan kuin kirkas aamukaste auringon hoh»
teessä [kaksi viim. sanaa lis. yläp.] 53:51 sinelliin < takkiin
54:8 Mitä hän huoli toisen vammoista? ""Omahyötynen
kuin naarasnälkäkurki ja ylpeä sitten, ylpeä kuin kukko 1

54:25 viisi < kahdeksan 54:26 vesi. Ja < vesi; ja 54:51
Tommi < Anton 55:4 viisi tuntia on kuin viisi vuotta <

kahdeksan tuntia on kuin kahdeksan vuotta 55:22 ""iloista1

sitä vilkasta 55:24 'hän' lis. yläp. 55:27 Ja niin»
kuin < Niinkuin 56:2 selvyys! te < selvyys, te 56:18
ja siinä ""olvi1 lainehtii olvi 56:19 'ja' lis. yläp. 56:21
ne kurjat, ""haamut1 riutuvat haamut 57:5 Saksalaisia <

saksalaisia 57:5 'sitä' lis. yläp. 57:8 'minkaltaisiksi
löydätte itsenne' lis. reun. 57:10 ""Kuin jumalat.l Ju=
maliksi. 57:11 tuota < tuotaa 57:11 ruoskia tuota
kapinoitsevaa "Vanhaa a»1 rVanhaa=Atamia sisussamme.
Neljä tuntia vasta olemme olleet ilman oltta, mutta olemmepa
jo ehtineet enemmin kuin neljä penikulmaa maan pinnasta
ylös pilviin. 1 Vanhaa»Evaa. 57:14'nyt'lis. yläp. 57:18
joka < ja maa 58:17 Aristarkus < Tommi 58:28
kaksikymmentä < kymmenen 58:51 kuinka ""elävät he
siellä?1 siellä kiiriskellään? 59:4 ""Mitä sanot1 Tulkaat
59:13 nyt he sitä kiirittävät tästä ihan ohitsemme < nyt he
k. sitä ihan tästä ohitse 60:2 villityt < Villityt 60:17
""kohta 1 kohta 60:17 tarvitsemme ""voi 1 yhdistettyjä
voimia 61:3 Titukselle! < Titukselle, 61:15 kor»
keakortteerissa < korkeavahdissa 62:9 ""Vapauttaa teitä
tuosta juhdan=virasta."" Vähän vuorotella kansanne 62:14
—15 lis. reun. 62:16 Totisesti on se hyvää oltta
ja sentähden pidämme sen < Sentähden p. s. 62:19
s:s sotamies < Tommi 65:5 ""että 1 ettemme taida ryö»
vätä""? 1 yhtä hyvin kuin te? 65:10 rietas < hävytön 63:14
pesen < pesen, 65:15 "Vehkeeseen1 kahakkaan 63:20
Aristarkus, ""ja1 Titus tappelevatl ja muita sotamiehiä tap»
pelevat 63:28 kortteerihuoneesen < kortterihuoneeseen
63:29 ""teljetäänl lukitaan 64:4 tahtoo haljeta < haljeta tahtoo
64:12 ""Ryövätäl Temmasta 64:13 jonka kunnialla ""ryöväsil
viholliselta ryöväsimme vihollismaassa 64:15 ""huo1 majaansa
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64:21 ovi < lukku 65:15 '(Huoneessa)' lis. jälkeenp.
65:16 ""kapteenimme! 1 kuningas! [korjaus eri must.] 65:19
mailma! ""(Laulu) 1 66:20 kuningas < kapteenimme
[korjaus eri must.] 66:20 kapteenimme! r( Kova huuto
ja yskiminen)l 66:29 ""olemme1 olette 67:1 Hyvä!
""(Maura lyö ovellensa pitäen kovaa ääntä) 1 67:2—7 lis.
reun. 67:4 Onnettaren < onnen 67:10 se maistuu
hyvälle saunassa < kuin saunassa vaan 68:6 valkea on
irki leipomushuoneessani! < valkea irki! 69:20 lappealla <

litteällä 70:12 Europan ""kansa1 sivistyneinpä kansa
70:16 »Nyt tulen minä, minun jumalani.-)1", lauletaan virressä.1

70:20 rahjut< roistot 70:27 saksalaiset<tämän kansan 71:5
kovalla vauhdilla, ""jossa1 Timoteus kiirahtaa selällensä
72:13 punertumaan < punertamaan [korj. eri must.]
72:13 jaa, sinä < jaa, sinä jaa! [korj. eri must.] 72:27
Käyskelee < Käyskele 72:29 kaiken ""kaiken 1 kansan
edessä 75:9 rte heinä1 voi sinä heinäsirkkaparvi 73:10
mässäät < mässää [korj. eri must.] 75:28 [Tästä
jatkuu käsikirjoitus tummemmalla musteella, jota sitte on
käytetty loppuun saakka] 74:7 'vähän' lis. yläp. 74:15
(""Keskeyttää äkisti juomisl Erikseen ja keskeyttäen äkisti
juomistansa) 74:20 äänestä, mä mielin kuulla < äänestä
nyt, sitä mielin kuulla 74:22 aatoksen < aatuksen 74:25
""aurin1 Helionin loimon 74:28 teidät tuomitsin ""teidät1

75:2 'teille' lis. yläp. 75:5 totisesti ette näe koskaan
enään < ettepä totisesti enään k. n. 75:6 vahtoo < vaah»
too 75:10 millonkaan < koskaan 75:14 takaamaan <

takaaman 75:25 Vielä 1 eläviä 76:1 tätä < sitä 76:6
keikahtelet, keikahtelet < keikahtelet; keikahtelet, [korjauk»
set tehty raapimalla] 76:14 'Olinpa liian rohkea'
nähtävästi lis. jälkeenp. 76:25 päästyäsi < päästyäs
77:5 seisnyt < pysynyt 77:11 kuin < niinkuin 77:11
päivän ""kirkkaan1 valon 77:15 narrilakki < yölakki 77:18
""(Pyhkii silmiänsä) Jaa, Tommi, niinpä käyl (Eriks.! 78:5
""Tärkeä 1 Kerkeä on aika. 78:6 '(Eriks.)' lis. jälkeenp.
78:8'—lÄäneensäl' lis. reun. 78:11 '(Patrik eriksj' lis.
reun. 78:17 valmiit: < valmiit; 78:17 tulta "^oksen1

ja kuolemaa oksentava 78:26 Aristarkusta < häntä 78:27
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Titus < Tiitus 79:1 rNyt eteenpäin 1 Sotatorvi soikoon,
ja nyt eteenpäin mars!

Neljäs näytös. 80:1 Osa < Näytös 80:20 kelmeillä <

lumikelmeillä 81:11 ""Yhdessä, siliä nyt ei ole hyvä vaeltella
yksin.l Yhdessä, veljeni, yhdessä! 82: 4 Kaiketi < Siis 82:4
'siilon' lis. yläp. 82:7 ""tienoo1 seutu 82:24 taivaassa <

taivaass' 82:28 'en vihamiestäni suurimpaa' lis. yläp.
82:29 niin miksi sitten hän tuolla pilvien päällä, ""mielisi vis»
kata sinne minual 85:9 miehet, < miehet! 85:9 Te
raukat miehet, loikki synkeä jal kuinka sairas mielenne nyt
Viehkeilee! 1 kiitelee! 85:10 Ihmislapset! ""täällä!1 84:6
niinkuin estellä ""jotain pientä niinkuin1 näkymästä jotain
pientä oravata 84:26 pääsin ""tällä hinnalla 1 85:7 rhei=
dän perässä1 samaa tietä 85:11 Gilbert < Mikkeli 85:15
Gilbert < Mikkeli 85:50 ympäri < takaisin 86:1 toi»
set < kardi 86:1 ehtineet < ehtinyt 86:9 päivän < päi»
väni 86:15 killistelit ""katsella1 päällemme rläpi juopu»
muksen sumun ja kaasun 1 kuin keitetyt kravut, niin he kat»
selit meitä läpitse juopumuksen sumun ja kaasun 87:5
'uskokaat minua' lis. yläp. 87:27 'kuin mies' lis. reun.
88:12 juomaa, < juomaa! 88:16 muserretulla < särjetyllä
88:23 ""saksan 1 Saksan 89:1 'miksi murhellisna' lis.
yläp. 89:10 se noiduttu ""kappale1 naasikka 89:14
Tyttö ""menköön, ja toimittakaat itsellenne toinen1 meni, te
otatte itsel=[lenne] toisen 90:1 puolustajaa < puolustaja
90:8 ettekö taitaisi "Vielä 1 pitää vielä 90:21 'sotamiestä
Max ja Fuchs' lis. yläp. 91:2 kuin kaksi kurjaa jäniksen»
poikasta ""kuultuansa korvesta hau»1 itsensä lyyhistää ruohis»
toon ""kuultuansa1 kuultuansa korvesta haukan äänen 91:16
'vaan' lis. yläp. 91:28 '(Eriks.)' lis. jälkeenp. 91:28
""Ui! 1 Ui! 92:8 esitän < esitin 92:8 ""miehen 1 pojan
92:13 joka voi ""sinun1 masentaa Vaihka1 92:14 moninker»
roin < kaksinkerroin 92:16 saatana < piru 93:1
""Tässäl (Tekee niin) Tässä seison 93:4 alakuloisina ym=
parilla < ympärillä a. 93:4 minä ""itse1 asetan itseni tä»
hän 93:6 'itse' lis. yläp. 93:8 he heräävät ""Kimmeerien
maassa1 samassa mailmassa, jossa he nukkuissansa luulit it=
sensä varjoina käyskelevän, Kimmeerien synkeässä maassa
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95:15 ""seuras 1 lähellä monen suuren miehen var joo 95:27
nostavat vitkon päänsä maasta Vlös1 95:52 ""Minun kei»
hästit sä armottomasti kuoliaaksil Minä olen sen miehen
varjo, jonka armottomasti keihästit kuoliaaksi 94:12 Pa=
ras ystäväni, minun täytyi tehdä niinkuin kapteeni käski <

Minun täytyi t. n. k. k., hyvä ystäväni 94:25 seittemän <

kaksitoista 94:26 poikaa < poika 94:50 kaaduin
""kuin 1 95:3 teir^pail maisin 95:13 'jos' lis. yläp.
95:15 'Niin on laitamme' lis. reun. 95:26 pyrstötähti
""loistavalla1 tulisella hännällä 95:28 Berlinin < Berliinin
96:15 Mitä sorttia täällä murheen ja ikävyyden maassa? <

Mitä sorttia? 96:25 tai < vai 96:25 Sanokaat < Sa=
nokaatte 96:31 ""tu1 Turkkilainen 97:2 traakin < tra»
kin 97:2 se < joka 97:3 meidät nielee < nielee m.
97:10 täytyy < tulee 97:11 ylitsemme langetetaan < lan»
getetaan y. 97:15 joka seisoo ""tuossa1 Varjos1 ""alla tuon
suuren synkeän tammen? 1 mäen rinteellä tuolla 97:17
'Katsos — — ulos' lis. reun., ensin ollut: Katso mikä ihas»
tuttava neitsyys ja nuoruus on yhdistetty hänen peloitta»
vaan, hohtavaan sankarvoimaansa, joka vieläkin olennostansa
virtaa ulos. Siinä hän seisoo, huulilla katkera Vakuus1

hymy. 97:24 Romin kauhistus rja ruoska1 97:28 rja""
huulilla 97:50 tutkistella. < tutkistella: 97:51 haamu,
< haamu? Minä vapisen hänen katsantonsa edes 98:3
""Se1 Jumalan vitsa 98:10 'väkevä' lis. yläp. 98:28
""mailman 1 valtavirran autiolla rannalla 98:31 'kyllä' lis.
yläp. 99:1 ruohoa < ruohoja 99:7 peikko < haamu
99:11 rSe on1 Tartaruksen ovi 99:11 onnettomien <

kirottuen 99:12 asuntoihin < asuntoon < kotoon 99:12
Sä kuulet < Kuulet 99:14 myrskyssä < tuulessa 99:24
Jos < Oi jos 100:8—9 ja 100:10—12 ensin päinvastai»

sessa järjestyksessä 100:16 jos vuoden elostani takaisin
saisin < jos vuoden saisin e. t. 100:19 00, 00! < O,o!
100:20 Kasper < Gilbert 100:30 ""lähes1 lähellä 101:9
00, 00! < 0,o! 101:20 kultakipenä < k. tämä neito < kui»
takipenä 102:16 'kovin' lis. yläp. 102:16 rakkaiksi
rkuin iho ja paita1 102:21 Mitä tahdotte? < Mitä tahdotte
nyt tehdä? 103:1 vihanne sammuttakaat < sammuttakaat
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v. 103:25 Kaikki on kohta hyvin, ""taas1 koska ""sovinnon
taivas1 päällämme lepää sovinnon ja rauhan taivas 103:28
kuolon ""kamottava1 valtakunta1 nan kamottava muoto

Leo ja Liina.
»Leo ja Liina» oli Kivellä valmiina "syyskuussa 1867,

jolloin hän lähetti sen K. Bergbomille tarkastettavaksi
(kirje 25. ix. 1867). Bergbom on tehnyt näytelmään kor=
jauksia, joista Kivi sanoo vuoden 1868 alussa hänelle
lähettämässään kirjeessä: »Minä suostun niihin muistu»
tuksiin, joitas teet —

— Leo ja Linasta». Samassa kir»
jeessä Kivi ilmoittaa tahtovansa muuttaa kappaleen ni=
men »sanaksi: Jäähyväishetki». Vaikka tämä muutos on
jäänyt tekemättä, on Kivi kai kuitenkin Bergbomin os»
viittojen mukaan kappaletta parannellut, siitäkin päättäen,
että siitä on jäänyt pois kohta, josta hän samassa kirjeessä
vielä tiedustaa Bergbomin mieltä, nim. Antonin »kirous
forstmestareista». Kappale näyttää olleen Bergbomin hai»
lussa vielä (toisen kerran?) 1869 (kirjeet 19. v. 1869 ja 10.

viii. 1869.)
Näytelmän on B. F. Godenhjelm Kiven jälkeenjääneistä

käsikirjoituksista ottanut »Valittuihin teoksiin», joitten ensim»
maisen, 1878 ilmestyneen painoksen mukaan se nyt uu=
destaan julkaistaan, kun käsikirjoitusta ei ole enää tallella.
Seuraavat muutokset on tekstiin kuitenkin tehty (painovir»
heiden oikaisuina): 136:18 poveni < povesi 140:29
Hmmh < Hmmk [tämä muoto saattaa kyllä perustua käsikir»
joitukseenkin, vrt. 277:5 ja 306:11].

Huhtik. i:senä 1868 lähettämässään kirjeessä Kivi pyy»
tää Godenhjelmia »ojentamaan» m. m. »Leon ja Liinan»
»kielivirheitä». Mitä Godenhjelmin julkaistessaan tekemiin
mahdollisiin korjauksiin tulee, sanotaan hänen Suomal.
Kirjallis. Seuralle maalisk. 28:ntena 1912 antamassaan »Pro
memoria» selonteossa nimenomaan »Leosta ja Liinasta»:
»Luultavasti on tekstiä vähän korjattu, mutta muistaakseni
korjaukset eivät olleet erittäin huomattavia.»
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Canzio.
Näytelmän on Kivi pannut alulle kai jo 1867 ja saanut

sen lopullisesti valmiiksi luultavasti 1869, jolloin se on
ollut Bergbomin tarkastettavana (vrt. Kiven kirjeitä A.
R. Svanströmille 5. 1. 1868 ja 12. vi. 1868 sekä K. Berg»
bomille 10. VIII. 1869).

»Canzion» neljäs näytös on B toisinnon mukaan jonkun
verran korjailtuna julkaistu teoksessa »Suomalainen Näyt»
tämö i8ls/i 0 72—18 13/10 97» (ilm. 1897, jona vuonna näy»
telmä myöskin Suomalaisessa teatterissa esitettiin).

Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset.

143:1 Canzio < Cantsio 145:4 Mariamne < Mariamme
146:1 surmanneet<surmmanneet 147:25'tulevat'kk:ssapyyh.
150:17 Likistää < Likistä 152:15 sanoo sananlasku < sanoo
sano sananlasku 156:26 syystä < systä 157:10 hopeakirkas <

hopea kirkas 165:13 jaksat, < jaksat 168:13 äänet»
tömyyttä < äänttömyyttä 170:7 pyytää < pytää 171:11
äkisti, < äkisti 172:22 oli? < oli 172:30 Italiaan <

Italian 173:9 karkasimme < karkasim» 175:16 mus»
timpana < mustinpana 177:11 täällä < tällä 179:29
suin? < suin 182:11 syöksee < söksee 185:18 kuiskaa <

kuiska 185:22 ei, < ei 183:22 Sano, < Sano
185:17 hallitsee < hallitse 185:19 Makaa < Maka 187:16
otsaansa < osaansa 188:4 kilttiä < kittiä 188:14
eteheni, < eteheni 190:2 Herkkules < Herkkurel [?] 190:2
Dijaniransa < Dijiniransa [?] 191:23 ihmislapsi, < ih=
mislapsi 192:7 Rachel, < Rachel 195:20 vaihet»
taa < vaihttaa 202:7 ijankaikkiseksi < ijankaiki»
seksi 204:10 Temmasee < Temmase 205:14
Claudioo < Claudio 206:13 Claudion <Canzion 207:7
palaan <paalaan 207:50 [jälkimm.] kaikkein-ckaikein 207:51
kamppailen, < kamppailen 210:50, 211:5 Rachelin <

Rahelin 211:6 ilosesti? < ilosesti 211:20 eilistä <

elilistä 213:26 aamujuomassansa < aamujumassansa
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214:5 Gregorio < Gregoroi 215:20 Mariamne < Rachel
225:16 ei < ej 226:22 suonut < suonun 228:20 Gre»
gorio < Grgorio 250:30 'ylösalas' voisi myös lukea: ylös
alas 237:19 huuliltasi < huulitasi 237:20 pannaan <

pannnaan 241:14 aarteensa < aartensa 241:30 lain <

laijn 250:12 lievitystä, < lievitystä 250:23 vaeltelet <

vaetelet 252:17 huutaa < huuta 255:13 kaikki <

kaik» 256:8 merestä < merestä 260:12 verensä < ve=
rensa 262:16 pakene < Pakene 263:4 Olisivatko jo
elon kaikki henget hänestä paenneet < Olisivatko jo elon
kaikki henget jo hänestä paenneet 263:5 paenneet? <

paenneet 263:11 kolkuttaa < kolkutta 264:16 rääk»
käät < rääkäät 265:28 sanaakaan, < sanaakaan

Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksissa.

144:4 lis. väliin jälkeenp. 144:8 Claudio < Varro
144:9 Angelo < Claudio 144:10 palvelluspoika [lk] < Varron
p. 144:11 Giotti < Eräs aatelismies

Ensimmäinen näytös. 145:10 ""Sisareni 1 Ja 145:14 luu»
lenpa < epäilenpä 145:15 ""Tule toki, Cantsio1 Ah! elles
sä tule 145:15 lähestyy < vartoo 145:16 yö Vuo 1

ijankaikkisen 145:19 vaihdellessa < vaihtellessa 146:17
Ja enkö ole minä hänen äitinsä, Vaihka en olekkaan
tuntenut hänen tähtensä synnyttäjän ankarata tuskaa,
joka, niinkuin sanotaan, varustaa emon lemmen tulella ja
liekillä?l 146:17 »sisär=äitinsä» ja »äiti=sisärensä» < »äiti»
sisarensa» ja »s.» 146:22 Kaunis ""ja1 on Cantsio [< Kantsio]
""kaunis ja ihana kuin hehkuva aamu Arnon kukkaslaaksossa 1

146:24 'se' lis. yläp. 146:25 taivaat voittaa < voittaa tai»
vasten autuuden 146:27 myös Rachelin hauta < Rachelin
h. m. 146:32 ""rientäi1 kiirehtisin 146:32 kiirehtisin
kohden surmaani ""minäl 147:1 'kurja' lis. yläp. 147:2
hänen sydämmensä ystävä rja sielunsa valkeusl 147:6
""Mutta huomaa:1 ja jos 147:9 ""murh1 täällä 147:10
kovan onnen < mailman 147:13 koska Vielä 1 on 147:18
""herra1 Claudio 147:18 eräs nuori vieras herra < nuori
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Angelo 147:18—24 'Muistanpa — — sielu' lis. reun.
147:24 'kaunis' lis. yläp. 147:24 kk:ssa: (Varro, Clau»

dio ja Angelo, ""tulevat) 1 jonka sivulla rip» [sivun
loppu, seuraavalla ei ole jatkoa] 147:52 ""kukkasia1

kasvistoa 148:5 ""kynäni?l kynäsein? 148:6 "", että1

välillä murheissaankin olla 148:22 Cantsion ""jalol
morsian 148:24 'kaiketi' lis. yläp. 149:7 'siveltimen'
lis. yläp. 149:7 Mutta ""Angelomme tässä1 tietkäät, että
Angelomme tässä 149:14 vieno ""ja1 mutta kaunis 149:21
löytäen < ehtien 149:25 elannoksi ""sekä per 1 pienelle
perheellensä 149:28 tyttö millon < millon tyttö 149:29
poikainen ryysyisellä vuoteella uneksuu < ryysyisellä v. u. p.

149:32 viimein ""taas 1 150:1 ja ""juo1 pieni sisär=äiti saa
nyt juoksua 150:2 ""yrttiä jal yrttejä ja kukkaisia 150:3
rakentaa rhP tuoksuvan hikijuoman 150:4 vienolla kä=
sivarrellansa hänen nukuttaa, viihdyttää < hänen n., vienolla
k., v 150:8 tehnyt chaokseksi < chaokseksi t. 150:15
minkään < minkän 150:17 pilttinen < poikainen 150:20
kokonaisena upseerina; ho hoo! < epoletit olkapäillä 150:24
""jal löysin 150:29 Vankiushuon vankeus1 vankeusluolissa
150:29 ""kurjal onneton 150:30 pienoisten < näiden las»
ten 151:7 rtästälähin palvella nyt1 lakkaamatta palvella
151:10 Ja ""tiedä 1 ole varmaa siitä 151:13 palvelijoita
kalliokiinteitä < palvelijoita, k. 151:15 ""hiemanl jotes»
kin 151:18 lainamme < lainamme taas < lainamme
151:28 ei ""juuril sylkenytkään Masiin 152:2 hänen täh»
tensä < naisen tähden 152:3 siilon tällön < usein 152:10
yhtä ja toista ""mieleen1 hyvin terveellistä ja sydämmeen
painettavaa muistutusta 152:13 tämä on flintus < flin»
tus t. o. 152:21 sinun luonnasi < sinun luonnansa
152:22 sakramento < peeveli 152:26 ron parhain ollut1

on kenties parhain ollut 152:28 ""jal klasien kilinää
152:29 ""hän1 taisi 153:2 hän taisi tehdä päivän yöksi
ja päiväksi yön r, koska niin soveltui. Mutta kaikki tämä
— huomaa, nyt haastelen kuin vanha koulumestari — kaik»l
153:5 reun.: ""Hän taisi myös miekastella kuin mies, ja ai»
napa oli hänellä valtiollisia koukkuja heitettyinä ulos.1

155:8 luonnistua < olis kenties luonnistunut 153:9 'sun'
lis. yläp. 153:14 'ulos' lis. yläp. 153:15 ""tällä elä»1
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täällä elämän ['tällä' lis. yläp.] 155:18 taipumukset <

laadun 153:20 meidän < kunnioitettava 153:215
toiveissa ""teidän tänä 1 saadaksemme nähdä teitä tänä ehtona
154:5 'vimmoissansa' lis. yläp. 154:10 ""matkallesi tu»

liseen1 matkalles siihen tuliseen kaupunkiin 154:15 rte
ette ihmettele, että minä1 saatattepa ihmetellä, että minä

155:7 huomasi < tiesi 155:8 oli < seisoi 155:9 'veri»
nen'lis. yläp. 155:16 välähtelevän < välkkyvän 155:16
""leima1 Välkkyvänl 155:26 Voittaa1 saa voiton 155:27
Angelo < Claudio 156:3 vieressänsä < rinnallansa 156:6
kammottavan < kammoittavan 156:8 tuikea < ankara
156:12 'sillä apinjan äitirakkaus on ääretön' lis. yläp. 156:1
Niin vastasin, ja nytpä < Nytpä 156:16 sanoi < lausui
156:22 Tämän matkaansaattoi hän < Tätä kohtasin minä
häneltä 156:25 sanonpa nyt ""toki 1 156:25 'Niin
henkenä' lis. reun. 156:29 'toki' lis. yläp. 156:29
laupiaalla < laupialla 157:5 ""taivaallisesti1 ihastut»
taa 157:6 'tulisesti' lis. yläp. 157:7 joiden
""haju 1 hieno haju ""antaa sielullemme aavistuksia au»
tuaitten [<autuitten] maasta kaukaisessa himmeydess'
[kaksi viim. sanaa lis. yläp.] ja hohtavaksi, lemmekkääksi 1

saattaa sydämmemme hehkumaan [viim. sana lis. yläp.]
ja antaa sielullemme autuaita [viim. sana lis. yläp.] aavistuk»
sia ""autuitten maasta kaukaisessa himmeydess'l 157:9
""laakeri 1 rhymyvä laakeri1 uneksuva laakeri 157:10 jonka <

joiden 157:15 ""rankas1 rangassa 157:14 kaiken
tämän "^herrauden1 päällä 157:16 harjanteella ""seppelöitty
ja tuoksuva1 pylvässali 157:17 kukkasseppelöitty, tuok»
suva pylvässali < pylvässali, k. t. 157:18 vietetään
jumalten häitä < jumalten h. v. 157:18 ja ""jumalten
häitä vietetään1 ""kohta vietettämän pitää, koska hiljaisuudessa
ylkää vielä [< vielä y.] varrotaan1 158:7 rTe käyskelkäät
tässä, 1 Hän tulee 158:8 ""meri 1 nuorelle meriupseerille
158:16 'tuossa' lis. yläp. 158:18 poistumaton < poista»
maton 158:19 vallitsen kuninkaana < kuninkaana v.
158:22 ""niin vaatii teidän [viim. sana lis. yläp.] kohtalonne 1

onnenne sen vaatii 159:5 Mikä taivaallinen kuva! r(Aä»
neensäP 159:6 viehkeilevä, ""haaves1 juhlallinen haaves
159:7 'yhtaikaa säteilee sun silmistäs' lis. yläp. 159:7
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'hehkuva' lis. yläp. 159:7 haaves ja ""yhtaikaa uhkaus1

""silmistäsi säteilee yhtaikaa uh1 lempi ""hehkuva1 [viim.
sana lis. yläp.] ja 159:8 sankar=uhkaus < sankarin=uhkaus
159:17 urhollinen < sankarmielinen 159:20 'jonka
sannassa' lis. yläp. 159:22 kihlattu, ""morsian1 159:25
kuninkaatar < madonna 159:27 nuori, mutta < nuori
leski 159:28 kärsivä, ""les1 ""nuori 1 leski 159:51 'jossa'
pyyh. ja yläp. kirj. taas: jossa 160:3 ja siellä < jossa
160:3 ""Sara1 elelimme Sarasenein 160:5 Vielä 1 tuskin 160:9
Italian ""rannan1 ihanan "~, hohtavan1 rannan 160:20'mie=
leni' lis. yläp. 161:11 'kerran' lis. yläp. 161:14 him»
mentyy muistostani < muistostani h. 161:15 oljentele»
mahaan < oljentelemahan 161:16 ""aatoks1 haavekseni
161:23 joka ""keskellä mailman kiukkua ja vainoa1 tar joi hä»
nelle armaan suosionsa 161:24 'tämän miehen jalkain
juureen hän ""altiiksi panisl' lis. yläp. 161:24 ensin

ollut: että kaiken onnensa, rja olentonsa,1 sydämmensä, hen»
gensä, sielunsa ja ruumiinsa ""hän1 altiiksi panis ""tämän mie»
hen jalkain juureenl 161:30 ""kohden komeata linnaamme
tuolla1 kohden linnaa tuolla 162:2 te lähtekäät kotianne
< ilmestykäät kotianne te 162:3 ""tuolla1 vuorilla 162:5
'ja' lis. yläp. 162:5 kenkään ei tiedä < kenkään [!] tietä»
mättä 162:10 ""komea ryhtinnel ryhtinne, niin komea
162:15 'kaunis ja' lis. yläp. 162:15 ihmeellinen! ""Kaunis
niinkuin taivas! 1 162:18 ""katsanto 1 silmä 162:18 'ker=
ran' lis. yläp. 162:18 ylpeä < korkea 162:25 Miksi
en taitaisi aatella niin? Kutsutaanhan minuakin kauniiksi
< Miksi niin, koska kutsutaan kauniiksi minua myös?
162:27 ulkomuotommekin < ulkomuotonsakin 162:28'tai»
vaallinen' lis. yläp. 162:29'minä'lis. yläp. 162:30 mitä
kauneutta, ja kaikin vähin taivaallista < mikä kauneus 163:4
""Mutta tämä tuo1 Siinä muutos, joka ""tuo 1 saattaa 165:8
joka sieluani vimmatusti sinnen tännen tempoilee < koska
sieluani vimmatusti kahtialle tempoillaan 165:10 'tämä'
lis. yläp. 163:20 ilosena? < ilosena, 163:20 Sinä
""johdatat otsallesi arvelevan käden 1 et vastaa minua, vaan
johdatat otsallesi arvelevan käden. 164:1 ""omasta ko=
dostasi1 sun kehdostasi, lapsuutesi kultasista tienoista?
""Mitä haastelet, ytsäväni?l 164:3 ""Sydämmen vilpi»
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töntä kieltä. Mutta jättäkämme tämä. Minä1 Mitä sanon,
sanon sydämmeni pohjasta. Mutta jättäkäämme [< jättä»
kämme] tämä 164:8 en tahdo hämmentää sinulta nyt <

nyt en tahdo s. h. 164:9 rakastavat sua korkeimmin <

korkeimmin s. r. 164:14 Cantsio < Claudio 164:15
ystävääs < ystävääsi 164:17 ""(Eriks.) Sinua en unohda
koskaan. Mutta voi! 1 (Eriks.) En unohda. 164:21 kat»
sahtaa sielus < sielus k. 164:26 'nyt' lis. yläp. 164:26
toivonpa < toivon 164:27 ystäväsi < ystäväs 165:3
""Rachel 1 sisareni 165:7 tervehdityt < tervehdityt taas
165:14 Cantsioin < Cantsioni 165:17 olet sinä < on hän
165:18 mutta ""hän on 1 tuhat kertaa kauniimpa on hän 165:21
""himmentyy 1 kelmeä kuu 165:31 'hurja' lis. yläp. 166:1
Mikä < No mikä 166:1 'siis' lis. yläp. 166:4 ""Ainol
Niin, ainoastaan 166:6 'yksi' lis. yläp. 166:7 ""saattaa 1

matkaansaattaa 166:12 '(Eriks,)' lis. yläp. 166:28 Sa=
moin ""minä 1 teen myös minä 167:4 ruumiissani < r.
vielä < r. 167:4 pienintäkään < pienintäkän 167:5
""minua1 mua 167:6 'vielä' lis. yläp. 167:8 tuo < tämä
167:21 Ja ""minä1 sun morsiames minä 167:24 jättänyt

on < on jättänyt 167:25 'viimein' lis. yläp. 167:25
""taivaan nyt1 taivasten esikartanossa 167:26 hääsaliin
sisään < ijankaikkiseen herrauteen sisään 167:26 vaateh»
tivat pyhien hameeseen < pyhien h. v. 167:29 ""mutta
kaunis tarina1 tarina onnellisesta sielusta 168:2 'yhtai»
kaa' lis. yläp. 168:6 ""Jätä minua, Rachel; 1 Rachel, ota
pois sun kätes 168:7 sinua < sinua. 168:20
(Tulee esiin) ""Mariamne, suo mulle sun kätes ja anna
anteeksi! \ Mariamne. Kaikki, mun Cantsioin. i Cantsio.
Rachel? [< Rachel!] i Rachel. Ah kuinka kernaasti sen
teen. — Noo, nyt olet ilonen. Cantsio. Ilonen?
Ei; sillä nyt olis ilo mun kasvoillani loistava vale. Tietkäät,
että kannan mielessäni jotain ankarata, kannan totisesti. 1

(Eriks.) Kaunis Marcia! 168:21 'Rachel. Miksi teet
sen?' lis. reun. 168:23 'eloni äärettömäksi aavikoksi'
pyyh. ja kirj. taas uudestaan jälkeen, yläp. kirjoitettu: 'päi«
väni', joka taas pyyh. 169:1 häväisee maat ja taivaat <

maat ja taivaat h. 169:5 ruhtinatar < ruhtinas.



Toisintoja ja selityksiä.474

Toinen näytös. 171:22—23 lis. reun. 172:2 "rikkal
kultaa 172:3 poveen < rintaan 172:3 ""luulenpal enpä
luulekkaan 172:5 ""kaikista 1 kaikesta 172:7 surman <

kuolon 172:12 ""onnea1 onnettomuutta 172:25 Hän
oli < Hän 172:26 lemmittynsä < morsiamensa 173:5 "^a1

minä 173:6 helvetti toi Voiton ruhtinoille 1 vihamiehillemme
voiton 175:9 Viimeinl karkasimme 175:15 Aina < Lakkaa»
matta 175:14 sen ""laakeri ja öljymet 1 puhdas, hopeakimmel»
tävä ilma, sen laakeri» ja öljymetsät 175:22 lausetta < sanaa
175:25 annoimmehan < annoimmepa 174:2 'entistä'
lis. yläp. 174:5 'ennen lähtöäni' lis. yläp. 174:8 kuin
""harhaileva villil hurja vuorivuohi 174:18 ""Minä olen jo
sanonut, että sitä en1 ""Olkaat rauhassa. 1 Minä en tahdo
174:19 jos ""huomaan, että1 vietätte 174:19 katuen entistä
eloanne < entistä e. k. 174:22 vaadin ""nyt 1 174:23
mitä ron teillä 1 nähnyt olette 174:25 vannokaat < lupakaat
174:27 Kunniani < Ritarikunniani 174:27 ""pyhästil
lupaan 174:28 katoisi < katosi 175:1 'nyt' lis. yläp.
175:15 Varjol siimes 176:16 mustinpana pahantekijänä <

pahantekijänä m. 175:17 hengitän lemmenkukkasten
tuoksuu < lemmenkukkasten t. h. 175:18 jälkimmäinen
< 'kohta' lis. yläp. 175:26 Cantsio < nuori mies < nuoru»
kainen 175:51 Lukeissani < Mutta lukeissani 176:2
'täällä' lis. yläp. 176:4 heidän lempensä ""koh»1 Viatto1

viileään, viattomuuden=viileään kukkaskohtuun 176:19
nyt < täysikäsenä miehenä 177:16 ""ja1 taistellen 177:22
""sen on hän tehnyt sanomattoman1 tässä näkyvässä, sen on
hän tehnyt ihmeellisen viisaasti 177:26 Sinä myönnät
hänen viisautensa ""niin äärettö 1 ja voimansa niin ""suuriksi
jal äärettömiksi 177:51 ""ihana,1 ankara ja kaunis 178:11
""mailma1 tämä mailma 178:15 apinoitessani < joka api»
noitsen 179:10 Varro < Claudio 179:10 sitten <

siis 179:19 Malta < Varro 179:19 keinon, ""jolla
käynl ""käymme hänen1 oivallisen avaimen, jolla käymme
179:21 Vanhaa,1 kallista 179:29 kuivin suin ""kuin Ar=
mageddonin vihe[l]iäiset[?] uhritl 180:15 pieni, ""Cantsio1

noste 180:21 veressämme ""sairaloinen epäjä 1 myrkyn
vaikuttama sairaloinen epäjärjestys 180:22 kalvaa <

kuluttaa 180:24 ""hourailemme1 puhumme 180:26 lah»
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jalla < voimalla 181:1 sun kuolleen isäs < rakkaan i.
181:2 rakas veli < vanha v. 181:5'aina'lis. yläp. 181:5
munsieur < munsieuri 181:7 Claudio < Varro 181:8
rkiP kovin kiihoitettu 181:10 asia, ""jolla on se1 joka on
sitä luontoa 182:2 ""kartella huonoja maineita mailman
korvis 1 kavahtaa itsiämme huonoista maineista mailman
korvissa 182:9 ankaruus < herraus 182:12 rynkäisi <

rynkäisivät 182:12 'mun' lis. yläp. 182:13 'kilju»
nalla' ensin pyyh., sitte kirj. yläp. 182:20 ""Mutta minä
olen heikko1, rja pidän kohta1 ""heikko taika» uskoin murtaja,
ja pidän ""taasen1 jälleen kohta laillisena kaikki, mikä kunnok»

kaasti maalataan mun eteeni sofistein tavalla. 1 Mutta eihän
todistanut 182:27 ""elämä 1 mailma 182:28 ijankaikki»
nen elämä < ijankaikkisuus 183:7 väljään < vapauden
183:15 'mun lapseni' lis. yläp. 183:16 sydämmes mur»
heesta osaa < osaa s, m. 185:16 sydämmes < sydämmesi
183:22 kuormaas < kuormas 183:25 ""povenne1 poveni
183:26 saattanut < tehnyt 183:27'olen'lis. yläp. 184:15

naiseksi < tytöksi 184:18 ""ja1 armoton sulhanen 184:19
hiileillä < hiilillä 184:19 kuulen ""jol 184:24 r en=
kelten jal autuitten 184:24 'tuolla' lis. yläp. 185:2
'Olenko — — sanoa?' lis. reun. 185:5 enemmin; <

enemmin. 185:5 ""Tee pian mitäs teet 1 minä ymmärrän
hänen tarkoituksensa. Mutta tee pian, mitäs teet. 186:11
'meidän' lis. yläp. 185:15 ryövää minulta järjen! < kaiketi
saattaa minun hulluksi. 185:24 'sun' lis. yläp. 186:5
'taas' lis. yläp. 186:6 eräs < vielä 186:8 helleyttä <

lempeä 186:11 järjettömyys "^tunnottomuus1 186:19
"Huomaa:"1 Malta 186:21 minulle kätes < kätes m.
186:21 kätes < kätesi 186:23 'huolekas' lis. yläp.
iB6:2S enkeli! < enkeli? 187:13 sisustani < sy=
dämmeni 187:16 ""kiivaasti"1 pyhkäisten 187:24
sivulle reunaan kirjoitettu: Olisinko ensimäinen minä
joka on toiminut näin? [vrt. 189:32] 187:29 veljeni <

Cantsio 187:31 'juuri' lis. yläp. 188:4 "pientä,l
ki[l]ttiä 188:6 pyhien ""maa1 kaupunkiin 188:19 kui»
tapilvien keskellä tuolla < tuolla kultapilvien k. 188:21
""loista säteP loistaa 188:21 'ja' lis. yläp. 188:21 pii=
rittää hänen päänsä < hänen päänsä p. 188:21 kk:ssa:
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pii»rrittää ja ympärillään karkelee seraaffein joukko kante»
leitten pauhinassa.l 188:24 Auetkoon < Aukene 188:25
""pyhästil kaikuva 189:5 pimeänä < synkeänä 189:9
""Komerostansa 1 tunnonvaivain [> Tunnonvaivain] raivot»
taret komerostansa 189:11 taivaan peloittavan ukkos»
ilman < peloittavan taivaan u. 189:13 ""uskollinen1 pa=
ras, uskollinen ystäväs 189:13 sun kauttasi käy surmaan <

sun kauttas surman saa 189:14 linnassamme < huonees»
samme 189:16 seurassansa < seuraansa 189:20 pääl»
lemme alas < alas p. 189:23 parastansa tehnyt < tehnyt
p. 189:24 ""miekastelo himo1 miekastelon [< miekaston]
himo 189:26 ""henk1 vertansa ja hirmuvaltaista henke»
änsä 189:32—190:6 'Olisinko naisen' lis. jälkeenp.
190:1 'vielä' lis. yläp. 190:1 moni ruros historjassal
historjan uros 190:7 ""rakastaa1 lempiä 190:21 Polt»
tavaan < Palavaan 190:26 kehno < halpa 190:31 koi»
kutti ""linnammel rukoillen linnamme portille 191:1
lemmessä < lemmessämme 191:10 on < on vuorostani

191:15 ""pyhl maahan 191 :iß'kurjan' lis. yläp. 191:20
mi < joka 191:27 ""turmioonsa1 varmaan turmioonsa
191:28 Katso, Cantsio, ""katso1 helvettiä 192:4 Poveni
paisuu < Korkealle poveni p. 192:5 korkeuden < taivaan

Kolmas näytös. 195:4 kironnut < kironut 195:18
kultasi < lintusi 194:15 Arnoon, ""päin. 1 195:21 ""Siis
luulet1 Jaa, sen tiedän 195:25 Ehkä tunnet tämän naisen
"^elämän1 tarkemmin 195:27 Albericon < Alberikon
196:20 lemmen yrttitarhaan < lemmen perään 197:1 sun
""kohtalosi 1 mennyt elämäsi 107:27 ""Mikä murheelli»
nen päivä1 Kuinka murheellista! 198:24 ""unet1 monen
unettoman yön 200:8 ""nainen1 vaimo 200:16 te Sa=
ronin ruusu, te leikkasitte poikki < sinä S. r., sinä leik»
kasit p. 200:17 veditte < vedit 200:31 Armas nainen <

Hyvä vaimo 201:19 Varro < Claudio 201:29 Olkaat <

Mutta o. 202:3 ja < että 202:4 pimittäisi < koskisi
202:4 rtahraisP ""koskisil 202:4 nimensä ja kunniansa <

kunniansa ja n. < kunniaansa ja nimeensä 202:10 ""niin1

pitäkäät 202:21 kiinteästi tahdon < tahdon kiinteästi
202:21 ""nuoren ritarin kunniaa 1 tahdon kiinteästi varjella
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nuoren ritarin kunniaa 203:5 Minä olen hänen äitinsä <

Hän on lapseni 205:7 akan < eukon 205:7 ""rohkeasti1
röyhkeästi 205:11 ""(Canzio tulee vasemmalta ja pysäyy
matkan päähänl Ellen muuton voi 204:17 ""(Hellittää)"1
Portto? 204:23 tämä < kaikki 204:26 peto < rosvo

205:1 minua < minun 205:1 minua ""herjännyt! 1 herjan»
nut 205:2 morsiantani Marciaa < Marciaa m. 205:11
""tästä poisl povestasi pois 205:16 'mun' lis. yläp. 206:15
'Sun — — paistamaan' lis. reun. eri musteella 206:17
loppumatta paistamaan < paistamaan 1. 206:17 loppu»
matta < ilman loppua 207:2 hämäränaikaan! < hämärään.
207:5 ja ""palaan vasta aamun noustessa takasin1 rSiihen asti"1
heitän vieraamme sinun uskolliseen suojaas. Sano Mar»
cialle, että paalaan [!] aamun tullessa 207:14 ""Oletko oi»
kea ritari,1 Claudio! Oletko oikea ritari 208:22 ""kurimus1

nielee hänen tuima kurimus 209:6 sydämmeni ulos!
rMikä hetki, jona täytyi minun kuulla Canziolta tämä sana! 1

209:15 narri! < narri, 210:9 sydämmeni < mun sieluni
210:15 vuorella < kalliolla 210:20 hyvänhajuisella < tuok»
suvalla 211:5 'Hoo, te käytätte ukkostanne hyvin' lis.
jälkeenp. 211:9 laa» tässä < Tässä 212:8 Kaiketi on
minulla syytä Vihata 1 vielä enemmin kuin sinulla vihata
sun herraas 212:11 Minä < Haa! minä 212:26 rJa
totuus tai vale1 Kuinka hyväänsä 213:31 huo=r mispäivän1

mistä puolipäivän aurinkoa 214:20 ""Hyyl Hymenin
214:21 tulee, Vasemmalta,1 215:22 ""järkevästi 1 aatella
215:22 'sun' lis. yläp.

Neljäs näytös. 218:9 edellä Tuonelaan < Tuonelaan e.
219:11'niin'lis. yläp. 219:26 kuntoon < kuntoa 219:32
asettamaan < asettamaansa 220:7 Sitä en usko, ""sillä hä»
nen olentonsa sisusl vaan uskon 220:14 pakenee < halaa
220:18 'oli' lis. yläp. 220:20 'ohjattomana' lis. yläp.
221:13 'vielä' lis. jälkeenp. 221:28 Angelo < Claudio
221:31 päinvastoin < päivastoin 222:4 rMutta söisinko1

Mutta rikkoisinko 222:7 rla salai 1 Mutta salaisuuteni
222:8 'se' lis. yläp. 222:12 rHe tulevat, jal Hän tulee ja
223:4 Vielä < Ystävät! vielä 223:7 ""murha1 teurastamaan
223:24 ""murhasit1 kuristit 224:24 ""Kuinka on laita? 1
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Claudio? 226:19 tahdoin < aioin < päätin 226:26
kimman < himon 226:29 aikeeni < tuumani 226:29
viittasi < koski 226:30 ""meidän1 tuumamme 227:4
'tämän'lis. yläp. 227:28 mielisi < tahtoisi 228:12 Kaikuuko
jo ""ääneni 1 niin vaisusti ääneni 228:13 sanon < sanoin
228:21 'eteesi' lis. yläp. 228:24 onnettoman nuorukaisen
kautta < vannotusta valasta 229:3 Saata < Siirrä 229:8
""kaikki1 vielä 229:17 lyykistyy < kumartuu 230:28
""Toki 1 Mutta 251:5 on saatana < ovat saatanan juonet
231:15 ""kiiltää kuin Apeniineinl kimaltaa kuin Alppein lumi
231:24 Muotosi r,Claudio, on1 kuolemassa, Claudio, on

231:26 Claudio < Hän 231:26 ""lepää suloisesti 1 makaa
makeasti 231:27 ""osoittaa 1 viittaa 231:31 ""langeta hä»
nen eteensä polvilleni [< polvilleeni]l rukoilla häneltä unoh»
dusta 231:31 rukoilla < rukoillen 231:31 'häneltä'
lis. yläp. 232:6 sinua < minua < korvaani 232:6
""eräs1 jo kammoittava 232:6 Alkannut on ääni < Ääni on
a. < Se on a. 232:10 ""ja1 pimitin ""jalojenl impien elä»
män taivaan 232:16 Minä mieletön! ""(Rachel tulee juos»
ten oikealta) Min 1 | ""Rachel.1 ""Minä kirmasen, juoksen ja
kirmasen!l 232:18 huutaa? < huutaa! 232:23 tarkasti <

hartaasti 232:24 Rachel, < Rachel! 233:2 '(Eriks.)'
lis. yläp. 233:4 kaikki, kaikki < kaikki 233:9 Sen
""ymmärtääl hullukin huomaitsee 233:17 kaikkea tätä <

tätä k. 233:17 rnäP tätä 233:31 ""Mik1 (Panee kä=
tensä ristiin ja katsahtaa ylös) Oi [< O], mikä uneksuminen
233:32 jossa < jos 234:1 ""hekumallinen1 muisto 234:5
vielä < aina 254:4 'siilon sielumme' lis. yläp. 254:5
Vavahtaa sydän jal ""sielu 1 ""salaisesti,1 "^hymyileel onniau»

tuaasti hymyy [< hymyilee] 234:7 Ole tervehditty ""tässä1

234:17 sydän. < sydän! 235:7 Pankaat ""jol 235:19
Valmistaa1 pallistaa 236:12 ""jal täytetty 236:12 ku=
majavat < kumisevat 237:3 'aina' lis. yläp.

Viides näytös. 239:16 salojen < metsien 239:16 va»
paissa jylhissä < jylhissä v. 239:19 Herra, <

Herra! 239:20 otsallanne "nytl! 240:2 yksinäinen,
"koivu,1 korkea ja tuuhea koivu 240:11 täällä mää»
rää < määrää t. 240:14 juoksee < kulkee 240:21
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"humina1 kohina 241:2 kauvas. Yli < kauvas; yli 241:7
'minulle' lis. yläp. 241:31 Hän huoneestani siirtyköön <

Tästä siirtyköön hän 242:12 Tuonen < tuonen 242:16
'nuorukaisen' lis. reun. 242:17 hän < nuorukainen
242:20 "Julma, jos niin tahdo1 Hänkö julma 242:25
"Hänen silmänsä katsahtaa1 Vilpittömästi, "ja1 vapaasti kat»
sahtaa hänen silmänsä 243:15 sen < se 246:3 tämän
olennon < hänen hengensä 246:3 kesän, kesän < kesän
246:4 "mun1 sun 248:24 luolaamme < luolaan 248:25
voi, < voi! 252:3 'salissa' ensin pyyh. ja taas kirj.
yläp. 253:23 pilviin "ylösl 254:6 'minä' lis.
yläp. 254:15 'tuulena' lis. yläp. 254:22 yksin seis»
nyt < seisnyt y. 255:4 kiiriskellä "puhaltain ja pyrs»
kien kuin valaskala Jäämeren kohdussal 255:4 'janossa
ja' lis. reun. 255:15 'sen' lis. yläp. 255:28
miestä < minua 255:30 "ientää 1 jälleen lentää 256:4
"ja1 sen upottaa 257:22 mies! "Johan horjutl
257:27 veri. "Mikä olisi nyt tehtäväni? 1 257:28
Unohda se, < Ensin 259:22 kiukkuisia kyykärmeitä <

kyykärmeitä k. 260:2 "metsien 1 Metsolan 260:10 olen»
nossas < olentos 260:10 isän < isäni 260:17 eloni
hämäränaikana < yön ja päivän rajalla 260:31 maasta <

maassa 260:32 leikitselee < leikitsee 261:19 kerran itse»
kin < itsekin kerran < itse 262:24 tässä < minulla 263:2
'Ooh!' lis. yläp. 265:5 hänestä paenneet < paenneet h.
264:5 "yllytettyl yllyttänyt 264:11 "kuvaa? 1 kuvausta?
264:18 Vait < Äänettä 264:29 'Rachel' lis. rivien väliin,
joten hänen sanansa ensin ovat kuuluneet Varron vuorosa»
noihin 265:4 '(Eriks.)' lis. yläp. 265:8 "mikä on 1 suo»
kaat anteeksi että kysyn: mikä on nimenne? 265:28
""päällel päällemme 266:17 sankarnainen. "Ciafemin luo»
lasta 1 266:19 "Ciafemin1 väristys 266:31 Oi hirmui»
suus, oi kauhistus < Oi kauhistus, oi h. 267:2 kyntenne
< kyntennä 268:25 elämän "oikealle 1 lähtehelle 268:32
rukouksiesi "pyhään1 loimoon pyhän ristin juurella 269:12
kouristanne! "pois!l 269:25 viimavaan < viimaavaan
270:9 kudon "helskytellenl helskyttelen.
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Selman Juonet.
Kappale on todennäköisesti toinen niistä näytelmistä,

jotka Kivi joulukuussa 1869 Th. Reinille lähettämässään kir»
jeessä sanoo saavansa jälkeen joulun valmiiksi. Bergbom
oli sitä ennen nähnyt niiden »ensimäisen originalin» ja teh»
nyt muutamia muistutuksia, joiden aiheen Kivi arvelee saa»
neensa poistetuksi. Tämä myöhäisempi toisinto on luul»
tavasti kappaleen lopullinen, keskenjäänyt laitos.

Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset.

275:14 nyt, < nyt 276:13 terve < Terve 276:19
Herman < Lääkäri 278:17 Herra, < Herra 278:21
muutos? < muutos 279:11 sanon, < sanon 279:29
Kilian < Anian [samoin edelleen joka paikassa sivulle
292, riville 14 asti] 280:15 Fokas < Herman 286:16 pitää <

pitään 287:3 sinä? < sinä 288:5 kyllä < kyllää 288:21
pois, < pois 288:21 yksinkörriän, < yksinkörriän 292:16
uhkea < uhka 293:11 Ah, < Ah 293:12 Herraa <

Herra 294:8 näyttää < näyt» [rivin lopussa] 295:21 kan»
taakseni < kantaakseeni 297:25 kohota < kohoota 297:27
kohotteeksi? < kohotteeksi. 297:29 Fokaksessa < Fokak»
seksa 299:18 'Hän' kk:ssa pyyh. lk. 301:14 tietäjän <

tietätäjän 301:24 päässä? < päässä 305:29 ollethan <

olleethan 307:16 Herman < Hen 308:26 torilla < to»
rillaa 309:29 Herman < Hermani 310:5 tiehes, <

tiehes 310:27 pelkään < pelkään pelkään 512:25 lie»
dompaa < liedonpaa 314:25 vahinko < vaihinko 315:18
karauttaa <karautta 315:20 mörisee < mörise 318:21
usein < usein usein 319:5 tähän < täähän 319:9 käy»
mään, < käymään 319:10 kaapasee < kaapase 320:7
puheillamme < puhillamme

Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksessa,

271:2 2:ssa < i:ssä
Ensimmäinen näytös. 273:3 "ja1 jonka 273:14 ne <

uneni 273:19 "Mutta suokaat anteeksi: minä uskon
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uneni ainoastaan päiväkirjani huomaan, en kelienkään toi»
selle.—"" Niin, näinpä arveltavan unen. 274:7 "Anian 1 Ki=
lian 274:11—13 sivulle kirj. lk.: Mutta minäpä saatan
hänen häpeälie noitakeinoinensa. Tahdotteko tulla apumie»
hekseni tähän 274:15 isän naamasta < ukon parrasta
274:17 "miestäni1 ukkoani 274:19 hänen pariinsa < äi=
jän pariin 274:20 'taas' lis. yläp. 274:21 joteskin
[lk.] < noin vähän 274:28 saattaakseni < saattaaksenne
275:3 kuin "koskessa1 paasi 275:20 "takasin 1 taas 275:22
'Mutta olkoon toki tehty mitä lupasin. Sinä olet rikas.' lis.
reun. 275:27 ilmestyyvi < ilmestyy 275:27 teilie <

meidän tutkijalle 276:1 yhteys, "eräs 1 yhteys 276:5
Veden voiman kautta! Hahaa! < Niinpaljon kuin vesi voi

matkaansaattaa 276:6 Joka on suuri. < Paljon kyllä.
Mutta kiusallinen Tuomas, kuulen minä, on esillä taas.
No no, minä luulen että hän aikaa mittaen marssii koreasti
pois. 276:6 Juokaat häntä vaan <J. vettä vaan 276:18 Keltä
on tämä tieto? < "Minä tiedän sen 1 Ilman tietoa keltään.
276:19 Vaan että minä tiedän sen < Minä tiedän sen kuiten»
kin 276:21 —25 'Ulos itsensä' lis. reun. 276:25
—27 lk. siv.: Mutta hänen kuuma verensä ei kärsinyt kiu»
saa, ja lävisti hän päänsä. 276:28 siv. lk. "Keitä on tieto? 7

Missä on se tieto? Täällä aivossani. Aivossanne; senpä luu»
len. 277:4 "Yksin1 Tosin 277:3 —5 < (Eriks.) Ja kuoi»
iut olkoon hän. Sehän on sydämmeni toive. Yksin tahdon
sun periä, yksin tyttäres kautta. 277:6 '(Hermanille)' lis.
yläp. 277:6 'on' lis. yläp. 277:8 tämän kesän < tämä
kesä 277:15 se < vesi 277:16 jyskyy mun korvissani
sameana koskena < sameana koskena j. m. k. 277:20
miten katsahdatte "päivään1 mailmaan nyt 277:25 Tah»
toisko < Mielisko 277:26 "Tahdon hieman1 Mielin hie»
man 278:3 Onhan "esimerkiksil 278:3 aivo [lk.] <

nero 278:3 samentunut tuumissa elämän pulmaa [lk.] <

pimittänyt järkensä esimerkiksi tuumissa elämämme pui»
masta 278:10 Herraa pelkäävä, toimekas ja tarkka kai»
kessa huoneellisessa. Hyvä! [lk.] < Herraa pelkäävä ja tarkka
veitikka huoneellisessa, hyvä. Mutta vielä en kuitenkan
päätä ['kuitenkan' lis. yläp. lk.j 278:14 Lääkäri < Her»
man 278:14 Minä tunnen sen tasasen juoksun r, herra1
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278:21 "Taivas, mikä muutos!1 Miksi tämä muutos? 278:42
'teille' lis. yläp. 279:7 elämänne < elämä 279:9 ali»
kammarissa < alimmaisessa kammarissa < alik. 279:12
te "minun [tämä sana lis. yläp.] molemmat ystäväni tässä.
Naikaat, juokaat vettä ja olkaat ilo»1 ystäväni molemmat.
Juokaat vettä, naikaat ja olkaat ilosia. 280:9 "ottaen1 röy»
histäen 280:10 "tyttärenne S 1 tuon Selman 280:12
"No noh, no noh! 1 Ole rauhassa. 280:16 Herman < Fo»
kas 280:19 ärryttelette minua < minua ärryttelette
280:26 karheaa, ijäkästä kiirettänne < harmaita kiharianne
280:28 Ole "nyt1 rauhassa 280:31 miehelle, ",joka">
281:15 Olkoon < Se o. 281:16 vettä olen niellyt
jo < olen [< olenpa] jo niellyt vettä 281:23 'täällä'
lis. yläp. 281:25 Evan tyttäriä? "Kaikki te olette
samalla kaavalla valetut."l 281:26 kuitenkin mielestäni <

mielestäni k. 281:31 Ole < Olehan 282:1 Rakkaus
veretön [lk.] < Semä vaan rakkaus v. 282:3 ainoastaan <

vaan 282:5 'Mutta — — vaivaa?' lis. reun. 282:7
"Sama n1 Nainen 282:8 samaa. < samaa. — 282:15
muuttuivat < muuttui 282:16 'nokimustiksi', lis. yläp.
282:16 "oikein1 totisiksi 282:25 Mielin uskoa < Uskonpa
282:30 'niinä' lis. yläp. 283:7 täällä < tähän 283:11
"neito1 Selma 283:14 mustana < pikimustana 283:15
"Oho 1 Ohhoo 283:17 palkkarästini < Taavetin palkka»
rästin 283:29 tukka pörrössä tuimasti ylös < tuimasti
ylös t. p. 284:17 en tahdo häntä < häntä en tahdo 284:18
'moinen' lis. yläp. 284:30 "huusitte1 kutsuitte 285:4
naukkejakin < naukkia 285:13 mene "huomenna
285:14 Achilles Fokas, "eräs aatelimies. Katso, minä muo»
dostan äitiäni, jonka sukunimi on Tähtitanssi, ja näiden
Tähtitanssien heimo [< heimoo] johtaa juoksunsa aina ju=
malten tarinamailmasta, kuin oikean aatelin tulee. Toki,
miksi loruan sinulle kaikkea tätä? Mutta minä luulen hänen,
kuultuansa arvoni, "kavah[t]avan itseänsä tekemästä tahto»
anil kuulevan käskyni mielin. | Taavetti. Kaiken tämän
[<Minä] annan "sen1 hänelle tiedoksi tämän korkuutenne
[kaksi viim. sanaa lis. yläp.] vakaalla, hartaalla ja vilpittö»
mällä "mielellä1 kielellä 1 [jäljestä pyyhkimättä 'Fokas',
vaikka seur. rrpliikki on tarkoitettu edellisen Fokaksen replii»
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kin jatkoksi] 285:17 tai totuuden nimessä <hm 285:18
erään [lk.] < sen 285:25 Jumal < Jumal' 286:2
"tämän 1 likkasen 286:8 vilkasta pääskyä < koreaa lin»
tuista 286:15 En ole [lk.] < En ole häntä nähnyt 286:18
'valehtellessani' lis. yläp. 286:21 juuri "Taavetti 1 287:1
nähkääs, < nähkääs: 287:8 "Sillä syytä on hänellä siinä
kysymyksesl Hän julmistui 287:11 "Onpa hän verra»
ton kiskoja ja ahnas kuin meren kurimus, ja eivätkä anna
hälle enään rauhaa öittenkän unet. 1 Ahnas kuin meren ku=
rimus, juonikas ja verraton kiskoja. 287:15 unissapa <

unissaapa 287:32 "soitto1 musiiki 288:9 Siitä
onkin hän "nyt 1 [viim. sana lis. yläp.j kovin levo»
ton nyt 288:21 'sen aarteitansa — — naapurit' lis.
reun. 288:23 "lujemmin1 taikauskon 288:24 "Hon»1

musta Honkalan=muori 289:8 Riennänpä, mun fröö»
kinani < Minä riennän, fröökinäni 289:11 "pois 1

peikosta pois 289:14 hymytä < hymyvän 289:20
kasvoiltasi < kasvoiltas 290:6 Manata Fokas [< hän]
miekasteloon "ja oikein romaanien tapoja mukaan? Hm! 1

kuin oikea Gallian sankari. 290:16 puoleeni < puoleemme
290:21 vieraukam < vieraukam taas 290:22 vieraukam!
"Mun täytyy siis.l Mutta 290:29 huudellen < kut»
suen 290:30 kuusta huokailevaa [lk.] < huokaile»
vaa k. 290:32 "Mitä mun selmani [!]! (Tarttuu1 Selma!
291:1 kutsut < huudat < kutsut 291:2 vaipui "niin pian
sievästi istumaan kaipauksen kohtaloon alas1 niin sievästi
istumaan [viim. sana lis. yläp.] alas kaipauksen kohtaloon
291:4—10 < Mitä, Selmani! Voiko sun kieles pistellä niin
myrkyllisesti? "Seisoisinko tällä hetkellä sievänä ja huole»
tonna? 1 Vaivunko mä alas kohtalooni sievästi, huoletonna?
Tiedä, että kaiken olentoni tuliseksi juopaksi tuntuu mun
sydämmeni nyt, ja mihen katson, näen haudan yön. 291:9
luo tämän [lk.] < tämän luo 291:12 ehkä < vaan 291:12
Mutta < Mutt 291:15 Voi»1 syvyyden ja voiman 291:17
halveksien esteitä aliansa. "Mun poveni kohoo kuin 1 "Tiedä,
tuntuupa kuin ylenis mun olentoni kaikki ja kuin täyttyis
poveni "jumalt1 ylivoittamattomalla mahdilla.l 291:19—20<
Seisoo toki tiellämme aina jäykkä patsas, seisoo
haamussa sun isäs. < Kuitenkin, mitä tehdä? Seisoohan
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tiellämme aina toki [viim. sana lis. yläp.] jäykkä patsas sun
isäs haamussa, jota korkeudesta [< korkeudessa] mahtimme
nuoli ei voi siirtää syrjään. 291:21 käsittää "rohkeus 1

mua rohkeus 291:25 leimauksen "vauhdil 1 siivillä 291:26
Sano < No sano 291:29 hän < miesi 291:30 "En=
nen naisi hän Theklan, tiedän minä, "tytönl nyt tytön saa»
tuaan äkkiin tuon valtasen perinnön. 1 Voiko 292:3
rintansa < povensa 292:9 vaivan=maksavaksi < ansait»
sevaksi 292:11 "Sun veljes kihlattua': 1 Kuinka 292:12
kihlauksista, < kihlauksista? 292:14 mitäkohden "tuu»
masil pyrkivät nyt tuumasi 292:16 "hyvä sankarini1

uhk[e]a sankarini 292:17 "mo 1 Mohikaan 292:25
"tiedon 1 selityksen 292:26 tietäjältä < tietäjältäkin
293:1 saattais < saattaisi 293:15 edeltä pyyh.: Kon»
rad. Ole tervehditty sisareni! Selma. Konrad! (Sy=
leilevät) Kilian. Entinen koulutoveri, mutta kaiketi
ei tunne hän minua. 294:3 aatteles riemullista
"kohtausta, aatteles! 1 kohtaamista, aatteles! 294:16 'val=
ian' lis. yläp. 294:26 edeltä pyyh.: Kilian. Alä sano
[< haastel] niin, mun poikani. Mutta sano toki [kaksi viim.
sanaa lis. jälkeenp.j, miksi pilveilee sun otsas? 294:27
temmataan < pimitetään 294:29 naurahtelee < nauraa
295:1 'kainoomatta' lis. yläp. 295:2 Kilian < hän 295:22
"murtava 1 myrsky [pyyhintä lk.] 295:26 mahdan olla
"minä1 [viim. sana lis. yläp.] 295:27 'ennen' lis. yläp.
295:30 miesvoiman kielillä < miesvoimin 296:1 kuuro
kuin hirsi < mykkä 296:12 saan minä "itselleni 1 296:14
"Herra1 jumala 296:17 voin nauraa < nauran 296:17
pyörteessä! < p., minä vallaton! 296:18 Kaiketihan [lk.] <

Veljeni, k. 296:18 luulet "että järki on paennut kur»
an lapsen päästä. 1 ettei ole nyt Taitani oikein. 296:20—23

'k. < Tämä hetki on valmistanut aatteeni, jonka tekoon rien»

nän nyt [lk. < nyt riennän] viipymättä. Tässä näytämme
huomenna pienen komedian, jossa kuvailet sinä erästä suurta
tietäjää, Lappaiais=Mattia. Sinä lupaat? 296:20 minä [lk.j <

nyt 296:26 'aina hengettömyyteen' lis. yläp. 296:26
taidolla» < voimallas 296:27 tehtäväsi, "tiedän minä1

297:15 pintanapa [lk.] < pintana 297:16 Siliä tällä <

Tällä 297:19 sanoitte [lk.] < te sanoitte 297:20 Et»
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tehän sitä ihmettele[lk.] < Taidatteko sitä ihmetellä 297:22
Hm. [lk.] < Mitäpä tiesin minä? 297:25 Oivallista! [lk.] <

0., sisareni, mestarillista! 297:25 kohoota < kohtota [!]

297:25 nyt < sun 297:27 Mitä < No mitä 297:27 ko=
hotteeksi? < korotteeksi. 297:29 "Herra 1 herra 298:4
Konrad < Selma 298:8 Ja hurraamme, [lk.] < Ja
me h. [lk.] < Ja hurraammepa. [must.] < Hurraten
kuin sankarit! 298:8 'Ja hurraamme', jäljestä pyyh.
lk: Thekla. Herrestä! Mitähän tästä vaan nousee
vielä? I Selma. Käythän pelkäämättä kanssamme leikkiin.

Thekla. Minä! Mitä minä taidan? j Selma. Minä kyllä
opetan sinua. — Konrad, kuinka luonnistuu? j Konrad.
Jalosti! 298:11 reun. lk.: en käy nyt kaupunkia lähemmäs
298:12 tähän ""nytl 298:12 pysäyköön [lk.] < sammukoon
298:12 tieto "huomiseksil [lk. pyyh.] 298:14 <Ja siksi tulet
sinä vieraakseni minulle? 298:19 Selma < Siilon 298:19
'onneksemme' lis. yläp. 298:23 "Olkoon tehty siis. Minä
varron kaukana. 1 Mitä aattelisin? vaan odotan kau»
kana. 298:23 tahdo < mieli 298:25—299:5 repliik»
kien yli on vedetty lk. risti 298:26 esiin. < esiin! 298:27
Konradiin < k. 298:30 Kas kun [<kuin] huomenna oi»
kein isket < Sen näytät huomenna, kun isket 299:5 takaan
minä < minä t. 299:7 "Sinä teet sen, likka. — Mutta1

Minä [< minä] 299:7 kohtani [lk.] < kirjoitetun k. 299:7
kohtani. r, mun Selmainl "sisareni. 1 299:8—9 lk. < Sen saat,
mutta muista ettes sitä käyttäessäs lyhennä tai enennä.

299:10—11 lk. < "Minä1 Tiedä: minä pelkään ja kunnioitan
sun neroas. ['Tiedä' sanan yläp. lk.: "Rauhas"1] 299:12—15
lk. < Hyvä! [Ik. < Hyvä, hyvä.] Nerolta tehty, nerolta näytetty,
siitä nousee jotain. 299:14 likkansa < flikkansa 299:15
komediassa ennenkin < ennenkin k. 299:16—17 Ik. <

Paikalla, sen lupaan minä, jos vaan pelaamme hyvin.
299:18 ylvästelee [lk.] < pöyhkii 299:19 'hän' lis. yläp. Ik.
299:26 Thekla < Kilian 299:27 'oikein' lis. yläp. 300:2
vyöllä kiiltävä torvi < torvi k. v. 300:2 ja "torvi vyölläl
torvi

Toinen näytös. 301:6 lentää < potkii 301:10 Selma <

Thekla 302:6 miraakelia < mirakelia 302:28 Selma <
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Kilian 505:29 sanoppas se kuitenkin < sanoppas k.
nimeni 306:2 Herman, "aatelismies,1 306:14 ""sokeal
silmätön 306:22 Voi 1 pitää 306:25 voimilla < ko=
neilla 307:9 lähestyvän < lähestyen 507:16 Sen lu=
paan minä < S. 1. minä kuin mies 507:18 "huoke»1 hv»
vin 508:5 "Juuri sinä junkkari!l Minä, herra? 508:7
"Eksytte.1 Teidän 508:10 "Eksytte. 1 Nimeni 508:12
herraas < herras 508:25 "huus1 huoneenhallituksemme
309:3 "poijussansal kantaen pulleassa poijussansa "tuonkaltastal
oikein ikivanhaa kukkoa, senkaltasta äijää 309:6 "Hyvä!l
Minä 309:7 "Sen osti hän muutama1 Oikein totta! Sen
kukon osti hän muutamalla pennillä. 309:8 kuka "pyö=
velil 509:8 'hampainensa' lis. yläp. 309:9 Me <

Mehän 309:14 ryskettä < rytinää 310:2 "kylänleipäl
kylänkaakku 310:5 "Lyödl Polkien 310:13 Me [lk.] <

Isäni, me 310:13 kärsiä häntä < häntä k. 310:18
voin sen myös "kumota1 310:21 "rippuvaa 1 vanhan tam»
man huulta 310:25 lk. < Likat, onko hän viisas, tämä
mies? [must.l < Likat, onko h. v.? 310:26 "»Säder tre»
qvart i bok» sanoi entinen provastimme 1 Noin »treqvart i
bok» 310:27 pojan < miehen 310:27 ellei saa hän nähdä
"autuuden hetkeä, isäntänsä ""mön»1 mönsträyshetkeäl tässä
sydämmensä lystiä 311:5 5 lk. < Näenpä hänen tuolla!
Nyt rientäkämme, asettukamme sijoillemme. Tässähän
viivyt [must. < seisot] sinä, Matti, hänen tullessansa. 311:9
lyyhistyn < lyhistyn 311:28 Sehän Vasta voitelis1 rie=
muamme voitelis 312:1 verosta < vedosta 312:2
"oik 1 ja oikein 312:5 Käyvätpä meidän aatoksemme yhtä
[lk.] < Käyvätpä yhtä m. a. 512:5 'teitä kohtaan' lis. yläp.
312:12 Onko se Vettä1 Matti? 312:15 Sillä < Mutta
312:21 "tuolla1 patriarkan "pojallal hurskaalla pojalla 312:23
'joteskin' lis. yläp. 315:1 —7 < Hohoo! jo kihlattunne
kaunoisen morsianna huoneenne emännäksi viette. Mutta
soitto ei riemuna soi, vaan syysillan hetkenä [kaksi viim.
sanaa lis. yläp.] katurnusvirtenä "syksysiltanal [viim. sana
lis. yläp.] huokaa, synkeenä näät kodon hallasen lehdon
[< s. lepää kodon hallanen lehto] ja pilvessä taivaan kannen
[< taivaan vahvuus]. Mutta pilvien peitto jo aukenee ja tuo»
miotorvi kaikuu. 313:1 'kas,' lis. yläp. 515:2 jo kih»
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lattunne kaunoisna morsianna "viette1 huoneenne emännäksi
viette 514:5 "Maantienojas 1 Maantienojassa 314:10
'ja viheltäen vinkasti' lis. yläp. 314:22 "taida 1 käsitä
314:24 kontiona < kontion maneeria mukaan 314:25
"Sehän 1 Sepä 315:1 "tynnörin»ala"" tynnörinala 315:3
linna < rauniolinna 315:11 soikotetaan, soikotetaan,
"soikotetaan:l 315:20 "Mörää jal "Römähtää ja mörää kuin
vaski=härkä. Mutta [< Mutta < — Haa!] luulenpa kuitenkin
hänen hankkeensa vilpittömiksi1 Hän römisee ja mörise[e]
kuin vaskihärkä. Haa! — Mutta luulenpa kuitenkin hänen
hankkeensa vakaiksi, vilpittömiksi 315:25 Sinä näet,
"että on1 Matti, löytyvän 315:26 'kuumaa' lis. yläp.
316:1 Konrad < Herman 316:19 "Tuossa 1 (Eriks.)
"Tuossahan1 Nythän [< nyt] peijakas seisoo sokkona tuossa
316:20 "ja 1 topaten 316:23 "Nyt korv1 Pois! mun kor»
vani on tynsä mutta silmäni "terävä 1 kuin auringon terä
317:2 'on' lis. yläp. 317:5 Mies < Hän 317:12 "Hoo! 1

(Eriks.) Hoo! 317:14 "eteheenP eteheenne 317:17
miehelle < teille 317:25 antaa teille < teille a. 317:27
ylös aatelissäätyyn < siihen ylevään a. <a. 317:28 Hyvä! <

Se on hyvä, paljon hyvä. 317:29 äitini kohdusta "asti
vir» 1 virtaa suonissani [< mun veressäni] "kallis säde 1 317:30
"tämä hei 1 Tähtitanssi on äitini sukunimi, ja tämä heimo,
"ja tämä ylevä heimo 1 johtaa alkunsa aina jumalten tarina»
mailmasta 317:52 tarinamailmasta; tiedä tämä < tarina»
mailmasta, niinkuin oikean aarelin tulee. Huomaa tämä
518:1 "Minä huomaan sen kaikella kunnioituksella 1 Minä
tiedän sen [< olen sen tiennyt,] ja katselen teitä syvimmällä
kunnioituksella 318:10 < Ilmase minulle kaikki "ja älä
rahtuakan sala1 318:11 —12 reun. lk.: Katsokaat, siellä
väikkyy teidän puolisonne voimallisena kotkana 318:11 —12 <

Katso, tällä retkellä "yhä 1 [viim. sana lis. yläp.] puo»
lisonne, "hän1 siellä alat [kolme viim. sanaa lis. yläp.] väik»
kyy voimallisena kotkana ja vallitsee teidän ylitsenne 318:15
Thekla < Selma 518:15 Minä < Minäkö 518:16
"minä1 kurja kananen 318:16 kananen? [lk.] < kananen?
Voi voi! [must.] < k., voi voi! 318:17 elleivät kiukkuiset
loihtuvoimat häneen vuodata perin toista henkeä [lk.] <

elleivät vuodata hänen poveensa kiukkuiset loihtuvoimat
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j. n. e. 318:26 'siilon' lis. yläp. 318:27 "katk1 kovin
haikea 319:10 ja "iskee häntä1 tarttuu hänen kauluk»
seensa 519:12 hivahda < hivahdakkan 319:19 aa»
toksiinsa < aatoksiin 519:21, 24 '(Eriks.)' lis. yläp.
519:26 'nyt' lis. yläp. 319:29 harmaapäisinä kääkkinä
[Ik.] < harmaapäisenä kääkkänä 319:31 tiellä. < tiellä;
310:31 "tänäpän sinä kuolet [nämä sanat lis. yläp., pyyh. lk.]
ja huomenna mässätään ja nauretaan sun kuoppiaisillasl
Niin [lk. < la] tänäpän sinä kuolet, huomen sinä kuopa»
taan ia siitä "mässätään jal [pyyh. lk.] riemuitaan sun enti»
sessä kodossas. 320:10 '(Eriks.)' lis. yläp. 320:12 Sei»
man, "ensimmäisen "rakkaut1 "lempenil heitän ja otan "si=
veän ja ja [!]"" kainon Theklan [pyyhinnät lk. paitsi 'rakkaut']
320:16 "Minulla on kontion ruumisl Onhan tässä kontion
ruumis 320:16 joka < ja 320:17 "tuon1 prameuteni
päivän 320:18—20 'niin—anteiksi' < niin muistuu muu»
tamia heikkouden syntejä entisyydestä, mutta minä [< muis»
telenpä yhtä ja toista tehtyä heikkouden syntiä ja] kadun
niitä [viim. sana lis. yläp.] katkerasti 320:19 muistooni
[lk.] < muistoon 520:21 "ja käyhän laatuun pappikin
luokseni kutsua [< kutsua p. I.], noin kaksi tai kolme ker»
taa1 Ja [lk. < ja] aina kuinka parhaaksi näen ja sappeni myö»
den antaa, niin kutsun "lopultal [pyyh. lk.] luokseni jonkun
[viim. sana lk. yläp. lis.] pappismiehenkin kerran tai kaksi
320:24 en "kuultelekkan1 muistelekkan 320:26 se heitos,
joka [< jonka] unissani kauvan jo kangasteli, "heitos, josta
suuri tietäjä antoi lopulta "selvon 1 selon; 1 320:27 ja
jonka päälle minä lujasti luotan [Ik.] < ja lujastihan uskon
320:50 ihan [lk.] < paljailla 520:31 Ei [lk.] < Aläst
520:51 vaan [lk.] < Vaan 320:31 riita ja kilvoitus on elo
kunnian tanterella [Ik.] < riita ja kilvoitus on lakkaamaton
kunnian tiellä 320:32 Ja nämät käsivarret, he aukasevat
miehellensä tien, minä luulen [lk.] < Ja nämät käsivarret,
uskon minä, ovat tehdyt antamaan iskuja 321:1 Siis
kamppaukseen [lk.] < Kamppaukseen siis 521:2 Mitä
[Ik.] < — Mitä 321:2 'ensin' pyyh. must. ja taas lis.
yläp. Ik. 321:2 hävitän nyt [lk.] < katkasen n. [must.] <

nyt lyön maahan 321:2 minun ja Hermanin Vä 1

huoneen välillä 521:4 päin "kohden 1 521:4 "rynk 1
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touvaan 521:6 ulos < ilmaan 321:9 Hurrah < Hurraa
321:12 oletpa lähtevä esiin < ole uljas, sillä nyt on hetkes
käydä esiin 321:13 Ah! Kuinka < Ah! kuinka 321:14
Sinä lapsekas! < Parhain, [< Parhain!] tiedän minä 321:19
"sinä1 karhu 321:10 filosooffi tuossa < filosooffina
321:21 '(Eriks)' lis. yläp. 321:21 tämän rivin alapuolelta
kk:sta pyyh. keskeltä seuraavaa riviä: 'Taavetti' [repliikin
otsake] 321:22 "nytl tässä ja että olen < tässä? Niin,
olenpa 321:24 Vapaalla mielellä 1 urhealla, uljaalla ja pääl»
lekarkaavalla [< päällerynkäävällä] mielellä

Alma.
»Alma» on ehkä toinen niistä kahdesta näytelmästä,

jotka Kivellä oli tekeillä 1869 (vrt. edellä s. 480). Ainoa säily»
nyt, silvottu käsikirjoitus on luultavasti sama, jonka Berg»
bom on lukenut. Kaiketi hänen tekemiensä muistutusten
johdosta Kivi on nähtävästi aikonut kirjoittaa kappaleen
uudestaan suorasanaiseen muotoon. Käsikirjoituksen en»
simmäisen sivun laitaan on näet jälkeenpäin kirjoitettu:
»Prosaksi kirjotettava». Ensimmäistä repliikkiä onkin sa»
maila musteella, millä äskeinen huomautus on tehty, kor»
jailtu proosamuotoon (vrt. alempana seuraavia huomau»
tuksia). Ensimmäisellä sivulla on vielä sivureunan yläosassa
huomautus (samalla myöhemmällä musteella): »Kononin
nimi on muutettava toiseks; sillä se sama ni=[mi] on jo käy»
tetty Margaretassa», ja viimeisellä sivulla reunamuistutus
(myöhemm. must.): »Ne nuoret miehet, joita varrotaan,
he ei tulevatkat [!], vaan jäsenet teaterilla käyvät ulos heitä
vasta[a]n ja kaikki loppuu. Tästä 38 sivusta tulee kaikki
poisheitettäväksi, ja ne, jotka ovat sisällä, menevät ulos
ilosina tulevia nuoria vastaan ja loppuu kappale.»

Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset.

Säkeet 325:5—8 on otettu tekstiin alkuperäisessä, kor»
jaamattomassa asussa, koska korjaukset ovat tehdyt silmällä
pitäen runomuodon muuttamista suorasanaiseksi 325:28
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Tyttäreni, < Tyttäreni 355:19 sanoo, < sanoo 337:15
Niinpä < Ninpä 337:18 onnellisimpana < onnellisinpana
359:16 »Hänen näen minä' kk:ssa lk. pyyh. 339:26 hyvä <

Hyvä 342:20 puolustamaan < puolustamaa 345:28
poskes, < poskes 544:9 anteeks, < anteeks 546:2
iloitsemme, < iloitsemme

Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksessa.

325:3 kohden avonaista ovea perillä, josta < kohden ovea
perillä, "josta1 joka on avoinna ja josta 325:5—6 korjattu
jälkeenpäin erilaisella musteella seuraavaan, nähtävästi suo»
rasanaiseksi tarkoitettuun asuun: Tuossa tuulee[!] hän ja käy»
den aatoksissaan vallan [<? ja aatoksissa harhailee hän
niinkuin näen < ja a. h. hän, näen < ja aatoksissa ankarissa
käy hän] 525:7—8 korj. jälkeenp. (riviä 8 kuitenkaan
pyyhkimättä) seuraavaan muotoon: Noo, missä olet ai»
kaellut tämän ehtopäivän [kaksi viim. sanaa lis. yläp.] niin

kauvan seurastani? "pois? 1 tyttö? No missä olet olentellut
tämän ehtopäivämme aina melkein illan hämärään 525:20
"KuinP [< Kuin] Kuni 325:26 koetellet < koetellen
526:10 < Tiedänpä mist johtuu tämä murhe Teidän miele»
heenne. 326:11—i2<Sydämmesi tuska, Syvyydessä kalvaen,
tän huolen saattaa 326:11 keskeltä säettä pyyh.: Alma
[uuden repliikin otsake] 526:15 Olkaat rauhas < Ilman
huolta 526:19 < Hetkeäkän viivyttelet? Mutta pohjahaan
sun sielus 526:24 pimittäköön "tuotal 526:50 Menneitä,
ja minä < Entisiä, ja mä 527:1 lis. reun. 527:0 Löytyy <

Pian 527:10 meille < täällä 327:29 hänest < hänen
528:1 katsomaan < katsomahaan 328:2 laskuu. "(Maura
tulee) 1 328:11 sormes < sormet 328:14—529:9 pyyh.
suurella ristillä 528:24 saamaan < saavaan 551:5
Sinä myönnyt < Myönnyt 551:12 Syämmens < Syäm»
mensa 552:5 "mies?1 ukko? 552:4 häntä < miestä
552:8 "mies, 1 miesi, 552:13 jonka silmän < hänen sil»
mäns 352:27 edeltä pyyh. säe: Enpä juuri vaihka vieh»
keileekin mieles 555:15 täällä runsin < runsin täällä
553:18 edeltä pyyh.: Isäns emolle hän joutui 355:29—
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334:12 < (Yksin) Kilian, Onni suosiva nyt tehköön pa»
rastansa; Sillä arvattavastihan jyrkkä kielto, Jos nyt
täytyis mun se kantaa sulle esiin Neitoselta, nostais
temmellystä povees. Enkä ihmettelis tuota. Kuitenkin,
Mitä luontoasi tunnen, luulen minä, Ettes olekkan tuo vi»
heljäinen narri, Joka, halveksien elon lahjaa täällä, Kohta
viskaseevi kaikki yli partaan Yhden naisen tähden, etkä
tahdo tietää [< tähden; muistamatta, miesi < tähden. Ettes
huomaa, miesi], Kuinka löyhä, kuinka yhä petollinen [< pe»
tollinen aina] Onpi onni, joka himoistamme syntyy [< syn»
tyy himoistamme], Imettäjät monen tuhon! Mutta katso:
[< Missä onni?] Viisaan liepeel tyyneydellä ain "tehdä 1

täyttää Päivätyönsä [< Tehtävänsä], siinä onni ainoa.
334:7 huomaa < tahdo tietää 554:1 1 täyttää velvons Päivät
täällä < täyttää täällä Päivätyönsä 554:24 "meidän1 uljas
Leonard 334:26 Vastalahjaksi nyt < Vasta=antimeksi
354:29—-31 < Nuoren miehen kuva, salskea ja kaunis,
Immen aatoksien mailmassa jo ammon Hohtavana haa»
muna on käyskennellyt, "Mutta synkeänä pahteheena ainal
Mutta tuoden aina pahteen synkeän 555:5 tähänasti <

mielestämme 336:22 komeahaan neitoon < neitoon
k. 336:29 Kreikalaisten sankarina < sankarina K. 357:6
säe lis. myöh. 557:15 ennen < kerran 558:5 Ilman
huolta! Minä [lk.] < Olkaat rauhas; minä 558:11 Tuhon <

Elon 558:11 tuulispäät < tuulispää 558:16 Ylivoi»
tettuna < Mutta voitettuna 339:19 Meidän kohtamme
täs [lk.] < Kunkin kohdan tässä 359:21 Leonardin <

Leonardimme 540:19 Olkam < Olkaam 341:15 odot»
taavi [lk.] < odottavi 541:50 Sydäntäni louhii < Alma,
tämä kurjaa [viim. sana lis. yläp.] sydäntäni louhii 342:6
veljeni "kallis!l kurja! 542:11 lisää taakkas painoo [lk.] <

taakkas p. 1. 542:14 nuorna < erään 542:16 Turk»
kilainen < turkkilainen 342:20 edeltä pyyh.: Siis aloo!
Me ylihuomenna jo mennään 345:11 seuraavat < seura»
vat 344:17 Silmät "kehnostellen1 vaipumahaan alas
344:19 Kehnomielisesti < Alhamielisesti 344:24 mun täy»
tyy < mä tahdon 544:31 Minä seison ihan kierrostuulen
keskel < Keskel kierrostuulta seison minä nyt 345:19
osan ankarimman < ankarimman o. 345:20 Katso: < Sillä
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345:52 tyttärein < tyttäreni 346:6 kolkuttakoon ovellemme
< ovellemme k. 346:7 'ja'lis. yläp. 346:18 kiihotteena
""leikkiin1 347=3 Tulleheena < Tultuansa 347:27
edeltä pyyh.: Heittämättä kumppaniinsa haavotuksi 548:26
ankarahan toki < ankarahan onpi < a. toki 548:27 edeltä
pyyh.: Toki onnellinen hän, kun päiväns täällä 549:11
emännäksi < emänäksi 549:26—350:4 pyyh. suurella ristillä.

Canzio. Toisinto A.
Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset,

555:18 kk:ssa: tämän liitto ainiaaksi katkaisis 554:51
Olisi < Oilisi 556:1 kk:ssa: Hän myyty 356:30
ulos < ulos, 362:25 kenenkään < kenkään 565:5, 9
herjannut < herjannut 568:50 raivoo < rivoo 569:4
huutaa < huuta 371:17 lienee < liene 371:18 poika, <

poika 374:19 pimentyy < pimenty 376:21 varti»
oitsee < varitoitsee 377:12 kaupunkiin < kaupunkin 377:27
Gregorio < Grgorio 377:28 oikealta. < oikealta 378:9 tah»
tomme? < tahtomme 378:17 paradisin < pardisin 379:6
kunnian < kunnian» [rivin lopussa] 380:18 anteeksantamaton
< anteekantamaton 381:4 nähdään < nähdän 382:19
seuraa < seura 382:22 Giotti < giotti 382:25
anteiksi, < anteiksi 384:8 pimeyteen < pimyteen
586:50 kk:ssa: kostaa, ja Se on nyt tehty 588:2
Gregorio < Grgorio 392:23 Rachelin < Raclin 392:32
äänetön < ääntön 395:15 kk:ssa tämä Rachelin repliikki
on edellisessä Canzion repliikissä 597:51 seuraa < seura
599:8 vasemmalta. < vasemmalta 407:9 täällä < tällä
407:9 rakkaimpana, < rakkainpana 410:51 ikivuoria <

ikivuori 417:20 luontoon < luonton 417:50 sun <

sun» 418:7 vimmattua < vimattua 419:25 Lukitsee <

Lukitse" 420:27 Viskasee < Viskase 421:1 vääntää <

vääntä 421:28 saareen? < saareen. 425:25 potkasee <

potkase 425:51 verta < vertaa.
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Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksessa

Kolmas näytös. 555:5 Canzion < Cantsion 555:5
häntä kironnut < kironnut h. 555:7 kiroonpa < kiroon
555:7 pimeyden voimaa < häijyä v. 353:8 sovaisnut <

pimittänyt 355:9 polkenut jaikainsa alla < polkenut,
355:11 pyörrytys < pimeys 353:14 'näyttää sinulle'
lis. yläp. 353:15 rynkäät: < rynkäät, näyttää sinulle 355:18
kk:ssa ensin: 'vannoa tämän liiton ainiaaksi katkasevan', kes»
keneräinen korjaus: 'vannoa tämän liitto ainiaaksi katkaisis'
354:2 meitä viehättää < viehättää m. < viehättää 354:7 "ja 1

surkuttelen 354:7 'surkuttelen' lis. yläp. 354:15 'sataman
rakeita' lis. yläp. 554:17 "Niinpä nyt sataman pitää. 1

Missä on meidän [viim. sana lis. yläp.] 354:18 hetki
sitten kiirehti hän ulos puettuna miekkaan ja kappaan <

hetki sitten, puettuna miekkaan ja kappaan, kiirehti hän ulos
554:27 astelee edestakasin tuolla Santasella käytävällä, ei

kaukana tästä < ei kaukana tästä, tuolla Santasella käytävällä
e. a. 554:51 Oilisi < Oilisin 555:1 Haa! kohtapa <

Kohtapa 355:1 Canzio < Cantsio 355:2 pamppumme <

miekkamme 355:9 vaivun hautahaani < hautahaani v.
355:19 sang.» < sang!» 355:21 ja minäpä "hänen opetan
tanssimaan, tanssimaan takasin tämän tanssin 1 355:22
'hänen' lis. yläp. 355:22 "ihan kohteliaasti 1 tanssimaan,
tanssimaan [viim. sana lis. yläp.] ihan kohteliaasti "tanssi»
maan1 takasin tämän tanssin 355:23 'ja' lis. yläp
355:25 mietiskelet < aattelet 355:29 tuhoansa vastaan <

vastaan t. 356:1 Hän [on] myyty < Nyt on hän m, 356:8
Parmasta < parmasta 356:8 "miehensä kansl kerran mie=

hensä kanssa 356:11 palatessansa < palatessaan 356:17
kylmyys < kuumuus 556:19 "sinun1 tuntees 356:23
ja jonka ruumiin hän on varustanut sielulla niin rohkealla
ja tuimalla < ja jonka ruumiiseen hän on lahjoittanut sielun
rohkean ja tuiman 356:27 voima on pahuuden lähim»
mainen < pahuus on voiman 1. 356:29 vuorten "hirmui»
silla1 jyrkillä temmeltellen "raatelevain1 petojen karissa
356:31 'ja' lis. yläp. 556:31 katsannossansa < katsannos»
saan 557:2 "mun 1 mieltäni 557:8 kuitenkin < huoli»
matta siitä 557:8 Canziolle < Cantsiolle 557:n
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'(Eriks.)' lis. yläp. 557:12 Canzion < Cantsion 557:12
elämäntie < elämän=tarha 557:19 Koettakaamme < Koet»
takamme 357:22 kaikki < kaikki, vaihka hikoilisin verta
358:3 silmässänsä, < poskellansa 558:8 ja "kasvoilla loi»
motti tus1 poskiansa poltti tuskan [< tuskallinen] hohde
558:10 "pahteisessa1 syvyydessä 558:11 temmellys <

kamppaus 559:1 hänen < äitinsä 559:1 'ainiaaksi'
lis. yläp. 559:8 ne "kolme1 kauhistuksen sisarta kolme
[viim. sana lis. yläp.] 359:22 aina < ainakin 359:26
sydämmensä < sydämmeni 359:27 'alas' lis. yläp. 360:3
päätteille täällä. "Himo ja tulinen kimma, niin lemmen
tiellä kuin kaikessa muussa, vie mailman perille, vaan eivät
järjen mittauskoneet. Ah! jos kaikki täällä rupeisi käymään
diplomatein konsteja mukaan, niin olisipa ma[a]mme
pallo pianki jääpuikku ankara.l 360:14 "Oi 1 Paet»
kaat 361:16 myös »suoraa < »suoraakin 361:26
kuolkaamme < kuolkamme 562:5 'pyhästi' lis. yläp.
562:6 vannoitte < vannoitte "ritari1 ritarillisen kunnianne
nimessä 362:9 te < tee 362:13 'tahraa' lis. yläp.
363:9 elämään ja kuoloon < elämää ja kuoloo 365:18
omaksensa, kaikeksensa < kaikeksensa, o. 363:29 tässä
emäntä < emäntä t. 363:50 'Ei auta sittenkään.' lis. yläp.
363:30 siis < kirootte 364:4 "Pääkonna helvetistä! (Cantsio
vetää miekkansa ja rynkää kohden Claudioo 1 Myrkyllisin
kärme helvetistä! 364:6 lis. reun. 364:14 Hellitä <

Mene tiehees 364:24 'Onko —
— sekamelskassa?' lis.

yläp. 364:30 "vintiö1 "peto1 peto 364:51 hatun < hat»
tunsa 364:32 'Ei — — pimeys' lis. yläp. 565:1
Minä < Mutta minä 365:5 muukalainen < leski
565:18 Marciani < Marciani sydämmen 365:25 tei»
dän < teitä 365:25 pois; < pois! 365:29 Vaadi
ulos häntä ", poikaiseni1 koreasti, poikaiseni 366:1 Tir»
kisteltyänsä alas maahan nostaa äkisti päänsä ylös < Nostaa
äkisti päänsä ylös, tirkisteltyänsä "hetken1 alas maahan
366:12 onnesi päivän < onnes auringon 366:17 Jumala <

Jumal' 366:18 edeltä pyyh.: Claudio! nyt leimahtele»
villa miekoilla käykäämme vastuksiin. Claudio! — Haa!
Oletko mennyt? Sydämmeni riehuu, koska polttaa sitä
koston jano [< k. himoj. "ja kostoni polttava himo ja kunniani
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herjattu nyt vetää miekat ristiin. —"" Giovanni! Enkö nähnyt
sinua tuolla mäntyjen juurilla? Giovanni! — 366:20
leikata < leikkaa 366:23 halaanpa < kohta tahdon
366:28 tämähän polttaa sydäntäni < t. sydäntäni p.

567:1 "päiväl ehdostaa 567:2 Ehdostakoon < Se
e. 567:6 vieraamme < hänen 567:7 ettei "mii»
lään tavallal 567:15 taskustansa < taskusta 567:14
aatelimies < ritari 567:21 Varto1 odottamaan 367:28
'suuri' lis. yläp. 368:1 pois < pois kauvas 368:12
'vaihka' lis. yläp. 368:15 "jonkatähden1 jonka tähden
368:15 miekkaani välkyttelen < Canzio välkyttelee miek»
kaansa 368:16 Arnon "hehkuvalla1 rannalla 368:16
vasemmalle < oikealle 368:32 lauseilla < sanoilla 369:23
Claudion silmästä kirkas majesteeti säteili < majesteeti kirkas
Claudion silmästä s. 570:5 ihmettel < ihmettele 570:6 että
"astuu rauha Mariamnen poveheen taas. 1 kelmenee hänen ku=
vansa Mariamnen muistosta pois; 570:7 rauhan < rauha
570:7 rauha "astuu poveheenil 570:11 korkealle kuohuu <

kuohuu k. 370:12 mun sieluni tahtoivat upottaa < tah»
toivat m. s. upottaa 370:19 äänetön, "myrttimetsä 1 py=
hästi tuoksuva myrttimetsä ", ja pilvien ääristä kuulen enke»
lien äänen, jotka veisaavat sun kunniaas 1 370:19
'ja hämärsalaisesta — paisuu' lis. reun. 570:22 him»
meä < hämäräinen 571:9 korskeutta. "Hän katsahtaa
tyyneesti, mutta ehkä hengittää hän tulta.l 571:10 nousi
"syttyi 1 lemmenkipenästä < kipenästä nousi 571:11 verta <

vertakaan 371:12 Nyt < Nytpä 371:12 "yksil tässä
yksi toinen nainen 371:13 tanteren polttavan aliansa <

polttavan aliansa maan 371 :i4'vähän'lis. yläp. 371:15
nytpä < nyt 371:16 kaatumus. < k., kaatumus, joka kuu»
luu kauvas, mutta kauvemmas vielä syvyydestä häijyin hen»
kien naurukohaus. — 371:17 "Cant1 Canzio? "Olis»
han toki hauska tietää, että on hän läsnä.1 371:18
poika"?l ja 371:21 on sytyttänyt vihas? < ei suin»
kaan ole sun ystäväs. 371:22 Häntä vihaan < Hän
on viholliseni 371:23 tämä "mies1 onneton mies
371:29 'herra' lis. yläp. 572:1 hengität < ennustat

372:14 'kuin' lis. yläp. 372:17 "oman1 henkeni 372:25
pieksi minua "kirottu1 hänen edessänsä kirottu Claudio
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572:26 'tämä' iis. yläp. 572:52 "Totta1 Totuus 575:2
Kuinka hyväänsä: < Kuinka h., mutta Marcia 575:2 hä»
vyttömästi nuorukaista "hutkittiin, että on hän kirjava kuinl
kohteltiin 575:5 nälkänen < kiukkuinen 373:12 sitä
ponnistetaan < ponnistaa 373:20 'tämän linnan herran,'
lis. yläp. 373:28 "ja että 1 jonka 374:12 teitä, saat»
tepä < teitä. S. 374:19 "ja 1 mailma yöksi "pimiP pimen»
ty[y] 574:23 koska <ja 374:23 kuuma helvetti < helvetti
kuumasti 574:28 löydät < löysit 375:21 autuuden aika <

taivaallinen a. 575:22 Se < Mutta se 376:1 'järkevästi'lis.
yläp. 576:5 'hän' kk:ssa alleviiv. 576:19 Kotolinnaas <

Kotolinnas 577:5 "oikein1 oikeen 577:5 'nuoren'
lis. yläp. 577:13 "käärittynä 1 mailmani 377:15 sei»

soi käärittynä < käärittynä s. 377:14 "pimeää 1 pilviseen
577:14 "Mutta1 Vihdoin 577:17 linnastamme < linnastani»
me pois 577:21 toki. Nyt olen valveillani ja < toki,
ja nyt olen valveillani, 577:24 hämärän ikävyydessä
akkunalla < akkunalla h. i.

Neljäs näytös. 578:5 "Canzio1 riitaveljensä 578:4
edellä < edellänsä 378:26 raskaasti painaa sitä kovan
onnen käsi < ankarasti vitsaa sitä kovan onnen käsi 378:30
"lapionsal auransa 378:32 paavi < paavin sana 579:5
sielun < hengen 379:5 'enään' lis. yläp. 379:8 'se'
lis. yläp. 379:9 r— Angelo, 1 Niin, Angelo 379:17
levotonta < levottomaan < levotonta 379:19 hänen miek»
kansa kärkeä kohden < kohden hänen m. k. 379:27 hä»
nen asettamaan taisteloonsa < hänen asettamaansa taisteloon
379:30 'nyt' iis. yläp. 379:30 'vähän' lis. yläp. 380:2
"perin hurjaksi. 1 päinvastoin perin hurjaksi. 380:4 oi»

kea sisus < ydin 380:11 "ylevänl kalleuden 380:12
siirtyissään < siirtyissänsä 380:15 edeltä pyyh.: Claudio.
Kluostarin yö. Niin on hän päättänyt, ja mitä hän päättää,
sen hän tekee. Mariamne, miksi pitää sinun sydämmes, niin
vakava ja rikas, nääntymän kylmän marmoriristin [< mar=
morristin] juurella? Angelo. Kuinka rumasti, kuinka tun»

nottomasti ja omahyötyisesti tehty, hyljätä ystävä, joka sy»
dämmemme rakkauteen kerran oli rakentanut kaiken tule»
vaisuutensa toivon! 380:25 'lujasti' lis. yläp. 380:28
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"suuria 1 uhrauksia 580:31 "ainoa, kurja1 [lis. yläp.]
maallinen ", ainoal [viim. sana lis. yläp.] "olen»1 "ainoa olemi»
sensa 1 580:31 'ja ainoa rikkautensa ja onnensa' lis.
yläp. 380:52 'sinun kauttas' lis. yläp. 381:1 "pois
kuin liukas ankerjal liukkaana ankerjana pois 381:5
"povl rinnassa 381:21 "Claudio 1 Sinä 381:21 kovin <

kovin, 381:26 samaksipa "nytl 381:30 jonka <

jonkan 582:5 "Cant 1 Canzio 582:31 "Se toimi
olkoon1 Se narritoimi 382:31 'niin — — mieltäkään»
televä' lis. yläp. 383:13 toinentoistansa < toinentoisensa
383:14 murhamaan < murhaavat 383:16 tehnyt < koet»
tanut 383:18 "kiinteäksi1 yhteenpuserrettua 385:29
pidättää < hillitä 583:50 miekkani < miekkaani 585:50
'huotrassa' lis. yläp. 384:8 peitit hänen pim[e]yteen <

rakensit hänen ympärillensä synkeän yön 384:11 "kulta1

etherikulta 584:24 "kerr1 kertaa 585:12 pistos < isku
385:12 'joka — — kirjaan' lis. siv. 385:14 Toisin
toivokaamme < Toivokaamme toisin vielä 385:14 käy»
käämme "kiireesti 1 toimeen 385:15 häntä sidottaa < saada
häntä sidotuksi 385:16 Pois, "hyvät ystävät1 385:25
"minun1 äitiäni 385:28 Akkinen < Niin, miksi tein minä
näin? Mutta akkinen 385:29 "matkaan1 saattoi "tämän 1

matkaan tämän 386:8 isäntäni; < isäntäni tuossa, 386:11
'minä' lis. yläp. 386:13 viheliäinen, < v.! 386:17
runnoksi < kuoliaaksi 386:25 oli se < se oli 386:28
anteeksiantamista < hyvyyttänne 386:50 kostaa. ja
Se |< se] on nyt tehty < kostaa, ja nyt on se
tehty 386:31 "must1 hirmuista 387:5 "teille1 tunnus»
taa 587:3 Ainoa < Se on se ainoa 387:10 'puistossa'
lis. reun. 387:14 kiiltävän < kirkkaan 387:15 virta»
sit < lentelit 387:18 meidän tuumamme liittyivät nyt
yhteen < me rupesimme liittolaisiksi 387:22 pelkäävänsä <

pelkävänsä 387:26 myrkyllinen < petollinen < ka»
vala 387:29 Gregorio < Claudio 387:31 vielä. "— Te 1

388:4 "Olisiko asiassa aihetta? 1 Se aatos "kivettää jääl
saattaa kaiken vereni jäätymään 388:4 'kaiken' lis. yläp.
388:7 tälle naiselle < Marcialle 388:19 "minun1 ystäväni
388:20 Mutta näinhän kokoot < Haa! näin kasaat sinä 388:28
Albericon < Albericuksen 589:1 < Miksi et ole il»
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maisnut tätä ennen? 389:2 'jo' lis. yläp. 389:5 kuule <

kuullut 589:5 sanon < sanoin 589:6 Ensiksi < En»
siksi: 589:7 toiseksi, < toiseksi: 589:7 työs ja toimes <

mitä olit tehnyt 589:13 Naisen käytös mua kohtaan
onnettoman nuorukaisen kautta < Tämän pojan käytös
mua kohtaan Marcian yllytysten kautta 389:19 että
pidättäisi hän itseänsä kaikista pimeyden salaisista juo»
nista sen miehen henkeä kohtaan < että sois [< antaisi]
hän olla rauhassa miehen 389:21 rikoksellisen elämänsä <

elämänsä kamalan tarinan 389:21 Tällä [< Sillä] ehdolla
lupasin mitä hän rukoili < Sen lupasin minä 389:23
'pelastanut "mun1 henkeni', yläp. kirj.: "päästänyt mun kuo»
lemasta 1 389:29 onnen < ilon ja rauhan 389:51 jos <

ja 589:52 "ru 1 alkaisi 590:2 perusta < rakenna 590:2
'perusta ja' lis. yläp. 590:7 'voi' lis. yläp. 590:7 tai»
vasten < taivaan 590:10 "minun1 kanssani 390:11
"sinun1 kätes 390:13 "minun1 henkeni 390:15 'sinä'
lis. yläp. 590:17 Claudiomme < Claudio 590:20 <

Claudio, olethan jo kuollut? 390:23—24 < "Se 1 Ken
sitten ellei hän ole ansaitseva tuota yksinkertaista mutta oi»
vallista kiitossanaa: hyvä mies 390:23 'hänestä' lis.
yläp. 390:25 ellei hän < ellet sinä 390:29 haiskahtaa
se "kerran1 390:29 ja "käyskelemme lakkaamatta teuras»
tusilmassa1 koska [viim. sana lis. yläp.] lakkaamatta käyske»
lemme verisen uhrauksen ilmassa 390:32 "narri 1 vintiö
ja narri 591:8 "kau 1 kuningatar 591:9 "vuor 1 vuo»
datti 591:10 'niin uljaasti' lis. yläp. 591:11 "Haa! 1

Oivallista! 391:12 Mitä haastelet? < Suuri Jumala! mitä
haastelet? 391:18 kynässä < siveltimen alla 391:22
"ylösalas,l myllertäen ylös alas 391:23 "olisi 1 tekisi 391:25
"Hänl Niinmuodoin 391:27 Hiien < Helvetin 391:31
Angelo < Canzio 592:7 kuin "Gransasson lumi1 Alppein
lumi 392:9 "mielellä 1 tuulella 392:13 tätä kunnon [< tätä
oivallista] 392:13 eukkoa < häntä 392:1 s'tuimasti'lis.
yläp. 392:16 taluttaen kädestä Gregorioo<taluttaen Gregorioo
k. 392:16 "joka seuraa häntä, hiukset kasvoi1 joka "hiuk»
set kasvoilla 1 seuraa 392:16 lakki kädessä < hiukset
kasvoilla 392:18 Angelo < Canzio 392:21 pahteinen <

kuuma 392:22 Eilenpä < Eilen 392:22 lausuilin
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oikein jyrkeyden sanoja Rac[he]lin vienoon korvaan ja < "Raa 1

Rachelini mielen oikein tervasin ja 392:24 linnan < muurin

392:25 'Pahoin, pahoin tehty' lis. yläp. 392:25 Pahoin <

Minulta pahoin 392:25 Mutta minä "tunnen hänen
luontonsa ja tiedän, että suo hän anteiksi taas [viim. sana lis.
yläp.], koska sitä pyydän. Sen tahdon tehdä ja sitten paeta
hänen kanssansa 1 pois 392:26—28 'tahdon — — kans»
sansa' lis. reun. 392:29 löytäisin < löydän 392:30
Luulenpa < Pelkäänpä 392:51 sielläkin "mua 1 Vaino1

"kiusatenl 592:51 mun ympärilläni väikkyy < on y. väik»
kyvä 392:32 ään[e]tön < mykkä 595:2 päästää <

laskee 595:5 ""se1 huutaa 595:4 himmeästä, "äärettö»
mästä 1 maasta 393:6 "surmasin1 kuoletin 393:6 'us»
kollisen' lis. yläp. 393:6 petin "ja heitin 1 rja otin poisl
393:8 "jal povessa 393:27 tuhon myrkyllinen [< kiukkui»
nen] kattila täys < mitta täytetty 394'-1 huilu < mieletön
394:2 "mä 1 antaa 394:18 Miksi < Mutta miksi 394:19
'kohta oikein' lis. yläp. 394:22 "taivaan1 enkeli 394:23
'unen' lis. yläp. 394:25 "kuolemaa1 lähtöä täältä. ri Lankee
polvillensa ja katselee kädet ristissä ylöspäin) Mikä unek»
suminen, jossa katselemme Jumalan lempeätä majesteetiä:
Se vielä vaivoissamme, monen päivän kuluessa meidän miei»
tämme taivaan hekumalla imettää, kunnes se viimein mail»
man hälinässä haihtuu pois. Mutta muistelemmepa sitä
usein ja hiljaisuudessa myhäilemme. Suo, että uneksun niin
tulevan yöseen viileässä helmassa! Me sitten, koska koh»
taumme, Claudio ja minä, hymyillään toinentoisellemme
kuin pyhäinmiehet. Niin tahdon uneksua, niinkuin sinä
nyt tuossa, ja sentähden en "tah»1 mahda häiritä sun untas;
sen kieltäköön Jumala. Makaa makeasti! — No, Canzio,
Canzio, missä olet? (Lähenee Canzioo,1 Mikä unelma j.n.e.

594:25 Mikä < Ah, mikä 594:25 'unelma' lis. yläp. 394:30
'rakas' lis. yläp. 595:1 'häntä' lis. yläp. 595:2 sekä
miehiä että vaimoja < miehiä ja vaimoja 595:7 tomu.
"Voi onnetonta päivää!l 395:8,10 Nainen < Vaimo
305:13 isännistä < miehistä 395:21 1:n < 2:n 395:22
Hm! < Jospa tietäisit, sä onnellinen vaimo 395:27 jossa
taivaallinen hyvyys asui < jossa asui t. h. 396:5 peikkojen
leikkiä < helvetti itse 596:6 tappelopäivän < taistelopäivän



Toisintoja ja selityksiä.500

396:6 "Haa! tämä on pu1 "Tämä on valmis helvetti.1 Tässä
on jo helvetti valmis. 596:8 puhtaan ja vaikean <, puhdas
ja valkea 597:5 vaiti "ja hiljaa1 597:5 'tässä' lis. yläp.
397:9 myrkystä, myrkystä < myrkystä 307:16 "kammoit»
tava"1 suolapatsas 398:27 seison "nyt1 398:30 kas»
voilleni takasin < takasin mun k. 599:5 "talvi=yönä 1

lumituiskun pyörteissä talvi=yönä 399=4 'Siinä 1 Siihen
399:4 'nyt' iis. yiäp.

Viides näytös. 399:12 "kaikkil mitä 399:12 ra»
kentanut < tehnyt 399:13 saattoi tämän linnan kauhis»
tuksen kodoksi < rakensi tähän kauhistuksen kodon 399:14
Mieleni < Minun mieleni 399:20 haiki myrskyisen isäin»
maan < ympär Italian myrskyistä maata 399:22 "Minä
en menesty elon valtatiellä, vaan syntymälaaksojeni ään[e]t=
tömillä poluillal Enhän menesty elon valtatiellä, vaan tah»
donpa käyskellä kätkettynä [viim. sana lis. yläp.] metsien

saliissa. ", hengittäen laaksojen hyminää ja muistellen [< muis»
telen < uneksuen] sieluemme synnyinmaata [< synnyin»
maasta] 1 399:24 'täällä' iis. yläp. 399:27 tuntematto»
mana < tuntemattomalta 401:1 "kun1 kuin 400:4 Väikkyy1

"kirkkaana 1 loistaa 400:11 'autuaasti'lis. yiäp. 400:15'vieiä'
lis. yläp. 400:16 sanoa teille < teille sanoa 400:26
ja me <, jota myöden me 400:29 "jota myöden vaellamme1

halki tuikean, karmean vuorimaan 400:31 puhdas < raitis
400:32 raikas < puhdas 400:32 solisevan ojan < solise»
vien ojain 401:1 hongistossa kaikuu pyhien tuulien hy=
minä < pyhien tuulien h. hongistossa k. 401:1 kaikuu <

kaika[a] 401:5 äiti ijankaikkisesti nuori < "äiti1 morsian,
joka sulhaiseltaan petosta ei pelkä[ä] 401:4 Jää < Oi, jää
401:5 ainiaaksi < ainiaaksi jää 401:7 Hyvästi kaikki
"herraus 1! 401:14 "täh 1 Tähtelään 401:18 ihmeen
tyyni < korkea ja t. < taivaan t. 401:21 "ihanassal taivaan
haamussa 401:21 "narrin, 1 houkon 401:24 ja "mur»
hasin armiaan ystäväni sekä sielun että 1 401:24 ystävän
sydämmen lävistin < lävistin ystäväni uskollisen sy=

dämmen 401:25 vuodattaen < ja vuodatin 401:26
tämä "kaikkil 401:29 Missä < Oi! missä 401:29
se Herkkules, joka voisi < ne Herkkulen=hartijat, jotka
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voisivat 402:6 käyskelevän yksin < yksin k. 402:12
olkoon "salassa 1 kätkettynä 402:18 'kauvas' lis. yläp.
402: 22 taitaisin < taisin 402:23 Rachel < Racheli 402:25
kerran < ennen < kerran 402:32 miehen, joka oli <

Claudion 403:5 "niin1 ja niinkuin 403:6 katsanto <

taivaallinen k. < k. 403:7 myrkyllisen maljan < myrk»
kymaljan 403:7 Julma, "oli1 jos niin tahdot, oli Claudio
403:10 'Niinpä tapahtuu' j. n. e., edeltä pyyh.: "Niinpä tekee1

Hänen kauneutensa oli tosin sitä luontoa, jonka siemen löy»
tyy jo äitimme kohdussa kätkettynä meihin, mutta edistipä
vielä toinen seikka hänen sielunsa kauneutta. Olenpa huo»
mainnut kuinka saattaa täällä julmuus "miehensä 1 kau»
niiksi ja kuinka taasen kauneus julmaksi miehensä. Kat»
selkäämme kuinka kauneus [< kauneuden] teki omistajansa
halpamieliseksi teikariksi. Hän usein kuulee kauniin nimen
ja katsahtelee peiliin — mies peilinsä edessä hetket pitkät,
mikä "syljettävä 1 inhoittava kuva! — hän unohtaa kaikki
paitsi oman, pienen itsensä, joka kymertyy kasaan aina enem»
min ja enmmin; ja niin luotiin tänne kehnoin olento, jonka
käymistäkään et taida katsella ilman "mielen1 kuvotusta,
ja koska näet hänen imelän niskansa, niin sylkeä sinun täytyy.
Hyvin sille, jonka korva ei ole tottunut kuulemaan 403:10
Niinpä tapahtuu < Tapahtuupa 403:15 Vapaasti,l yk»
sivakaisesti, vapaasti 403:20 "jotain1 tulta 403:31
Sinä < Siinä 403:31 ensimäinen! < nummero yksi.
404:6 Mielitko < Tahdotko 404:13 "jon»1 jota 404:14
kirottu < kirousta 404:14 siunattu olkaat < olkaat s.
404:16 siunauksinesi < siunaustenne kanssa 404:17 ja
"hioo koston nemesiksen miekkaa 1 saattaa vielä armottomem»

maksi koston ruoskan 404:20 kirouksen? "tuhannet ker»
rat? 1 404:25 "po1 helmassani 404:26 toki, < mutta
404:27 Mutta < Ja 404:29 Hänen < Näin, hänen 404:32
Hän < Niin, niin! Hän < Niin, niin, hän < Jaa, hän 404:32
vaihka onkin "sitten1 niinkauvan 405:16 siitä < siitää 405:17
"ankar1 kamala 405:18'(Eriks.)' lis. yläp. 405:19 Tämä <

Niinpä 405:19 'sisimmäisissä' lis. yläp. 405:25 perusta. <

perusta? 406:1 kultanen "kultanen1 406:1 tästä < sieltä 406:2
kulmilleni "ylösl 406:3 "huimaus1 otsani huimaus 406:5
'mun' lis. yläp. 406:6 Lelee! < Lelee, 406:8 '(Eriks.)'
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lis. yläp. 406:8 nostakaat jo häntä "jo1 siivillänne [molem»
mat'jo' sanat lis. yläp.] 406:10'minä'lis. yläp. 406:10
vaivuttakaat "minua kadotuksen 1 pohjattomaan syvyyteen
406:12 täyttämästä < tekemästä 406:19 ijäisesti < ijan»
kaikkisesti 406:22 'Kaikki — — hyvin' lis. yläp.
406:27 vakuuden < ankaruuden 406:29 "mun päällenil
niin armaasti mun päälleni 406:50 "koh»1 helmaansa
406:31 "Siinä 1 Kas siinä 406:32 äänetön ja kalvea < kai»
vea ja äänetän 407:2 torni, "jonka pitää viimein kaatu»
man meidän päällemme1 joka runtoo meidän kerran 407:3
'Mariamne!' jäljestä pyyh.: Mariamne. (Eriks.) Miksi kiljuu
hän? i Canzio. Mariamne! 407:4 silmässäs < silmässäsi
407:4 tuo Canziolle < saattaa minulle 407:13 Vieläl toinen
pyytö 407:15 pyytö<rukous 407:14 sanoa<rukoilla 407:18
Herra Varro < Varro 407:20 Duello, "Neapelistal 407:20
'mun' lis. yläp. 407:21 < Kiitos [< Kiitän] kunnian edestä.
407:25 Velimurhasta "siis1 ylvästelet? < Ylvästeletko siitä,
ettäs tapoit veljes? 407:26 "En.1 Sitä en tee 407:27 <

Minä uskon sen 407:29 Tapoit äitisi myös <

Sinä tapoit myös äitis 407:29 'kaunis' lis. yläp.
407:51 Mitä < Haa! mitä 408:5 "sanot? 1 leksottelet?
408:8 tässä < minulla 408:8 armaampa < a., hellempä <

a., parempa 408:9 poikansa < minun 408:10 "hm.1

"Sentä 1 Mitä? No, sentähden [< Sentähden] 408:12
hänen < äitis 409:5 "vaan 1 en 409:8 'ilon sanomalla'
lis. yläp. 409:11 Villisusi 1 susi 409:16 voi, <

voi! 409:17 Kerrotaanpa < Sanotaanpa 410:7 olen
jälleen < olenpa taasen 410:16 "tämän1 työs 410:18
säteillessä < polttaessa 410:23 visseys. Mutta < vis»
seys. — Mutta < visseys; mutta 410:26 sana < sama

410:30 'synkeätä,' lis. yläp. 410:32 siellä < sillä 411:5
siinä < tässä < siinä 411:3 näin < niin 411:3 "menoa
jal telmettä 41 1 :_\ tämän kehnon < näin huonon 411:4
Miksi < Sillä miksi 411:5 'ja' lis. yläp. 411:5 "tämä
ihmeellinen 1 tuska 411:5 syvyyden ja korkeuden < maan
ja taivaan 411:8 ja "kuolee.1 sitten kuolee? 411:9 nyt
riehuu < pauhaa 411:11 sinä "nostat hiukseni 1 pöyhistät
mun hiukseni 411:17 "entisen 1 ystäväsi 411:18 'ihan'
lis. yläp. 411:30 Ei siis vielä täysiksi kolme päivää ", ja
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minä kun luulin menneeksi jo kolme viikkoa 1 411:31
äkeään < tuikeaan 412:7 '(Eriks.)' lis. yläp. 412:9
Tottele! < Ota! sanon minä 412:10 Ja tämä on < Onko
Nämä 412:13 Viskase virtaan < Elies tee sillä mitään,
niin viskase virtaan "kalu.1 koko kalu 412:18 "kourallal
kourassa 412:22 pian < kohta 412:29 Mistä näet
tämän? < Ja mistä niin? 412:30 niin viileässä salissa <

salissa niin viileä 413:2 'usein' lis. yläp. 413:12
käymistäni < lähtöäni 413:15 tahdot, < tahdot? 413:16
Noo < No 413:18 Olkoon niin. Minä olen tässä < 01=
koon niin, ja minä olen valmis 413:21 nähdä, nähdä <

nähdä 413:23 "se 1 [lis. yläp.] vasta 414:5 "perintö»
osastani 1 kaikesta perintö=osastani 414:7 pahimpata <

pahimpaan 414:7 "päin1 kohden 414:10 "mieletönnä
riehuu 1 riehuu 414:13 elles "nyt vilpittömästi 1 sano

414:18 edellämme [lis. yläp.] murheellinen sanoma "edei»
lämme1 414:21 poskillansa < kasvoillansa 414:22
huuliltaan < huuliltansa 414:27 "jal toisen 414:28 välis»
"sänsä 1 sään 414:30 päänsä, "alas1 414:31 lämpöisen < läm»
pysen 415:1 kannettiin "nyt 1 415:4 »Rikos < »Yksi
rikos 415:6 "peräs1 jälessä 415:8 'tämän' lis. yläp.
415:8 rikosteni "tarh1 retken 415:12 'melkein' lis. yläp.
415:14 'mato sydämmessä' lis. yläp. 415:18 "enään1 ta»

kasin 415:24 olkoon tulleeksi! < minä otan sen vastaan
415:32 reunalla < rannalla 416:1 nämät partin»pilkut <

näiden rikosten p. < rikosten p. 416:2 otan sen "kernaastil
vastaan 416:5 rantaa < reunaa 416:7 käsittää "näi=
den aikojen matkaa alusta tämän1 pituutta tämän Armaged»
donin tien 416:9 tahdon "sinulle 1 416:13 koska "on1

kaikki on tapahtunut 416:22 santameri < santavuori
416:24 etäällä < kaukana 416:26 Mutta "katso:l 416:27
'ja aurinko kuumottaa' lis. yläp. 416:29 'ja' lis. yläp.
416:50 jälleen < taasen 417:2 "lentää1 nousee 417:6
pieni, ilonen < ilonen pieni, 417:9 "sannasta 1 tyhjennetty
417:10 "ylös ehtii ta 1 korkeuteen ylös, ehtii taivasten rajan
417:13 alkaa uusi aika < kaikki hyvin 417:17 "Hm.l
Sama 417:18 Ehkä toki parempa kuin ilman, mun ystä»
väni < Alä sano niin. Se toivo on aina toki [viim. sana lis.
yläp.] parempa kuin ilman 417:19 "onkin tarinan1 kuu»
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luukin tarinan luonto[o]n 417:20 Ja tämä < Tämä 417:20
kuvailee mun mieltäni nyt < oli kuva mun mieleni kauhusta
nyt 417:21 lempeä < lempeäni 417:26 ennen ennen <

ennen 417:29 "keksi 1 aatteli 417:52 "niin1 ihana,
"ja 1 mittaamattoman suuri 417:52 "mailman1 kaikkisuuden
418:1 taivaallisen < ijäisen 418:9 Johan < Jo 418:10
'sun' lis. yläp. 418:10 Heitä hyödytön murhe "poisl
418:15 alas. "ja katsahtelen [< katsahdan] alati ylös kohden
kirkkauden vuorta1 418:16 Ylös, "ylös minun1 rintani,
ja "mun1 katsantoni 418:18 Mariamne < mariamne
418:21 väkivalloin! "Ylös, rintani!l 418:25 nyt. < nyt!
418:50 Missä on Angelo, missä Varro < Missä on V., missä
A. 419:4 teen "mitä voin1 sun parhaaksesi mitä voin
419:14 järeä kuin kallio < mies 419:15 'päästä' lis. yläp.
419:18 "Niin, hyvästi, mun veljeni!l Sinäkö 419:18 'sinä
oiva' lis. yläp. 419:19 lausutun < miehen 419:21
Lyhyksi < Kuinka 1. 419:22 'aina' lis. yläp. 419:22
'välillä' lis. yläp. 419:24 ilta=unelmasta < ilta=unelmassa
419:29 Sitten kolmas ovi < Mutta yksi ovi vielä 419:31
"Haa! (Astuu [< Käy] muutaman askeleen takaperin ja tui»
jotellen) 1 Käyko 420:2 noin < näin 420:5 Oi! miksi
näin sinun kerran? < Oi, ellen koskaan olisi nähnyt sinua!
420:23 kiharat, < kiharat! 420:23 "Mutta jos oikein tar»
kasti katsoo1 jotka 420:27 "kihariansa1 tukkaansa 421:1
miehen < narrin 421:9 Seiso < Seiso, 421:11 "Ama»1

amazonia 421:13 Pysäy minusta matkan päähän; < Älä
lähesty mua likemmäs, 421:16 »"siilon 1 koska 421:23
Mikä halpa työ < Niin kehnoon teokseen en mielly enään

421:25 aurinkoni < aurinkosi 421:29 ja "riennä tästä pois,
nähtyäsi Canzion kuoleman 1 pakene linnastani tietämättö»
myyden metsiin, nähtyäsi Canzion kuoleman 422:13 Siis
kovin huikentelevainen mies < Huuleni ovat jo lausuneet
minkaltahinen narri oli Canzio 422:18 mun < hänen <

mun 422:19 katselit "kerran1 422:20 'ehkä' lis. yläp.
422:23 'yli olkansa' lis. yläp. 422:25 itsekin < itse 422:32
loimo < valo 423:1 Pelastakoon < No p. 425:2 kuo»
lema hiljainen < hiljainen k. 425:2 "nukkukoon 1 ummis»
tukoon 425:4 "saavuta jo täällä taivaallinen 1 saavutta»
koon henkesi jo täällä taivaallisen hekuman 425:7 pyhien
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vuortes < uuden kotomaasi pyhien vuorten 423:18 '(UI»
kopuolla) < (Ulkona)' lis. yläp. 423:31 hänen sielunsa
puoleen < hänen puoleensa 423:51 "sun 1 armos 424:3
Ei "ainoata1 hengen kitkahdusta 424:4 "naispa1 palve»
li joita 424:16 ""minun1 veljeni 424:21 "se1 vieras nai»

nen 424:25 hänen "vauhtinsa olil käymisensä oli "villi ja
tuima1 hurjan tuima 424:51 "pojanl Gregorion 425:1
myrkystä "Jonka1 425:10 ehtinyt tänne < tässä 425:11
Johdattakaat < Vietelkäät 425:11 omaan kammioonsa <

kauvas tästä < omaan kammioonsa 425:19 "Enpä1 Yhtä»
kaikki 425:20 rauhassa < rauhassa, 425:26 Tehkäät
toki hänen lapsekas tahtonsa < Tehkäät hänen käskynsä,
vaihka onkin se lapsekas 425:28 "ruhtinataa»1 kuninkataren
[< kuninkataarelta] 425:29 miksi virtaa veri? < onpa ver»
takin kylliksi taas. 425:30 "ja 1 "ast1 hehkuva astia 425:31
ammentaen < ja ammentaa < a. 425:32 "ja1 merestä
425:32 länteen; < länteen ja < länteen taas, 426:1 "jal
ihmisten 426:4 Korea likka < Peijakkaan korea lunttu
426:4 Onpa niinkin. < Onpa saakeli vie! 426:6 käymään
tässä pieneen [< pieneen tässä] tutkintoon < asettamaan
pienen tutkinnon 426:9 < Mistä olette tullut tähän lin»
naan? 426:12 "Giotti1 Herra Giotti 426:12 kuulkaat
yksi sana < yksi sana 426:19 tunsi "hänen kohta, ja hän
itse1 kohta tämän epelin ja hän itse kohta 426:31 "ja
otit1 tämän riikinkanan tähden 427:5 'muistavalla' lis.
yläp. 427:6 ja "tässä nyt 1 427:12 kuuluisampa < kuu»
luisa 427:16 luolan yöstä < Ciafemin yöstä 427:19
"(Ottaa laattialta Canzion miekan ja pistää Rach 1 Sinä
428:3 pöytää < uhripöytää 428:4 "Vavisten 1 Vapise
428:4 ei < en 428:5 ryövärilaulun < ryövärilaulunsa
428:6 'vielä' lis. yläp. 428:31 "Kaatui 1 Kaiketi
hän kaatui 429:2 "Ja 1 Mutta 429:8 Ole < Mies,
ole 421:14 "kerran 1 vielä 420:18 "kirkastett1 kirk»
kaana 429:20 Juo ia antaa pikarin pois < Juotuaan,
antaa hän pikarin pois ja vaivuttaa päänsä Mariam»
nen helmaan 429:28 "mun 1 sinä mun 430:4 poliisi»
miehistä < polisimiehistä 430:6 kouristanne? Sinä <

kouristanne, sinä 430:8—9 'Hän liittoveljeksi' lis.
yläp. 450:9 seutu < vuori 430:13 "hirveä 1 vaimo
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430:17 Hänen jälessänsä riensin < Minä riensin h. j. 430:19
nyt < minä 430:20 näin veristä vaatetta ja runnottua
ihmisen=jäsentä < verisistä vaatteista ja runnotuista ihmisen»
jäsenistä.

Selman Juonet. Toisinto A.
Tekstiin julkaistessa tehdyt muutokset

432:1 'solmemaan' voisi myös lukea: solmimaan 432:27
'kuin' pyyh. kk:sta 432:27 pummi, < pummi 433:15
Poistunpa < Poitunpa 434:5 Huomenta, < Huomenta
454:20 'Niin' lk. pyyh. kk:sta 456:6 Herra, < Herra
457:52 suren=penikulman < suren=penikulmaa 458:5 mie»
len, < mielen 438:19 seison. < seison 439:6 säästää <

säästä 439:23 vaan < van 440:2 mökisi < möksi
440:3 akkunasta < akkunasta akkunasta 440:5 muuttui <

muittui 440:11 täällä < tällä 441:7 tulee < tule
445:11 Mutta ei toki < Mutta ei toki ei 445:16 Ja <

Ja» 445:16 turhia < turhia, 445:32 mutta < Mutta 446:10
kuulla. < kuulla, 447:25 Täytyyko < Täytyko 448:2
'Oi' pyyh. lk. kk:sta 448:3 tahdo, < tahdo 449'-5
Anian < Aina 449:6 juonen < juonen, 449:28 lempeä, <

lempeä 450:17 vaan < van.

Korjaukset ja toisinnot käsikirjoituksessa 1.

431:5 ympäröitsemänä kivisen, matalan arkun [lk.] < jon»
ka kiviset arkut kohovat hieman ylös maasta 431:7—9 <

Mitä herrani! Miksi murheinen [< käytte murheisena], koska
j.n. e. 451:9 sointuen? < sointuen kuin nuoren [viim. sana
lis. yläp.] terveen sonnin veri. < sointuen? 451:12—17 <

Mahdotonta! Uneksuvan järki on samennettu ja vallatonna
riehuu kuvailus. Kirotut unet! — Toki, paljastavatpa he
eteeni tulevaisuuden muodon ilman yhtään petosta. Pape»
rille heidät kirjotan [< kirjoitan], ja huomaan nyt, ettei
heistä kenkään ole ollut ilman merkitystä. 451:20 näin mor»

1 Tehdyt musteella, milloin ei toisin huomauteta.
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sianpiiastani [lk.j < n. m., herra [must.j < sen [lis. yläp.] mor»
siamestani näin 432:1 'laillisesti' lis. yläp. 432:5 kiertelee
[lk.] < parveilee 432:8 kanalja! < k., herrani 432:18
ettette < ette 432:18 pety siinä luulossa < siinä 1. p.

452:20 tuon kouvon < isän 432:20 huulilta [ik.] < suusta

432:21 ankara lupaus < pyhä, järkähtämätön 1. 432:21
Mutta < Ei auta. Sentähden 432:21 voittaakseni
[lk.] < saattaakseni matkaan 432:23 'ja' lis. yläp. Ik.
432:23 toivoen [lk.] < toivon 432:23 siinä [Ik.] < siihen
[lk.] < siinä 432:23 'leikissä' lis. yläp. lk. 432:24 lk.
teiltä [lk.j < t., ystäväni 432:24 ollaan ukkomme parissa <

tuo ukko on seurassamme [< seurassani] 432:26 tuho <

paha 432:26 tekeillä. < tekeillä, ah! 432:26 Halkee»
han pian < Halkeepa vielä 452:27 [kuin] tulinen pummi <

kuin tulipummi < kuin tarinan sammakko 432:28 nai <

käy naimiseen 432:31 aate < tuuma 432:32 te ette <

ettepä 432:32 koko repliikki pyyh. kolmella hienolla
lyijykynäviivalla 435^5 kynsiin [lk.j < kynsiin, äijärukka
435:4 edeltä pyyh.: Mutta oletpa yhtä kitsas myös, luu»
455:5 oletpa — — myös < luulenpa sinun kitsaaksi kon»
naksi [viim. sana lis. yläp.] myös 433:6 rikkaat miehet < ri=

kas=mies 433:7 lk. < Tunnette siis tuumani. 433:8—9
lk. < Katson sen myös moitteettomaksi ja lupaan täyttää tei»
dän tahtonne. 433:10 'Toivonpa', edeltä pyyh. lk.:
Hyvä! [lk.] < Se olkoon sanottu! [must.] < Sanottu siis! ja
minä kiitän teitä 433:10 Toivonpa tämän Vaikuttavan,1

[lk. pyyh.] saattavan 433:10 hänen huuliltansa lopullisen
lupauksen, jonka antamisessa hän [lk.] < tuon huhkaimen
antamaan viimeisen sanansa, jossa hän 433:13 sydäntäni
[lk.] < s. pahoin [lk.] < s. ankarasti 433:13 sen < sanan <

sen 433:13 hän siinä seisoo [lk.] < siinä s. h. "kuin nis»
kava sonnil kuin koskessa röysteinen paasi 433:15 lä=
hestyy hän [lk.] < 1. h. lähdettämme [must.] < hän lä=
hestyy 1. 433:15 Poistunpa nyt [lk.] < Minä pois»
tun 435:18 ouneksimaan < ouneksimaan, 433:20
asettukoon < olkoon 433:25 Mitä, [lk.] < Mitä
435:51 tulen < tulenpa 454:2 'Hän on rikas' lis. yläp.
454:4 rauha! [lk.] < rauha, mun herrani! 454:? Herman <

Fokas 454:5 Huomenta mun herrani [lk.] < Sama [must. <
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Samaa] teille, herra tohtoori 434:15 kuolettavaa myrk»
kyä < myrkkyä ja kuolee 434:15 kirkasta < puhdistavaa
434:16 virtaa < virtaa virtaa < virtaa 434:20 'Niin' pyyh.
ik. 434:20 juokaat vettä, pojat [lk. < herrat] < tulkaat
tänne ja nielkäät ahneesti tämän lähteen lainetta 434:22
samentavat pilvet [lk.] < pimeät aatokset ja unet 434:23
mille [lk.] < kuinka 434:23 isä vanha [lk.] < vanha i.
434:26 Kuka on tämän sanonut [lk.] < Kuka sen on sanonut

434:27 "Täällä sielun [tämä sana lis. yläp.] tulisessa pajassal
Tännenpä 434:28 kuinka on "poikl "nuoren miehen 1

rakkaan poikani laita 434:30 Ulos mailmalle hänen lähe»
tin [lk.] < Lähetin [must. < Lähetinpä] hänen ulos mailmalle
434:32 Tuohon leikkiin [lk.] < Leikkihin 434:32 harmis»
tuin, supistin [Ik.] < harmistuen supistin 435:2—4 'Mutta
— — itsensä' pyyh. lk. 435:2 oii < pyörei 435:15
mielitteko < tahdotteko 455:15 reun. lk.: No, minä tiedän,
että vakuutus on tässä turha. Mutta seurakaat toki johtoani
tämä kesä [< tämän kesän] 435:17 reun. lk.: Valaskalana tah»
don niellä vettänne ja kuleksia Vuo»1 ympär kuin vuorikauris.
435:19 "Mitä kerran 1 Mihen kerran 435:22 uljas mies <

uljas kuin mies < u. kuin nuori oinas 435:23 ja tämä
kurja selkkaus on paennut teistä ijäksi [< ijäksi teistä p. <

ijäksi p.] < ja tiessään on tämä "kehno 1 kurja selk»
kaus 435:27 Kummallinen ukko! [lk.] < Kummallinen
u., mutta oiva ukko ainakin, luulen minä 435:28
Herra [lk.] < Noo, herra 435:28 mailmaan tänäpänä
[lk.] < mailmaan 435:50 Synkeästi [lk.] < Vai»
lan synkeästi 456:1 "Mikä vaivaa teitä? 1 Mutta minä
en ymmärrä teidän pahaanne 456:1 Mutta minä < Minä
436:4 Mielisko hän [lk.] < Hän mielisko 436:5 "Mitä
aattelisin? 1 Käypä 436:5 Käypä tämä ulos jostain sisäl»
lisestä, salatusta lähteestä [lk.] < jostain sisällisestä, salatusta
lähteestä käy tämä ulos 456:5 ulos; < ulos kaihoten sie»
luanne 436:6 Herra terottakaat huomionne kohden sy=
dämmenne historjaa [lk.] < ja [must. < Ja] teitä pyydän
minä terottamaan huomionne kohden sydämmenne histor»
jaa [must. < huomionne sydämmenne historjaan] 456:8
Historjaa < Historjaan 456:13 'esimerkiksi' lis. yläp. lk.
436:16 Ukko, ota od notam tämä < Ota ad notam tämä, sinä
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ukko 436:18 siv. lk.: Olethan sä toki oiva [< sä kelpoj
mies, mä luulen. 456:19 huoneellisessa < huoneellisissa
456:23 ei "anna 1 tahdo 436:24 tuumaakan < ei yhtä tuu»
maa 436:27 minut < minun 436:27 pitää minua
narrinansa < katsoo minua narriksensa 436:28 halkasen
päänsä [Ik.] < päänsä halkasen jonakin iltahämäränä
456:50 Levoton mies, kovin levoton, [lk.j < L. m.,
k. 1.1 [lk.] < Sointuenhan se lyö [must.] < Tahdonpa.
Mutta lyöhän se aina sievästi [kaksi viim. sanaa
lis. yläp.] tasan ja sointuen, sanon minä. 456:32
mitä! < mitä? 437:1 Mitä < Mitäpä 437:1 Mutta <

A—ah! Mutta < Ahaa! M. 457:2 valmis oman käden
työhön < valmis vaipumaan hautaani alas 457=5 minua
kahlehtis, kurjaa < kahlehtis mun kurjaa sieluani. Niin on
asia 457:5 Hänpä < Hän juuri 457:6 hetkessä < tällä
hetkellä 457:9 riutuu ja pohtaa < riutuu, pohtaa ja riu»
tuu 457:10 jälkeen kirj. lk.: Mutta jos nyt turkasen tuli»
sesti [kolme viim. sanaa lis. yläp.] otatte itsellenne eukon
[< vaimon] ja elätte kuin ilon poika, 457:1 1 Tuota < Tuotapa
457:15 sonnin [ik.] < härjän 437:13 kuni < niinkuin
437:14 'pian' pyyh. ja taas alleviiv. 437:16 No, < Kiittä»
käät onneanne siitä, ja 437:17 huvittavia < ilosia 437:18
luonnossa [lk.] < luonnossa, niin nostaen riemuisan tel»
meen [must. < nostaen naurun ja remunj 437:20 kunnes
kohtaumme taasen meidän [kaksi viim. sanaa lis. yläp.]
pienessä kaupungissa < huomiseksi 437:22 edeltä pyyh. lk.:
Herman. Hyvästi, sinä kunnon [must. < ilonen] "he1 mies! Pi=
dänpä sinusta kuitenkin. 437:22 kuulitte < huomasitte
437:22 hän lausui < lausui h. 437:22 minusta? < minusta,
a=ah? 437:23 Tuikea asia < Arveltava asja, tuikea asja
437:24 "huomisesta1 huomiseen 437:25 "Herra, olenpa
elänyt joltisen aijan komeassa Pietarin kaupungissal Sydäm»
meni 437:27 sylistäni < minulta pois 437:50 noitua <

noitua, se mies 437:32 'oikein' lis. yläp. 437:32
"seittemän1 suren=penikulmaa 458:5 taivutan likan mie»

len < annan hänen < a. likan 458:5 "No Herran nimessä,
päättäkäät jo kerran! 1 No Herran nimessä jo päättäkäät!
458:6—7 'Herman. Kun päätän niin päätän, i Fokas.' lis.
reun. 458:7 ei huikailemaan aika < ei ole a. h. 458:9
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Lupaatteko "herra1 438:10 "ja 1 kunnianne 438:10 tyt»
tärenne ", Selman, Fokakselle 1 458:10 vaimokseni < vai»

moksi 458:10 Minä kysyn < Hän kysyy teiltä väimesen
kerran (Karauttaa kurkkuansa) 438:12 "Kumott1 Tyh»
jennettyään "kipo1 pikarillisen 438:12 reun. lk.: Ole
nyt rauhassa ja älä juttele hulluuksia minulle, poika
438:17 < Viileytä tulista sydäntäs sinä. < V. t. s., tulista sy=
däntäs. 438:18 "Maa ja taivas! 1 Te 438:18 ärrytte»
letxe minua < minua ärrytätte 438:18 hyvin tietäen <

ehkä tiedätte 438:18 minkä Damokleksen miekan alla sei»
son < Mikä D. miekka minua uhkaa 438:19 seison. Mutta
tietkäät myös että < uhkaa, ja että 438:21 verisen, verisen
< verisen 438:30 "Aattelenpa samoin ininä.1 Koska tah»
dot siis? "että vietämme häät? 1 458:51 "tehkämme häitäl
nouskoon tässä häät 459:5 niin "vaativat asiat1 on onneni
[lk. < kohtaloni] vaade 459:4 kotopitäjän kuulutus [lk.j <

kotopitäjästä k. [lk.] < kuulutus siellä kotona [lk.] < kuulutus
k. 459:5 Tämähän toimi [lk.] < Siinä toimi 459:9—12 <

Olkoon menneeksi! —■ Mutta onpa kurkkuni jo niellyt vettä
kyllin, ja tehkööt nyt jalkani parastansa. Siis päätetty, ja
käynpä ilmasemaan hailakalle hänen tulevan kohtalonsa. [< koh»
talonsa. —j Häitähän rakennetaan, ja tietäköön hän valmistella
itseänsä, iMenee vasemmalle) 439:15 edeltä pyyh.: Fokas.(Yk=
sini Mene ja saata mulle rikkautes varmaaks saaliks. Niissähän
asuu mun sydämmeni vaan ei tyttäres povessa. Minäkö ra»
kastasin naista? Siinä ilveessä hikoilkoot narrit [lk. < piltit]
ja utupartaset kimnasisti=keikarit, "vaan1 ei mies. Miksi

rakastasin enemmin sinua kuin muita Eevan turhamielisiä
tyttäriä? Somempanahan kuitenkin väikkyy silmissäni tuo
Thekla=piikanen, liion siitä päivästä, jona lankesi hänelle
moinen perintö. Nyt hän komeileevi rinnallasi yhtä rikkaana;
kaksinkerroin rikkaampana, jos vielä palaisi tuo hurja vei»
jes, temmasten sinulta puolet pois. Sehän olisi malheur!
Ja tietäisin tapahtuvan niin, kohta murtasin tämän liiton
ja rynkäisin kohden toista saalia. Olkoon tyttö kihlattu kuin
onkin tuohon "kurjaan1 viheljäiseen kasvinveljeensä. Hm;
"sehän 1 [lk. pyyh.] jokin rakkaus, perustettu "johonkinl
[lk. pyyh.] narrimmaiseen lapsuuden=kihlaukseen, rakkaus
vaisu, veretön kuin vesi. Täältä vaan yksi sana ja silmän»
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isku, ja vallassani on luntun käsi ja sydän. Rikkaus ja mail»
man silmissä kunnon käytös, siinähän kaksi voimaa, joiden
karatessa päin ei "yhdenkän naisen vastakynsi kestä 1 seiso
täällä vastaan naisen sydän. — Mutta miksi tuumiskelen
kapinaa, koska käyvät vielä aarteenne yhteen määrään? Ja
toivonpa että nuori herra patruunimme on jo mennyt kai»
ken mailman tietä. Minä (lk. < tietä, minä] nain hänen sisä»
rensä ja otan molempien arvat. 439:15 rakastaisin naisia
kuin narrit ja utupartaset kimnasistikeikarit? [lk.] < rakas»
taisin naista, ja miksi enemmin sinua kuin heitä muita, van»
han Eevan kopioita? 431:15 siv. lk.: Ja miksi enemmin
sinua, impi [viim. sana lis. yläp.] Selma, kuin teitä [viini,
sana lis. yläp.] toisia Evan tyttäriä? Kaikki olette samasta
kaavasta. 439:16 Mutta hoo, [lk.] < Hoo! 439:17 olis
[lk.j < on [must.] < olis 439:17 Thekla=piikanen mun
silmissäni [lk.] < Thekla=piikaseni, ainakin siitä päivästä,
jona sai hän äkisti melkosen [lk. < moisen] perinnön 439:19
siv. lk.: joka nyt tuon vartomattoman perintönsä kautta on
yhtä rikas kuin "tuo 1 kasvinsisärensä, tuo »lintuiseni "minun1

pieni» 439:19'sinä, jos'hienosti pyyh. ik. 459:21 murta»

sin < murtaisin 459:21 kääntysin < käysin 439:23 Sehän
va[a]n jokin [lk.] < Jokin 439:24 'johonkin' lis. yläp.
439:24 "narrimmaiseen1 [lk. pyyh.] lapsuuden=kihlaukseen
439:24 Tapsuuden=kihlaukseen' yläp. lk.: 'narrityöhön',
jäljestä pyyh. lk.: ja se rakkaus on aina vaisu ja veretön kuin
vesi [lk. < rakkaus vaisu ja veretön k. v.j 439:26 Ja teki <

Teki 439:51 'taasen' iis. yläp. 459:32 naimisesta? <

n., miksi, kysyn minä? 440:2 minähän < minä 440:3
kurkistelin ulos akkunasta kovin allamieiin < k. kovin nur»
kumielin akkunasta ulos vainiolle 440:4 reun. lk.:
Akistihän muuttui pellot ja niitut, kaikki vainiot edessäni
nokimustiksi vallan, oikein peikkojen perämaiksi 440:5
'kaikki viljavainiot,' lis. yläp. 440:5 'muittui' lis. yläp.
440:6 Oliko < Haa, oliko 440:12 kuiva honkan runko
[lk.] < metsän puu 440:19 'niinä' lis. yläp. 440:20
en < enkä 440:24 Alä [lk.] < Aiäppäs 440:25 makaa
ja hänen vieressänsä < makaa vieressä 440:26 johon ei
juuri toisen ole täällä tirkistettävä < johon ei kenkään ole tir»
kistettävä 440:27 kärkäs olen [lk.]< minä olen k. 440:28 tah»
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don [lk.] < mielin 440:29 Mitä uneksuit menneenä yönä,
mies? [lk.] <M. olet taas uneksunut, mies? 440:30 reun. lk.:
'Heinäkuussa päivä kymmenes. Uneksuinpa että häitämme
vietettihin. Mutta Selma oli murheellinen morsian [< mur»
heellinen m. oli S.], murheellisesti kaikuivat "torvet ja huilut1

viulut ja pillit, ja katso: j. n. e.' 440:30 "minä1 uneksuin
440:32 Vaikerteli < Surkeasti vaikerteli 441:2 ympäril»
läm < ympärille 441:2 aijan < ajan 441:6 saattakoon <

puristakoon 441 :j mailmanloppua < maiimaloppua
441:7 'Sillä — — miehestä' lis. reun. 441:17 ""jal
karaten 441:18 "Haa!1 Sinä 441:25 etsit? <

mitä etsit tässä? 441:27 Nyt hän kysyy < Kysyy
h. n. 441:28 "kauttani 1 nöyrimmästi 441:51
Mitä hän tahtoo < Mitä t. h. 442:10 Mene ja sano <

Sano 442:13 torat < torat, 442:15 ijankaikkisesti, nai»
liainen. < ijankaikkisesti. Mene, [< Mene!] sinä nalliainen!
442:15 Mene < Mene! 442:16 Minä menen, herra, minä
juoksen, [lk.] < Mene sinä peevelin haltuun! 442:17
Juoksee [lk.] < Poistuu 442:20 edeltä pyyh.: Fokas.
(Eriks.) Mutta mitä aattelen? "Taidanko us1 Mutta olisko
[< Olisko] hän luotettava tässä kohdassa? Minä epäilen.
Taavetti. Herra, miksi huusitte minua takasin? Fokas.
"En 1 Taavetti, minä tahdon uskoa, että olet sinä kuitenkin
hiemankunniallinen. 1 Taavetti. Jos niin tahdotte. 442:20—21

lk. < (Eriks.) Haastella hänen kanssansa korukieltä,
se ei mallaa täällä, mutta jos taasen käsken häntä kiivaudella,
niin ehkä lörpöttelee hän vihoissansa asiasta. 442:23
Poika, tunnetko [lk.] < Tunnetko 442:24 Lappalais»
Mattia, < L.=M.? Häh? 442:25 "jossakin 1 [lk. pyyh.]
tässä lähellä 442:26 olenhan naukkinut hänen kanssaan <

olemmehan naukkiilleet [< ryypiskelleet < ryypiskelleetkin]
yhdessä 442:28 Ja < Oletko myös 442:28 kämme»
neeskin [lk.] < kämmentäs 442:29 Sitä en [lk.j <

En 442:30 muita [Ik.] < toisia 442:32 < Sehän onkin
mestarityötään, ja siinä käyvät sanansa lukkoon aina,
jos nimittäin unet ovat todenperäisiä unia. Sillä niitä
on [< Onhan niitä] myös paljon tuulentuomia^in 1,
joita ei hän ota korviinsakan. Mutta ihmeellinen mies on
hän. 445:1 edeltä pyyh.: Ihmeellinen ainakin maineita
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mukaan, joita "on 1 käy [< olen kuullut] hänestä monta. —

443:3 aatelimies. < aatelisherra; 443:5 Katso, minä <

Minä < sillä minä 445:4 äitiäni, "ulos ja sisään1 445=4
'oli' lis. yläp. 445:7 kummeksis < kummastuisi
445:8 herralta, < herralta. 445:9 'ja — — eteen' lis.
reun. 443:10 ruumiilla < päillä 443:10 löyhäyk»
sensä, "aatteensa1 445:15 'vakaasti ja' lis. yläp.
445:17 edeltä pyyh.: Muista mitä olen sinulle lue»
tellut ja sano tuolle Matille 443:17 'sano' lis. yläp.
443:17 "lähtee1 vartoo 445:18 reun. lk.: minä mielin
hieman koetella hänen mainittua 445:18 vähän < hieman
443:19 yläp. lk.: Niin, hän tulkoon, ja tiekköön että palkitsen
hänen vaivansa. 443:21 sinullekin < sinullekin taasen <

sinullekin 443:21 voidetta [lk.] < hieman [lis. yläp.] voi»
detta myös 443:23 '(Ottaen vastaan rahan)' lis. yläp.
443:24 "Haa! 1 »Kost 443:24 »Kost Jumal, kost < »Kost'
Jumal', kost' 443:28 edeltä pyyh.: Taavetti. (Yksin)
Kymmenen penniä! Noh, vissiin 443:29 "mustaksi1

koiraksi 444:4 rintaani "kohden juutia1 444:4 juutimme <

hänen 444:6 Hallin hampaisiin tätä koreata, oivallista
lintua < tätä koreata, o. lintua [< o. naista] Hallin h. 444:7
'Tuossa on hän.' lis. yläp. 444:9 tulen mielettömäksi <

kuolen 444:11 tämän tienon herraa < herra Anianii
444:13 'Aniania?' lis. jälkeenp. 444:13 "neitosein1 fröökinäni
444:17 nuori, "jalo 1 mies 444:18 'ja' lis. yläp. 444:19
sinua < teitä 444:20 "Voi minual Voi minä 445:1 luikka»
roitsemaan < sommailemaan 445:2 'kovin yksinkertaisella
naamalla' lis. yläp. lk. 445:5 "Mutta eipäs nyt muuta

kuin1 Mutta siilonpa 445:7 tuolta tuota haudan toista
puolta [lk.] < haudan tavustaa [lk.] < tulevaista 445:8 Ki=
rousten [lk.] < Kirousten jakyynelten 445:9 'kuumat' lis.
yläp. 445:11 tähteitä [Ik.] < räyneitä jäljellä 445:11 Mutta ei
toki ei [lk.] < Ja kuitenkin, ei [lk.] < Erinomanen mies, häijy
kuin riivattu. Ei 445:14 voi isä armoton! < isä armoton,
00, 00! 445:15 painaa < paina 445:17 tuosta [lk.] <

leksottelen t. 445:17 hyvästä < peikosta 445:17 isän»
nastani minä tyhmä? < isännästäni? Minä olen t. 445:18
Mitä sanoit, onko < Mitä s. hänestä? Onko 445:20 nai»
likka=vuosina < nallikka=ijässänsä 445:21 "virsiä1 virren»
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värsyjä 445:23 'kaikki pian' lis. yläp. 445:24 'aina'
lis. yläp. 445:24 kuiskaava ruikutus < ruikutus k 445:25
'luulen minä' lis. yläp. lk. 445:25 korvassansa < korvis»
sansa, 445:26 ikävästä korvesta [lk.] <i. k. kaukaa [must.] <

k. k. 445:27 onpa hän < hän on 445:27 'ja kiusanut'
lis. yläp. lk. 445:28 'täällä' lis. yläp. 445:28 eiväthän <

siitäpä eivät 445:31 Ken huolisi houkon unista? [lk.] <

Ken olisi niin lapsekas ja pitäisi huolta unista tämän hou»
kon? 445:52 Niin; [lk.] < Ei kenkään. 445:52 mitäpäs <

huomakaat mitä 446:1 'hän', jäljestä pyyh. lk.: tullessain
[must. < tullessani tänne] 446:1 pieni kirja [lk.] < uni»
kirja 446:2 hiljaksiin < nyt 446:5 "tuohon1 [lk. pyyh.]
kirjaan 446:5 löytyipä siellä oikein juhlanen unelma <

luinpa siellä oikein juhlaisen[!] unelman 446:8 siv. lk.:
Huolisimmeko houkon unista? 446:8 pitäisitteko huolta <

huolitteko 446:10 kuulla, [lk.] < kuulla, [must.] kuulla tä»
män unen. 446:10 "Sano kuinka kuului se. 1 "semän unen? 1

Kuinka [lk. < No, kuinka] 446:15 "näitä1 murheisia [lk. <

murheellisia] 446:15 häitä! [lk.j < häitä, voi! 446:15 parkui <

vaikerteli 446:15 kiljui < ulvoi 446:17 autioksi <

autioiksi 446:20 "Ha ha ha!1 [lk. pyyh.] Tosin 446:21
lk. < Mutta se ei ollutkan hänelle [viim. sana lis. yläp.]
ilosta unta. 446:25 varhain "kello seittemältä1 [lk. pyyh.]
446:26tähän, [lk.j < tähän 446:50 No, < Hahaa! 446:30
miksi kuvasitte [lk.] < kuinka maalasitte 446:31 tulevan
liittonne [lk.] < yhteisen tulevan avioliiton Edeninne
[must] < y. avioliiton Edenin 447:1 siv.: Sen Hoper»
kin=äijän aarteitansa valvelevan Hobergin=äijän, niinkuin
447:1 "te1 [lk. pyyh.] siilon 447:2'perin'lis. yläp. 447:5
'(Eriks.)' lis. yläp. 447:7 piinaa < painaa 447:13 "Jos
tahdotte häntä kohdata, niinl Jos suotte 447:16 tänne
tällä vimman "hetkellä 1 447:20 luoda kerran vielä sil»
mani [lk.j < tahdon kerran v. luoda s. [lk.] < t. k. v. kääntää
s. [must.] < tahdon katsoa 447:21 vaivun; < vaivun pimeyteen
alas, 447:22 tullut "ja ainiaaksi pimii nyt [viim. sana lis.
yläp.] toivoni taivas1 "kaiken elämäni toivon nyt hautaan,
koska siirrän [< koska täytyy mun poistaa] povestani sy=
dämmeni valkeuden [< vaikeus]. Mitä!1 447:22 'Lempeä tai»
vas' lis. yläp. 447:25 ainiaaks < ainiaaks? < ainiaaks, 447:25
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'Täyty[y]ko — — paeta' lis. reun., edeltä pyyh.: 'Oi, mun
täytyisiko [< Haa, miks täytyisi mun] siirtyä alas kolkkoon,
pimeähän korpeen päivän kunnahalta pois, jossa kirkkaana
väikkyy ilma [< taivas] ja kaukana tuolia haamottaa ijäisyyden
ranta! toivon ranta!' 447:25 reunaan kirj. ja pyyh.: Minä
katala lapsi! Miksi täytyy mun siis paeta alas 447:26 'pois'
lis. reun. 447:26 'alas' lis. yläp. 447:27 'ja' lis. yläp.
447:27 viipyä < oljennella < oljennellen 447:27
'koska — — valta' lis. yläp. 447:30 Pois, "Anian1 [Ik.
pyyh.] 447:51 kasvoiltasi, Anian [lk.j < kasvoiltas 447:52
lempinyt. Heitä se pois ja pue päälles [lk.] < lempinyt, ja
ota päälles 448:1 muoto! [lk.] < muoto. 448:1 reun.
lk.: va[a]n sä unohda "kurjal koito lemmittys, hän unohda, hän
unohda ja ole ilonen. 448:2—4' Oi Anian!' [lk.] <Oi
unohda minä, kaunis Anian! Sillä enhän tahdo sinun elos au»
rinkoa hämmentää, Jumal' avita, [must. < avita!] sitä en tahdo!
448:5 lk. < Miksi tämä vimma? Sano, hurja nainen! Mikä
on murhe, joka painaa sinua? miksi riehut, sano, ehkä voimme
siirtää sun murhees. 448:6—7 lis. siv. 448:7 <

Mitä tahdot että teen? [pyyh. lk.] 448:7 vieressä
lk.: Sano; ehkä taidan siirtää sun murhees. 448:8 Siirrä <

Armas "Kili 1 Anian, siirrä 448:8 tunturit "ja vuoret1

[lk. pyyh.] 448:9 kerran päätti < päätti k. 448:11—12

lk. < Häitä, mahdat sinä tietää! 488:11 pauhinata [lk.j <

pauhinaa 448:13 lupauksensa [lk.j < lupauksensa
Fokakselle 448:14—15 lk. < Sen on hän tehnyt ja seisoo
nyt [must. < nyt s.J välillämme yliastumaton [must. < yli»
pääsemätön] muuri. 448:16—17 < Mitä tehdä siis?
Manata miesi veriseen kamppaukseen? [< kamppauk»
seen!] 448:16 'Fokas' lis. yläp. 448:16 si=
nun < hänen 448:18 miesmurha ja [lk.] < mies»
murha sinä [must.] < kulon työ [must.] < kuoleman työ
448:19 pyövelin < murhamiehen 448:21 —23 < "Minä en
janoo verta, vaihka luorillani usein kaadan metsän otusta.1 To»
sin kaatelen metsän otuksia mutta inhoon toki ihmisverta. Se»
män tahraamana kerran, mitä huolisin elostamme enään?
Voisinko enään koskaan katsoa hymyten kohden sinua?
Viheljäisin keino! Eikö löydy toista? Selma, pakenisimmeko
vieraalle maalle ja siellä solmeisimme lempemme liiton?
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448:24 'Oi', lis. lk. 448:24 näiden [lk.j < lemmen
448:25 "heidän1 [pyyh. lk.j heimonsa 448:24—27 alkuperäi»
sessä, korjaamattomassa asussa: Oi onnettomat lemmen karku»
rit mu[u]kalais=maassa! Huomaa: kodon riutuvat muistot, hei»
dän vanhimpainsa "kaihot1 mahleet heitä painaa ja vieras kansa
katsoo tylysti heidän puoleensa. Voi heitä, kovan kohtalon
varmaita saalia! 448:28 edeltä pyyh.: must.: Impi "kaik»
kihan suljetl sinä suljet [viim. sana lis. yläp.] meiltä [lk. <

meidän] kaikki [lis. yläp.] tiet [lk. < tiemme], suljet katkeralla
totuudella [kolme viim. sanaa lis. yläp.], ja epäilyksen syn»
keät sumut ympärkietoovat mun pääni [< pääni jo y. epäi»
lyksen synkeät s.]. "Siis hyvästi, Selma, hyvästi kaikki!
Käyskelenpä hiljaisesti eteenpäin, muistellen hautani [< hau»
tamme] lepoa.l Hyvästi siis! Käynpä nyt huoletonna eteenpäin,
vartoen unohduksen yötä [< kunnes kohtaan viimein unoh»
duksen yön]. Erokamme! Lähe morsiusvuotehelle sinä,
minä teroitan silmäni autioon kaukaisuuteen. 448:29
pelastuksen < pelastukset 448:29 'on' lis. yläp. 448:30
jäljellä < tiedossamme 448:30 ainoastaan "unohduksen
toivo1 epäilyksen synkeä [viim. sana lis. yläp.] hekuma.
449:3—4 < Näen tässä pimeydessä siintävän [< pienen] piir»
ron [< valon], joka voi levitä vielä kirkkaaksi päiväksi. 449:4
"vielä 1 syntyä 449:5 < Sano sitten aatokses. 449:6 Minä
sepitän juonen [lk.] < Luulenpa [< Minä luulen] taitavani ku=
toa j. 449:6 ja paljastan [lk.j < jolla p. 449:6 Fokaksen po»
ven vallan "mun 1 isäni edessä [lk.j < F. sisun perinpohjin
[< vallan] isäni "silmäin 1 edessä 449:7 "Huomaa: Fokas ei ra»
kasta minua, vaan minun perintöäni rakastaa hän1 Tulisi 449:7
Tulisi < Oi jos t. 449:7 'vaan kerran' lis. yläp. 449:8
loukon! [lk.] < tämän pimeän komeron, niin olisinpa hetkessä
pelastettu inhottavasta yljästäni. 449:8 siv. Ik.: Tämä mies
ei rakasta minua vaan mun isäni rikkautta 449:10 niinkuin <

kuni 449:10 tahtonut huomata < huomannut 449:14
siv. lk.: Kuinka taitaa hän toivoa "Kon1 Veljes morsianta
449:14 tuohon Veljeesi,l "jonka luuloteltu1 "joka oljentelee
nyt ulkomailla1 "ulkomailla vaeltelevallaan1 veljeesi 449:18
pyhimyksienkin [lk.] < itsien p. [must.] < p. 449:22 tar»
koitus [lk.] < näkemämerkki 449:23 sillä "tällä1 perustalla
"mikä koskee rikkauteen, siinä1 449:27—28 Sinä
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sielunsa < Olen katsonut läpi [lk. < Minä luulen tuntevani]
hänen töykeän sielunsa 449:16—52 alkuperäisessä, kor»
jaamattomassa asussa: Mikäi katsoo hän liitot ja kihlaukset?
Hän on itsekäs, luottaa rikkauksiinsa, tahtoen niillä voittaa
pyhimyksienkin sydämmet. Mutta luulenpa että sais hän
Theklastakin käydä hämmästyen takasin; sillä kurja tyttö ei
voi unohtaa vallatonta mutta ilosta, sydämmellistä veljeäni.
Ei ei, vaan antaisi hän kylläkin äkeän kiellon julkealle kosi»
jalle. Toki, sankarimme "ei 1 näkemämerkki ei olekkan lempi,
vaan kulta [< kullat] ja aarteet; mutta rikkauden kohdalla
seisomme sisärykset yhtä korkealla, ja sentähden, luu»
len minä, mielii mies ennen pitää rauhan ja heittää
kokeen, josta taitaa hän vartoa pahennusta. Ei hän rakasta
lempeä kummaltakan puolelta, ja kuitenkin nyt pitää vietet»
tämän häämme, vietettämän viipymättä. Haa! Hän riehuu,
se ahnas tiikeri! 450:1 Mut [lk.] < Mutta 450:1
lk. < Mutta mihen tahdot [must. < tahot] tulla? Tässä
en näe vielä meille yhtään toivon valoa [lk. < 'vielä
yhtään meille t. v.' must. < 'v. y. t. v.']. 450:2
'Huomaa' lk. pyyh. ja taas alleviiv. 450:2 tämä
uros [lk.] < tämä uroomme [lk.] < hän 450:5 villi mohi»
kaan < villi=mies 450:5 'lujasti' lk. pyyh. ja taas alleviiv.
450:5 aaveisiin [lk.] < enteisiin 450:5 uniin [lk.] < omiin
[must. < omihiin] unelmiinsa 450:4 muistoksi < ylös
450:4 sattuma [lk.] < tilapäisyys 450:5 palveljapoikansa
[lk.] < palveljansa 450:6 "isä 1 herransa < hänen 450:6
"muisto 1 päiväkirjaan 450:6 on [lk. < olen] antanut
minulle [< saanut] jotakin tietoa [< tietoa jotakin] < on saat»
tanut minulle tiedon 450:7 Tulevista haistamme uneksui
hän < Hän u. t. h. 450:9 se katala < kurja mies 450:9
merkitystä [lk.] < tarkoitusta 450:15 saman < tuon
450:15 palveljansa [lk.] < trenkinsä 450:14 tälle [lk.] <

tällehän 450:15 sen mukaan [lk.] < sitähän m. 450:15
ei astuiskan esiin [lk.] < ei ilmestyiskän 450:16 oikea <

o. ehkä tuntematon < o. 450:17 edeltäpäin [lk.] < ennä»

koita 450:18 neuvostani [lk.] < n. ja lappalaisen nimessä
[must.] < n. 450:18 hänen kanssaan < h. kanssansa
450:18 'tuon Lappalaisen nimessä' lis yläp. lk. 450:19
saattais [lk.j < saattaisi 450:20 isäni "korvien 1 [lk. pyyh.]
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kuulten 450:21 Siinäpä aate! [lk.] < Mikä aate! 450:22
"Joka 1 Mi on oiva [lk.j < Oiva aate 450:25 edeltä pyyh lk.:
Luuletko niin? 450:25 Minä "en houri, vaan1 heitän ulos
450:25 pienen kehäyksen < kehäystä pienohiseen 450:51
r Mitä! Käännänkoma korvani kohden tuota hulluuttasi? 1

Minä 450:31 reun. lk.: ("Mutta1 mistä löydämme hänen?)
450:32 tienoissamme < tässä meidän tienoissa 450:32
"huono ahtööri 1 kovin kehno ahtööri 451:1 tuntisihan <

tunteehan 451:4 aikeeni [lk.j < aatteeni 451:4 maalle;
[lk.j < maalle, 451:4 maalle, ja "me seisomme taasen toi»
von niemellä1 siilon 451:4 ja avaisi isäni silmät [lk.j <

ja siilon aukenee isäni silmät, aukenee meille uusi toivo
[lk. < 'aukenee meille toivo' must. < a. taasen toivomme
mailma] 451:5 miehestä [lk.] < tuosta peikosta 451:6
»Oiva • hänestä [lk.] < »Oiva mies, yksinkertahin ja [< yk=
sinkertahin,] hurskas sydän.» 451:7 Mikä sokeus < Voi kui»
tenkin, m. s. 451:8 tuota sulhoa [lk.] <t. sulhoani [lk.]< häntä
451:8 hieman < nyt 514:9 kääntyy ympär mun isäni
pää [lk.] < on isäni pää äkisti kääntyvä y. 451:11 ValkoP
valkea käy mustaksi [lk.] < entinen valkeus on musta niinkuin
piki. 451:12 saattakoon pieni ilve [lk.] < saattakoon mat»
kaan pieni ilonen komedia



Käsialannäytteitä.



Sivu 32, rivit I—-io1 —-io



Sivu 317, rivit 28—32





Oikaistavaa.

S. 85, muistutuksessa on arrieregardie, pitää olla
arrieregarde.

S. 158, 9:nnellä rivillä on meriupseerille, pitää olla
meriupseerille.

S. 181, s:nnellä rivillä on munsier, p. o. munsieur.
S. 260, i7:nnellä rivillä on hämärän*aikana, pitää olla

hämäränaikana.







Hinta 4: 50


