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Alkusana.
Kolmanteen Aleksis Kiven »Koottujen

teosten»

osaan on otettu hänen jälkeenjääneet näy=
telmä n s ä, sekä eheät että katkelmat. Muut
niistä ovat ennen julkaisemattomia paitsi «Leo ja
Liina». Tämä on jo aiemmin ilmestynyt »Valittu=
jen teosten» I:ssä osassa, josta se on tähän otettu,
käsikirjoitus kun on jotenkin, kaiketi julkaistessa,

joutunut

hukkaan.

»Canziosta»,

josta on

ennen

julkaistu neljäs

»Suomalainen Näyttämö» v. 1897,
huomautettakoon, että kaksi ensimmäistä näytöstä
näytös teoksessa

kuin muut. Kumpikaan tämän
näytelmän säilyneistä toisinnoista ei näet ole eheä:
varhemmasta puuttuu viimeinen repliikki, myöhem=
mästä kaksi ensimmäistä näytöstä. Se varhemman
laitoksen osa, jota vastaava parannettu, myöhempi
laitos on otettu tekstiin, on katsottu sopivimmaksi
liittää samalla kirjasinlajilla painettuna tekstin jäl=
keen erityiseen toisinto=osastoon, johon on myös
otettu »Selman Juonten» varhaisempi toisinto.
Julkaisutyössä on seurattu samoja periaatteita kuin
»Diplomaattista
ennen ilmestyneessä IV osassa.
tarkkuutta» on tässä osassa koetettu noudattaa vielä
ankarammin ja johdonmukaisemmin. Tekstiä on
vain sen verran muutettu, että käsikirjoitusten suo=
on eri toisintoa

XII

Alkusana.

ranaiset kirjoitusvirheet on oikaistu (sellaiset kuin
pardisin pro parodisin, täällä pro tällä). Vain
parissa kohdassa lienee tullut kajotuksi Kiven kie=
len varsinaisiin kompastuksiin, nim. kun on korjattu
sellaiset käsikirjoituksissa joskus esiintyvät muodot
kuin seura (pro seuraa, preesensin yksikön i:sen per=
soonan muotona), vääntä (pro vääntää), kaupunkin

(pro kaupunkiin), rakkainpana (pro rakkaimpana).Tä\=
laisten harvinaisten, tilapäisten virheiden oikominen
on näyttänyt luvalliselta senkin vuoksi, että Kivi
on itsekkin niitä korjaillut.
Välimerkintään on
koskettu vain sellaisissa, verraten harvoissa tapauk=
sissa, joissa virhe ilmeisesti perustuu huomaamat*
tomuuteen. Kaikista pienimmistäkin julkaisijan muu=
toksista huomautetaan »Selitysten ja toisintojen»
osastossa (ei kuitenkaan joskus puuttuvista pisteistä,
ä':n, ö':n pilkuista, f:n viivoista, kaksinkertaisesta v:stä
ja pitkästä s:stä).
Kiven itse tekemät korjaukset on myös esitetty
—

mahdollisimman tarkoin. Ei ole kuitenkaan katsottu
olevan syytä huomauttaa selvistä kirjoitusvirheitten
oikaisuista (kun esim. hänenen on korjattu muotoon:
hänen, juni: juoni).
Tekstiin liittyvissä viivanalaisissa selityksissä on
pyritty rajoittumaan sellaiseen,

mikä

on tuntunut

sisällyksen ymmärtämisen kannalta välttämättömältä:
on selitetty lyhyesti oudoimmat sanat ja suomennettu
vieraskieliset sitaatit.
Helsingissä toukok. B:ntena

1916
E. A. Saarimaa.

Näytelmiä.

Olviretki Schleusingenissä.
Näytelmällinen osotelma 4:ssä osassa.

HENKILÖT:

Patrik, kapteeni.
Tommi.
Anton.
Aristarkkus.
Timoteus.
Titus.
MAks.
Fuchs.

Sotamiehiä.

Bayerilaisia.

i:n, z:n, 3:s.

Mestari Bonifacius.
Faustus.
Gilbert.
Mikkel, fäntrikki.

/

Kapteenia

Preussilaisia

i:n, 2:n.

Maura, kapakka=eukko.
Mariana, palvelijansa.
Muori Kunigunda.
Sotamiehiä ja naisia.
Tapaus: Schleusingenissä Saksanmaalla, kesällä

1866.

Ensimmäinen Osa.
(Avoin paikka Schleusingenissä: oikealla olvitoikka 1,
Maura istuen sen takana; vasemmalla huone, eräs sota*
mreskortteeri; samalla puolella perempänä rahi, jossa Timo*
teus istuu vartijana kivääri kädessä ja olvituoppi vieressä;
perillä ja oikealla puolella on toinen rahi, jossa vartijana
istuu Tiitus kiväärinensä ja oivituoppinensu. Jokaiset, sekä
sotamiehet että kapteeni, ovat tavattoman lihavia miehiä
kovin punertavilla nenillä.)

Timoteus. Maura, mun frouvani!
Maura. Jaha, mun sankarini vieraasta maasta,
mikä on toivonne?
Timoteus. Että nukkuis toverini tuolla
Maura. Miksi toivotte niin?
Timoteus. Hm!
Maura. (Erikseen) Haa! minä jotain aavis=
tan. No, miksi tempoellen sykähtelet taas, mun kurja
leskisydämmeni? Aina levoton, aina juonikas ja ka=
pinallinen! Mutta vaiti nyt, mää luulen, että toivon
saari siintää.

Timoteus. Tuhannen peeveliä,
1

toikka

=

myymäpöytä,

tiski

ettei hän nuku!

4
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Maura. Se nukkuminen tulis hänelle kalliiksi.
Ai, ai! miksi tahtoisitte ko'ota tuhon myrskyjä tove=
rinne kiirehelle?

Timoteus.

Tosi, ettei sotavartija saa nukkua,

mutta ensimmäisen

nukahduksen vahti=ajallamme,

joka kestää kaksi tuntia, saamme anteeksi, niin on
kapteenin määräys, vaihka onkin hän kiivas mies.
Siis hänelle tuossa ei paljon harmia pienestä unesta
mutta muille kenties iloa ja onnee.
Maura. (Eriks.) Kymmenen vasten yhtä, hän
lemmestä kanssani keskustella tahtoo. (Korkeest) Jaa,
hän valvoo eikä ole voimassanne häntä nukuttaa.
Timoteus. Mutta teidän voimassanne.
Maura. Miten, uljas sankarini?
Timoteus. Sen tuoppi oltta matkaansaattaa. Hän
on jo huikeassa vauhdissa.
Tiitus. (Eriks.) Mitä haastelee hän tuolla eukon
kanssa? Jonkun sanan kuulen, mutta yhtään en jär=
jestyksessä. (Korkeest) Mitä iivertelet siellä?
Timoteus. Vaiti, rne saamme oltta, joka ei juuri
vahingoita; sillä pitkä on vartijan aika.
Tiitus. Totisesti.
Timoteus. Hän on hyvä muori.
Tiitus. Verraton.
Maura. Jaa, te mukulat siinä. Kyllä minä
teidän annan. Sanosinpa jotain, mutta olkoon nyt
sillaansa. (Menee ja täyttää Tiituksen tuopin olvella)
Tiiius. Se vasta muori on.
Timoteus. Niitä ensimmäisiä.
Maura. Juo nyt ja istu kiltisti rahillas. (Täyttää
myös Timoteuksen tuopin) Sinäkö myös, kanalja siinä.
Timoteus. Muori kuin kultanen heinäsuova! Hih!
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Maura.

Juo nyt

5

ja ole vait, sanon minä. (Menee

istumaan toikkansa taakse)
Timoteus. (Laulaa)

»Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.» 1
Hurraa!
(Eriks.) Hän nukuttaa toveriansa, joka
kovin uniseksi. (Mariana tulee Mauran
huoneesta)
Sinäkö siinä taas sinkoillen mun tielläni
hyvän
ja
tilaisuuden käsistäni saattaen pois? Mutta
kyllä sun tiedän siirtää tästä. (Korkeest) Mitä siinä
pyhiittävää? Tuopit ovat puhtaita kyllä.
Mene
tiehees, lunttu. Sinua en tarvitse venyttelemässä
täss' toikan nokalla. Mene tiehees, sanon minä;
mene sepältä hiivaa perään. Paikalla, sinä lunttu!
Mariaana. (Eriks.) Sun rutto nielköön, ämmä.

Maura.

jo

näyttää

(Menee)

Maura.
itseänsä)

(Ottaa salmikirjan

2

ja

lukee, huiskutellen

Hoh hoo!

Timoteus. Ja jumalinen myös
Maura. Hoh hoo, tätä mailmaa!

(Aina lukien)

Timoteus. (Eriks.) Ah sinä noita=ämmä musta
niinkuin saunan raunio ja kiukkuinen kuin ampiain!
Ja hän on rakastunut minuun, sen tiedän varmaan.
Ha haa, ennen naskalisäkin kanssa morsiusvuotee*
seen kuin syleilemään tätä peikkojen patrunessaa.
Mutta tahdonpa kanssas leikitellä ja leikitessä voida
Tietäisivätpä preussilaiset, että heidän täytyy huo*
mennä

kuolla.

—

2

salmikirja

=

virsikirja.
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niinkuin Otaheitissä 1 sekä ruuan että juoman puolesta.
Niin; tyhmäpä on muotoni, mutta kas kuin
löytyy toki, keltään luulematta, joku mitta vik*
kelyyttä täällä, luun ja nahaan välissä. (Laulaa)
»Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.»
(Tiitus on nukkunut)

Maura. No kas; toivos on nyt täyttynyt. Hän
makaa makeasti. Mitä tahdot lapsikurjalle?
Timoteus. Mitä meitistä oikein luulette, muori?
Maura. Olettepa hyviä vihollisija.
Timoteus. Mutta minusta erittäin?
Maura. Paras viholliseni.
Timoteus. Teidän ystävänne! Onneton se, joka
uskaltaa päällenne vaan katsoa karsastit'.]! Hänen ma*
naan heti veriseen taisteloon.
Maura. (Eriks.) Ihanat sanat! Mun aavistuk
sein visseydeksi muuttuu.
Timoteus. Mä tahdon teille kertoa erään tarinan.
Maura. Mä tahdon kernaasti kuultella.
Timoteus. Kävit kerran sotaa vastaan toinentois=
taan kaksi heimolaista valtakuntaa. Rynkäsipä äkisti
vihollinen lauma viholliseen kaupunkiin ja otti siinä
itsellensä majan. Kaupungissa oli eräs pulski muori
ja majailipa luonnansa myös eräs pulski sotamies,
ja rupesitpa viimein nämät kaksi keskenänsä vaihet*
telemaan armahimpia silmäniskuja. Mutta kiiti taas
joukko pois kuin leimaus ja katos kaupunkilaisilta
1
Otaheiti (Tahiti), Seurasaarien ryhmään kuuluva
Tyynen valtameren saari, romantikkojen Onnensaari.
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7

tietämättömiin, mutta kas, koska vihdoin jällen[!] rauha
hengitti, niin, peijakas vie! astuipa eräänä koreana
iltana sen pulskin muorin huoneeseen se pulski sota*
pussikka 1. Noo, kuinka kävi sitten? kysyy nyt frouva.
Kuinka kävi? He ovat nyt samaa lihaa ja verta, ja
sankari on ilonen ravintolan isäntä ja muori vielä

ilosempa emäntä.

10

15

so

Maura. Kas noita vaan.
Timoteus. Se on tarina vaan. Mutta tarina, eikö
se todeksi muuttua taida, muori kultasein?
Maura. (Erikseen) No nyt hän on tehnyt lem*
pensä ilmoituksen.
Timoteus. Tarina, eikö se todeksi muuttua taida?
Maura. O jaa, o jaa.
Timoteus. (Eriks.) No nyt minä olen saanut: jaa.
Toki, enpä ole mitään luvannut, sentähdenpä taidan
rauhallisella omatunnolla nauttia hänen hyvyyt*
tänsä ja viimein kiepasta tieheeni.
Maura. (Eriks.) Toki, enpä ole mitään luvan*
nut, sentähdenpä taidan hänen jättää taas, jos onni,
ennen tämän liiton vahvistusta, saattais helmahaani
sulhasen vielä uhkeamman häntä; sillä nyt on miehiä
kurjan ympärillä kuin sääkseä.
Mutta ylistetty
olkoon tämä päivä! (Korkeest) Miksi tämä äänettö*
myys? Miksi muutuimme äkisti niin miettiviksi? Hei!
Oltta, sankarini. (Menee ja täyttää Timoteuksen tuopin)
Timoteus. Miljuunit kiitokset.
Tämä päivä
—

25

—

—

on riemupäivä

Timoteukselle.

Maura. Hi hi! Miksi niin, mun poikani? Miksi
30

niin, mun

sotasankarini?

pussikka
urho (leikillisvivahteinen
ruots. 'buss' sanan mukaan).
1

=

muodostus
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Timoteus. Hm!
Maura. (Istuu toikan taakse ja ottaa kirjansa)
Mutta muistelkamme aina loppuamme, rukoillen
viisautta ja sydämmen puhtautta. Hoh ho! (Lukee
huiskutellen itseänsä)

jumalinen myös. Ihana asia. Aina
muistan emoni sanat: »poika, katso, että nainen, jonka
aviokses kerran valitset, on Herraa pelkäävä, siinä
löydät ankkurikarin, joka myrskyssä kestää.»
Maura. (Eriks.) Oo! tarvitseeko mun enään
epäillä?
Timoteus. Niin sanoi armas emoni; ja, taivas,
suo mulle tänkaltain vaimo!
Maura. Hy hyh! (Lukee)
Timoteus. (Eriks.) Mutta Mariana tulee. Piki*
rakas tyttöön, piki=rakas tyyttörääsyyn olen, ja jos en
erehdy, niin eipä ole hänenkän sydännippunsa kau*
kana minusta. Jos vaan saisin tilaisuuden muutaman
sanan vaihetukseen hänen kanssaan tuon toverini
Timoteus.

Ja

maatessa. (Mariana tulee, panee kädestään toikalle erään
potellin)

Mariana. Tässä, emäntä, hiivanne
Maura. Käy sisään askareihis.
Timoteus. Mutta, frouvani: puoli mittaa oltta
vielä. Sen saattakoon tänne tuo tyttölunttu.
Maura. Onko sinulla korvia, flikka? (Mariana
vie oltta Timoteukselle)
Timoteus. (Kuiskavalla

sanaa

äänellä Marianalle)

makaa. Mutta millä keinolla
hetkeksi tuo ämmä?
Mariana. Tahdon koettaa.

panini

Pari

kanssas, kaunoseni, niinkauvan kuin tuo kump*
siirrettäisi tästä
(Eriks.)

Hyvä!

Olviretki Schleusingenissä. I.
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Maalarin=Hannen matkustavan maalle. Siis
heti
taidan
Näinpä

sepittää pienen valheen, pelkäämättä

joutuvani kiin. (Korkeest)
taidan kertoa uusia.

Tietkäät, emäntä, mä

Noo,
Maura. Jaa, mene sinä kertomuksines.
mitä tiedät sitten?
Mariana. Minä kerron mitä kertoi mulle Hanne,
jonka kohtasin lähteissänsä maalle. Mutta enpä
tiedä, jos haasteli hän totta; hän oli niinkuin vähän
—

päissään.

Maura. Sinä kiusan henki, mitä tiesi hän kertoa?
Mariana. Että vanha täti on tullut kotia Rothen*
burgista monilla tuhansilla uutisilla kuningaista, ruh*
tinoista, prinsseistä ja verisistä tappeloista.
Maura. (Panee korvamyssyn päähänsä) Istu tässä
Istu
ja pidä tarkka räkninki olven menekistä.
tässä; ja oletpa onneton jos hetkeksikin poistut toikan
äärestä. (Menee)

Timoteus. Kas sitä kanaljaa tyttöä.
Mariana. Minä tunnen eukkoni. Verrattoman
utelias, niinkuin piikansakin. Jaa, mitä on sinulla
sanottavaa?
Timoteus. Onpa jotain. Haa! oikeestaan 1 ja
vauhdilla tahdon rynkätä esiin kuin kävis tieni vas*
Mariana, minä pidän sinusta.
ten kanuunan kitaa.
—

Mariana. Kiitoksia vaan.
Timoteus. Minä pidän sinusta paljon.
Mariana. Kiitoksia paljon.
Timoteus. No no, ole kiltti lapsi.
Mariana. Jaa, kiltit lapsethan kiittää.
Timoteus. Minä kurja tarhapöllö olen rakastunut
4

oikeestaan

=

suoraan.
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sinuun auttamattomasti.

Sentähden teen

nyt tämän

kysymyksen, kaikkein kysymysten kysymyksen: Ra*
kastatko sinä minua?
Mariana. Ja minä teen tämän kysymyksen:
Olenko minä silmissäsi naaras=tarhapöllö?
Timoteus. Sä olet kyhkynen, lupauksen lintu.
Mariana. Siis tahdot kurjan kyhkysen lentä*
mään tarhapöllön kitaan, tämän petolinnun ruuaksi?
Timoteus. Tosi; sillä niin sua rakastan, että olsin
valmis syömään sinun, pistämään kupuuni kuin
voissa paistetun poimullisen sianmakkaran. Mariana,
Mariana, mun sydämmeni loiskii 1, kimoilee 2 ja särkee
kuin likistelis sitä pienet perkeleet, mutta sinä taidat
sen auttaa.

Mariana. En taida ulos=ajaa perkeleitä.
Timoteus. Sen taidat ja yhdellä ainoalla sanalla.
Mariana. Mikä on tämä sana?
Timoteus. Se on: jaa. Sano: pidätkö minusta?
Mariana. Yhdellä ehdolla.
Timoteus. Ja tämä ehto? Sano, ja minä käyn
vaihka vasten pöyreätä 3 karhua pieni puukko kädessä,
jos niin vaadit. Sano, mikä on ehtos?
Mariana. Että otat minun vaimokses.
Timoteus. Kirkas tuli ja jyrinä! sehän on tarkoi*
tukseni, sehän kultanen meininkini. Katsos tässä.
Katsos. Mutta minäkö suutella
(Suutelee häntä)
uskallan? Minä! Sitä en olis uskonut. Mutta siinä,
missä klasit ja olvituopit kalisee, siinä paukahtelee
myös suudelmat.
Mariana. Ja siinä on myös rakkautta
1
3

2
hyppiä.
kimoilla
pörheä, pörrökarvainen.

loiskia

pöyreä

=

=

—

=

kivistellä

Olviretki
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Timoteus. No no, piikaseni; mikä ennen on
kytenyt sydämmen pohjassa, lemahtaaf!] siilon voi*
malliseksi tuleksi.
Mariana. Sinisiksi liekeiksi.
Timoteus. Juuri niin; sillä sininen on rakkauden
Rakkaan miehen saat, hyvän miehen. Elä
karva.
katso hänen ulkomuotoonsa, joka, ohimennessä sa*
nottu, on vähän niinkuin härkämäinen, vaan katso
Tahdotko seurata mi*
sydämmeensä, se on hyvä.
Marja,
punertava
minun
mansikkamar*
Bayeriin,
nua
sotamiestä?
lani? Tahdotko seurata
Mariana. Moni tyttö ennen minua on ollut yhtä
hullu ja iskenyt kouransa sotamiehen patruunatas*
kuun.
Timoteus. Oivallista! Uljas tyttö, kelpo tyttö;
mutta emäntäs, luulen, ei juuri kohtele sinua ansiotas
mukaan.
Mariana. Saakeli ottakoon sen tattari=ämmän!
Hän ei suo minulle hyvää sanaa, ja kaikki hänen häi=
jyn kissansa rikkomat astiat on minun palkkani saanut
kärsiä.
Timoteus. Ole suruton; minä imen häneltä kaikki
Käy nyt taasen toikkas
takaisin kasvojen 1 kanssa.
taakse. Täytyy herättää tuon makaavan aasin. (Ko*
valla äänellä Titukselle) Titus! Hei! Karauul' 2!
Titus. (Heräyy maristen) Mitä tahdot?
Timoteus. Huomaa, että olet maannut.
Titus. Tämä on ensimmäinen kerta, ja sen saan
anteeksi.
Timoteus. Yksi kerta vielä, poikani, ja maksanpa
—

—

—

1

Kasvo

=

korko.

—

2

venäj.

karaul

=

apua,

auttakaa.
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lainan takasin; yhtä armottomasti pitää kersantin saar*
sinulle kuin äsken hän jyritteli minun korviini.

naman

Titus. Tuoppi oltta, tyttö, unen karkottajaksi!
Mariana. Tuossa tulee emäntäni.
Timoteus. Katso tukkas, se korea ja tunipurainen 1,
Mariana piikasein. (Maura tulee vihaisena)
Maura. Sinä naasikka, pidätkö mun narrina,
sinä ilkeä harakka, pidätkö mun narrina?
Mariana. Hyvä frouva, minä olen viaton;
sanoin vaan mitä Maalarin=Hanne sanoi.
Maura. Minä sun maalaan keltascksi ja siniseksi.
Timoteus. Hiljaa, naiset, hiljaa, koreat naiset!
Maura. Elä ihmettele, Timoteus, että täytyy
mun näin usein riidellä kanssansa; sillä tiedä, hänen
vertaistansa hävyttömyydessä ei löydy maan piirin
päällä. Jumala siunakkoon! on minulla ennen ollut
piikoja, mutta ei vielä tuommosta. Jaa=ah, sen sanon
minä: onneton täällä se, jonka täytyy pitää palvellus*
väkeä, onneton se!
Mariana. Ja tuhannen kertaa onneton se, jonka
palvella täytyy.
Maura. Kitas kiinni! Sinulla ei ole tässä vapaa
sana valta.
Timoteus. Armahimmat flikat, vähempä ääni!

Minä rukoilen.

(Tommi, Antton, Aristarkus ja muita
sotamiehiä olvituopit käsissä tulee huoneesta vasemmalla)
1 ässä tulee teidän ystäviänne. Vähempä ääni.
iommi. Bir 1!

Anton. Bir, eukko!
Aristarkus. Bir, eukko, bir!
1

olut.

Tumpura(inen)

=

tummanruskea.

5

10

15

20

25

30
—

2

saks. Bier

=

Maura.
Tommi.
Maura.
Tommi.
Maura.
Maura.
Tommi.
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Kaada heille oltta. (Tuopit täytetään)
Onko muori äkeä? (laputtaa Mauraa)
Suo mun olla rauhassa; minä pyydän.
No no; onhan se se iloinen frouva

Nyt en ole iloinen.
Hyi! Elä rumenna sun ihanata muotoas
tuonkaltaisilla rypyillä.
Maura. Mitämä sitten tässä, villittyjen kanssa?
Kun ma sanonki.
Anton. Villittyjen? Meko?
Aristarkus. Me olemme kuninkaan miehiä ja
teidän herrojanne. Yksi viittaus kapteenilta, ja kau*
punginne on tulinen meri.
Tommi. Hiljaa, Aristarkus!
Maura. Mitä on minulla teitä vastaan? Mutta
Minä taidan haljeta!
tuo vuorivuohi tuossa.
Tommi. Tyttöko? Hyvä flikka vaihka vähän vai*
laton; mutta veri virtaa hänen povessansa kuin nuoren
jalopeuran povessa. Hän tarvitsee miestä, niinkuin
—

frouvammekin.

pieni

Jaa

jaa, eikö tosi?

(Ottaa

Mauraa

No hymykäät

nyt

leuvan alta)

vähän. Kas

niin.

Maura. Mene mene!
Tommi. Niin; kirkas päiväpaiste taas. Otta*
kaamme tuoppimme, veljet, ja laulakaamme, että maa

huiskuu.
Maura. (Lukee
Jumala armahtakoon

ja taivas

huiskutellen itseänsä) Hoh hoo!
tätä mailmaa! (Timoteus nukkuu

rahille)

Tommi. »Wenn das», sankarveljeni.
laulaa)

(Sotamiehet

Olviretki Schleusingenissä. I.
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»Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.
Hurra!
Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.»
Hurra! Hurra!
Titus. Herää sinä siellä, joka makaat.
Tommi. Makaat! Ken makaa meistä? Etkö näe,
juomme
kiltisti oltta?
että
Aristarkus. Ja uljastamme itseämme vihaisella
laululla.
Sinä onneton Preussilainen!
Tommi. Huikea elämä!
Aristarkus. Sinä onneton Preussilainen!
Titus. Teitä ja teidän käytöstänne en moitik*
kaan, mutta tuota kiusankappaletta, joka istuu ja
makaa tuolla rahilla. Hän on jo kolmannen kerran
nukkunut tällä vahti=ajalla.
Antton. Ai ai, kolmannen kerran!
Maura. (Erikseen) Timoteus parka! Taivas
suojelkoon hänen selkäänsä!
Mariana. Ja te ette herätä häntä.
Maura. Jaa, miksi ette sitä tee, te hänen kump*
—

paninsa?

Antton. Ylös, Timoteus
Aristarkkus. Ylös, ja elä istu siinä kuin huhkain
ladonkatolla.
Tommi. Ylös ja ole iloinen; sillä kauvan elää iloi*
nen mieli.
Aristarkkus. Herätä kantoa ennen.
Titus. Olenpa hänen tähtensä kiipaleissa. An*
karan määräyksen on kapteenimme tehnyt, ja kuuluu

Olviretki Schleusingenissä. I.

5

10

15
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se näin. Ensimmäinen nukkuminen annettakoon an*
teeksi, toista seurakoon[!] kersantin nuhteet, mutta jos
se kolmannen kerran tapahtuu, niin tulkoon raportti
hänelle, nimittäin kapteenille. Ensimmäisen kerran
on hän nukkunut, sen sai hän anteeksi, toisen kerran
on hän nukkunut, ja äsken juuri läksi tästä kersant*
timme hirmuisella kirouksella, pauhulla ja jyryllä;
mutta nyt on mies nukkunut kolmannen kerran.
Tommi, ja nyt pitää sataman, sataman rakeita
jyrinän perään.

Titus. Ei auta, vaan kapteenille tieto. (Huutaen)
Kapteeni! Herra kapteeni! Saata sana esiin, seu*
raava vahtimies siellä.
Ääni. (Ulkona) Herra kapteeni!
Maura. (Eriks.) Voi Timoteusta!
Timoteusta)
Antton. (Ravistaen
Nouse nyt
ylös, muuton pähkinäkeppi paukkuu. Nouse, hyvä
toverini, nouse.

Aristarkkus. Elä marise, vaan avaa sun sonnisilmäs.
20

25

30

Tommi. Ylös, ja eteenpäin mars, Berliniin mars!
Siellä juomme ja makaamme, ja saammepa vielä tusi*
nan muhkeita Preussin tyttöjä miestä päälle. Ylös,
Timoteus.

Antton. Kuuletko, sinä riivattu?
Aristarkkus. Kapteeni tulee.
Antton. Hyvä, Timoteus, hyvä!
Maura. (Eriks.) Voi sinä onneton lapsi!
Mariana. (Eriks.) Kuinka käynee kanssansa nyt?
Antton. Hän tulee, ja onpa ukolla kiiru.
Tommi. Hän kaapasee kuin Lunkentus 1, hän
1

sadun jättiläinen, joka harppasi penikulman

sia askelia.

pitui*

Olviretki Schleusingenissä. I.
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lentää nääveliensä l siivillä, joiden vinkuna kuuluu
aina tänne asti.

Aristarkkus. ja ympyrjäiset, suuret klasisilmänsä
säteilee ja loistaa kuin aurinko taivaalla.
Tommi. Ja nenänsä hohtaa kuin kekäle helve*
tissä.

Antton. No no, hän on kapteenimme.
Aristarkkus. Kapteeni kuin mies vaan.
Tommi. Hyvä kapteeni, hyvä! (Patrik tulee
kealta.
häntä,

oi*

istuessansa rahilla, Patrik vastaa
pannen kaksi sormea silmäkulmallensa)
Titus kyldrää

2

Sotamiehet. Eläköön kapteenimme, eläköön hän!
Antton. Eläköön hän kauvan, kauvan!
Tommi. Valaisten mailmaa!
Aristarkkus. Hän eläköön tuomiopäivään asti!
Tommi. Ja sitten taivaassa ijankaikkisesti!
Kaikki. Hurraa!
Patrik. Kiitoksia, pussikat, kiitoksia.
Mutta
mikä on kysymyksenä?
Antton. Pieni ihmisellinen heikkous, pieni
komme 3, jonka toivomme herra kapteenin antavan

anteiksi.
Patrik.

Titus.

Mutta asia?

kyldräten) Kun hän makaa tuolla.
Ken makaa, ken?
Titus. Hä Timoteus tuolla rahilla, vahtia pi=
(Aina

Patrik.
täessä.

Patrik. Haa!

Kuinka

monta kertaa on hän

nukkunut?
Titus. Kolme
1
näävelit
viikset.
komme
hairahdus.
=

—

3

=

—•

2

kyldrätä

=

tehdä kunniaa.
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Saiko kersanttimme tiedon hä*
toisen
kerran?
nukuttuansa
nen
Titus. Hetki sitten läksi hän tästä pärmänt*

Patrik. Haa!

täämästä.
s

10

is

20

25

30

1

Patrik. Kuinka monta tuoppia on hän tyhjen*
tänyt tällä vahti=ajallansa?
Titus. Viisi.
Patrik. Viisi! Koska oli hän tyhjentänyt koi*
mannen, saatoitko raportin kersantille? Sano totuus,
ja kauhistu jos valehtelet.
Titus. Anteeksi, herra kapteeni, sitä en tehnyt.
Patrik. Miksi et, miksi et, sinä härkäpää?
Kuinka kuuluu tuima määräykseni, ei ainoastaan
nukkumisesta, mutta myöskin olven nauttimisesta
vahdissa? Kuinka kuuluu se olvesta?
Titus. »Yhden tuopin oltta tyhjentäköön vah*
timies vahti=ajallansa, jos kaksi hän tyhjentää, se
annettakoon hänelle anteeksi, kolmas saattakoon nuh*
teitä kersantilta, mutta jos hän neljännen kumoo,
raportteerattakoon asia kapteenille.»
Patrik. Niin, »raportteerattakoon asia kaptee*
nille». Tämä on sääntöni. Ja »lipparia», se tahtoo sanoo,
oltta ja viinaa sekaisin, ei ollenkaan ole lupa nauttia.
Mutta jos ei tarkka katsantoni erehdy, niin viittaapa
sun silmäs vähän sitä kohden.
Titus. Ei, herra kapteeni, ei!
Patrik. Sano, etkö ole pistänyt vaksiis 2 vähän
lipparia?
Titus. Ei, ei!
Patrik. Sopiihan sitä tutkistella. (Kumartaa
1

pärmäntätä
pistää

vaksiinsa

=

kirota, noitua, menota.
liiveihinsä, ajaa mahaansa.
=

—

2

pistää
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itsensä

alas

asettaen nenänsä lähelle
Tituksen suuta)
(Titus puhaltaa, mutta kovin hei*

Puhalla raikkaasti.
keesti
—

ja pitkään)

Puhalla tuimemmin, sinä puukuva!

(Lyö jalkaansa)

Tuimasti, hohauttaen! muuton lau*

kee nyrkkini sun kiireelles kuin rautamoukari. (Titus
puhaltaa kolmannen kerran mutta tuskin tuimemmin en*
simmäistä) Lipparista en käy vannomaan, mutta

5

oltta, oltta sangen paljon, jaa, totisesti sangen paljon.

Tunnusta kuinka

monta tuoppia.

Titus. Kolme.
Patrik. Haa!

Titus. Anteeksi, korkea kapteeni; sillä

10

asia on

laatua, että rasittaa minua itsepintainen köhä,
niinkuin, sen pahempi, se nyt kuulla taittaan.
Patrik. Miksi saatat itselles köhää, sinä kirottu
sitä

mies? Miksi pinnaat oltta kylmänä naamaas? Miksi
et lämmitä sitä? kysyn minä. Haa! kyllä sun opetan.
Miksi et lämmitä olttas? (Kääntyy Timoteusta kohden)
ja sinä. (Ravistaa Timoteusta) Nouse ylös, lapseni.
(Vetää miekkansa) Haa! jos ei uni olis pyhä, niin,
sankarkunniani nimessä! sun heti lähettäisin Karo*

i5

20

nin venoseen.

Tommi. Sepä olis, kantaa kehtoon lapsen torkkuvan.
Patrik. Mi'tä sanot?
Tommi. Sen hän olis ansainnut. Sotavartija
nukkua!
Patrik. Niin. Sotavartija nukkua! (Ravistelee
Timoteusta) Nouse ylös, lapseni. Sotavartija nukkua!
Mutta nyt sun pitää saaman aika rapsauksen.
Maura. (Eriks.) Voi, mun sydämmeni muser*
tuu!

25

30

tari

5

10

is

20
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Patrik. Viipymättä nyt saattakaat
Bonifacius. (Yksi sotamiehistä menee)

19
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tänne

Mes*

Maura. (Eriks.) JumaKavita! mitä jaksan nyt
tahdon pyristellä vastaan.
Antton. Kenties on tässä vielä anteeksanta*
muksen sijaa, herra kapteenimme
Patrik. Ei yhtään, pussikkani. Tällä retkellä
olen anteiksi antanut jo kolme kertaa Timoteukselle;
ensi kerta Niirnbergissä, toinen ja kolmas kerta
Bambergissä; Tiitusta olen armahtanut kaksi reisua 1;
ensin Erlangenissä ja sitten Bambergissä, mutta
nyt pitää heidän molempaen saada aika kropsun 2.
Haa,
(Ravistelee Timoteusta) Nouse ylös, lapseni.
sotavartija nukkua! Ylös, ylös! Mun saatat muuton
vimmaan, mun saatat vielä upottamaan kirkkaan
miekkani oman maamieheni vereen. Heräy! No pii*
vien leimaus, mun sappeni jo kiehuu!
Tommi. Tuoppi oltta herättäköön hänen.
Patrik. Mi'tä sanot?

Tommi. Valaus

tuoppi

oltta miehen kiireelle

hänen kyllä herättää.
Patrik. He heh! Vikkelä aije; mutta olkaamme
toki pilkkaamatta jumalanlahjaa. Vettä käyttäkäämme
olven sijassa, puhdasta vettä.
Muori siellä toikan
—

25

takana, tuoppi vettä tänne.

(Eräs sotamiehistä valaa
Timoteuksen päähän, joka herää pahalla
marinalla, nousee ylös pyristellen itseänsä. Patrik nauraa
sydämmellisesti ja kauvan, pidellen vatsaansa) jaa, sinä
junkkari. (Timoteus kyldrää, Patrik vastaa häntä, pan*
nen kaksi sormea silmänsä juurelle)
Niin niin, mutta
kivääri pois ja rahi esiin. (Rahi vedetään esiin)

tuopillisen vettä

30

1

reisu

=

kerta.

—

2

kropsu

=

selkäsauna.
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Maura. Armollinen, korkea herra!
Ole rauhassa, eukko, ole rauhassa.

Patrik.

tari Bonifacius, punapartanen

(Mes*

ja punatukkanen mies puet*

housuin, samankarvaseen hännystakkiin ja
joka
on tavattoman korkea ja sokeritopin kaava* 5
hattuun,
vanen, tulee vitsakippu x kainalossa)
punasiin

tuna

Herra minun jumalani!
tässä tulee mies, joka sankarlauHerran
nuhteessa.
Onko sinulla hy
pitää
mani
Maura.

Patrik. Kas

—

viä vitsoja?

Bonifacius. Ihan tuoreita Thyringenin

metsästä

Patrik. Hyvä! Nyt tulet niitä käyttämään kuin
mies; sillä tässä ei ole leikki käsissä.
Bonifacius. Missä on minun poikani?
Patrik. Ota takki päältäs, Timoteus, ja kumarru
tänne. Sinä ensin, Titus sitten.
Timoteus. Armoo, kapteeni, armoo!
Patrik. Ei, lapseni, ei.
Maura. (Ryhtyen kapteeniin) Armollinen, kor*
keasti ylistettävä herra, teitä rukoilen heidän puoles*
tansa.

Mariana. Hyvä kapteeni!
Maura. Kunnioitettava herra!
Patrik. No noo, muoriseni, nyt ei auta. Heidän
täytyy

saada; ei auta.

Maura. (Kovalla äänellä) Ei, ei! Minä rukoilen.
Tänne kaikki naiset naapureista! Tulkaat, tulkaat!
(Mariana poistuu kiireesti)

Patrik. He heh! Turha puuha, pikku frouvani
Käykäämme käsiin, Bonifacius.
Bonifacius. Takki pois ja taivu alas rahille, mies
1

kippu

-=

kimppu.

is

20
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Maura. Kapteeni kulta, kulta kapteeni!
Patrik. Oikea mutta kova mies.
Bonifacius. Pois, muori! —• Alas rahille, mies.
Maura. Ah ei ei! (Hallitsee Timoteusta) Ar=
mahtakaat häntä ja kumppaniansa tuolla. (Mariana
ja seurassansa joukko naisia tulee ja yhtyvät rukoukseen,
mikä torjuvilla koikkauksilla pidellen kiinni Timoteuksesta,
mikä tarttuen Patrikin liepeisiin. Kova ääni ja meteli)
l:n ääni. Anteeksi heille, anteeksi!
2;n ääni. Heitä armahtakaat, niin armahtaa
teitä Jumala.
3:s ääni. Elkäät tuomitkaat, ettei viimein teitä
tuomittaisi.

Patrik.

Kas kas

Titus.

(Erittäin

että rukoilette.

naisille)

Tämä on hyvä asia,

Jaa, jaa; rukoilkaat vahvasti vaan.

Maura. Korea herra!
l:n ääni. Ihana herra!
2:n ääni. Makea herra!
Titus. Kas niin; rukoilkaat vahvasti vaan. Tämä
on hyvä asia.
3:s ääni.

Armon he saa, korkeasti kunnioitet*

sankari? Jaa jaa, he armon saa!
Patrik. (Erikseen) Ha haa! Onpa tämä hetki
mulle ihastuksen hetki. Kynnet pystyssä mun ym=
parillani seisoo naisten kirjava lauma mua hartaasti
rukoillen kuin jyskyttäjää Olympin kiireellä 1. Nyt
olen ukko, ukko itse. Tuhannen taaleria tästä het*
tava

kestä!

Maura. Minkä

tuomion

huuliltanne?
1

kiire

=

huippu, (pää)laki.

kuulemme suloisilta

Olviretki
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l:n ääni.

Schleusingenissä.

1.

Oi, se olkoon laupias ja rakkautta

täys!

Patrik. Käykäät nyt siivosti kukin kotianne sekä
eukot että tytöt. Mua ette järkäytä. Asia on tärkeä
ja aika ankara, sodan=aika vielä kaupanpäälle. Ei auta,
Derschi 1,
ei, vaan saakoot he nyt oivallisen saunan.

5

—

mestari

Bonifacius!

Bonifacius. Pois tieltä, hameet!
Pois itse, sinä tulipunanen saatana!
Bonifacius. Tyttö! (Taputtaa kädellään vitsakippua)
Maura. Käy kutsumaan muori Kunigundaa.
(Mariana menee, tempasten mennessänsä Bonifaciuksen kai*
nolosta vitsakipun, jonka kanssa hän juoksee pois, Bonifa=
Mariana.

julmistuneena hänen perässänsä; Mariana vis*
kasee vitsat teaterin perille ja katoo, Bonifacius, kippu kai*
nalossa, tulee takaisin hirmuisella muodolla)
Patrik. Kas sitä nenäkästä tyttöä. Hai djai!

10

cius kiitää

ämmät ensin, herra kap*
käskynne,
teeni. Olkoon se
ja kohta pitää pläikymän 2.
He ovat vankejamme; antakaat pläikyä.
Patrik. Pois se! Sankarin tulee suojella tätä
heikkoa astiaa, vaan ei sitä särkeä. Jumal' avita! mä
vannon, joka hiuskarvanki heiltä vääristää, hän kaatuu,
puree ruohoa kuin nauta.
l:n ääni. Sinä sankarien sankari.
2;n ääni. Sinä korkea sielu!
3:s ääni. Tuhannen kertaa korkeampi vielä,
jos hän rukouksemme kuulee nyt.
Titus. Niin; rukoilkaat väsymättä meidän edes*

15

Bonifacius. Saakoot

tämme.
1
Vrt. nurmijärveläistä sananpartta »tersii, sano ryssä
2
pläikyä
läiskyä.
koiraa» (nim. usuttaessaan sitä).
—

=

25

23
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Patrik. Ei, armaat sisaret. Te ette käsitä sitä
vastausta 1, joka painaa sotaherran hartioilla, painaa
siilon semmenkin, koska pyrskien juoksevat Areksen
5

hurjat varsat, koska kanuuna jyrisee, tuima miekka
mässää ja veri vuorilta koskena virtaa, tehden alas
laaksoon purpuraisen järven.

Naiset.
Patrik,

Huu!
jaa, kristisisäret, kohta punertavat Ger*
manian tantereet kuin iltaruskosta hehkuva taivas.
10 Kuolo väijyy meitä kuni kissa kurjaa hiirtä, tahi kuni
jänistä kirkassilmänen ilves. Tällä hetkellä seisomme,
toisella kaadumme miekkaen kilinään. Ja koska
viimein taasen pasuunan pauhussa ylösnousemme,
siilonpa mun astua täytyy näiden pussikkojeni kanssa
15 sen
ankaran tuomarin eteen, näin sanooden: tässä
olen minä ja se komppani, jonka minulle annoit.
Ja voi minua, jos minun kauttani heidän kallis ve=
rensä hukkaan menetettiin! Siilon kohta käyvät tuo*
mion enkelit, kuin mustat iilimadot, mun kämmen*
20 päistäni imemään takaisin kaiken tämän veren.
Niin
niin!
Ja vähässä paljon seisoo. Pieni erehdys,
pieni laimiinlyöminen mailman kumota taitaa. Ker*
ran, koska se suuri Caesar kävi Galliassa sotaa, tapah*
tui eräänä pimeänä yönä, että koko Gallialaisten
?s sotajoukko
lähestyi hänen leiriänsä salaa hiipistel*
len; mutta kas, eipä torkkunut siilon romalainen
vahti, ei, vaan nostipa heti hirmuisen rähinän, ja
vilauksessa seisoi jalo Julius valmiina vastustukseen,
ja, pahoin kuranssattuina, pakenit pian takaisin vas*
30
kimiekkaset miehet. Mutta posito 2, että vartija siilon
—

1
vastaus
edellyttäen.

-=

vastuu.

—

2

lätin, posito

=

olettaen,
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olis maannut, niinkuin Timoteus äsken tuossa ra=
hilla, niin olispa kenties nyt ihan toisenlainen mailman
historja. Posito, että äsken, Timoteuksen maatessa,
Preussilainen äkisti olisi karannut päällemme. Haa!
ken menee takaukseen, ettei tästä hetkestä Europan
kartta muodostuisi perin toisin? Niinpä taitaa pie*
nimmästä kipenästä nousta hirvein tulipalo. Sentäh*
den tahdon nyt teille kaikille varoitukseksi asettaa
tähän eteenne muistuttavan esimerkin.
Timoteus,
nyt takki koreasti päältäs ja taivu tänne rahille. Ole
narisematta, sinä itsepintaisin kaikista miehistäni.
Alas rahille! (Muori Kunigunda, lihava, paksu eukko suu*
—

rilla ympyrjäisillä silmäklaseilla
tulee ja Mariana)

Maura.

ja ryhevä x korvamyssy päässä,

Muori Kunigunda, tehkäät parastanne,

tehkäät parastanne, ku!ta=muori. Tämän miehen ai*
noa rikos on, että hän pikkaraisen vaan nukahti kuin
kukko orrella.
Kunigunda.

(Lankee polvillensa Patrikin eteen, pi*
telien hänen sääriänsä) Korkea, laupias herra, teitä
rukoilen tässä polvillani armahtamaan näitä kahta

kurjaa, heikkoa ihmislasta!
Patrik. Nouskaat ylös, kunnioitettava mummo;
minä häpeen; nouskaat ylös.
Kunigunda. En nouse, tässä viivyn, vaihka
sankarmiekkanne mun maahan naulitsis. Tässä vii*
vyn siksi kuin suustanne kuulen sen suloisimman sa*
nan tässä murheen=laaksossa, sanan, joka jumalten
istuimilta kotosin on, sanan, joka langeneelle ihmis*
sukukunnalle uuden, ijankaikkisen toivon toi, ja
tämä sana on armo.
2

ryhevä ■= pörheä, pöyheä, tuuhea.
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(Lyöden kädellään vasten otsaansa)

Kunigunda.

Ah

!

Minä varron, ystäväni
sinertävä vahvuus vartoo, vartoo hengittä*

korkeuden

vartovat,

mättä.

Patrik. No

korkeamielinen

niin:

olkoon armo! Nouskaat ylös,

He heh! (Suutelee Kunigun*
daa) He heh! Tällä suudelmalla vahvistan lupaukseni.
Me olemme vihollisijanne, mutta tai*
Kas niin.
datteko sanoa, taidatteko sanoa, että käytämme it=
scämme teitä kohtaan kuin viholliset? Hi hi hi!
Kunigunda. Taivas, vuorita 1 kerran hänen kii*
reensä kunnian loistavalla kruunulla! (Menee. Eukot
mummo.

—■

pyhkiilevät silmiänsä)

Maura. Elä kauvan, elä onnellisna, sä armas
sielu5
1:n ääni. Makea sankar!
2.-n ääni. Nirnes maine pian ympär mailmaa
vieköön!
Patrik. No no no; menkäät nyt vaan, menkäät
nyt vaan.

3:s ääni. Sä kunnian helmalapsi, rakkauden
sydämmellinen sulhanen!
Patrik. He heh! Menkäät nyt, menkäät nyt.
Titus. Naisille, jotka katovat sinnen tännen) Suur
kiitost, eukot; suur kiitost, paljon kiitoksia. (Kumartelee
syvään)

Ota kivääris, Timoteus, istu sijalles
ja paranna itses, samoin sinä, Titus; sillä muistakaat,
jos tästälähin vielä kerran saman kompeen teette,
ei löydy teille armoni valosta kaukaisinta piirtoakaan,
Patrik.

1

vuorittaa

=

ympäröidä, verhota.
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vaan vihani mustat ukkospilvet teidät käärii kierrok*
siinsa, nielee teidät. Sentähden ottakaat vaari.

Titus. Kyll' kyll'.
Patrik. Te toiset myös, ottakaat vaari
Sotamiehet. Kyllä me sen teemme.

5

Patrik. Niin, ja kuulkaat lupaukseni. Jos ker*
ran vielä olven henki mun leiriini jotain selkkausta
saattaa, niin kuluessa kahdentoist[!] pitkän tunnin ei
tulkoon huulillenne tämän nesteen pisarata. Se olkoon
tuomionne.
Mutta toivonpa teiltä kaikin tavoin oi*
keitten urosten käytöstä, niin toivon ja olen taas täy*
dessä sovinnossa kanssanne, mun toverini ja veljeni
sodan verisellä kentällä, ja mielin nyt tyhjentää seu*
rassanne iloisen maljan, tyhjentää sen pohjaan asti.
—

(Tuopit täytetään)

15

Anton. Herra kapteeni piti eilen oivallisen pu
heen.
Tommi. Vaiti vaiti!
Patrik. (Seisten olvituoppi kädessä, ja samoin so=
tamiehet)
Jaa, viritetty onpi sodan tuli, sankar*
joukko kuni lohikärme ylös pohjaan kiemartelee, tahi
matelee kuin iiliskotti 1 harjasmetsä seljassa, harjas*
metsä kirkkaista painetiista. Berlin, Berlin, sä jalo
kaupunki, mun ennustukseni kuule. »Uhrilammas
vavisten seisoo seppel päässä ja uhraaja tulee.» Niin
ennustan ja kuulen

iiliskotti

=

20

25

korkuudesta Kostottaren huudon:

»tule tule!» Ja hän tulee. Ylös ylös kylmään Hyper*
boreaan tiemme kulkee, ja edellämme kiitää kipe*
nöitsevissä vaunuissansa hirmuinen Ares, tykkijys*
keen ja trumpupärinän rakastaja.
4

10

siili.

30
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Sotamiehet. Eläköön Ares, eläköön Ares!
raa!

(Heiluttavat hattujansa ilmassa ja

Hur*

Bonifacius

vitsa*

hippuansa)

Patrik. Liehuvilla hiuksilla kiitää villityillä kat*
sannoilla hänen rinnallansa Eris ja Enyo, ja hänen
varsojansa ohjaa Doimos se kauhea ja Fobos toista
kauheampa vielä.

Sotamiehet. Eläköön Fobos, eläköön Fobos,
Hurraa!
Hepä
Patrik.
liehtarimme 1 ovat pohjaan kor*
keaan ja jäiseen; ja vietettyämme ankaran helaval*
kean siellä puolyön valtakunnassa, me taas takasin
eläköön hän!

ioikerramme 1 isiemme maahan kruutipoltetuilla pos*
kiila, ja sankararvet otsissamme ja rinnoissamme.
Eläköön isäinmaa ja sen uroslauma! Heidän kunni*
oiksensa nyt tyhjennän tämän maljan. (Juovat tuop*
pinsa pohjaan)

Sotamiehet.
Patrik

lyö

Hurraa, hurraa, hurraa!

(Laulu;

tahtia kädellään laululle)

»Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.
Hurra, hurra!
Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben musten.»
Hurra!
'Sotamiehet kantavat pois Patrikin kovalla hurrauksella,
Bonifacius, heilutellen vitsakippuansa, seuraa heitä.)
1
(tien)opas.
liehtari
kertaa, kierrellen kulkea.
=

■

—

2

loikertaa

=

madella, lui*
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Maura. Mikä meno, mikä huuto! Hirmuinen
sodan meteli. 00, oo:

Titus. Huomaa, Timoteus, Bonifacius saa heiltä
kyydin takasin.
Timoteus. Oikein hänelle! Mitä tekee hän siinä,
missä kunnia kaikuu? Mielinpä näyttää hänelle pit=
kän nenän; siihen on nyt kaksin kerroin syy.
Titus. Elä, veljeni, vaan kiittäkäämme, että

5

asia sammui näin.

Timoteus.
jati!

—

Hän tulee. Sinä punapartahen Gol*

10

Sano, toverini, mikä on sun sydämmes salai*

nen toivotus tuota miestä kohtaan?

Titus.
kaansa.

Antaa hänen olla.

Mariana. Hänen virkansa.

Hän toimittaa vir

Hänelle tahtoisin

15

antaa uuniluudasta, jaa, teenpä hänelle jonkun ke*
posen.

Maura. Lapsi lapsi, mitä haastelet! Muista
muista, että on hän Jumalalta pantu jäsen valtakun*
nassa, kuritukseksi syntisille ihmisille. (Bonifacius

20

tulee)

Bonifacius. (Eriks.) Tässä pataljonissaf!] ei koh*
della minua ansiotani mukaan. Eikä siis tullut nyt*
kään saunoitusta. Peeveli! useinpa tässä kyllä uhkail*
laan, mutta harvoin paukkuu, ja siitäpä tuskittelee
paksu sydämmein, vimmastelee, jaa, kasvaa, sen tun*
nen. Mutta nyt olkoon päätetty: koska kaikki 1 on sodan
melske, niin tästä pois, pois toiseen pataljooniin,
jossa enemmin ruoskia kulutetaan. Sillä ihanata,
käydä kohisevassa metsässä ja leikellä suoria päh*
kinäkeppiä koreaan kippuun ja sitten, sitten niitä
1

kaikki

=

lopussa.

25

30
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vinkutella! Mutta tässä, peeveli vieköön! tässä saa*
vat he rauhassa kuivata lipeekaioiksi. Tämä ei käy
laatuun, Bonifacius.

Pois toiseen pataljooniin, jossa
sielus usein pääsee uiskentelemaan oikeaan element*
tiinsä: ilma, jossa vitsa kiljuu. Jaa, tässä minua ei
kohdella ansiotani mukaan, minua, joka pidätän mat*
kan päässä alammaisen veitsen kuninkaan kurkusta.
Haa! ilman minua ei voittoa sodassa, ilman minua
mailma niinkuin vaska x uisakkaa 2 lois, vikuroitsis kuin
hurjapäinen orhi. Mutta kiittämättömyys, niin kuin
tiettään, on täällä oikean ansion palkka.
Käy ko=
meroos, Bonifacius, käy komeroos katselemaan iha*
nata pähkinäkippuas, ja sydämmes lohdutukseksi
nielköön kitas korttelin pirunpihka=viinaa. (Menee)
—

1

vaska

=

vasikka.

hyppiä, peuhata.

—

lyödä uisakkaa

=

juosta ja

Toinen Osa.
(Sama paikka kuin ensimmäisessä näytöksessä, ja sama
kappaleen loppuun asti.
Timoteus ja Titus istuvat vielä
vahteina, Maura toikan takana lukien ja Mariana kutoen
sukkaa.)

Timoteus. Ja

ette anna meille oltta, ryhevä

muori?

Maura. Ei ennen vahtituntinne päättymistä,
ee=eh!
Timoteus. Muorimme on kova, Titus.
Titus. Koetetaan kärsiä, kumppanini. Eihän
päivä niin pitkä, ettei yö perässä.
Timoteus. Pitkä

on päivä

olla

croitcttuna sy=

dämmensä parhaasta ystävästä.
Maura. Olvi sydämmes paras ystävä!

No mi=

Jumalani, minun Jumalani!

nun

Timoteus. Paitsi yksi toinen, jonka kätkenyt
olen sydämmeni sisimmäiseen karsinaan.
Maura ja Mariana. (Molemmat erikseen) Se
on minä!

No, muori, päästäkäät vähän suljetusta kultahelmeilevästä patamasta.x
Timoteus.

Maura.
1

patama

Ee=eh!
=

pato.

10
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Haastel hänelle parhaaksemme, Ma*

riana.

5

10

15

20

25

Mariana. Sen tahdon tehdä.
Timoteus. No, kuinka sanot?
Mariana. Mun frouvani, heille elkäät anta*
kaat tippaakaan; uskokaat minua, se on heidän par*
haaksensa.
Maura. Haasteleepa tuokin kerran viisaasti.
Timoteus. Te kaksi olette niinkuin vähän ys=
täviä nyt; mutta, ah Herra! kuinka kauvan?
Mariana.
Herran avulla aina (hiljemmällä
äänellä Timoteukselle) iltaan asti, koska ämmä leipoo.
Timoteus. Jos ei perkele tule väliin.
Maura. (Huokaen) Hoh hoo! (Katsahtaa kor*
kuuteen)

Mariana. Perkeleitä ei ole tässä.
Timoteus. Ei krouvitoikalla?
Mariana. Tämä on saarnastuoli, täältä puhalle*
taan he huokauksilla pois.
Maura. Katso etten puhalla sinua helvettiin,
sinä nenäkäs penikka.
Mariana. No hyvä frouva, miksi haukkuu hän
huonettamme?
Timoteus. Todistanpa tehneeni pahoin. Olkaat
kipenöitsemättä hänen päällensä, muorinen, hän
antoi minulle vähän nuuskakammarin katolle, ja an*
siosta.

30

Titus. Ole sinä vait, Timo, minä rukoilen. Elä
sekau muiden asioisiin, minä rukoilen.
Maura. Minä tunnen hänen, minä: koreaksi
värjätty kärme myrkyllisellä kielellä, yksi vekama
syntiä täys, ja suurin jumalansanan pilkkaaja. Mutta
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ah, sinä lunttu!

kylläs kuultelisit vielä lukua ja

sanaa.

Mariana. (Erikseen) Marrittele 1 marrittele; se ohitse
virtaa samentamatta nuoren immen raikasta mieltä.
Kohta olen sinusta vapaa, jaa kohta.
Maura. Kuultelisitpa vielä hartaastikin vaihka
seinän takana paukahtelevassa talvipakkasessa. Mutta
ota siitä, koska tanssii ympärilläs perkeleitten lauma
kuin laulava sääksiparvi.
Timoteus. Tässä tulee heitä kuin sääkseä vaan. w
Titus. Tässä tulee Max ja Fuchs
Timoteus. Ja heidän seurassansa koko joukko
pieniä ukkoja, niinkuin he kutsuvat ne muilta näky*
mättömät herrat.
Missä ovat pojat olleet, koska
nähnyt
is
en ole
heitä kahtena vuorokautena?
Titus. Lasareetissä. Sinä tiedät, he ovat juo*
neet yhdessä kolme kuukautta näkemättä yhtä ainoaa
selvyyden päivää.
Maura. Voi hirmut, voi hirmut!
Timoteus. Välskärimme on aprikoinnut, että 20
olvi, jonka ukot tällä ajalla ovat ryypiskelleet par*
taansa, tekis pienen järven, jonka pinnalla he molem*
mat vähäisellä venosella taitaisit itseänsä huvitella
tointumiseksensa, rekolligerata 2 itseänsä, näetkös.
Titus. Ei siis ihme, että he nyt pitävät itsensä 25
kenraaleina ja killistelevät ympärillensä, löylytellen
pikku=tonttuja ja peikkoja.
Timoteus. Myös pitävät he itsensä veljinä vaihka
eri äiteistä mutta samasta isästä, ja toki, yksi heistä
—

hautasi
1

nuttaa.

isänsä vuosi sitten ja toinen

marritella

=

marista, nupista.

—

jätti pappansa
2

virkistää, toin*

30
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Kas kuinka rakkaasti he

pyrkivät.
Maura. Öitta kohden. Oltta heille! En pisara*

5

ja tännenpä

takaan anna.
Titus. Vähän

täytyy heidän saada; sillä jyrkkä
vaarallinen,
niin on välskärimme sanonut.
lopetus on

Maura. Uskaltaisinko heille antaa?
Titus. Ilman pelkoa; mutta saakoot kohtuudella.
Maura. Siis vastakaat jos pahempata seuraa.
—

10

15

Voi heidän muotojansa!
Timoteus. Kuin frouva Mauran simpulat 1 tuolla
torilla honkasella toikalla, niin hiivaa ja ilmaa täys.
Mariana. Ja pieni nenä punertaa kuin poltettu
manteli sokerileipojan pöydällä.
Timoteus. Hm!
Titus. No no, ei nenästä puhuta mitään. Mutta
tuossa kumppanimme. (Max ja Fuchs, paljain päin,
—

taluttaen toinen toistansa
20

ja tuijotellen

eteensä, tulevat)

Fuchs. Hänellä oli vaan yksi silmä.
Max. ja senkin olisin häneltä ampunut pois il*
man sinun

hätäilemistäs.

Fuchs. Parasta hänestä päästä niin kiireesti kuin
taisimme; ja pois hän kiiti kuin tuulispää, jättäen jäi*
keensä kovan tulikivi=sauvun.
25
Max. Haa! vieläpä karvastelee kurkkuni. Tuoppi
oltta, eukko.
Fuchs. Tuoppi oltta, arvoisa mummo
Maura. Hoh hoo, kurjaa ihmislasta sentään!
Kaada heille vähän. Juokaat nyt lääkitykseksenne,
so mutta kohtuullisesti.
simpula

=

eräänlainen vehnäleipä.

Olviretki Schleusingenissä. 11.

34

Max. Tietty

asia.

Kenraalein tulee

aina käys»
liionki mitä

kellä hyvillä esimerkeillä väkensä edellä,
kuuluu juomiseen.
Maura. So so soo! Niinkö on laitanne, kurjat
lapset? Voi raukkoja teitä! Ja teitäkin on kerran hellä
äiti huiskutellut käsivarrellansa ja paljastanut teille
povensa.

Mariana. Ja sanonut: tule, pieni enkelini, tule,
kultapalloni, saamaan mammalta »eijaa».
Timoteus. (Eriks.) Ah, sinä lunttu! Teethän
mun hulluksi päästäni.
Max. Meillä on itsellä lapsia. Minulla on yksi
kohta. Kuinka monta taasen sinulla, veli kenraali?
Fuchs. Kyllä minulla on, Jumalan kiitos, kolme.

Max. Poikia

vai tyttöjä?

Fuchs. Kolme poikaa.
Max. Kolme kenraalin=poikaa.
Tule istu*
maan tänne viereeni, sinulta kysyn jotain syvimmässä
salaisuudessa. (Istuvat laattialle olvituoppinensa) Nyt
kieles totta sanelkoon. Miten tuomitset sen asian,
että saatoit he meidät kenraalein arvoon ja rankiin?
Fuchs. Paha merkki.
Max. Kas niin; mitä olen minä aatellut?
—

Fuchs. Paha merkki. Jotain on heillä nahaassa,
jotain hirveätä sepitellään meitä kohtaan, siitä olen
varmaa; ja ukko itse, se kaviojalkanen ruhtinas, on
heidän kanssansa samassa juonessa.
Ah kuinka
kuiskutteli hän mua korvaan menneenä yönä! Arvaas
mitä sanoi saakeli? »Nyt ei ole sulia muuta tietä tästä
1
puristimesta kuin paistikkaan syöstä itses V-v/erran
laineisiin», niin sanoi hän.
—

1

Werra, Weserin lähdejoki.
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Max. Ahaa!
Fuchs. Niin, toverini. Eikä ilman, ettei hän mua
saata vähän kamaliin luuloin. En miestä ole mur*
hannut, en ryövännyt, enkä höyhentänyt pataljoonin
kassa=arkkua, mutta tuntonipa huutaa toki toisin, mua
tehden murheenlaakson suurimmaksi syntiseksi, jaa,
suuremmaksi Kukkaro*Juutasta ja Pääpelin porttoa,
ehkei frouvani tarvitse minua moittia yhdestä ainoasta
luvattomasta suudelmastakaan. Mutta mitä olen minä
tehnyt, suulla tai käsillä tai jaloilla? Miksi halaa
kaikki mailma meitä kynsiä, niellä kitaansa kuin
nälkänen haukka?
Max. He tahtovat kurjaa henkeämme, mutta
sitä ei heille pistetä juuri ilmatteeksi; vaan kilpi käsi*
varrella, miekka kädessä seiskaamme kannallamme
yksimielisesti, selkä vasten selkää.
Fuchs. Niin seiskaamme. Yksimielisyys antaa
voimaa.

—

Juodaan

nyt.

(Juovat.

Sotamiehet tulevat

takaisin)

Tommi. Bir!
Anton. Bir!
(Jokainen
Aristarkus. Bir!
ottaa tuoppinsa)
Haa! hiki virtaa joka huokuimesta.
Anton. Sepä taakka oli. Jumala siunakkoon!
Taakka verraton.

Aristarkus. Mies painoi kuin seittemän
syötetty seittemänvuotinen karju.
Tommi. Ja niin hän sylissämme röhisi.

viikkoa

Anton. Jumala siunakkoon käsivarsiani!
ja

(Max

Fuchs kuiskuttelevat vilkkaasti keskenänsä, siilon tällön

ryypiskellen)
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Aristarkus. Ukko nukkui kohta makeaan uneen
kuin saunasta tullut lapsi.
Tommi. Kuin hautaan kannettu vanhus makeasti
nukkuu hienon santapeiton alle, ja me, hänen kanta*
jansa, nukumme pian yhtä makeasti. Kas nytpä on
tuoppi oltta niinkuin »terve, rabbi»!
Fuchs. Hi hi hi! Olisko asia niin? Nyt ehkä
erehdyt, veli kenraali.
Max. (Purten hammasta) Hm, hm!
Aristarkus. Kuka siellä marisee?
Anton. Ne uskolliset toverit Max ja Fuchs, luulen minä.
Aristarkus. Se onneton härkäpari. Katsos noita
kahta tuossa, Tommi. Mitä sanot heistä?
Tommi. Kaksi Jumalan kuvaa, jaa totisesti, jos
he Atamista ovat kotoisin.
Fuchs, jaa, me olemme kaksi yhdenkuvaista vei*
jeä; kuin kaksi kaakkua, niin yksimuotoset veljekset,
vaihka eri äitien kohduista mutta samasta isästä;
juuri kuin kaksi kaakkua.
Tommi. Kaksi kaakkua samasta viljasta mutta
eri uuneissa paistetut. Mutta kuinka ovat he pääs*
neet ulos?
Anton. Käykäät nyt koreasti hospitaaliin takai*
sin, muuton annamme teille luudasta, te viimeiset

5

10

15

25

vaivaset, te ryysyt.

Tommi. Mutta antaa toki ryysyen tuultua.
Anton. Tuultua, pinnaen oltta naamaansa?
Tommi. Raikas ilma ja raikas olvi on paras
lääkäri.

Anton. Tämä ei käy päisin, mummo, teillä ei ole
lupa heille antaa houreensa kannatteeksi.Me kiellämme.

30
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Heille

annan

välskärin luvalla.
5

Anton. Välskärin luvalla?
Titus.
Vähän täytyy heidän saada; sillä
jyrkkä lopetus on vaarallinen, niin on välskärimme

sanonut.

Tommi. Samoin lausun minä, lausun lakkaa*

10

15

matta. Lopetus tapahtukoon ankaran pitkällisesti, jos
siitä pikaista hyötyä varromme. Ensimmäisellä pa*
rannuksen päivällä kymmenen tuoppia, sitten päivä
päivältä yksi luvusta pois kunnes on jäljellä viisi,
johon määrään pysäyt ja jossa seisot aina haudan
partahalle. Toki olkoon laki toinen päivinä koska
vieraas kunnioittaa sun huonettas tahi koska kiivaasti
teet työtä tahi koska musta murhe tahi liekehtivä ilo
sua kohtavat tahi jos muuton päiväs tuntuu ikäväksi,

siilon, senkaltaisilla päivillä, olkoon laki toinen, siilon
taasen virtakoon kihisevä neste.
Ja nuo veljekset
tuossa eivät joisi oltta koska tohtoori on käskenyt!
Haa! koska taidamme paremmalla omatunnolla oltta
kitaamme kulauttaa?
Anton. Juokaat sitten mutta nätisti ja määrällä
ja koettakaas käydä kaakertelemaan 1 ulos kaupunkiin.
Saatattepa pian pataljoonimme pahaan huutoon.
—

20

25

30

(Max ja Fuchs juovat)

Tommi. Oikein! Istukaat siinä ja ryypiskelkäät
koreasti, olkaat iloiset ja karkoittakaat murhe meren
syvyyteen. Iloinen mieli elää kauvan, jaa, kauvan
elää iloinen mieli. Se on Tommin päästin täällä.
Eläköön ilo ja eläköön vahtova olvi! Kosk ystäväs sä

kadotat, juo oltta, kosk tyttös sun
1

kaakerrella

=

pettää,

hoippua, horjuen käydä.

juo oltta,
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kosk sodan jumala sun taistelotanterelta pieksee

veri*

sellä päällä, juo oltta kuin ennen Olvi=Göran se suuri,
ukko Herrassa lepäävä nyt. Yhdestä suusta, toverit,
laulakaamme olven kunniaa. Heleijaa! yhdestä suusta.
(Sotamiehet, paitsi Max ja Fuchs, laulavat)

Terve, ruskee ohranneste,
Terve, jumal' kultasuu!

Sua

ain

tahdon kunnioittaa

Kumartuen tomuhuun,

Sulle

annan

Sydämmeni,
Sulle kannan
Kiitosuhrit
Mä temppelissäs kontien.
Oi olvi ijankaikkinen!

Vaivoissani, maatessani
Muistan voimaas kuohuvaa.

Terve, ruskee ohranneste,
Terve, voima kuohuva!
Kaikki menköön suren suuhun,
Kuin vaan olvi olla saa.
Mitä huolin
Vaihka iskis
Taivaan nuoli
Mailman halki
Ja polttais palleroisen maan,
Kuin mä ja olvi ollaan vaan?

Terve, ruskee ohranneste,
Terve, voima kuohuva!
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Fuchs. (Katselee olvituoppiinsa ja huutaa kovalla
Kivääriin! Tuolla on koko komppani Preus*
siläisiä! Karauul! Koko komppani! (Kova meno.

äänellä)

Sotamiehet tuijottelee vastoin toinentoistansa)
5

Timoteus. Kivääriin! Pataljooni Preussilaisia
karkaa päälle!
Aristarkus. Missä ovat he?

Titus. Kivääriin! Preussilainen tulee, viidessä
10

is

20

pataljoonissa!
3:s vahtimies. (Ulkona) Kivääriin! Preussiläi*
nen tulee! Kymmenen pataljoonia!
Fuchs. Koko komppani tanssivia Preussilaisia.
Max. Missä, mun rakas veljeni, missä?
Fuchs. Tuolla olvituopissa. Kas kas! Hii!
Taivas varjelkoon!
Max. Pane kansi kiin. Pian pian! (Ottaa Fuch=
Kas
silta tuopin ja painaa kannen lujasi kiinni)
noin, nyt ei enään yhtään hätää. Pitää aina kohta
lyömän kannen kiin niin pian kuin jotain senlaista
huomaa. Tässä on suuri valtakunnan petos te*

keillä.
Tommi. Missä?
Anton. Olkaat meitä peläättämättä turhaan.
Aristarkus. Missä hiiessä on teidän Preussiläi*
25

senne?

Fuchs. Täällä olvituopissa.
Max. Tosi, mutta kansi on lujasti kiinni,
ovat kovin pieniä.
Fuchs, ja niin
30

ten

ja

he

konstillisia.
Aristarkus. Halkasenko pääkollosj!], mies?
Tommi. Tunke hän olvituoppiin pää edellä pien*
pirujensa ruuaksi.
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Aristarkus. Kuul, alarmi' käy. Te kirotut kappaleet!
Anton. Elä elä koske häneen, hän on sairas.
Aristarkus. Sairas, joka kuolee paikalla. (Nostaa nyrkkinsä, Anton pidättää häntä)

Anton. Hiljaa! Kapteeni tulee
Aristarkus. Exelent 2!
Tommi. Kontraraportti, kontraraportti! Kaikki
hyvin. Anna käydä,-mies.
Timoteus. Kaikki hyvin!
Titus. Kaikki hyvin!
3:s vahtimies. (Ulkona) Kaikki hyvin!
Aristarkus. Hän tulee, äkeä ja unenpöyreä kuin
keväänen karhu.
Tommi. Minä näen ainoastaan lähenevän pilvi*
patsaan. Vihansa ukkospilvi, joka niin olentonsa on

10

is

vuorittanut.

Anton.

Makeimmasta unestansa olemme nyt

herättäneet kapteenimme.

(Patrik tulee,
kyldrää 3, ja hän vastaa heille pikaisesti)

Patrik. Surma

ja

kuolema! Mikä

vahtimiehet

saattoi tämän

hälinän? (Vetää miekkansa) Haa, totuus esiin, jos
hengenne on teille rakas! (Antonille) Sano paikalla,
sinä onneton!

Anton. Herra,

olen

viaton

minä.

25

Fuchs. Kapakkamuori on keittänyt tämän sopan.
Jos hän vielä voi pitää arvossa muutaman hetken
armonajasta, niin ei suinkaan hän kiellä vetämästä
samaa nuottaa

Preussilaisten kanssa.

Maura. Oih hoih hoih!
1
alarmi (ruots. allarm)
(ruots. excellent)
oivallista.
=

—

30

=

3

2
exelent
hälyytys.
kyldrätä tehdä kunniaa.
—

=
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Patrik. Todista

sun päätökses, onneton.
Anton. Herrani, he ovat kovin
Patrik. Kitas kiin kitas kiin! Yksi väläys ja
mailma pyörii mustana teidän ympär. Nyt olen kuin
kruutitynnöri; hiisku vielä sananen ja tästä pilkusta
te kohta kimmahdatte sata syltää pois. (Huutaa ko*
Kimmahdatte tosin ja suutelette povea syntisen
vin)
maan, meidän kaikkein, i iankaikkisuudesta ijan*

kaikkisuuteen kukoistavan äitimme povea. Haa, mun
sieluni silmä mustenee, aatukseni harhailee ja pyör*
tyy! Kitas kiinni vaan. (Huutaa)
Tommi. (Eriks.) Suutella kukoistavaa povea;
eipä juuri huonoin
vat)

affair.

Patrik. Te kaksi siinä, nouskaat ylös. (Nouse*
ja sinä, Fuchs, todista sanas.
Fuchs. Tietkäät, että olvituoppini tuossa on

ihan pisipinneillään pieniä Preussin katettia. 2
Tässä on valtapetos kysymyksenä.
Max. Tosi, mutta minä, tietkäät se, kämäytin
kannen kiin. Iloitkaamme! sillä surman suu on tu*
kettu, suljettu on sen kiukkuisen traakin kita. Hoit*
kaamme!
Patrik. Te viheliäiset.
Max. Mitä sanotaan?
Patrik. Te viheliäiset te viheliäiset, sanon minä;
sillä nytpä näen kuinka laitanne on.
Anton. Korkea herra, he ovat vähän niinkuin
sairaita ja erinomaisessa houreessa näkevät he alati
ympärillänsä jotain pientä kansaa, lintukotolaisia 3.
Fuchs. He ovat semmosia pikkuruhtinoita, jotka
*

täys,

laitoja myöten täynnä.
pisipinneillään
3
kadetteja.
lintukotolainen kääpiö.

1

tia

=

=

—

=

—

2

katet*
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tahtovat

meitä nyljetä ja sitten viskata nahaan saunan*
orrelle kuivaamaan.
Patrik. Vai niin, vai saunanorrelle kuivaamaan.
Voi viheliäiset itseänne! Ja te, te toiset heidät sallitte
tässä istua ja niellä kuohuvaa oltta, edistäen taudin
juonia ja läskein kiveä kiven niskaan syntitaakkahansa,
ja heitä kenties vielä yllytätte kiirehtimään olentonsa
perikatoon. Haa, te onnettomat! kuinka uskallatte?
Anton. Herra, tehkäät hyvin ja kuulkaat mitä
sanoo vahtimies tuolla.
Patrik. Tahdonpa kuulla. Sano pian.
Titus. Vähän täytyy heidän saada; sillä jyrkkä
lopetus on vaarallinen; niin on välskärimme sanonut.
Patrik. Ryypiskelkööt sitten paranteeksensa hos*
pitaalissa ja olkoot käyskelemättä ulkona kaduilla ja
toreilla saattaen alarmia pääkortteeriin.
Menkat

s

is

—

nyt siivosti

kotia.

Fuchs. Se kenties on parasta, ehkä velvollisuu*
temme toki sanoo toista.
Patrik. Mikä velvollisuutenne, te lurifaksit *,
mikä velvollisuutenne?
Max. Te ette siis tiedä, että me olemme ylenne*
tyt

20

kenraaleiksi?

Patrik. No voi minun päiviäni! Hi hi hi hi!
»Että me olemme ylennetyt kenraaleiksi»! Hi hi hi!
Max. Lakkaamatta tulee kenraalin ympärkier=
toilla kuin kotka, vakoen joukkonsa tilaa ja käytöstä
Fuchs. Lakkaamatta lakkaamatta.
Patrik. Te kurjat!

Fuchs. Totisesti; sillä vaikea
joitus.
1

lurifaksi

=

lurjus.

on

virkamme har*

25

ao
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Max. Tulkoon virka=ero. Tästä korkeasta ar=
vosta me tahdomme astua alas, pyhkäisten jalkaamme;
sillä tässä alla lepää joku musta koira haudattuna.
Haa! jos tietäisin kenen konsti tämä, että meitä, mie*
lessänsä kavaluus ja surmamme, nostettiin tähän
korkuuteen, niin Jumal' avita! hänen lähettäisin heti
sinnen missä pippuri kasvaa.
Tommi. Lähetä sitten pippurimaahan tuo mi*
nisteri von Birheim.
Patrik. He heh!
Max. Onko se hän?
Tommi. Totisesti.
Max. Sinä tiedät sen?
Tommi. Varmaasta lähteestä.
Max. Häntä en tunnekkaan.
Fuchs. En tunne minä häntä.
Max. Mitä hyvää vartoo hän meiltä?
Tommi. Että kätkette hänen sydämmihinne, ylis*
tätte hänen kunniaansa »kurkuill', trumpuill', sym*
baleill'», mutta mitä hän viimein teitä kohtaan tar*
koittaa, se olkoon nyt minulta sanomatta.
Fuchs. Pahinta peljätkäämme.
Max. Kuinka tulee meidän nyt itseämme käyt*
tää häntä kohtaan?
Tommi. Jyrkästi katsoa hän ylön, ei olla hänestä
tietävänään, unohtaa hän perin, ja hän pian tekee
teistä taasen simppelit 1 sotamiehet.
Oletpa
Patrik. (Tommille) Ah sinä kanalja!
minun pussikkani, koira vieköön, sinä olet minun
pussikkani!
Olvipa miehen tekee aika hanheksi,
mutta monelta taasen, sen olen huomannut, ei voi

—■

1

simppeli

=

yksinkertainen, tavallinen.
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sielun silmää himmentää, ei, vaan kuni päinvastoin
kirkastaisi sen. Ja niin on laita Tommi=pussikkani
se

kanssa. Totisesti!
Tommi. Mutta mitä tuumailet niin hartaasti,
Max?
Max. Seuraisimmeko sun neuvoas tuota herra
Birheimiä kohtaan?
Tommi. Tehkäät niin
Patrik. Juuri niin, ja käykäät nyt koreasti kotia.
Max. Yksi rongi vielä, yksi ympärkäynti jokai*
seen

10

kortteeriin.
Patrik. Höh!
Fuchs. Se tehkäämme.

Astukaamme hevo

sen rattaisiin.

Max. Vaunuisiin, vaunuisiin.
esiin jyryllä ja tärinällä!

Fuchs.

Hei!

Ja vinkukoon Pikku=Hermannin

Vaunut
piiska;

sillä aika on tärkeä ja ankara.
Patrik. Kotia! sanon minä. Mars!
Max. Silentium 1, kapteeni Aakusti Patrik, silen*
tium, sanon minä!
Patrik. Sinä kirottu mies, kopeiletko?
Anton. Tule nyt siivosti kanssani. So soo!
Max. Elä ryhdy minuun; sillä nytpä olen voimakas, jaa kaksinkerroin.
Tommi. Voimakas kuin kaksinkertainen olvi.
Mutta mene nyt ja kiitä ettes saanut saparalles.
Patrik. Pois vilauksessa! (Huutaa)
Max. Tuommoinen Aakusti.
Fuchs. Ole moittimatta sitä kapteenia. Hänen
tunnen minä. Hän ei ole mikään kämäleuka, ei mi*
1

lätin, silentium

=

vaitiolo, hiljaisuuus.

is

20

25
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kään nurkkajulli eikä mikään likahousu, sanalla sa*
noen, ei mikään lammasnahkapeitturi x.
Patrik. Minä sinun peittoon. (Tukistaa Fuchsia)
Maura. Oi hirmuinen elämä!
Max. Olkaat häntä tukistamatta, herra Aakusti
Patrik.
Patrik. Yksi sana vielä, Max, ja miekkani tu*
kitsee sun kitas ijankaikkisesti.
Max. Olkaat häntä tukistamatta.
Patrik. Haa!
Fuchs. Anna hänen tukistaa; hän syököön sen
tukan, sen valkean tukan. (Patrik käyskelee perillä
edestakaisin vinhasti

Anton.

ja

Käykäät

välillä lyöden jalkaansa)
pois, mun rakkaat veljeni,

rukoilen.

minä

Max. Sinusta olen aina pitänyt, sinusta ja Pikku*
Hermannista. Olis minulla tyttäriä, niin teidät kohta
valitsisin vävykseni.
Fuchs. Olis minulla kaksi kaunista tytärtä!

Saata vaunumme tänne, Anton.
Anton. Ei, veljeni, ei.
Fuchs. Sinä sydämmeni veli. Ah! olis minulla
talo ja kaksi kaunista tytärtä.
Anton. Ei auttais sittenkään.
Tommi. Ei vaihka lupaisit hänelle puolen ta*
loas ja vanhimman tyttäres vaimoksensa, kuin ku=
ningas itäisellä maalla.
Fuchs. Ei kuningas, ei; kenraalikin piisaa, ja
siinäkin on liiaksi. Haa, ne kavaltavat vintiöt! Kohta
tekemään meitä näin suuriksi ukoiksi!
nahkapeitturi
valmistaja.
1

=

nahkain pehmittäjä

(peittooja),
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Tommi. Ja tee kohta tekemään pieniä=ukkoja,
te hunsvotit! Mutta pois nyt, muuton usutamme pääl*
lenne kaikki teidän pienet perkeleenne.
Max. Katso itses, mies. Me olemme paasto*
neet kaksi vuorokautta, ja nyt ovat enkelit meidät
piirittäneet kuin sulttaanin henkivartijat. Tässä sei*
somme kuin kaksi tulista muuria. Ken uskaltaa meitä

5

lähestyä?
Fuchs.

Ei kenkään ei kenkään. Ja mitä kuuluu
pieneen
kansaan, niin ovatpa meidät jo jättä*
siihen
neet; sen teit he tällä ijankaikkisella hetkellä.
Max. Minä tiedän jotain.
Suotko sanasen
kuiskaavana korvaas, veli Tommi? (Erittäin Tommille)
Katso, he meiltä kiepasit x teille. Ho hoo, mies, he
jo parveilevat sun ympärilläs kuin pääskösliuta ym=
pari haukan. No peijakas! jopa yksi heistä on otta*
nut kortteerinsa punertavalle nenälleskin.
Tommi. (Erittäin Maxille) Ihanata! Pääskönen
on hauska kortteerimies, ja vedanpa tästälähin sie*
raimiini puhdasta terveyden ilmaa keskellä höyryvää
krouvii. Ihana asia!
Patrik. Mitä kuiskasi mies? Mitä tietää hän?
Tarkan sotaherran tulee kaikkiaalta kiehtoa tietoja,
ja narrit ja hullut ovat usein ilmoittaneet tärkeimmät
salaisuudet. Mitä tiesi hän kertoa?
Tommi. Nyt en kernaasti tahtois
Patrik. Et tahtois? Sano paikalla.
Tommi. (Eriks.) Jaa, mielinpä nyt ravita sun
ämmäkkään uteliaisuutes. (Ääneensä) Koko pikku*

ukkoin liuta, niin lausui hän, on nyt ympäröinyt
herra kapteenin, ja yhden heistä sanoo hän jo rusotte*
1

kiepaista

=

äkkiä mennä, pyörähtää.
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levän itseänsä teidän nenällännekin. Pyydän anteeksi;
sillä niinpä kertoi Max. Nokkaviisas historja. Jaa,
nyt sano, että valehtelen, toverini, puhuttuani ulos
polttavan totuuden.
Max. Kas kas tätä ihmissukua!
Patrik. Jumalan tähden! saattakaat he silmis*
täni pois, muuton heidät tempasen kappaleiksi kuin
kiukkuinen sonnikoira 1. Jumalan tähden, sanon minä.
Anton. Nyt pojat, eteenpäin! Muuton vankkaa.
Fuchs. Mennään, Max, mennään.
Max. Kyllä me menemme, kyllä kyllä.
Fuchs. Mennään yhdessä.
Max. Yhdessä, käsi kädessä! (Menevät; Anton
seuraa heitä)

15

Patrik.

(Toikan

ääressä

tyhjennettyänsä

tuopin

Riivatut! Ei saada heiltä unen rauhaa;
sydämmeni näin. (Ääneensä) Enemmin

oltta) (Erikseen)

ja täyttää

oltta, muija.
tuopin)
20

(Erikseen, ja tyhjennettyänsä vielä yhden
Riivatut! (Jättää äkisti tuopin ja kääntyy kii*

vaasti sotamiehiä kohden) (Ääneensä)

seni, te
rissani

Muistakaat lupauk*

kirotut, muistakaat: jos kerran vielä olvi lei*

saattaa, niin kuluessa kahdentoist[!]
tunnin, jaa puolen vuorokauden aikana ei kenkään

25

»o

häiriön

teistä maistakoon tätä juomaa, jos hän selkäänsä tah*
too armahtaa. Sen lupauksen tein, ja tiedänpä nyt
seistä sanassani. (Hiljainen myrinä sotamiesten joukossa)
Ei yhtään morinaa! Kahtenatoista tuntina, tästä
vilauksesta luettu, ei nielköön kurkkunne luskallis*
takaan 2 oltta. Se on sanottu.

Aristarkus. Olkootf!] toki armollinen, kapteenimme.
sonnikoira
lusikallinen.
1

=

verikoira (bulldog).

—

2

luskallinen

=
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Patrik. Kaksitoista tuntia!
noissa

—

Tässä näitte,

kahdessa, surkeimmat seuraukset olven ylen*

palttisesta nautinnosta. Mutta tydytänpä 1 tämän oh*
ranesteen tulvan minä, ja tahdon teitä totuttaa kai*
pauksen 2 ja itsekiellon herrauteen, joka sankareita 5
kasvattaa. Jaa, niinkuin ennen Moses santakorvessa
valmisteli kansaansa valloittajaksi luvatun maan,
niinpä sepittelen minä teitä kunnian=sankareiksi Ber*
Nyt alkaen, tuomitsen mä tei*
linin kaupungissa.
dän kaksitoista tuntia neitseelliseen puhtauteen, ja 10
se, joka tämän määräykseni rikkoo, se rikkoo selkänsä.
ja kovin erehdytte, jos luulette
(Hän tulee päihinsä)
mua taitavanne pettää. Haa! enpä tarvitse yhtään to*
distajan silmää, mun katsantoni huomaa kohta mitä
tavaraa veressänne kiehuu, se katsanto, jonka säde 15
läpitunkee ohkasemman laudanki. Ettekö usko sitä?
Tommi. Sen vahvasti uskomme, ja kohtapa
hurraten saamme nähdä kuinka Preussilainen kaatuu
lävistettynä katsantonne sädemiekalta.
Patrik. Ai ai! Noh, olkoon menneeksi. —20
»Kuinka Preussilainen kaatuu». Sinä kanalja pojaksi!
No noh, olkoon menneeksi tämä kerta vielä. Mutta
—

—

teidät lääkitsen.
Tommi. (Erikseen) Koska

minä

sitten käy sairas

pa*

rantajana jos ei nyt?

Ja

te, muori!
yhden
(Paukuttaa kiivaasti miekkaansa toikalla) Jos
ainoan pisaran heille valotatte 3, niin toikkanne ja
mökkinne kukistan ylösalas.
Maura. Jumala siunakkoon minua! Kernaas* »o
Patrik.

Muistakaat tuomioni.

seisauttaa.
tydyttää
3
vaillaolo.
valottaa
valaa.
1

=

—

—

=

2

kaipaus

=

kieltäymys,
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tihan tottelen teitä, kernaasti, herrani. Heidän ei pidä
saaman niin paljon kuin minun syntiseen silmääni.
Patrik. Ei tuon vertaa. (Osoittaa sormellaan
miekkansa kärkeen)
s

Maura. Ei ei, herra kapteeni.
Huomen*
Patrik. Jaa=ah, se muistakaat.
aamulla me murramme matkalle x ylös Schleusinkiä
Aris*
kohden. Kaikki täytyy olla kuin masiina.
—

—

tarkus, tule tänne.
10

15

(Aristarkus lähenee häntä)

Aristarkus. Hellittäkäät! Herra!
mies mieletön?
20

Eilen

annoin minä helmikukkaroni leipojan piijalle.
Noo, se on oma asiani. Mutta sinä satuit näkemään.
Noo, siitä en suurtakaan huoli. Mutta sinä satuit
näkemään. (Kiristää Aristarkusta kurkusta) Jumala si=
nua armahtakoon, jos tästä asiasta sanaakaan hiiskut
vanhimmalle sisarelleni, joka, niinkuin tiedät, on mi*
nun emännöitsijäni.

illalla

(Erikseen)

Onko

Patrik. Helmikukkaron annoin piijalle, mutta
sanotaan, että se hukkui veriselle tappotanterelle.
Aristarkus. Se tapahtui jo kaksi viikkoa sitten
Niirnbergissä.

Patrik. Häh! Niirnbergissä? Missä ollaan nyt
sitten?
25
Aristarkus. Tuli ja leimaus! Schleusingenissä!
Mene
Patrik.
(Tuijottelee hetken ympärillensä)
(Aristarkus siirtyy hänestä)
äänettä, äänettä!
nyt, ja
Nyt lähen
Niin; kaksitoista tuntia, pojat. Ei auta.
teistä, ja jos vielä kolmannen kerran olvi tässä jonkun
so tempun tekee, niin ei tippaakaan ennenkuin ensim*
maisessa tappelossa voitamme; siilon juodaan kuin
—

—

1

murtaa matkalle (ruots. uppbryta)

=

lähteä matkalle,
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miehet; mutta jos tappelossa alle käytte ja kiepasette
häpeälliseen käpälämäkeen, niin ravistakaat sitten
kättä olven kanssa iiankaikkisiksi jäähyväisiks'. Ei
pidä sen kastaman kieltänne niinkauvan kuin minä
elän ja olen päällysmiehenne. Ei, vaan haastelettepa
kerran keskenänne entisestä olvesta kuin Mam*
mut=eläimestä. (Käy poispäin, hoipertellen vähän, mutta
kääntyy äkisti takaisin) Te uupistentrt M
luuletteko,
Eisuinkaan[!],
vaan
että tämä on mikään olviretki?
onpa kohta verta aina haaroja myöten.
Tommi. Verta, että viisisyltänen hirsi keveästi

s

10

kääntyä taitaa.

Patrik. Mi'tä sanot?
kua

Tommi. Verta, että mastohirsi
kuin pieni kiiski valtameressä.
Patrik. Niin. Siis varustelkaat

siinä taitaa

leis:

2

itseänne miehen
innolla tähän suureen kamppaukseen, kuin mies nyt
kestäkäät tämä rangaistuksenne, ja tietkäät, etten vi*
hasta rangaise, vaan olenpa taasen teille yhtä suosiol*
linen kuin ennenkin. Heh! minä olen kuin hellä äiti,
joka lastansa tahtoisi suutella yhtaikaa koska hän sitä
Adjö! (Poistuu, vahtimiehet kyld*
vitsalla pieksee.

20

—

rää, Patrik vastaa)

Tommi. (Eriks.) »Aijöö, sano ämmä.» (Aä=
Hurraa!
neensa) Mutta eläköön kapteenimme!
Sotamiehet. Hurraa, hurraa!
Patrik. Jaa, kaksitoista tuntia. Ei auta. (Katoo)
Maura. Nyt kaikki astiat ja kannut tupaan,
Mariana, ja olven=ostajat kaupungista käykööt sisään.
(Menee huoneeseensa.
1

uupistentti

=

Mariana kantelee sisään olviastioita)
vallaton, itsepäinen vekama (Nurmi*
2
leiskua
hyppiä.

järvellä: »kyll' te olette ne uupistentit»).

—

=

25

30

Aristarkus.

Kakstoista

tuntia,
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Tommi, kaks*

toista tuntia!

Tommi. Oi

ijankaikkisuus!

Aristarkus. Tulimmaista tuhatta! Kapinan nos*
kaupungin
hajotan!
tan,
Tommi. Ei, vaan tukeuta kapina sun ruumiissas,
tai toisin sanoen, leikkaa pois se jäsen, joka sinua
pahentaa, se tahtoo sanoa, leikkaa pois sun kurkkus,
nyt ei muuta
joka huutaa oltta, sanalla sanoen
poikki!
kuin mieheltä kurkku
Ja siinäpä summa sum*
marum 1. (Anton tulee) Me olemme tuomitut, Anton.
Aristarkus. Kahdeksitoist tunniksi.
Anton. Sen olen jo kuullut; mutta mennään
maata ja koetetaan nukkua.
Kas kas, sitä kap*
teenia!
Aristarkus. Istu ja pala!
Tommi. Aukene, musta maa!
Anton. Olkaat ärjymättä, veljeni, ja tulkaat
maata. Kova on tuomiomme, totisesti, mutta koete*
taan nukkua. (Kaikki menevät huoneeseen vasemmalla)
—

—

1

lätin, summa summarum

ken kaikkiaan.

=

summien summa; kai*

Kolmas Osa.
(Tommi, Anton, Aristarkus, Titus ja muita sotamie*
hiä istuu seinien nojalla viheliäisinä haamuina tuijotellen
eteensä. l:n ja 2:n sotamies istuvat vahteina.)

Aristarkus. Sano,

vartija, mitä

kello

on.

l:n sotamies. Neljä lyönyt.

Aristarkus. Kuinka kauvan olemme hengittä
neet tätä tyhjyyttä?
l:n sotamies. Seittemän tuntia.
Aristarkus. Viisi on siis jäljellä. Hyvä! Haa! Hyvä!

Anton. Viisi tuntia!

Minä

näännyn,

kuolen!

Titus. En minä juuri kuole vielä, mutta kovin
kipeä olen ja kohta perässäs tulen.
Aristarkus. Sano hänelle: terve tuloo!
Titus. Mitä pahaa olisin minä hänelle tehnyt,
että sois hän minun kuolevan?
Aristarkus. Kerran maattuani haudassa, huo*
linpa vähän kuinka jaksavat ystäväni ja viholliseni
elämässä, jota itse en enään saa nauttia. Vaihka
kierittelisit heitä hirmumyrskyt sekamelskaksi, so*
paksi vallan, niin kaikkea tätä katselisin kylmällä
silmällä kuin karhu talvikonnostansa.
Titus. Mikä hirmuinen itsekkäisyys, mikä ääre*
tön omahyöty! Muistelenpa mitä aina lausui minulle
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»Mun itseni kanssa käyköön
käy,
sankarina
tahdon henkeni heittää ja
mä
miten
paetkoon
korpiin
synkeisiin, kuin vaan
vaihka
sieluni
oikeus ja hyvyys täällä viimein voiton saa.» Niin sa*

Koulumestari=setäni.

noi setä.

Aristarkus. Siis sanoi hän näin: »istukoon sie*
luni vaihka helvetin tulessa kaiken ijankaikkisuuden
yön ja paistukoon, kuin vaan viimein täällä maapal*
lon päällä oikeus ja hyvyys voiton saa. Ihanata!»
Niinpä siis hänen meininkinsä.
Titus. Elä tee pilkkaa helvetistä.
Aristarkus. Ja perkeleistä. Haa! mitä sanot?
Pitääkö meidän heitä kunnioittaman, sinä anttikris*
tus? Pitääkö heitä kunniassa pidettämän?
Titus. Sitä en sano.
Aristarkus. Elä sano mitään, vaan ole vaiti
kuin hiiri, halkasenpa muuton tuon puupölkyn.
Titus. Minkä puupölkyn?
Aristarkus. Sen, jonka sinä kutsut pääkses.
Nyt olen kuin suola kuumassa uunissa, minä räis*
kyn ja kipenöitsen. Haa! Oltta oltta! Mitä olis
Saksalainen ilman oltta! Mitä olis koko Saksanmaa
ilman oltta! Mun puhdas, viaton vereni kuivaa, haih*
tuu ilmaan kuin kirkas aamukaste auringon hohteessa!
(Viskelee vihaisesti jalkojansa)
Tommi, lausu jotain,
toista;
yhtä
sinä tiedät
sillä onpa sinua kohtanut se
ja
onni, joka ei lankee osaksi kaikille köyhien lapsille.
Sinua on, näetkös, äitis piesnyt kouluun muutaman
kerran aamusilta, ja olitpa oikein niinkuin vähän
puolvillanen herra ennenkuin puit itses harmaaseen,
täysvillaseen sinelliin. Juttele meille mailmanhistor*
jasta jotain oikein sopivaa, esimerkiksi kuinka Hanni*
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balin sankarit elelit Syrakuusassa, tai jotain tämänkal*
taista.

Tommi, Tommi!

Tommi.

Anna

minun

olla, minä en jaksa

hyvin.

Aristarkus. Enkä minä myös. Huvita minua,
veljeni, huvita mun kipeätä sydäntäni. Tommi!
Tommi. Miksi et suo minulle rauhaa!
Titus. Mitä hän huoli toisen vammoista?
Aristarkus. Suus kiin, »Titus tienvieressä»
Tommi, »ilonen mieli elää kauvan».
Tommi. Kaikki menköön hiiteen!
Tunsinpa kerran erään miehen,
Aristarkus.
jonka mielilause, elämän päästin oli tämä, »ilonen
mieli elää kauvan, kauvan elää ilonen mieli».
Tommi. Kuinka kauvan meidän sitten pitää
elämän täällä?
Aristarkus. Oi, Tommi! pianpa sä peräyt is*
tumaan epäilyksen tylsyyteen. Mutta koe toki ker*
ran vielä jännittää sun luontos ja elä istu siinä vääränä
kuin

5

10

15

suutari.

Tommi.

Kuin Jerusalmin suutari, niin huokäen kuoleman perään.
Aristarkus. Vaan viisi tuntia on jälellä.
Tommi. Oi piina! Minä en kestä tätä. Ilma,
jota hengitän, on vimmatun ohkanen ja hieno, ja mau*
ton kuin vesi. Ja niin on koko elämä.
Anton. Minä taasen tuskin taidan hengittää.
Olennossani tunnen niinkuin jotain varjommaista,
kuin väikkyis ympärilläni ihmeellinen sumukierros.
Titus. Niin minunkin.
Tommi. Siis istutte korkuuden pilvissä kuin

Jumala.

30

Anton.
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Nykyinen hetki on kuin äskönen hetki

ja päinvastoin.

5

10

is

Titus. Niin minunki.
Tommi. Ja viisi tuntia on kuin viisi vuotta ja
päinvastoin. Tuhannen vuotta on kuin yksi vuosi,
ja, päinvastoin, yksi vuosi on kuin tuhannen vuotta.
Niinpä aika Jumalanki edessä. Peijakas! kuin kaksi
Jumalaa pilvistön sumukerroksessa.
Aristarkus. Kaipaus ja itsekielto, suuret ovat
ihmetyös! Nämät kaksi kumppania olet sä nostanut
korkealle, että tuskin silmämme heitä erottaa. O ihme!
Titus. Jos toki voisit olla äänettä, sinä omahyö*
tynen ja ylpeä kukko.
Aristarkus. Ei mallannut juuri, ei ollut oikea
saksan vitsi.
Tommi. Tuskin tuskin.
Kukko omahyöty*
nen? Väärä soimaus. Katsele häntä kanaparven se*
assa tarhassa, katsele jaloa ja korkeamielistä käytös*
tänsä kansaansa kohtaan. Hän näkee onkimadon,
ei hän sitä nauti itse, vaan kutsuu lapsensa saalinja*
koon, jota ukko komjast katsahtelee. Kaikkia hän
rakastaa, kaikkia hän suosii, niin sitä vilkasta, täys*
höyhenistä kanaa, kuin sitä, jonka siivet rippuu;
eikä hän ketään hylkää. Hän on kuin Isä=Jumal
itse. Suo anteeksi, taivas! tämä kuva on kovin alhanen
ja halpa, mutta todempaa en löydä sun isällisyytes huo*
lelle.
Ja niinkuin meidän isämme meitä suojelee
perkeleen juonista, niin suojelee myös kukko lau=
maansa ahneen kotkan kynsistä.
Aristarkus. Katso, Tiitus, nyt seison minä
—

20

25

so

itse samassa korkuudessa kuin te.
teit mun kukoksi, se teki mun

Kiitoksia, ettäs
Seus Jupiteriksi.
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Kukko ja Jupiter, se vertaus lyö naulaa kantaan.
Terve, itsekielto ja selvyys! te korotatte meitä pyör*
ryttäviin tienoisiin. Ihanata! Skool! »Skool, sille
asialle», tahdoin minä sanoa; mutta löytyykö koiran
koijussa leipää 1? (Timoteus tulee Mauran huoneesta)
Mitä se Timoteus siellä muorin luonna käyskelee
—

niin

ahkeraan?
Tommi. Luultavasti peseskelee hän

muijan oi

viasti joita.

Aristarkus. Tai peseskelee kurkkuansa olvi=as=
tiassa.

Timoteus. (Eriks.) Et ihanampaa elämätä taida
aatella tämän tähtisen taivaan alla kuin nuorenmie*
hen elämä rikkaassa huoneessa, jossa sekä emäntä
että piika sua rakastavat kuin hullut. Siinäpä on si=
nulle kaikki yltäkyllin, siinä paistetaan sinulle kilpaa
vehnä=plättyjä, emäntä päivällä, piika yöllä, emän*
nän nukkuessa, ja siinä lainehtii olvi. Ja siitäpä se
suuri eroitus minun ja noiden välillä tuolla seinän

juurella. Minä jaksan niinkuin Turkin keisari, he
niinkuin ne kurjat, riutuvat haamut, joista ei huoli
Jumala eikä piru. Kuin nyt vaan taitasin itseäni oi*

kein teeskennellä.
lähestyessänsä toisia)

(Tekee

itsensä

(Ääneensä)

kovin

viheliäiseksi

Aih, aih! Mikä on

tämä mailma? Autio erämaa, jossa toivo alati eteemme
kangastelee, kirkkaita virtoja, vihantoja niittuja ja
vuoria kultasii, mutta harvoin harvoin kohtaamme
pienen kosteikon, jossa janomme hetkeksi sammut*
taa taidamme. Sitten kahnailemme 2 taasen eteen*
1

=

Vrt. sananpartta »Se o harvon ko koirankopis lei*
2
sen kohta).
(käydä) kahnailla

o» (koira kun syö
käydä hitaasti.

pää

—

10
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päin toivon ja epäilyksen välissä. Mitä täällä? Tule
tule, sinä kurittu J viikatemies! Tässä on sinulle
valmis niitto.
Mitä teette te tässä?
Tommi. Me filosoferaamme; sillä me olemme
Saksalaisia. Me harkitsemme tätä mailmaa ja sitä
ihmeteltävää, järestyksellistä rakentoa, joka kutsu*
taan elämäksi.
Timoteus. Kuinka jaksatte, minkaltaisiksi löy*
dätte itsenne niissä aatuksissa?
Tommi. Jumaliksi. Peijakas kuinka se nos*
tattaa, ruoskia tuota kapinoitsevaa Vanhaa=Evaa.
Timoteus. Vanbaa=Atamia, tahdoit sinä sanoa?
Tommi. Vanhaa=Evaa, sanon minä, häntä, joka
meitä nyt viettelee ja kiusaa nauttimaan kielttyä he*
delmää. Mutta häntä peittoa, se korottaa. Seittemän
tuntia vasta olemme kaivanneet oltta, mutta enemmin
kuin seittemän penikulmaa olemme jo ehtineet maan
pinnasta ylös, joka näkyy allamme kuin maamitta*
ri=kartta.
Timoteus. Istuttepa mielestäni nyt alempana
kuin ennen.
Tommi. Tomu suutelee tomua, mutta henki
pyöriskelee rinkitanssissa sineydessä tuolla. Oi
herraus! Nytpä näen miksi filosooffit ovat niin tai*
puvat köyhyyteen ja puutokseen, ryysyin ja räpä*
leisiin, likaan ja syöpäläisiin, miksi he suovat mie*
kan alati käyskelevän läpi heidän sydämmensä, jaa,
että se revittäis tuhanneksi kappaleeksi. Nyt sen näen
koettuani jotain samanlaista kuin muinoiset pro*
feettaat ja viisaat. Oi herraus!
Timoteus. Kilvoitellut olen minäkin, mutta toki
—

5

10

15

2°

25

30
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1

kurittu

=

vasenkätinen.
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ehtimättä niin kauvas vielä. Nytpä tunnen asian ole*
van kuin sanotaan, sanotaanpa, että ylivoittaa itsensä,
on täällä kamalin ja suurin voitto. Tämä on totuus.
Tommi. Mutta muotos ei juur näytä kuin olsit
olentellut 1 syvässä kaipauksessa. Katsokaat, veljet,
hän punertaa ja hohtaa kuin täyskuu kesällä.
taa

2

s

Timoteus. Taisteloni kova ponnistus näin soit*
kaiken vereni päähän.
Tommi. Pelkäänpä sun nostellees aivan raskasta

olvikannua, Timo, ja siitä kenties nämät punertavat
posket.
Aristarkus. Tarvitseeko epäillä sitä. Timoteus,

10

katso selkäs.
Timoteus. Selkäni? Se

on jo kyllä murrettu
puutaakoista ja vessaaveista, joita olen kannellut
tuolle noita=ämmälle.
Aristarkus. Ken käskee herran käydä palveli*
jansa palvelijaksi? Emmekö ole herroja tässä, me?
Timoteus. Mun noitusi hän muuton tähän seiso*
maan suolapatsaaksi, koska te toiset käytte leikkaa*
maan kunnian laakeria. Ei ole juuri hyvä lyödä leik*
kiä pirun=äitin kanssa, mahdatte tietää. (3:s sotamies
tulee)
Mutta tuossa tulee mies, joka taitaa jotain

is

20

kertoa, sen näen.

Tommi. Tulee niinkuin enkeli armon sanomalla

25

tuomituille sieluille tänne. Mutta mies, oletko us*
kaltanut käydä yli linjan, siirtyä tästä kauemmas kuin
kaksikymmentä syltää?
3:s sotamies. Ihan selvyytemme mailman rajalla
seisoin,

katsellen kuinka eletään

juopuneitten maassa.

Tommi. No, kuinka siellä kiiriskellään?
1

olennella

=

oljennella, oleilla.

-

—

2

soittaa

=

ajaa.

30
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3:s sotamies. Olvilekkeriä sieltä kiiritetään tänne.
Tommi. Olvilekkeriä!
Aristarkus. Mitä sanot?
3:s sotamies. Tulkaat katsomaan. (Kaikki nou*
sevat ylös
osottaa)

ja

katsahtavat sitä kohden,

jonne

3:s sotamies

Aristarkus. Lekkeri helmeilevää oltta! Totisesti!
Anton. Päätäni pyörryttää.
Titus. Sydäntäni hiukasee.
Tommi. Kuinka ovat he käsittäneet 1 tämän?
3;s sotamies. Kuulkaat, mä tahdon kertoa. He
ovat miehiä toisesta komppanista, lekkerin he ryö*
väsit kellarista, joka näkyy matkanpäässä tuolla, nyt
he sitä kiirittävät tästä ihan ohitsemme tuonne kort*
teeriinsä, he onnelliset, ja tuhannen kertaa. Kuohu*
vaa oltta on lekkeri täys, minä tiedän sen.
Aristarkus. Kiusaus lähestyy, kiusaus verraton
Tommi. Vähempi voima turvaa suurempaansamanlainen etsii samanlaista; rautavuori lähestyy,
manjettia ja neula käy levottomaksi, mun veressäni
on jotain heimoutta tuon lekkerin sisällyksen kanssa,
ja siitäpä sydämmeni nyt ammahtelee.
Titus. Jos se pieni tynnöri olis meillä.
Tommi. Se taitaa vielä olla meillä; sillä koska
ryöväri ryöväriltä ryövää, sitä

Jumalakin

nauraa.

Aristarkus. Sen otamme heiltä, tempasemme
kuin suret pallosen 2 porsaan.
Anton. Minä protesteeraan.
Timoteus. Minä samoin.

Aristarkus. Minä
1

käsittää

palleroinen.

==

myönnyn.

saada käsiinsä.

—

2

pallonen

=

pyöreä,
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Tommi. Minä samoin.
Anton. Onko teillä järkeä? Hullut ja villityt!
Mitä sanot, Titus?
Titus. En päin enkä vastoin, sanonpa vaan:
jos se pieni tynnöri olis meillä.
Anton. Pidä nyt leukas siitä tynnöristä, kiiritpä
muuton itse pienenä tynnörinä tuolla mullassa. Sinä
sammakko!
Titus. Koetetaanpas! Luuletko minun paljaaksi
mamman=pojaksi, elätettynä rieskalla 1 ja simpuloilla.

10

Antonia kohden)

(Käy

Anton. Pysy pois minusta, minä en tahdo
tapella.
Titus. Koetetaanpas!
Anton. Minä en tahdo tapella.
Tommi. Hiljaa, pojat! Nyt kaikki keskinäinen riita
pois; sillä kohta tarvitsemme yhdistettyjä voimia. Ja
sillä kylmä tuuli käy
sitten
majaamme iloinen
pystyvalkea, jonka ympärillä tyhjennämme lekkerin.
Aristarkus. Sanotpa jotain.
Tommi. Ottakaamme vastaan iloinen hetki, koska

—■

is

—

20

se tarjona on.

Timoteus. Mutta sitten, sitten?
Tommi. Sitten tulkoon Bonifaciuksen vuoro.
Mitä huolimme? (Titus lyö nyrkillänsä Anttonia niskaan)

25

Koetetaanpas!
Anton. Kas riivattua. Ole nyt siivosti. Minä
en millään muotoa tahdo tappelusta.
Tommi. Saakeliko astuu Titukseen, mieheen,

Titus.

joka ennen tuskin rupesi matoakaan vastaan? (Nau*
raa vilkkaasti) Ja Anton seisoo silmät pystyssä, tun*
1

rieska

=

maito.

30
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teeksensa Titusta. Jaa jaa, Anton, jos oikein yhteen
iskisitte, niin arvaas kenen polvet luulsin leikissä
notkistuvan? Respekt 1, Titukselle! sanon minä.
(Nauraa)

Titus. Minä lyön hänen kuoliaaksi juuri paikalla.
Tommi. Mutta onhan Titus niinkuin järkevää
miestä.

10

15

20

Titus. Niin minä teen koska kerran vihastun.
Aristarkus. Nyt vihastun myös minä. Alalleen 2,
Titus!
l-.nen sotamies. Alalleen kuninkaan nimessä!
2:n sotamies. (Täräyttäen kivääriinsä maahan)
Alalleen korkeakortteerissa! Kuninkaan nimessä,
alalleen!
Titus. Tulkoon lekkeri saaliksemme, pojat,
vaihka olis meillä tuhannen selkää tarjottavana Boni*
faciukselle.
Tommi. Kohta on se tässä. Olkaam valmiit!
Timoteus. Tässä melakassa tahdon olla osaton
ja pakenen sisään, koska vannoa en tahdo toverieni
päälle. (Menee Mauran huoneeseen)
Anton. Viaton olen minä.
Tommi. Juo kuitenkin oltta kanssamme.
He
välipu*
valmiit.
Ensin
vähän
tulevat. Olkaam
toki
hetta, mutta jos ei hyötyä siitä, niin väkivalta.
l:nen sotamies. Taidammeko antaa tapahtua
mitä tapahtuu, me, joiden tulee suojella yleistä rau*
haa?
Tommi. Mitä tapahtuman pitää tapahtuu, eikä
auta siinä ihmislapsen vastaanponnistus. Istukaat
—

25

30

1

leen

=

kunnioitus, arvonanto.
ruots. respekt
paikallaan, hiljaa.
=

—■

2

alal*
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niin olette viattomat kuin lampaat
ettemme teitäkään jätä osattomiksi. (Muu-tama sotamies tulee, kiiritellen olvilekkeriä) Seis, kunin=

rauhassa vaan,

Ja tietkäät,

kaan

nimessä, seis!

Titus. Vartokaat vähän sen lekkerin kanssa.
s
muuton leimahtaa, paukahtaa
ja kiljahtaa!
4:s sotamies. Mitä tahdotte?
Tommi. Vähän vuorotella kanssanne. Ettehän
jaksa kauvemmas. Jumal avita! te ette jaksa.
10
Aristarkus. Olvilekkeri tänne!
4:s sotamies. Mistä syystä?
Tommi. Me luulemme, että se on hyvää oltta
4:s sotamies. Hyvää oltta. Onkon[!] tämä syy?
Tommi. Hyvä syy.
4:s sotamies. Totisesti on se hyvää oltta ja sentähden pidämme sen.
Aristarkus. Sentähden otamme sen
s:s sotamies. Sitä emme usko.
Tommi. Te epä=uskoset, ette usko ennen kuin 20
lyömme teitä sokeudella kuin ennen Damaskuussa.
Titus. Antakaat nyt olvi hyvällä tänne. Tekö
vaan yksin joisitte? Vai niin! Kyllä sitten käskis.
Herrajesta! me olemme niin kauvan oljentelleet tässä
sydämmen hivennyksessä 1.
Jaa, kyllä teidän täy* 25
tyy antaa se meille. Luuletteko meitä pääskösen poi*
kasiksi, tuomitut istumaan tässä pesässämme ilman
yhtään juoma=ainetta? Kyllä sitten käskis.
Aristarkus. Lekkeri tänne!
30
4:s sotamies. Te hävyttömät, millä oikeudella?

Aristarkus. Seis,

—

—

Aristarkus. Sillä vanhimmalla oikeudella,
1

hivennys

=

joku sydänkipu.

voi-
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man oikeudella. Sepä nyt vallitsee Saksanmaassa.
Millä oikeudella? Millä olette sen itse käsittäneet?
—

Luuletteko,

ettemme

taida

ryövätä

yhtä

hyvin

kuin te?
s

10

Titus. Kyllä teidän täytyy antaa se meille.
4:s sotamies. Se on kunniallinen sotasaalimme,
jota emme mieli jakaa muiden kanssa.
Tommi. Jakaus ei tule kysymykseen, tynnörin
otamme tykkänään.
s:s sotamies. Sä rietas x vintiö, pois tieltä! Me
tahdomme retkeillä

eteenpäin.

Aristarkus. Heleijaa, pojat!

(Tappelus

lekkerin

ympärillä)
15

20

25

Anton. Nähkäät, minä käteni pesen ja olen via*
ton tähän kahakkaan.
4:s sotamies. Hengemme olven edestä!
s:s sotamies. Joka veripisara!
Titus. Kyllä sitten käskis. (Lekkeri ryövätään
toisen komppanin miehiltä; Tommi ja 3:s sotamies käyvät
kiirittämään sitä kortteeriinsa kohden, Aristarkus, Titus ja
muita sotamiehiä tappelevat, torjuen lekkeriä)
Tommi. Varjelkaat trossi 2 varjelkaat trossi! 01=
kaat te hevosväki ja suojelkaat retrettimme 3.
Anton. Menen sisään koettamaan kääntää kaikki
parhaaksi vielä. (Menee huoneeseen vasemmalla, jättäen
oven auki)

Tommi. Sankarteos ihmeteltävä, mestarillinen
retretti! (Lekkeri kannetaan kortteerihuoneesen, kaikki
käyvät sisään
30

ja ovi

lukitaan; toisen komppanin miehet

jäävät seisomaan ulkopuolelle)

rietas
ilkivaltainen.
peräytyminen.
retretti
1

3

=

=

—

2

trossi

=

kuormasto.
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4:s sotamies. Haa! minä tunnen kuinka silmäni
ja käyvät viherjiksi.
s:s sotamies. Tämä päästäköön irki perkeleet.
4:s sotamies. Sydämmeni tahtoo haljeta kuin
tuliluori 2. (Sisältä kuuluu laulu, hurraus ja ihmeteli)
Kuules riemupauhuansa.
s:s sotamies. Nyt tunnen mikä autuus kostossa.
Emmekö kostais?
4:s sotamies. Ytimeen asti.
s:s sotamies. Että itse luonto itkee ja huokaa
kuin kurja äiti, koska veli veljeänsä veristää.
4:s sotamies. Temmasta käsistämme saalin,
jonka kunnialla viholliselta ryöväsimme vihollis*
maassa!
s:s sotamies. He ovat virittäneet ilovalkean ma*

kurtistuvat J

5

10

15

jaansa ja istuvat nyt ympär kultasen liekin, horien 3
kitaansa kuohuvaa juomaa.
4:s sotamies. Jos toki pääsisimme sisään häirit*
semään kestiänsä vähän. (Tempoilee ovea, kierrellen
avainta edestakaisin)

2.77 sotamies. Ole kiertelemättä sitä avainta; ovi
on kernas solaumaan 4, käymään takalukkoon.
s:s sotamies. Kiertel sitä kiukkusemmin, veljeni.
4:s sotamies. Vaiti, nyt on se tehty. Näh*

kööt edes vähän kiusaa, ennenkuin sieltä ulospää*
seevätj!].

s:s

sotamies,

kin paukahtelee.

ja missä oltta juodaan, siinä ovetHyvä! (Ilolaulu sisällä)

—■

1
2
luoti.
supistua, kutistua.
kurtistua
luori
horia hörppiä. • 4 solauta
mennä takalukkoon (niin
ettei saa avaimella auki).
—

=

3

=

—

=

=

25
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4:s sotamies. Mutta nyt
no tuhannen saakelii!
nyt keksin keinon heitä kostaaksemme.
s:s sotamies. Sano.
4:s sotamies. Ho hoo! Ovi lukkoon, torvi 1 tuk*
koon ja juomaleiriin sauvu virtakoon!
s:s sotamies. Kiitos, veli kultanen! Minä rien*
nän katolle tukkemaan torven. Tuollapa eräs vanha
niinimatto, niinkuin käsketty. (Menee)
4:s sotamies. Takalukossa niinkuin pitääkin;
2
mutta visseyden tähden tämä tynkö vielä vasten ovea;
samoin myös Muori Mauran ovelle, ja vartokoot het*
(Asettavat raskaan
ken ennenkuin ehti heille apu.
—

6

10

15

20

25

tukin sekä ovelle vasemmalla että Mauran ovelle)
Tommi. (Huoneessa) Hyvää oltta.
Aristarkus. (Huoneessa) Peijakkaan hyvää!

Tommi. Skool! Eläköön kuningas!
Kaikki. (Huoneessa) Hurraa!
Tommi. Skool, te sieilä oven takana, skool, koko
mailma!
Kaikki. Hurraa! (Laulu)
4:s sotamies. Hyvin tehty! Tämän pitää heitä
puristaman vähän, ja nahkansa pitää heidän jättämän,
ennenkuin runsaat ruumiinsa ovat likistetyt ulos tästä
pienestä akkunasta. (ö: S sotamies tulee)
s:s sotamies. Sauvutorvi on tukettu kuin viina*
pannu, ja kohta pitää sieltä kuuluman toisenlainen
musiiki.

so

4:s sotamies. Kaikki hyvin! (1 .-selle ja 2:seiie so*
tamiehelle)
Ja te, jos käytte askeltakaan heitä aut*
tamaan, niin vartokaat sitä pahinta meiltä.
1

torvi

=

savutorvi.

2
—

tynkö

=

pönkkä.
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s:s sotamies. Ensimmäisen luorimme ensimmäi*
sessä tappelossa Preussilaisten kanssa lahjoitamme
teille, olkaat varmaat siitä.
4:s sotamies, ja toiseksi, muistakaat, että vahti*
mies on sidottuna vahtipaikkaansa ankarimman ran*
gaistuksen kautta. (Yskimistä kuuluu huoneesta) Minä
luulen, että sauvu rupee vaikuttamaan ketun poikasiin.
Tommi. (Huoneessa) Pelti auki!
Titus. Onhan se auki, niinkuin näette.
Aristarkus. Helvetistäkö se sauvu tulee?
Titus. Sitä en totisesti ymmärrä. (Kova
minen.

yski*

He lyövät ovelle)

Aristarkus. Ulos täältä!
Titus. Me olemme teljetyt.

Laskekaat

meitä

ulos, me tukahdumme sauvuun.
4:s sotamies. Juokaat oltta vaan.
s:s sotamies. Se on hyvää oltta.
4:s sotamies. Peijakkaan hyvää.
Titus. Mitä te sanotte?
4:s sotamies. Eläköön kuningas!
Anton. Mutta me kuolemme. (Kova huuto

ja yski*

minen)

Titus. Herra varjel meitä!
4:s sotamies. Juokaat oltta juokaat oltta ja lau*
lakaat ja olkaat ilosia poikia.
Tommi. He ovat tukkeneet sauvutorven katolla,
nyt ymmärrän. Peijakkaan keponen!
Aristarkus. Haa! Kuulkaat siellä: niin totta kuin
vaimosta syntyneet olette, ette kostamatta pääse.
Kuuletteko sanani?
4:s sotamies. Sen kuulemme ja ymmärrämme ys=
käs myös.

Olviretki
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Aristarkus. Hyvä!
4;s sotamies. Ja te nupisette vielä! Tässä sei*
somme me ihan kuivin suin, siellä istutte te ilovalkean
ympärillä parrat vahdossa; te Onnettaren rintalapset.
s:s sotamies. Ai ai!
Aristarkus. Hyvä! (Maura lyö ovellensa, pitäen
kovaa ääntä)

s:s sotamies. Jo

muijakin huomaitsee jotain.
4:s sotamies. Nyt lähtekäämme.
Jääkäät hy*
västi, kamraatit, voikaat hyvin ja juokaat oltta, se
maistuu hyvälle saunassa. (4.-s, 5.s ja muut sotamiehet
—

10

menee)

15

äo

25

Maura. Mikä meteli siellä? Miksi on oveni
tiljetty[!]? Taivas siunakkoon minua! Auttakaat, aut*
takaat!
Anton. Auttakaat meitä myös, ovi murtakaat
ulkoolta, emmepä voi sitä täältä.
Titus. Tulkaat nyt pian.
Aristarkus. Tämä on helvetillistä. Akkuna sä*
päleiksi ja siitä ulos!
Anton. Siitä emme mahdu.
Titus. Mahdotonta!
Aristarkus. Ulos ulos! Vaikea on irki!
Anton. Palaa jo vähäsen!
Titus. Jaa, vähäsen. (Maura huutaa kovin)
l:n sotamies. Sinä kuulit?
2.7. sotamies. Meidän kenties täytyy raporttee=
rata.

30

Anton. Hätäkello soimaan, valkea on irki!
l:nen sotamies. Valkea on irki!
Anna käydä.
irki!
2:n sotamies. Valkea on
—

Ääni.

(Ulkona)

Valkea

on

irki.

(Timoteus,
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työnästen auki Mauran oven tuimalla vauhdilla, tulee ja
jäiessänsä Maura ja Mariana. Aina kova meno ja yski*
minen vasemmalla. Timoteus lykkää tynkön ovelta)

Timoteus.

No tulkaat sitten ulos pesästänne,

mesiäiset.

Maura. Valkea irki, valkea on irki leipomushuo*
neessani! Tänne ruiskut ja vettä!
Timoteus. Olkaat toki kirkumatta, muori; enpä
luule vaaraa juuri suureksi.
Tulkaat ulos sieltä.
Titus. Ovi on takalukossa ja pitää murrettaman
ulkoolta. Me emme jaksa.
Anton. Pian pian!
Timoteus. Ha ha haa! Mitä voin minä?
Maura. Kiirehtikäät tänne sieltä raheilta te.
2.77 sotamies. Emme uskalla.
Maura. Mitä! Koska tuli riehuu ja ihmisten
henget on vaarassa.
2;n sotamies. Me olemme sen jo raportteeran
—

neet.

l:n sotamies. Vahtimies ei saa jättää vahtikop*
piansa ennenkuin on se tulelta sytytetty; niin seisoo
sota=arttikkelin järkähtämättömässä säännössä.
Maura. Mutta eihän ole teillä yhtään koppia,
vaan istuttehan raheilla.
2:n sotamies. Siis saamme vartoa kunnes rahimme
rupeaa palamaan.
2.7? sotamies. Totta!
Mariana. Te olvipurkit, joiden kiliisilmistä ei
paista enemmin aatoksen valoa kuin härään silmistä.
2.-n sotamies. Fläh?
Mariana. Häh, hah, mitä, pata=kuningas siinä,
sinä olvitynnöri!
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(Huoneesta vasemmalla
kuuluu aina kovempa yskiminen ja myrinä. Hätäkello soi)
Aristarkus. Akkuna ulos M (Särkee akkunan,

tunkee ulos

päänsä, yskien)

Anton.

5

....

Riennä riennä,

(Huoneessa)

Aristarkus,

että pääsemme perässäs.

Aristarkus.

Kuin rnahtusin tästä ometan=au=

kosta.
10

is

Anton. Auta häntä, Timoteus.
Timoteus. Kuin jaksasin tässä pelon vavistuk*
sessa. (Erikseen) Lystiä! Kestäköön kauvan tätä!
Anton. Auttakaat häntä, hyvät naiset.
Maura. Tänne, Mariana. (Maura ja Mariana
rupevatfl] kiskomaan Aristarkusta akkunasta ulos) Voi on*
nettomat! Kuka on tämän tehnyt?
Aristarkus. Vetäkäät päälle ja elkä[!] kyselkäät.
(Patrik, kovin päissänsä, tulee paljastettu miekka kädessä.
Vahtimiehet kyldrää, hän vastaa pikasesti)
Patrik. Vai näin! (Lyö Aristarkusta, jonka jalat

30

25

30

vielä on sisällä huoneessa, lappealla miekalla muutaman
kerran reiteen)
Maura. Kapteeni kulta! (Aristarkus vedetään ulos,
Anton tunkee itseänsä akkunasta ulos)
Anton. Vetäkäät minua nyt koreasti. (Naiset
kiskovat häntä)

Patrik. Onko valkea irki?
Anton. Ei hätää sentähden 2, vaihka hädän tus*
kissa niin luulimme.
Patrik. Hätäkello seisköön!
Maura. Voih voih! Kuka on tämän tehnyt?
lyödä akkuna ulos
lyödä
sentähden
sentään.

1
—

a

=

=

akkuna rikki sisäpuolelta.
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Anton. Hä toisen komppanin miehet; tukkesivat
sauvutorven katolla ja panit oven takalukkoon.
Patrik. Ettekö saa häntä sieltä ulos?
Anton. Kärsimystä, kunnioitettava kapteeni;
kyllä minä täältä vähitellen tulen.
Patrik. Vai näin te tahtositte elää, tansmestarit *!
Kyllä sitten kelpais. Me olemme Saksalaisia, koko
mailman silmät on nyt teroitetut meitä kohtaan,
jotka olemme Europan
(Lyö miekallansa Anttonia
....

reiteen)

10

Maura. Armahtakaat häntä, herra!
Patrik. Jotka olemme Europan sivistyneimpä
kansa. Tiedättekö siitä, te siat? (Anton vedetään ulos)
Titus. (Pistää päänsä akkunasta ulos) Nyt minä
tulen.
Timoteus. (Eriks.) »Nyt tulen minä, minun Ju=
malani.» (Kiertelee avainta kuin tahtoisi hän avata ovea)
(Ääneensä) Se noiduttu lukko! (Naiset kiskovat Titusta
ulos)

Patrik. Te rahjut! käsittäkäät olevamme sitä ao
kansaa, joka mailmalle toi tietojen valon, joka filo*
sofian tulisoiton nosti korkuuteen, joka tutkisteli ja
selitteli ihmissuvulle himpeän entisyyden kalliit hen*
genaarteet, sitä kansaa, jonka kieli kaikkialla maa=pal=
lon kamaralla kaikuu, idässä, lännessä, pohjassa ja 25
meress'. Tiedättekö, roistot, että olemme ihan tätä
kansaa?
Ja te nyt saattaisitte saksalaiset häpeään?
Patrikin komppani? Pois se! Ennen peittoon teidän
maan mateleviksi. (Hakkaa miekallaan Titusta vin*
hasti reiteen) Kas näin minä teille annan, näin näin, 30
kas näin!
—

1

tansmestari

=

vallaton vekkuli.
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Titus. Herra kapteeni!
Maura. Armoo armoo armoo!
Patrik. Kyllä sitten kelpais.

(Titus vedetään
Tommi, 3:s sotamies ja pari muuta työnäsevät oven

5

10

ulos.
auki kovalla vauhdilla, Timoteus kiirahtaa selällensä, ja
rynkäävät ulos yskien. Hätäkello on vaijenut, muutamia
kaupungin asujamista kokounut teaterin perille)
ja Mariana. (Yhtaikaa) Timoteus!
Maura
Timoteukseen)
(Tarttuvat

Maura. Oletko loukkaunut?
Mariana. Rintas, luulen, sai kovan tärräyksen.
Timoteus. Rinta ja selkä. (Pitelee rintaansa ja
selkäänsä)

15

20

25

30

Patrik. Jumalan kuolema! Tämä päivä olkoon
teille kauhistuksen päivä, armo poistukoon Uranuk*
ja välähtelköön rangaistuksen
sen kaukaisuuteen
miekka! Jumalan kuolema! Kuinka sai asia alkunsa?
(1 .-selle sotamiehelle) Kerro minulle lapsukaisen vii*
pittömyy della.
l:n sotamies. Tuolta kiirittivät olvitynnöriä muu*
tama toisen komppanin miehistä. »Antakaat se tyn*
nöri meille», sanoit meidän miehet, »emme anna»,
vastasit toiset, »jassoo, te ette anna», sanoit taas mei*
dän miehet, ja sitten nousi tuima tappelus ja käs*
kähmä
Patrik. Kuinka kävi tynnörin kanssa?
l:n sotamies. Meidän miehet otit sen heiltä ja
kannoit sen tuonne tupaan. Toisetpa sitten vihois*
sansa tukkesit sauvutorven ja panit suuren tynkön
ovelle, ja siitäpä vasta rähinä nousi.
Anton. Mutta mitäs minä tein?
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2.77 sotamies. Kielsit kumppanias tästä juonesta,
kätes ennakolta ja menit koreasti sisään.
Anton. Niin.
Patrik. Kenen neuvosta tapahtui tämä? Kuka
oli siinä niinkuin johdattaja, päämies?
2.77 sotamies. Tommi ja Aristarkus, jaa totisesti;
jos valehtelen, niin niskani poikki.
Patrik. Onko tosi, Tommi?
Tommi. Tosi, herra kapteeni!
Patrik. Onko tosi, Aristarkus?
Aristarkus. Ei sanaakaan valetta!
Patrik. Haa!
Ja sinä Tommi, niin nuori vielä,
jonka nenä tuskin on ehtinyt punertumaan, jaa, sinä!
Pidinpä sinusta paljon, mutta nyt olet repinnyt alas
Oi te pedot! Mutta nytpä tästä jo*
kaikki, kaikki.
tain nousee.
Riviin, pojat, koreasti riviin, lapsiset.
(Asettaa heitä seisomaan riviin) Tämä ei ole vielä
mitään, vedanpa vielä henkeäni. Oletteko huomain*
nut pienen lapsen käytöstä koska se itsensä oikein
todenperään loukkaa, koska se esimerkiksi kiirahtaa
portaan ylimmäiseltä pykälältä alas tanterelle? Ens*
teen kuulet kolinan, sitten on äänettömyys kauvan
kauvan, mutta paraseepa se viimein, että luulisit
mailman repeevän. Niin minunkin sydämmeni tila

pesit

io

—

—

is

—

olen kellahtanut alas, makaan vielä tante*
ankara kipu mojoo äänetönnä povessani,
kohta remahtaa. (Käyskelee hetken äänettä

nyt, vasta

rella

ja

mutta
ja vinhasti edestakaisin, lyöden välillä tuimasti jalkaansa)
Kas niin, tässä seiskäät ja hävetkäät kaiken
kansan edessä. Käykäät tänne sekä nuoret että van*

hat katsomaan tämänkaltaisia miehiä. Tulkaat, tul*

kaat!

(Taluttaa

esiin

erään

pojan

kansan

joukosta

20

25

30
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Tänne, poikaiseni, ja hävetkööt
sinunkin edessäs. Sano heille jotain pelkäämättä;
sillä seisotpa minun siipieni suojassa. Sano heille

sotamiesten eteen)

pari sanaa, poika.

Poika. Tuommoisia miehiä; käykäät

te sotaan

sammakkoja vastaan.

Patrik. He heh!
Poika. Mikä loistava koristus=kivi on tuo ylä*
puolella teidän naamaanne? Voi te kiiltomadot, voi
sinä heinäsirkka=parvi eteläisiltä mailta, joka mässäät
meidän kedoilla.
Patrik. No noh!
Poika. Te sotamiehiä? Heittäkäät nyt kivää*
rinne nurkkaan ja käykäät saunaan lapsen=synnyttä=
jän kanssa; ei, vaan saunan taakse, sillä onpa muo*
1
tonne kuin syymäkivi siellä, jonka päälle tuskin
il jen sylkeä.
Patrik. (Katsahtaen tarkasti poikaa kohden) Kyllä
vähempäkin sentähden 2 piisais.
Titus. Syymäkivi? Minussa ei ole ollut syymää
sitten piennä lapsena. Pidä suus kiin vaan, poika.
Poika. Tuommoisia miehiä! Mutta tässäkin
käy toteen vanha sananlasku: »Millainen ampuja,
sellainen koiransa.» (Juoksee kiivaasti pois, Patrik muu*
taman askeleen hänen jälessänsä)

Patrik.

Sinä riivattu! Kyllä

sinun opetan

vielä.

Kenen poika se oli?
Eräs ääni joukosta. On se raukka erään köy*

(Kääntyen kansan puoleen)

hän lesken

ainoa

koiranjuonia

ja

1

koessa

vekama, tekee tuskin muuta kuin

pelailee knappeja kaduilla; vahinko

? kivi,
syymäkivi
jota käytettiin syyhyä pois tai»
2
ja johon syljettiin.
sentähden
sentään.
=

—

=
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pojasta, suuri vahinko, ettei jaksa äiti parka häntä
kouluttaa; sillä se on niin viisasta lasta.
Menkäät
Patrik. Vai »viisasta lasta», vai niin.
tästä!
Mitä
on
teillä
tässä
kurkisteltavaa?
hiiteen
—

Pois, roistokansa!

(Ajaa pois heidät) »Viisasta
oltta tänne, ja pian!

lasta»!

Tuoppi
Maura. (Marianalle) Astu vähän pikemmin,
sinä laiskiainen. (Mariana menee sisään)
Patrik. (Eriks.) Se kirottu nallikka! (Ääneensä)
Kiireesti, eukko, kiireesti! (Huutaen) Sa saa!
Maura. Kohta, armollisin herra! (Mariana tuo

(Mamalle)

5

10

oltta, Patrik juo)

Patrik.
(Erikseen ja keskeyttäen
äkisti juomis*
tansa) Riivatut!
(Tyhjentää tuopin ja kääntyy kii*
vaasti sotamiehiä kohden) Mitä
pitää minun teke*
män teille? Sanokaat, mitä pitää minun tekemän?
Jaa, mitä teen? Tommi, astu. esiin. (Tommi lähenee
häntä, Patrik pitelee hänen knoppiansa) Sano nyt, poi*
kani, mitä pitää minun teille tekemän? Mitä mitä,
sinä junkkari? Sanoppas; äänestä, mä mielin kuulla.
Tommi. Koska suotte minulle luvan äänestyk*
seen, niin tahdonpa sanoa sydämmeni aatoksen.
Minun mielestäni olis meille yleinen armo paras.
Patrik. Vai armo! Ha haa! Vai armo, vai armo!
Hm! Vai armo! Käske ennen Helionin loimon astu*
maan istuimeltansa alas. Vai armoa!- Käy nyt riviis
taas, poikaiseni, ja kuulkaat kaikki mitä lausun.
Kakstoista tuntia teidät tuomitsin olven kaipoon,
mutta rikoittepa tämän tuomion, ja kaikki myllersi
taas olven perkel ylös alas. Sääntöni rikoitte, ehkä 1
tiesitte millä uhkasin teitä siitä. Siis kuulkaat nyt

15

20

26

—

1

ehkä

=

vaikka.

30
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miten uhkaus käy todeksi. Tästälähin ei kasteen hei*
men verta[!] teille oltta, ennen kuin veressä ja voitta*
Mutta
jina palaamme ensimmäisestä tappelosta.
jos teitä siilon miellyttäis näyttää selkätaulunne voit*
tavalle viholliselle, niin totisesti ette näe koskaan enään
olven vahtoo. Se on sanottu.
Anton. Hirmuinen tuomio!

Tommi.

Verraton!

Ja siinä ei kaikki vielä. Tiedättepä
jakelevan miehilleni pryyliä 1 koska
millonkaan
jo mun ei
yö, vaan pidätänpä aina kättäni
synkeä
lähellä on
seuraavaan aamuun. Tällä hetkellä siis pelastutte
siitä, mutta mitä tapahtuu huomenna koitteessa iha*
nan päivän, sitä takaamaan en käy, mutta visseyden
parkitkaat selkänne.
Aavistanpa jotain.
is tähden
Varmaan en ole vielä päättänyt, mutta minä pelkään.
Tommi. Minä uskallan sanoa: nyt on kaptee*
nimme liian ankara.
Patrik. Vait, sinä kirottu kappale!
Kaikki
kuin
kuinka
muuri! Haa! jos tietäsitte
sy=
20 äänettä
dämmeni kiertyy ja vääntyy, kuinka se kiiriskelee,
temmeltää ja teiskaa 2, juuri kuin koska katselemme
kirkkaassa vesilammikossa pientä pussia eläviä kis*
sanpoikasia täys; se kierii ja se vierii, se liikkuu ja
semmenkin jos on pussissa liian vähän
25 se kiikkuu,
kivipainoa. Haa! oletteko nähnyt tätä leikkiä, te
saatanat? (Ravistaa Anttonia kauluksesta) Oletko näh*
nyt? Te kiusan henget, te saatatte mun riiviöön, et*
ten enään huomaa mitä teen ja lausun. (Ravistaa Aris=
Oletko nähnyt tätä leikkiä,
so farkusta kauluksesta)
Patrik.

1

pryyli (ruots. prygel)

meluta, temmeltää.

=

selkäsauna.

—

2

teiskata

=
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sinä peikko? Oletko nähnyt tätä? (Ravistaa Tommia)
Oletko nähnyt tätä? Sano sano, sinä onneton.
Tommi. Olen olen, ja vielä hullumpaakin, herra
kapteeni, jaa monin kerroin hullumpaa, niinkuin
koska aukenee pussin=suu ja poikaset ryömii ran*
noille. Siilonpa täydet käsissäs; sä hätäilet ja keikah*
telet, keikahtelet etkä tiedä mihen ensin käännyt.
(Patrik astuu muutaman askeleen takaperin hoipertellen ja
katsoen vissisti Tommia kohden)
Patrik. (Eriks.) Jassoo! (Ääneensä) Tule tän*
nen, Tommi. (Tommi lähenee häntä) Kukas minä

olen?
Tommi. Kuninkaan kapteeni ja sankari. (Eriks.)
Olinpa liian rohkea.
Patrik. Kukas sinä olet?
Tommi. Herra kapteenin mies.
Käskekäät
minua tuleen, minä menen; se on velvollisuuteni.
Patrik. Mutta katsos, jos mielit käydä liian
pitkälle sukkeluuksines, niin voinpa minäkin sanoa
jotain puolestani. Tiedätkös mitä taidan tehdä?
Tommi. Taidattepa asettaa minun alas maahan
suoraksi kuin ranka J ja käskeä Bonifaciuksen löy*
lyttämään oikein sakramenskatusti.
Patrik. Jaa=ah, sen minä taidan. Käy nyt ri=
ja kiitä onneas, päästyäsi näin. (Erikseen ja
»Koska pussin=suu
käyskellen edestakaisin hoipertellen)
aukenee» . . . Hmm! »Poikaset rannoilla ryömii.»
viis taas

Hajdjaj!

(Ääneensä)

Saattakaat

paikalla

Mestari

Bonifacius tänne. Nyt ei auta.
Tommi. Herra! tässä näette viheliäisen vikke*
loitsijan, oikein saksan vizailijan, joka taasen hävetä
1

ranka

=

hakatun

puun

runko.
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Jo vuosia sitten tein mä päätök*
saa. Niinpä käy.
kaikki
poisheittää
kokkapuheet, mutta enpä mie*
sen,
leton seisnyt siinä, ja sentähden seison nyt tässä syl*
län pitkällä nenällä. Siliä se, joka täällä itseänsä edes
johonkin määrin viisaasti käyttää tahtoo, se olkoon
aina mykkä, karmea ja kylmä kuin rautvuori[!], mutta
—

voi sitä, joka lyö itsensä vizsailemaan, se olkoon var*
maa kerran joutuvansa narriksi kuin Tommi nyt.
Me luisahdamme niin pian yli rajan; sillä kiitos kii*
hoittaa omaa=rakkautta, joka taasen pimittää järjen
kirkkaan loimon kuin musta sauvu päivän valon; mies
rynkää esiin itsetyytyväisyydestä liekehtivällä katsan*
nolla tietämättä ennenkuin on narrilakki päässänsä
aina korvia myöden, kuin Tommin nyt, joka on perin
lyöty, ja lyötyä miestä ette enään lyödä mahda, herra.
(Eriks.) Jos ei tämä saarna ole pelastanut selkääni,
niin tahdon muuttua koiraksi.
Patrik. (Eriks.) Jos ei tämä liikuta sydäntäni,
niin tahdon muuttua koiraksi. (Ääneensä) Jaa, Tommi,
niinpä käy. Toki, näenpä, että kytee vielä povessas
pieni kipenä johonki parempaan.
Ja muista, ettes
laske sitä sammumaan, minä rukoilen sinua: elä
laske sitä sammumaan.

Tommi. No noh.
Patrik. Seis rauhassa rivissäs, seis rauhassa.
(Torven ääni kuuluu) Mitä merkitsee tämä torven töräys?
Ääniä.
(Ulkona) Preussilainen tulee, Preus*
siiäinen tulee!
Patrik. Siinä on hän. Nyt katsokaatpas kuinka
käytte vastaan tätä vierasta näin humalaisina ja sil*
missänne sauvun pusertamat kyyneleet. Oi synti ja
häpeä! (6;s sotamies tulee kiireesti)
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6:s sotamies. Sana överstiltä. Hän käskee teitä
kohta käymään esiin, rakentaen oikean tiygelin; siliä
alas vuorelta, sen taidatte nähdä, jo astuu Preussi*
läinen, ja

mentyää muutaman minuutin, seisomme

tulessa. Kerkeä

on aika.

Nyt tahdon olla lakoninen,
Patrik.
sillä vastaukseni kohta luetaan sanomissa ympär
Tämä on ylevää
(Ääneensä) Venio *.
mailmaa.
roomalaiskieltä ja tahtoo sanoa niin paljon kuin,
minä mielin tulla. Tämä vastaus vie överstilles: ve=
nio. (Sotamies menee) (Patrik eriks.) Tämä vastaus
on kerran löytyvä maiirnanhistorjassa ja useinkin
saattava ruoskan monen nuorukaisen kämmenelle.
(Eriks.)

—

(Ulkona soivat torvet ja irumput ja sekavia ääniä kuuluu)
Niin lähestyy nyt kunnian ja kuoleman päivä kuin

päivä tuomion jyryllä ja pauhinalla. Nyt uljas mieli, ja
kaikki olkaat valmiit: jäntevässä kourassa tulta ja kuo*

lemaa oksentava traaki 2 kirkkaalla teräskielellänsä;
polvi jäykkä niinkuin kivipylväs, käsi tukeva ja silmä
kirkas, rinnassa sydän ja sydämmessä Jumalan=poika,
ja sitten eteenpäin kuin hirmumyrsky, joka mereltä
rynkää ylös, laineet kohinalla korkeuteen nostaa ja
murtaa satavuotiset männyt vuorten harjanteilla!
Uljas mieli, pojat, ja kaikki viha pois, käydessämme
Bellonan häihin! Oi sinä Aristarkus=poikani! (Suutelee
Aristarkusta)
Ja Tommi minun pikku=varikseni!
(Suutelee Tommia)
Ja Titus sitten! (Suutelee Titusta)
auta
meitä!
Jumala
Ja minun armas Antonini myös!
(Suutelee Antonia) Niin niin! teitä kaikkia nyt mie*
lisin syleillä ja suutelia, mutta aika on hirveän tärkki.
1

lätin, venio

=

tulen.

—

2

traaki

=

lohikäärme.

Olviretki Schleusingenissä. 111.

Sotatorvi soikoon, ja nyt eteenpäin mars!

79

Jumala

auta meitä! Jessus! (Menevät, Patrik edellä, heilutellen
miekkaa ilmassa ja hoipertellen sinnen tännen, sotamiehet
hänen /alessansa yksi ja toinen heisiä myös hoipertellen.
Komantohuudot, torvet ja trumput kuuluvat kaikkialta)

Neljäs Osa.
(Oikealta kuuluu sotajyry; Maura istuu toikan takana,
kirja helmassa, kädet ristissä ja silmät teroitettuna

avattu

korkeuteen; Mariana seisoo samalla sivulla, mutia perem*
katsahtaen sinne, josta kuuluu taistelon meteli)
Maura. Oi! mille näyttää taistelon tienoo nyt,
Mariana tyttösein?

pänä,

Mariana. Vaikeita sauvupiiviä pyörii lakkaa*
laaksosta tuolia vuorien välissä ja siilon

matta ylös

tällön kirmasee 1 yksinäinen ratsastaja salavan a vauh*
dilia yli lakeuden tuossa.
Maura. Oi kauheuksia, joita vielä silmäni nä=
kemän pitää ja korvani kuuleman!
Kuinka onpi
—

Mariana?
Mariana. Siinä,

nyt, pieni

jossa ensteen ilmaui sauvu,

se nyt haihtuu pois, mutta kappale siitä se taasen

mo*

nin kerroin sakeampana pyörähtää ylös ja jyrinä niin*
kuin lähenis. Mutta nytpä näen yhdet vankkurit
tätäkohden kulkevan ja vankkureissa istuu miehiä

rippuvilla päillä ja kelmeillä kasvoilla.
Maura. Kaiketi haavoitettuja sankareita sodan
kiihkellyksest' 3.
Mariana. Nyt seisahtavat, ja alas astuu eräs
1
nopeasti juosta.
kirmaista
a kiihkellys
-=■ temmellys.
=

—

—

a

salava

=

salama.
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mies, joka ontuen rupeaa käyskelemään tänne, mutta

toisialle pyöriilee

vaunut.

Maura. Ken ollee tämä mies? Ehkä limoteus.
Riennä häntä vastaan; minä istun tässä rukoillen ja
kääntämättä kasvojani kohden hirmuista sotaa. (Ma*

5

mer.ee) Taivas, suo voitto oman maamme so*
tajoukolle, mutta pelasta toki Timoteuksen henki!

riana

Fuchs, paljainpäin
vasemmalta)
tulevat
ja

(Max
10

15

Fuchs. Mennään

ja

taluttaen toinentoistansa,

yhdessä.

Max. Yhdessä, veljeni, yhdessä!
Fuchs. Nytpä ei olis terveellistä vaeltella yksin,
sillä onpa heitä taas ympärillämme oikein sakealta.
Mutta liikkukaamme aina yhdessä.
Max. Yhdessä, käsi kädessä vaihka suren*
kuoppaan.

uneksuin surenkuopasta,
jonka olin virittänyt, ja koska kävin sitä katsomaan, niin
oli se ulvovia susia täys, jaa, olipa harja päällä vielä.
Mitä merkitsi se muuta kuin tätä hirveätä sotaa?
Max. Kuules, mikä meteli ja ryske.
Fuchs. Kuka olis luullut Berlinin niin pian
tuhaksi menneen?
Max. Se paloi kuin rohdintutti 1, ja onpa tus*
kin enään kiveä kiven päällä siitä suuresta kaupun*
gista. Mutta kuinka istumme tässä nyt ja missä is*
tumme? Olimmehan äsken juuri tulisessa taistelossa
keskellä sauvuvia raunioita. (Päivä hämärtyy)
Fuchs. Haa! Peittäkäät meitä, tunturit ja

Fuchs. Menneenä

20

25

30

yönä

vuoret!

Max.
1

Miksi toivot niin?

rohdintutti

=

tappurakuontalo.
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Fuchs. Oi! me olemme jo toispuolella hautaa
hämäryyden maassa. Keihästihän meidät molemmat
yhtaikaa eräs partanen kranatööri siinä kadun ristissä.
Max. Kaiketi olin siilon puoleksi jo kuollut
haavoistani, koska en muista tätä. Siis käyskelemme,
kurjat, nyt varjoina varjoen maassa!
Fuchs. 00, 00! Mutta mikä on tämä seutu
oikeammiten?
Max. Ei rautahaarut eikä kanget helise vielä.
Fuchs. Eikä palmutkaan käsissämme liehu.
Max. Me jossain keskisijassa istumme, var*

s

10

toen tuomioomme.

Fuchs. 00, 00!
Tuonen synkeässä maassa!
Millinen on mieles, veli?
Max. Ei koskaan povessamme lannistukoon
miehuuden into, vaihka kulkis tiemme kirottujen
alhoon, vaan purren hammasta vastaanottakaamme
mitä tuleman pitää. (Puree hammasta) Hmm!
Fuchs.
Oi onneton! kopeiletko tässä vielä?
Ylvästeletko[!], hirmu mies? Ken voi kätkeä poves*
sansa kipenääkän miehuuden jäntevyyttä, koska pi=
tää hänen ainiaksi muuttaman asumaan syvyyteen
tulisen meren? Ken voi sitä? Ei kenkään maassa
eikä taivaassa.
Max. Mutta toivo ei ole kaikki vielä.
Fuchs. Olkoon niin!
Max. En kannettakaan, vaihka olis se mua
sadat kerrat pistänyt, en vihamiestäni suurimpaa mä
syöksis tähän maasuuniin 1, niin miksi sitten hän tuolia
pilvien päällä, jolla tiedän olevan sydämmen paljon
paremman kuin minulla, mielisi sinne viskata minua,
1

maasuuni

=

sulatusuuni.

15

20
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joka en koskaan ole häntä pistänyt, ehdolla en suin*
kaan, vaan itseänipä enemmitten pistellyt olen?
Sen on hän tekemättä, niin uskon ja vakavana varron
mitä annetaan, ja
5

10

tähän

pääni

torkahtaen kallistan.

(Painuu alas)

Fuchs. Olkoon niin! Niin tahdon uskoa ja
vakavana varron mitä annetaan, ja tähän pääni tor*
kahtaen kallistan. (Painaa päänsä alas Maxin viereen)
Maura. (Erikseen) Te raukat miehet, kuinka
sairas mielenne nyt kiitelee! Ihmislapset! yksi teistä
verta vuodattaen täällä taistelee, toinen vehkeilee
luulokuviensa kanssa, ja aina ja kaikkialla on murhe,
sota ja surkeus. Oo! (Preussilainen kansalaulut.] kuuluu

oi*

kealta)
15

Fuchs.

(Nostamatta päätänsä ylös)

Max.

Ja

perkeleet kiljuu.

Enkelit laulaa.

(Mariana
teus tulevat käsi kädessä, jälkimmäinen ontuu)

ja

Timo*

Maura. Timoteus! Siis elät vielä!
Timoteus.
Vaihka yksi Jalkasena kuin savi*
20 kukko.
Maura. Onko se pahoin haavoitettu?
Timoteus. Ei juuri hätää; vähän nyrjäynyt
vaan, mutta pakoittipa mun kuitenkin jättämään
kamppaustantereen.
25
Maura. Joka nyt hirmuisesti riehuu.
Timoteus. On siellä kuumaa; ja nytpä olvi kur*
kulleni kuin vaimo miehelle niin luotu sen toisen
tarpeeksi.
Maura. Se on kieltty, Timoteus, se on kieltty,
«o ja sentähden en uskalla.
Timoteus. Mitä nyt?
Olemmehan tapelleet
kuin jalopeurat; olenhan puhkaisnut auki kolme preus*

84
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siläistä mahaa kuin kolme säkkipilliä vaan, sen olen
tehnyt, ja eivätpä toverinikaan ole juuri häväisneet
itsiänsä, totisesti ei. Aristarkus kiljuu, raivoo ja tap=
pelee, vaihka tuntuupa kuin tahtoisi hän tällä leis*
kunalla, huudolla ja käsivarsien väsymättömällä vis*
kelemisellä niinkuin estellä näkymästä jotain pientä
oravata, joka hyppelee hänen housuissansa, mutta
tappeleepa hän toki kuin mies; Tommi on kuin
kiiski, vikkelä, ja pistelee että tuntuu, Titus, äänetön
ja huulet nipistetyt myttyyn, kulkee esiin eikä jär*
kähdä, ja Anton hän huokailee ja lyö.
Mariana. Hyvin tunnet kumppanies luonnon.
Timoteus. Etkö luule mun haastelevan totta?
Sen kuulet kohta, kuulet, että olemme itsemme
käyttäneet kuin miehet. (Juo) Mutta vastahakoinen
on tänäpänä onni meitä kohtaan, ja luultakseni käymme
tässä kahakassa tappiolle, niin näytti taistelon muoto,
koska sen jätin, ja arvattavasti joutuu Timoteus
Preussilaisten vangiksi; sillä tuskinpa taidan paeta
Mutta iloinen olen sentähden, että henkeni
nyt.
pelastui; sillä minä olen yksinkertainen ja tyhmä
sotamies enkä taida itseäni teeskennellä. Jos olisin

upseeri, niin eipä tämä juuri mallaisi, vaan täytyis
minun antaa huulen rippua ja silmän tuijotella mur*
heellisesti eteeni, vaihka sydän povessa salaisesti
laulaa: »suli' kiitos», että pääsin kuin madammi
Bergströmska. (Sotahälinä lähenee) He lähestyvät.
Niin niin! Niinpä käy kuin ennustin. Meidän joukko
pakenee ja Preussilainen vainoo.

Maura. Taivaan Herra! He rynkäävät ihan
tätä kohden! (Timoteus ja Mariana kuiskailevat keske*
nänsä)
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Timoteus. Olkaat ilman pelkoa, muori, ilman
yhtään pelkoa, armas muorisein. He kulkevat rau*
hallisesti ohi; minä takaan sen. (Patrik, ilman hattua
miekka kädessä, juoksee yli teaterin oikealta vasem*
malle ja hänen jälessänsä Aristarkus, Tommi, Anton, Titus
Timoteus, ontuen, lähtee myös kir*
ja muita sotamiehiä.
häntä seuraa Mariana halliten hä*
tietä,
masemaan samaa
Maura juoksee muutaman aske*
nen patruuna*taskustansa.
leen heidän perässänsä huutaen kovin, mutta samassa am*
putaan muutama kiväärin*ampaus oikealta vasemmalle, ja
Maura kaatuu kiljahtaen; Kasper, Gilbert ja preussilaisia
sotamiehiä tulee. Max ja Fuchs kuorsavat maassa)
Kasper. Pojat, nyt ottaa teidät peijakas, jos
olette ampuneet tämän vanhan vaimon.
Gilbert. En usko sitä, vaan luulen, että kaatoi
hänen pelko vaan ei luori.
Kasper. (Ottaa Mauraa kädestä) Ylös, eukkoni!
ja

5

10

15

20

Maura. Minä olen amputtu, kuollut, ijankaik*
kisesti kuollut!
Kasper. Te olette eheä ja terve, sanon minä.
Ylös, ja olkaat iloinen; sillä voitto on meidän.
(l:n preussilainen sotamies tulee)

1 .77 sotamies. Herra kapteeni, minä saatan sa=
nomata kenraalilta.
25

30

Kasper. Mikä on hänen tahtonsa?
l:n sotamies. Että kortteeraatte tähän jouk*
konne ja jätätte pakenevaen vainoomisen, sen toi*
men määrää hän arierkardillemme 1.
Kasper. Hyvä! Ja jos ei ole sulia muuta sanot*
tavaa, niin käänny ympäri taas, ja ne miehistäni,
jotka seuravat nyt vihollista kantapäissä, palatkoot
1

ransk. arrieregardie

=

jälkijoukko.
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takaisin jälleen,koska toiset

on heidät ehtineet. (l:n soHyvä on levätä kamppauksen vai*
voista, mutta eipä toki ollut tämä päivä kovin raskas
eikä verinen.
Gilbert. Se oli mun ensimmäinen päiväni kun*
nian kedolla, ja, totta sanoen, tämän taistelon alku
mun vereni saattoi niinkuin vähän kuumeelliseen
juoksuun, mutta tasoittupa se pian taas, ja nyt lo=
petän tämän päivän kuumeella toista laijia, voitto*
horrouden kuumeen hohteella sen lopetan. Oi kuinka
kernaasti nyt tyttöäni syleillä tahtoisin!
Kasper. Hiiteen tämä taistelo!
Oltta, muori!
tamies

menee)

5

10

—

(Juo)

Gilbert. Siinä pamahteli toki ja luorit vinkuit.
Kasper. Olipa se kahakka! Vihollisemme kii*
listelit päällemme kuin keitetyt kravut, niin he kat*
selit meitä läpitse juopumuksen sumun ja kaasun ja
levitit ympärillensä karvaan tikuran ja sauvuhaisun,
kuin olisit he käynneet ulos suomen=saunoista. Mutta
olisit he tyhjentäneet muutaman kannun vähemmin
vahtovaa oltta, niin luulenpa, ettemme seisois tässä
juuri näin eheillä nahoilla; sillä, jos toki totuuden
tunnustan, niin eipä ollut nytkän tämä leikki juuri
lasten leikki, vaihka he humalassaan kaakertelit kuin
karilla nahkahanhien lauma. Jaa, olipa se lystillinen
kuolemanleikki. Sentähden olkaamme lystillisiä ja
juokaamme, me myös, mutta kohtuudella. Juokaat,
pojat! Te tappelitte uljaasti tänäpän. Mitä sanotte?
Sotamiehet. Eläköön Preussi!
Kasper. No niin! Juokaat nyt, mutta onneton
se, jonka näen käyskelevän kylkimyyryä M Juokaat,
1

kylkimyyryä

-=

sivuttain, kylki edellä.
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juokaat! (Sotamiehet ottavat kukin tuoppinsa, asettavat
itsensä taaemmaksi joukkoon ja haastelevat iloisesti kes*
Minä luulen, eukko, että olvi on virta*
kenänsä)
nut kaupungissanne oikein koskena.
Maura. Oi hyvä herra! uskokaat minua, sen*
kaltaista olven molskinaa ei ole mailma kuullut vielä.
Mikä meteli ja pauhu, mikä puheen mölinä ja kiroile*
minen yöt ja päivät yöt ja päivät! Jaa=ah, minä sa*
non sen ja panen sen luoksi; ei semmoista melakkaa
ole vielä kuullut tämä syntinen mailma.
Jumala

siunakkoon!
Kasper. Oi Saksanmaa, mikä etkö olis sä il*
man tätä kuohuvata juomaa!
Gilbert. Mikä etkö olis sä ilman kaikkija syn*
15

nin himoja!

Vaiti, luutnanttini, vaiti, poika!
Anteeksi, että voiton päivänä vilauk*
seksi unohdin suhteeni teitä kohtaan, mutta se ei
Kasper.
Gilbert.

20

tapahdu enään, vaan tahdonpa seistä vaiheellanne
vaiti ja oikeena kuin kynttylä.
Kasper.

Jos

sen sä teet, niin

katso

etten niistä

vähän nääveliistä l. Kuin kynttylä? Nyt hiiteen
kaikki teeskellys ja turha kunnioitus ja vallitkoon ilon
siivitetty henki, niin kauvan kuin terästykki mykkänä
25 ammottaa.
Nyt vapaus ja riemu! Ja anna minun pe*
rustella; sillä olenhan käynnyt ulos tietoviisauden an*
karasta linnoituksesta ja seison kuin mies Hegel=pa=
taljoonin vasemmassa flyygelissä. Eikö sano muo*
töni niin? Kas tätä tukkaa kiemuraista, tätä jäistä,
so kankeata katsantoa, näitä unipussia silmieni alla, näitä
kalveita ja vähän niinkuin kohistuneita 2 poskia; ja
sua

1

näävelit

=

viikset.

—

2

kohistunut

=

pöhöttynyt.
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viikseistäpä sitten alkaa sotamies. Enkö ole sekä kir*
jallinen että sotaisa? Kaksi omaisuutta 1, joiden yh=
distys on naiselle ihastus suurin.
Gilbert. Mutta eivätpä ole vielä kaikki jäljet jo*
kapäiväisestä ihmisestä la'astu pois. Niinpä esimer*
kiksi luulen huomaavani jotain prosallista lämpy*
myyttä katsannossa ja huulilla kovan taipumuksen

5

nauruun.

Kasper.

Ne jäljet kyllä pian peitetään tuisku*
ilmoilta korkuudesta.
Mutta mihen lopetin filoso*
femini, tai kuinka alotin sen? Saksanmaa, mikä etkö
sä olis ilman vahtovaa juomaa, joka nyt sun tahtoo
upottaa! Mutta enpä ihmettele, ettäs mielit naukkiilla
ja viettää aikas humalan humussa. Sä olet suurin
nero kaikkein kansojen joukossa tämän Telluksen po*
vella, mutta voi! sä olet rikkirevitty nero muserretulla
sydämmellä, ja sentähdenpä pyllistelet kannua niin
ahkerasti. Oi! sä kohtuisena hengen aikeista käyt, ja
siitä tuskas, siitä runsaat rohtoryypit. Mutta ole loh*
dutettu, kaikki 2 on nyt koetukses aika, lyönyt on pää*
sinpäiväs hetki. Täältäpä me, kuin pohjoisesta raikas

—■

liehaus,

nyt sua parantamaan

tullaan

10

15

20

ja teemme si=

nusta oikean Saksan. Ole rauhassa, me sun lääkit*
semme, puhallamme sieraimiis uuden hengen ja rie*
muitseepa kerran vielä saksojen maa. Ja tämän päälle
Ka!listakas[!]
tahdon tyhjentää kannun oltta.

25

—

tuonne tuoppiin, muorisein.

tällä tavallapa, kannu kädessä, pa=
rantajana toimiilette. Lystillistä!
Kasper. Juuri niin, sinä veitikka: sillä pahallapa
paha parannetaan. (Juo) Mutta muori siellä toikan

Gilbert.

1

Ja

omaisuus

=

ominaisuus.

—

s

kaikki

=

lopussa.
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takana, miksi istutte niin murheellisna, huiskutellen
itseänne ja vuodattaen kyyneleitä? Näinkö vietätte
voiton päivää?
Maura. Taidanko minä tätä kutsua voiton päi*
vaksi? Ensuinkaanf!], vaan murheen ja tappion
päivä on se minulle kurjalle.
Kasper. Miksi niin?
Maura. Tahtoopa sydämmeni lentää kappaleiksi.
Koska pakenit tästä Bayerilaiset, seurasihan heitä
karkurina piikani myös, se noiduttu naasikka.
Kasper. Oh, pieni asia! Niin tapahtuu aina ja
joka paikassa missä sotilasjoukko majailee, ja jos ei
juuri niin, murtuupa kuitenkin yksi ja toinen sydän
ikävyydestä harmaatakkien perään.
Tyttö meni,
te otatte itsellenne toisen, asia on autettu sillä.
Maura. Ei ei! Kuulkaat, tahdonpa ilmoittaa
kaikki, kaikki kaikki, muuton mun tukeuttaa ikuinen
kiusa ja vimma. Kuulkaat. Mies, jota lunttu seurasi,
oli mulle antanut ihanimmat lupaukset, joihin luotin
minä mieletön ja jakelin hänelle yhtäkin parhaastani,
mutta koska hetki tuli, kaapasi hän tieheensä ja vei
mun tyttöni vielä. Timoteus on peikon nimi, sota*
mies kapteeni Patrikin komppanissa. Oi! jos saisitte
hänen kynsiinne, niin paistinvartaassa häntä korven*
takaat kuin höyhennettyä pyytä ja samoin porttoansa
myös; kolme tynnöriä oltta annan mennä palkinnoksi
—

tämän työn.

Gilbert. Sepä eukko, se!
Kasper. (Eriks.) Peijakas ämmäksi. (Ääneensä)
Te olette leski, muoriseni?
Maura. Leski turvaton, jota kaikki sekä
tutisevat vanhat että pienet lapset ilman pelkoa
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hammastaa; sillä eihän ole mulla oikeuteni puolus*
tajaa.

Kasper. Sen tahtoisitte itsellenne?
Maura. Olinpa hempeä ja pidin tästä miehestä,
joka mun petti nyt.
Kasper. Minä tiedän komppanissani erään ul=
jaan uroon, joka eilen teki kummallisen lupauksen.
Sanokaat, muori, ettekö taitaisi pitää vielä toisesta

miehestä.
Maura. Hm.
Kasper, jaa, mitä sanotte?
Maura. Siihen vastakoon sydämmeni koska sil

10

mani on tämän toisen nähnyt.

Kasper.

Saattakaat Faustus tänne.

(Eräs

sota*

Ken makaa niin
makeasti ihan sodan jaloissa tässä?
Gilbert. Onna meillä tässä kaksi vankia
Kasper. Ja makavat kuorsaen! Kuinka ymmär*
miehistä menee. Max kuorsahtaa)

is

rän tämän?

Maura. Oi! kaksi onnetonta siinä makaa, kaksi
sotamiestä Max ja Fuchs, jotka kuluessa kolmen kuun
eivät ole nähneet yhtä ainoata selvyyden hetkeä;
mutta nyt on järki sanonut liittonsa ylös ja paennut
heidän aivonsa kammareista, ja nytpä he alati näkevät
ympärillänsä ainoastaan petosta ja kavaluutta ja pieniä
olentoja, jotka väsymättä vaivaa heitä. Äsken, koska
painoit he itsensä tuohon alas ja kuulit kaukaalta
sodan jyskeen, niin luulitpa he Berlinin kaupungin jo
seisovan tulessa ja sauvussa, ja että he itse olit kaa*
tuneet sen rynnäkössä ja oljentelit nyt kuolleitten
hämäräisessä maassa haudan toisella puolella. Oo oo!
*

1

kaukaalta

=

kaukaa.

*«

5
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Niinpä he uskoit, onnettomat, ja siinä uskossa lyy*
histit itsensä vasten maata kuin kaksi kurjaa jänik*
senpoikasta itsensä lyyhistää ruohistoon kuultuansa
korvesta haukan äänen.
Kasper. Ha ha ha! No siinäpä kaksi kummallista

veitikkaa.
Gilbert. Luulenpa keksiväni heitä kohtaan suk*
kelan juonen, herra.
Kasper. Hyvä. Mikä on tämä? Mutta varto*
10

15

kaamme, tuossa tulee mies. (Faustus tulee)

Faustus. Mitä tahtoo herra kapteeni?
Kasper. Sano minulle: kuinka kuuluu se lupaus,
jonka eilen teit?
Faustus. Näin, herra: koska ehdin Schleusingenin
kaupungin, niin otanpa aviosiipakseni ensimmäisen
naisen, joka vaan mielii kanssani nahista \ sen teen
vaihka olis hän se viimeinen hurnakka. Niin lupasin,
ja siinä seison.

Kasper. En tiedä syytä tähän päätöksees, mutta
yhtäkaikki kuin sen vaan täytät.
Mitä tykkäätte
tästä miehestä, frouvani?
Maura. Hoo, uljas muoto, mutta näin vilauk*
—

20

sessa en
25

taida

päättää mitään.

Faustus. Vilauksessa on se tehtävä, jaa äkisti
kuin leimaus. Ei yhtään ylöslykkäystä, muori, vaan
jos ei käy kauppa tässä, niin kiepoonpa 2 kohta toi*
sille markkinoille kuin luori.
Maura. (Eriks.) Ui! kuinka hirmuinen ja kii*
vas mies! Mutta miehukas kuin Herkkules. Haa!

so mitä teen?

Kasper. Tämä arveluttaa teitä
1

nahista

=

riidellä.

*
—

kiepoa

kovin.
=

mennä vääntää.
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Maura. Ah!
Faustus. Kerran kysyn vielä: otatko minua,
eukko?
Maura. Astukaamme edes sisään vähän keskus*
telemaan. Kunnioitettava herra kapteeni, tehkäät niin
hyvin ja tulkaat todistajaksemme ja välimieheksemme
tässä asiassa.

Kasper. Frouvani, minä vaan esitän teille pojan
käymättä toki puhemieheksi, hyvin tietäen vanhastaan
kuinka huonon onnen siinä annan. Mutta sinä ja
menkäät

sinä,
(Maura,

Faustus

heidän
ja

kaksi

kanssansa
sotamiestä

välipuheesen.
menevät

sisään)

Niin, eukkoni, saatpa nyt miehen, joka voi masentaa
moninkerroin kiukkuisemman ämmän kuin sinä,
hänpä sinusta pianki tekee hiijasen hiiren, siivon ka*
ritsan, vaihka olisit nyt itse saatana ja hänen emonsa.
Gilbert. Tässä saamme kenties pian juoda pes*
tiaisia l.

Kasper. Niinpä näyttää. Mutta, poikani, mitä
on mielessäs tekeillä noita kohtaan tuolla?
Gilbert. Suotteko mun hetki olla johtajana, ja te
toiset tässä vähän oleskella ahtööreinä 2?
Kasper. Olkoon menneeksi, kuin vaan vikke*
lasti tehtäväs teet.
Mutta valoa tänne, yö käy
pimeäksi.
Gilbert. Ei, herra; tämä pimeys kuuluu asiaan;
sillä nyt seisomme varjoen hämäräisessä mailmassa,
Kimmeerien murheellisessa maassa. Miellyttääkö
teitä, herra, asettaa itsenne seisomaan tähän? (Osoit*
—

taa

vasemmalle sivulle Maxista
1

pestiäiset

(ruots. aktör)

=

=

ja Fuchsista)

kuuliaiset, kuulutuskestit.

näyttelijä.

*
—

ahtööri
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Tässä seison.
Te seis*
3:elle sotamiehelle)
(Asettavat
pääpuolelle)
tässä.
itsensä
makaavien
käät
Te toiset seiskäät tässä alakuloisina ympärillä; minä
asetan itseni tähän heidän oikealle sivullensa, ja joh*
Nyt huomakaat:
taja itse pelaa teidän kanssanne.
Kasper. (Tekee niin)

Gilbert.

(2:lle

ja

—

koska sanon, soikoon vaskitorvi kummeasti kuin

he heräävät samassa mailmassa, jossa
he nukkuissansa luulit itsensä varjoina käyskelevän,
Kimmeerien synkeässä maassa; he heräävät, näkevät
ympärillänsä meidät, jotka taas olemme varjoja nii*
den kurjien Preussilaisten, joille he itse annoit kat*
keran kuolon rynnäkössä Berlinin portilla. Me moi*
timme heitä tästä, haastelemme entisestä elämästä
maan päällä ja nykyisestä täällä, lähellä monen suu*
ren miehen var joo. Herra kapteeni ja minä olemme
puheen kannattajat, te kaksi siinä sanotte sanan ai*
noastaan siilon tallon, koska sopii, koska katsahdan
puoleenne, mutta kavahtakaamme puhumasta it=
semme säkkiin ja sillä kurilla hävittämästä koko il*
tuomiopasuuna;

veemme.

Kasper. Pannaanpa siis nyt kokeeksi kunkin aa*
toksen vilkkaus. No päin tuuleen sitten, ja auta
minua, improvisationin henki!
Gilbert. Nyt möräköön torves. Kummeasti,
kovin kummeasti. (Toinen sotamies puhaltaa vaskitorvea,
Max

ja

Fuchs herää, nostavat viikon

päänsä maasta ja

jäävät istumaan, tuijotellen ympärillensä)

Fuchs. Hoh hoo!
Max. Ketä olette te?
Gilbert. Huu huu! Etkö minua tunne enään?
Minä olen sen miehen varjo, jonka armottomasti
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keihästit kuoliaaksi lähellä porttia Berlinin kaupungin.
Tähän paikkaan syöksit sinä sisään painettis, ja haava
tällä kohdalla on kuolettavainen. Minä kaaduin ja
kalisit aseeni kaatuessa.
2:n sotamies. Hii haa huu, oi yötä pitkää täällä!
Etkö minua tunne, sinä Fuchs Bayeristä? Olenpa sen
miehen varjo, jonka pistit kuoliaaksi kadulla lähellä
nahkuri Köhlerin taloa, siinä minun tapoit, teit les*
keksi mun nuoren vaimoni, sen uskollisen, ihanan
Konkordian,

ja isättömäksi

kurjan lapsein.

Voi

5

10

sinua voi!

Fuchs. Paras ystäväni, minun täytyi tehdä niin*
kuin kapteeni käski.
3:s sotamies. Voi sinua voi! Tunnetko minua,
mies? Minä olen sen miehen varjo, jonka pään sinä 15
halkasit Berlinin palossa lähellä kasarmia, jossa rie*
huit vinkuvat liekit. Voi sinä kirotun miehen kirottu
varjo täällä hämärän alhossa, voi!
Kasper. Aih, iuh, valedikavauvau! Ei kahlekoi*
ran talvinen yö ole niin surkea kuin kuolleen miehen 20
varjon elämä täällä. Tunnetko minua? Olenhan sen
sankarin sielu, jonka niskan sinä katkaisit kuin nau*
riilta naatin. Etpä minua armahtanut, vaihka polvil*
lani edessäs rukoilin, näin sanooden: säästä henkeni,
jätänpä muuton tänne suojattoman tytön, jolla on seit* 25
temän minun siittämääni poikaa, hänen tahdon ottaa
lailliseksi vaimokseni, koska sodasta takaisin palaan.
Niin rukoilin minä, mutta etpä armahtanut sinä,
vaan iskit minua tähän, ja isku siihen paikkaan on
kuolettavainen. Minä kaaduin ja kalisit kaatues aseet, so
ja niinkuin unelma poisväikkyi pakeneva sielu. Tässä
seison nyt helistellen hampaitani, ja sinun kauttas,
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vertajanoova villi. Oi! kiitä ettäs olet nyt tyhjä su*
rnukuva; jos olisit vielä lihaa ja luuta, niin sydämmes
nyt povestasi kohta temmaisin, niin totta kuin olen
5

10

is

20

25

kunniallisen sankarin sielu.
Fuchs. Resuun *, veli kulta, resuun! Oi oi! me
olemme jo kyllä kiipaleissa. Pieniä kiusanhenkiä,
kuin vihainen ampiaisparvi, tässä kihelöitsee ympäril=
lämme ehtimiseen ehtimiseen.
Max. He eivät suo meille rauhaa enemmin
täällä kuin teit sen siellä.
Fuchs. He ovat semmoisia pieniä=ruhtinoita, ko*
nälkäsiä;
jos tahdon viedä tuskallisen soppaa suu*
vin
huni, he kohta siitä sieppaavat osansa, ja jos en an*
tais, imisitpä minusta veren kuin kirput ja hyttyset.
Niin on laitamme. Sentähden katsahtakaat nyt vä*
hän armeljaammin päällemme. Minä tapoin sinun,
sinä olsit muuton tappanut minun, niinkuin yksi
teidän miehistä viimein tekikin. Ja tässä istumme nyt,
tapettuina kaikki. Mitäs tehdään, veljeni?
Kasper. Jaa, tässä ollaan, kaukana heimostamme
ja armaista ystävistä. Oi minun entinen elämäni!
Gilbert. Mikä ollee tuo tähti lounaassa tuolla,
jota kohden sieluni katsanto niin kernaasti kiitää?
Kasper. Se on Maa, veljeni, se on se kurja
maamme.

Gilbert. Mutta

30

se on pyrstötähti

tulisella hän*

nällä.
Kasper. Oi! maamme se on ja Berlinin ankara
palo, joka kestää vielä, sille antaa tämän tulisen hännän.
Gilbert. Oi kärsimykseni ja iloeni armas mailma!
Kuinka kaukana mahdamme sinusta olla?
1

resuun (ruots. reson)

=

järki, maltti.
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Kasper. Kymmenen miljuunia kymmenen tu*
hatta kymmenen sataa kymmenkymment ja kymme*
nen pääskösen päivänlentämää, niin kuiskasi minulle
eräs henki=ääni.
Gilbert. Onpa se kappale matkaa.
Fuchs. Kauhistava matka.
Max. Haa!
Fuchs. Kuinka monta penikulmaa tehneen[!]
tämä? Mitä sanoo henki=ääni?
Kasper. Vaiti!
Mutta hän ei sano mitään nyt.
yhteenlaskea
Sen tahdon toki
vahvistettuani varjo*
ruumiini ruualla ja juomalla.
Fuchs. Saammeko täällä kuitenkin jotain ravin
—

5

10

toa?

Max. Mitä sorttia täällä murheen ja ikävyyden

is

maassa?

Kasper. Huhkaimen haukotuksia purtavaksi ja
merituulta olveksi päälle.
Max. Haa!
Fuchs. Onko tämä ruokaa ja juomaa!
Gilbert. Aina varjoille, ystäväni.
Fuchs. Mutta voi! missä ollaan toki? Sano*
kaatte, hyvät miehet; sillä sydämmeni käy kovin mur*
heelliseksi. Missä ollaan? Portillako tuomittuen
kaupungin tai taivaan=linnan esikartanossa? Sano*
kaat!
Kasper. Vai taivaan=!innan esikartanossa! Et*
täs uskallat niin arvellakkaan. Taivaan=linnan? Mistä
syystä? Sinäkö siellä siitä, ettäs olet ammentanut ki=
taas oltta niinkuin valaskala, ja minäkö siellä siitä,
että naisia halaillut olen väsymättä kuin Turkkilainen?
Voi veikkosein, kuinka taidat näin aatella?

20

25

30
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Fuchs. Me olemme siis
Gilbert. Keskellä leukoja sen
kohta meidät nielee mahaansa,
joka kuumuudesta rymisee.
5

10

97

traakin; se
laava=virtaa,

suuren
täys

Max. Kauhistunpa.
Fuchs. Minä kauhistun ja vapisen.
Kasper. Tyyntykäät toki vähän, kuultuanne to*
tuuden. Olemmepa siinä keskipaikassa, onnellisten
ja kirottuen välillä, yhtä kaukana heistä molemmista.
Tässä täytyy meidän oljentella kunnes tuomiomme
aikojen lopussa ylitsemme langetetaan. Tässä sei*
somme seurassa monen muun, seurassa monen mah*
tavanki miehen.
Gilbert. Minua miellyttää kysyä ja tutkistella.
Ken on tuo jalo haamu, joka seisoo mäen rinteellä
—

15

tuolla?

20

Kasper. Aleksander Magnus Macedoniasta. Kat*
sos, mikä yhtaikaa peloittava ja ihastuttava sankar*
voima vieläkin hänen olennostansa virtaa ulos.
Gilbert. Minua miellyttää kysyä ja tutkistella.
Ken on tuo haamu, joka seisoo tuolla Okeanoksen
virran partaalla? Kaksi siipeä hänen rautalakistansa
korkealle kohoo, yksi kummallakin sivulla.
Kasper. Se on Romin kauhistus, Punian ylevä
sankari. Katso hänen olentonsa vakavaa miehuutta,
joka vertaistansa ei löydä uroen joukossa. Siinä hän
liikkumatta seisoo katsahtaen vapaalla silmällä öiseen,
kuohuvaan kaukaisuuteen. Siinä hän seisoo, huulilla
katkera hymy.
Gilbert. Minua miellyttää kysyä ja tutkistella.
Ken on tuolla tuo kolmas haamu, joka kääntää kas*
—

25

30
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vonsa puoleemme nyt? Minä vapisen hänen katsan*

tonsa edessä.

Kasper. Jumalan vitsa, Hungarian ruhtinas, se
lyhyt, palleroinen mies, hän, muodon viivoilla niin
pienoisilla; mutta niin ei kesä=aurinkoinen säteile,
niin peloittavasti ei kivääri leimahda vasten kuole*
maan tuomitun rintaa, niin voimallisesti ei iske jy=
ristäjän nuoli kuin katsanto tämän miehen, joka sei*

huulilla katkera hymy.
Gilbert. Jaa, se on hän, mies, jonka väkevä povi

soo siinä,

on

uf

kuumempa kuin Etnan kohtu.
Mutta vieläpä mie* -j
lin kysyä ja tutkistella. Ken on tuo kunnianarvoinen
haamu pitkällä parralla ja silmällä niin liepeällä 1, hän,
joka seisoo alla tuon suuren ja synkeän tammen?
Kasper. Se suuri Kaarle, Saksojen masentaja, u
seisoo siinä, vyöllä ankara miekka. Siinä hän seisoo,
huulilla katkera hymy.
Gilbert. Kerranpa vielä mielin kysyä ja tutkis*
telia. Ken on tuo haamu kummulla tuolla, kuin
kari, niin liikkumaton? Mutta hänen tunnen nyt. 20
Kasper. Etkö tuntis häntä, kolmen mailman=osan
sankaria, Corsican poikaa. Siinä käsivarret ristissä
rinnoilla hän seisoo kylmä ja äänetön, syvissä mietteissä
hän seisoo kuin tahtoisi hän käsittää elämän arvelon.
25
Jaa, siinä hän seisoo, huulilla katkera hymy.
Niinpä täällä varjoja oljentelee lukematon paljous.
Katso tuonne, ja näetpä heitä loppumattomassa lin=
jassa seisovan tuolla valtavirran autiolla rannalla.
Niinpä vietetään pitkä yö täällä yöseen synkeässä,

:

\

—

—

ihmeellisessä

maassa.

Ihmeelliseksi ihmeelliseksi kyllä taidan

Gilbert.
1

liepeä

=

lauhkea, lempeä.

*°
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kutsua tämän maan. Eihän kasvaaj!] tanner täällä ruo*
x
hoa ja kukkaisia, ei, vaan nahkasiipan karvoja jal*
kani tallaa kuin astelisin plyyssimatolla.
Kasper.

Ja

puitten

murheellisesti

rippuvat

leh=

det täällä eivät ole tavallisia lehtiä.
Gilbert. Ei, vaan yösiikon 2 sulkia ja höyheniä,
ja itse puu on kamoittava peikko ja kuin kamoittavat
peikot täällä kalliot ja vuoret päällämme longottaa.
Huu! tuolla näen pimeän luolan, joka ahneesti am*
mottaa tänne.

Kasper. Tartaruksen ovi, josta tie käy alas on=
nettomien asuntoihin. Sä kuulet kuinka se humisee
ja kiljuu.
Gilbert. Kuin myrskyssä musta aukio hirmuisen
Mutta minkä maan, kaukaisuu*
tynnörin kyljessä.
dessa sinertävän, näkee silmäni tuolla vuorten tut*
kaimilla? Siellä kuni vallitsisi aamu lempeä ja ikui*
nen, niin säteilevä ja niin ruusuhymyvä. Oi! tämä
näky mun sydämmessäni herättää riutumuksen ih=
meellisen ja halun kerran päästä sinne. Mikä on
tämä maa?
Kasper. Siellähän on maa, jonne kaikki ovat
aikeissa, mutta harvatpa sen ehtii toki. Sä kaunis maa!
Gilbert. Jos kaiken tämän ennen varmaan tien*
nyt olsin, niin toisinpa olisi elämäni muodostunut.
Oi! jos lievitettäis mulle vielä elon langasta muutama
vaaksa, niin kuinka tekisin? Kohta kaiken hekuman
—

ja

turhuuden karkoittaisin kauvas,

pienen majan it=

selleni rakentaisin salokunnahalle viheriäiseen män*
nistöön, jossa käyvät raikkaat tuulet, ja siellä paastoen
ja rukoillen mä aikani viettäisin, puettuna lumival*
1

nahkasiippa

=

yökkö.

—

*

yösiikko

=

kehrääjä.

Kasper. Niinpä elelisin vaipumatta naisen hel=
joka maanpäällä helmasyntini oli.
3:s sotamies. Niinpä elelisin, enkä valehtelis ja
vielä vähemmin varastaisin.
2:n sotamies. Niinpä elelisin ja jos kurkkuuni pi=
saranki oltta kallistaisin, niin kohtapa tyhjentäisin
kannun palavaa pikiä, itseäni rangaisten.
Max. Kuinka olen minä elänyt? Haa! Vetänyt
kitaani oltta kuin puutiainen 1 verta. Haa!
Fuchs. Voi minua! kuinka olen elänyt? Miljuu=
nia antaisin jos vuoden elostani takaisin saisin. Vel=
kakirjat, kalut kappaleet ja kaikki nuttuni aina
viimeiseen siekaleesen, kaikki antaisin mennä, kaikki.
00, 00!
Max. Minä janoon. (Kasper ottaa loikalta

\

j

keaan liinakauhtanaan ja vyöllä itsekiellon antura=
nahkanen vyö, ja krassiruoho ja kirkas vesi ainoa
nautintoni olis. Niinpä, huolimatta petollisesta mail=
masta, elelisin siellä, vakaana aina ja totisena kuin
tuomiokirkko; eipä siilon suuni naurahtais.

|
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*!

maan,

i«i

15

20

kaksi olvituoppia)

Fuchs. Tippa vettä janomme sammutteeksi, kal=
lihimmat ystävät!
Kasper.

(Antaa

heille kummallekin

tuopin käteen)

Nyt sammuttakaat janonne niiden san=
karten verellä, jotka te surmasitte Berlinin kaduilla.
Tässä!

25

Juokaat!
Max.

Haa!

Fuchs. Olkaat

armelijaat!

Kasper. Juokaat! Onpa tässä lähellä kuoppa so
syllän syvä, syllän leveä ja pitkä ja täynnä verta,
1

puutiainen

=

punkki, puuntäi.
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jonka olette ulosvuodattaneet meistä ja muista mei=
dän onnettomista veljistämme. Juokaat!
Max. Ah!
Fuchs. Voi meitä!
Gilbert. Juokaat! muuton teidät paikalla vis=
kasemme tuonne syvyyden pimeään kitaan.
Kasper. Tahdotteko juoda!
Fuchs. Me juomme, hyvät ystävät, me juomme.
00, 00! (Vievät molemmat tuopit huulillensa)
Max ja Fuchs. (Yhtaikaa ja vetäen suunsa suw*
1
reen ilveeseen) Das ist Bier! (Toiset nauraa. Faustus
taluttaen toinentoistaan käsivarresta, tulevat, ja
ne kaksi sotamiestä, lamput käsissä)
heitä
seuraa
Kasper. Toivotamme onnea morsiuskunnalle.

ja Maura,

Faustus. Kihlatut olemme.
Kasper. Faustus, sun tiedän mieheksi, joka
ei siirry sanastansa vaihka repeisi aliansa maa.
Faustus. Antakaat mulle morsian, nuori ja
kaunis kuin seraaffi ja monin kerroin rakkaampi
kuin henkeni kultakipenä, ja jospa hänen lupaisin
räjäyttää ilmaan tynnörillä kruutia, kuin sihisevän

raketin, sen tekisin heti, tulenleimauksella hänen
kyydittäisin pilvistöön ylös. (Maura vetää itsensä
äkisti hänestä irki)

Maura. Uu! Sinä kauhea mies!
Yhden kerran kysyn
Faustus. Peräytkö?
vielä ja sitten tästä niinkuin vuoripässi. Peräytkö?
Maura. (Ryhtyy taasen Faustukseen) Katso
sinun palvelijas.
Kasper. Kas niin, sopii hyvin. Onni teille,
kauvallinen onni!
—

1

Se

on oltta.
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Sotamiehet. Hurraa!
Maura. Uskallanpa käskeä teitä kaikkia tyh=
jentämään kihlausmaljamme tänä=ehtoona tässä.
Kasper. Siihen, frouvani, emme varro toista
käskyänne. (Muutama Preussin sotamiehistä tulee talut=
taen Timoteusta ja Marianaa vankeina) Ketä tuodaan

5

tässä?

Maura. Hoo! (Käy Timoteusta ja Mariaanaa vas*
taan, niiaten syvään heidän eteensä) Nöyrin palvelijanne!

No

terve tuloa, terve tuloa! Ha ha haa!

Kaikin

nöy= w

rin palvelijanne!

Kasper. Hiljaa, muoriseni! He ovat voitettuja
vihollisia ja tulee siis heitä katsella säälin silmällä,
muistaen, että pyörä pian taitaa kääntyä ympär.
y 4:s sotamies. Nämät kaksi otimme vangeiksi,
herra kapteeni; ja tuntuvatpa he kovin rakkaiksi.
Timoteus. Hän on minun morsiameni
Maura. Ah sinä!
Timoteus. Se on hän. Minä olen invalid, siis
voimaton sekä pakoon että taisteloon ja sentähden
olen nyt vanginne. Mitä tahdotte? Minun surmata
ja katkaista rakkautemme siteet? Se tehkäät, jos teitä
miellyttää.
Kasper. Miksi tekisimme sen? Preussin lä=
hetys 1 on nyt, ei hajottaa vaan kokoa ja yhteenliittää,
vaihka täytyykin sen tässä toimessansa tehdä syviä
leikkauksia ja pistoksii; mutta kaikki on hyvin jos
loppu on hyvin.
Sano, tyttö, onko tämä mies sun
sulhases?
Manana. Sitä en häpee tunnustaa.
Maura. Sinä mailmanlintu!

is

20

25

—

1

lähetys

=

kutsumus, tehtävä.
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Frouvani, vihanne sammuttakaat ja
Saittehan miehen, jalon kuin
sama onni suokaat tälle tytölle
kuusi;
salon partanen
Kasper.

tytykäät onneenne.
myös.

Ja

sen teette, minä tiedän sen, vaihka mie=

No, käsi kädessä
lenne nyt kipenöitsee hieman.
kihlausparit.
molemmat
Soma on lem=
seiskäät
nyt
ihanata,
toimi
keskellä
sodan
katsella
ryminää;
men
kolkossa
linnassa, jonka
sireenilehtoa ja kukkastarhaa
muureilta kanuunat irvistelee; siinä sekä taistelo
että sovinto. Oi että veljet toinentoistaan raatelevat!
Mutta sovintoon he käyvät kerran vielä, sovintoon
niin rakkaaseen kuin nyt tämä Preussin impi ja tämä
uljas poika Bayeristä. Pois riita ja vaino Germanian
velisarjasta! (Maxille ja Fuchsille) Te kaksi sankaria
siinä, tunnetteko jo mailman ympärillänne?
Max. Minun täytyy itkeä.
—

5

10

15

Fuchs. Samoin
Kasper.
20

minun.

Miksi niin?

Fuchs. Olemmehan vielä elävien joukossa,
vaihka äsken jo luulimme itsemme varjoina näänty=
vän kuolon maassa.
Kasper. Olkaat lohdutetut. Kaikki on kohta

hyvin taas; ja sen tuumakansan, ne pienet=ruhtinat
me teistä siirrämme kauvas kuin pohjoinen myrsky
25 jyvistä akanat sinkoilee.
Kaikki on kohta hyvin,
koska päällämme lepää sovinnon ja rauhan taivas
ja Germanian tähti kirkkaana loistaa taas.
Max. Mua kuolon valtakunnan kamottava
muoto on herättänyt unestani ja kaikki käsitän nyt.
s» Oi mennettä elämääni! Nyt se kauvas poistukoon!
Minä häpeen. (Peittää kasvonsa)
Fuchs. Se poistukoon kauvas, kauvas! Minä
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häpeen.
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kasvonsa,

ja

istuvat

niin

loppuun

asti)

Gilbert. Olenpa kuullut, että niinkuin pe!oi=
tus saattaa viisaan hulluksi, niin taitaa se myös tehdä
viisaaksi hullun. Sen näemme nyt.
Kasper. Hyötyä siis matkaansaattoi ilveemme.
Jaa, kaikki hyvin! No, emäntämme, mielimmepä
kaikki nyt tyhjentää onneksenne maljan.
Maura. Kaikki kaikki! (Oltta annetaan ympär.
—

Maura

täyttää

myös

Marianalle

ja

itsellensä pikarillisen

oltta)

Kasper. Juokamme!
kihlausjuhlan kunnioiksi!

Ja

soikoon vaskitorvet

(Juovat

torvien

pauhinassa)

Leo ja Liina.
Näytelmä yhdessä näytöksessä.

HENKILÖT:

LIINA, kartanonomistaja.
Leo, kasvate kartanossa.
Anton, Liinan eno, vanha jääkärimestari.
Anna, kartanon emännöitsijä.
Elias, palvelija kartanossa.
(Tapaus on Suomessa lähellä Helsingin—Hämeenlinnan
rautatietä.)

(Tuuhea puisto, tuolla täällä viheriöinen rahi kum<mallakir. puolella, rahien takana tuuheita kuusia, perillä
peltoja ja vuoria. Liina, Anna ja Leo tulevat vasemmalta.)

Liina. Leo, ennustakoon
sinulle onnellista matkaa!
Leo.

Minä kiitän teitä!

tämä

Ja

korea

aamu

eihän milloinkaan

mene muistostani tämä aamu, jona astelin kotoni
pihoilla viimeisen kerran. Kohta olen teistä kau=

kana ja kaukana synnyinmaasta.
Liina. Mutta metsähaltiamme viipyy, tuo ar=
vokas enoni.
Leo. Ja tahtoisinpa puristaa kerran vielä hä=
nen kättänsä, koska heitän nämät metsät ja vuoret;
siellähän ennen, veljinä kamppaellen, ajelimme
Tapiolan karjaa.
Liina. Oi, hän tulee kyllä, mutta kaiketi vasta
lähtöhetkelläs. Sillä tämänkaltaisissa kohtauksissa ei
ole hän koskaan paljouden tekijä. Pitkät ja kyy*
neleiset jäähyväiset eivät juuri miellytä häntä. Ja
siinähän soinnummekin yhteen. (Haastelee Annan
kanssa.)

Leo. (Erikseen) Sinä korskea nainen, ole huo=
leton. Minä en väsytä sinua lähtövirsillä, en kyy=
neleillä, vaan katsahdan aina yhtä kylmästi puolees
kuin sinäkin tänne. Niin teen, vaikka riehuisikin

Leo
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Liina.

ikuisesti liekehtivä tuli!
Pois kauas
tästä! Tule, aava valtameri, ja viileytä sydämmeni
kuume! Ole unohdukseni virta!
Liina. Mutta katso, hän seisoo kuin uneksuva.
Leo!
Leo. Katselenhan kalliota tuolla. Ennen usein
tähtäilin sen kiireeltä alas kohden kotokartanoa,
peltoja, niittuja ja polveilevaa jokea. Oi, mielisinpä
sieltä kerran vielä katsahtaa ympärille. Mutta ai=
kani on lyhyt.
Liina. Ehdithän kyllä siihen käyntiin. Kaik=
kihan on jo varustettu valmiiksi matkalles. Riennä
povessani

—

vaan!

Leo. Minä riennän! (Menee oikealle.)
Liina. Onpa hän vihdoin kuin hieman levo=
ton. Mutta
meistä pois.

näyttääpä kuitenkin, että

Anna. Kuin piltti kaupunkiin

mielii hän

ensimäisen

ker=

Mutta enhän ihmettele.
Liina. Et ihmettele?
Anna. Jotain kuiskataan.
Liina. Mitä kuiskataan?
Anna. Tuossa kirjeessä, kirjeessä Leolle hänen
sedältänsä Amerikasta, löytyi eräs korea kuva, oikein
hehkuvan, pulskean Mulatti=epelin 1, ha ha!
Liina. Hoo!
Anna. Setä kasvatti vauvan ja viimein päätti
hänen
ah!
kultakanaseksi Leollensa.
Liina. Romantikas aate, ihan Leon kaltainen;
hän juuri voi lemmistyä kuviin ja varjoihin,

ran.

—

—

epeli: (Nurmij.) keimailevasta ja juonikkaasta
misestä, varsinkin naisista, käytetty haukkumasana.
1

ih=

Leo ja Liina.

tuo

haaveksi ja.
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Lystillistä! Melkein uskon, mitä

kerroit.
Anna. Niin; ja tämähän kuva nyt tähtenä
lännessä viittaa nuorta sankariansa luokseen.
Liina. Ehkä tuhatkihara nainen on anastanut
hänen katalan sydämmensä, joka nyt liekehtii pää=
sön himosta. No, hän menköön ja saavuttakoon
onnensa.
Anna. Ah, parhaan onnensa on hän nauttinut
Hän lähtee
juuri tässä teidän kätenne alla!
ehkä
jää
No,
jääköön;
meistä ja
iäksi.
hän
mutta
ainahan kolkompaan yksinäisyyteen me itse jäämme
tänne, kurjat.
Liina. Tottumus tasoittaa kaikki.
Anna. Aina kuolemaksi. Hiljaisuus on kuole=
man heimoa; mutta hälinä ja meno, siinähän elämä
ja ilo.
Tehkäät häitä, fröökinäni!
Liina. Häitä! Minä?
Anna. Niin pyydän vaan häitten tähden, häit=
ten tähden, ah niiden hyörinän ja pyörinän tähden!
(Nauraen) Tehkäät häitä!
Liina. Pieni voitto yhden päivän liehunnasta,
—

—

oi sinä

hailakka!

Anna. Laskekaa vielä lisäksi kaikki vartomuk=
sen ja muiston armaat päivät.

—

Mutta sallitteko

pientä kysymystä?

tuo

Liina. Minä sallin.
Anna. Onko vänrikkimme, tuo öljyviiksinen,
kilisevä, helisevä herra, nöyrästi kumartanut

teille?

Liina.
usein.

Hänen

taipuva

selkänsä kumartuu

Leo
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Anna. Salskea sankari

Liina.

pyysi

teidän sydäntänne,

mutta sai kiellon.

Liina. Miksi kantelee hän koulusta

ja

omalle

niskallensa, narri?

Anna. Ehkä vimmoissansa parhaille ystävilleen.
Liina. Lasin ääressä kosteasilmäisenä narrina.
Mutta enintään pidinkin hänen kumarruksensa

5

leikkinä vaan.
Anna. Ei! hän teki vakuuden kysymyksen.
Minä tiedän sen.
Liina. Ja sai siis oikean vastauksen.

Anna. Ja niin äveriäs
Liina. Minun käteni
rohkea hävyttömyys!
Anna.

mies.
ja sydämmeni!

Mikä

Vänrikiltä?

15

Liina. Kaikilta!
Anna. No Jumalani! (Nauraen) Siis mielisitte
kumota meiltä ihanimman tavan ja asetuksen. Voi
teitä! Sen tahtoisitteko täällä tytön työksi?
Liina.
jalkaansa)

Pois, hupsu! Minun työkseni?

(Polkien

*

Pois!

Anna. Mutta minä muistelen
Liina. Mitä muistelet?
Anna. Elämän ankaraa lakia!
Liina. Mitä huolin siitä?
Nämät miehet,
Minä lahjoitan heille jalon hyl=
jaa, kas nämät!
käykseni.
Anna. Samasta syystä siis sai myös tuo mus=
tatukkainen maisterimme teiltä kiellon?
Liina. Mikä hulluus! Katso, eräs teikari astuu
eteeni, eräs maisteri täynnä itserakkautta, eräs vän=
rikki täynnä peilirakkautta; ja minäkö nyt, niinkuin
—
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hän pyytäen vaatii, hänelle heittäisin alttiiksi kaikki,
elämäni, onneni, minä iäisyyden tytär? Minäkö
hänen tavarakseen? Mikä julkeus! Sydämmeni paisuu!
Anna. No kuinka sitten lähtis matkaan kelpo
uros, joka, ansaiten sydämmenne, on teihin ääret=
tömästi rakastunut?
Liina. Hän olkoon vaiti kuin hauta ja vähim=
min kaikista huokailkoon hän, hikoilkoon hän, kurja
mies.
Jota enemmin lemmistynyt, sitä vähemmin
antakoon hän tuskansa ilmi. Kaikki hän kätkeköön
ja silloin ehkä syttyisi sydämmeni myös, kiihtyisi
valta=loimoon. Mutta mitä aattelen ja puhun minä
mieletön, hullu tyttö! Minäkö lemmistyisin noihin
miehiin, minä? Vale!
Anna. Ja jos niin tekisimme kaikki, mihin
joutuisimme viimein? Siipoiksi Kyöpeliin!
Liina. Mitä huolin siitä?
Mene! Murkinan
—

hetki

on

lähellä.

Anna.
20

25

»o

Minä riennän, fröökinäni, minä juoksen!

(Poistuu vasemmalle )
Liina. (Yksin)

Menköön hän etsimään on=
neansa; niin toivon, ja toivon kuitenkin toisin.
Kasvattajanko huolta ja kaipausta? Puhkeisiko emon
rakkaus murheenkukkaseksi nyt jäähyväisten pahtei=
sessa 1 ilmassa? Toki, hänessä vaan aina ja levo=
tonna aatokseni väikkyy, ehkä näyttääkin toista kat=
santoni komea rauha. Hän ei ansaitse helleyttä,
jota lapsikas sieluni hengittää häntä kohtaan; kylmä
on hänen sydämmensä. Ja mikä tuo kunnioituksen
naamari hänen kasvoillansa? Ah, tynsäns teeske=
1

tylsä.

pahteinen

-=-•

paahteinen, helteisen raskas.

!
—

tynsä=-=
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Liina.

lyksen muoto velvollisuuden vaatimuksesta vaan!
Mene, kiittämätön poika; riennä, riennä meistä
kauas mulatti=neitojesi karkeloihin uusien maailmain
aurinkojen alle.
Niin riehuu, telmää povessani
tuonne tänne taistelo kuin maan järistessä me=
renrannan kuuma laine. Oi, en ymmärä! Jos ystä=
vältä kysyisin, miksi sydämmeni riehuu levotonna,
niin hän kenties haastelis immen lemmestä. Hul=
lutusta! Immen lempi? Mene jo, aatos nurja,
mieletön ja halpa, mene kauas, kätke itses vuorten
alle! Ja hän . hän poistukoon minusta kauas,
kiusaamasta sieluani. (Katsoo oikealle.) Tuolla kal=
lion kiireellä hän seisoo, hoikka nuorukainen, ja
hänen hiuksensa uiskentelevat aamun kultaisella pil=
veliä. (Kafoo väikkyen pois oikealle.
Anton tulee va=
—

..

—

semmalta )

Anton. (Yksin) Hän matkustaa meistä pois,
hän muuttaa perin maapallomme selkäkilvelle, asu=
maan ikänsä meidän antipodinamme, kurja. Kiu=
sallinen kohtalo! Sonnipäiset konit täällä samoilkoot
ympäri, vaan älkööt tuollaiset kainot lapset. Mi=
nunhan esimerkiksi, minun, jolla on sydän kuin
karhunpenikka, olisi pitänyt maailmoja marssiman
ja keihäitä murskaileman täällä. Mutta Leoni lä=
hetän vallan vastakynsin 1 ulos hurjille retkille. Tun=
nenpa hänen ja pidän hänestä kuin omasta pojas=
tani. Mistä saan enään metsätoverin niin hauskan,
tarkkamielisen ja urhean kuin hän? Kirottu kohtalo,
mi saattaa kaksi uhkeaa ystävää täällä seisomaan
antura vasten anturaa! Väärin tehty, jyrkästi vää=
rin.
Mutta asialla on toki painonsa. Mikä
—

1

vastakynsin

=

vastahakoisesti.
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perusta on pojalla tässä? Ainoastaan tuo kurja
hyvä sydämmensä, joka ei koskaan ollutkaan täällä
rikkauden kone, vaan pikemmin päinvastoin köyhyy=
den.
Ja mitä perisi hän viimein minulta, metsä=
huhkaimelta? Muutaman ruosteisen tuliputken, viisi
tappelevaa koirasmetsoa ja yhden naaraksen. Aika
Ei! pakene kauas tyhjästä,
perintö, ha ha ha!
—

Leo,

ja

ota vastaan maa=äitimme povesta

hedel=

mallinen viilu. (Elias tulee vasemmalta.)
Elias. Herra!
Anton. Mitä tahdot, mies? Mitä käyskelet ja
kyräilet 1 sinä, itsepäinen oinas?
Elias. Eihän ihme, että vähän käyn ja kyräi=
lenkin tällä hetkellä. Herra, oletteko jo kuullut tuli=
vaunujen ensimäistä vihellystä?
Anton. Hiiteen kaikki vaunut ja heidän pilli=
suorat tiensä! Minä en kärsi heitä.
Elias. En juuri minäkään tänään. Ah, viehän
rautainen tie meidän kalliin ystävämme kauas pois!
Herra, teitä on jo varrottu täällä kovin.
Anton. Askartelin metsokukkojeni kanssa.
Elias. Kas se! Kuinka jaksavat he nyt?
Anton. Hmmh? Heitä on viisi kappaletta.
Elias. Kas se! Paljaita kukkoja?
Anton. Yksi naaras, tappeluksen kannattajaksi,
yksi vaan. Hänpä antaa vauhtia leikkiin.
Elias. Niin, niin!
Anton. He tappelevat kuin kotkain kuninkaat.
Elias. Kas se!
Anton. Kauhistuisitpa nähdessäs.
Miksi
varrotaan minua tässä?
—

1

kyräillä

=

katsella

vihaisesti, alta kulmiensa.
8
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Elias. Mitä! Tiedättehän nuoren Leon tänä=
pänä lähtevän iäksi Amerikkaan, sinne kutsuttuna
vanhan setänsä turhan maatilan perilliseksi.
Anton.
Huomaa: pieni, mutta oma turve!
Millä naamalla näkyy hän lähtevän?
Elias. Melkein ilon naamalla, joka minua ei
Hänellä on piljetti höyrylaivaan,
juuri miellytä.
joka lähtee tänä iltana Helsingistä Englantiin, siitä
—

Amerikkaan; ja hetken päästä siirtyy meistä tuo
hyvä ja korea Leomme, poistuu käärittynä savuun,
Katoo pihoiltamme oiva nuorukainen, joka joutui

uj

meille kerran piennä orpona, mutta kohosi tässä
pian koreaksi pojaksi. Kuitenkin, nyt hän poistuu;
ja sureehan sydämmemme tuosta, herra.
Anton.

Mitä sanoo Liina?
jalo ja tyyni, ja kuitenkin piti
Aina
Elias.
hän Leostamme ennen oikein armastelevan hoidon.
Mutta ellen eksy, niin on emäntä hieman kuni
kylmentynyt häneen näinä viimeisinä aikoina. Miksi?
Tuota en ymmärrä. Mutta minähän toista toivoin.
Heistä olis pitänyt tuleman oivallinen pari.
Anton. Mitä sanot?
Elias. Eikö olis tuo käynyt päisin?
Anton. Sinä kölli, onhan poika hänen kasvat=
teensä.

is

20

25

Elias. Sitä enemmin heillä syytä kuherrukseen.
Tosin on nyt tyttö hieman aikavampi \ mutta se
ei mitään meriteeraa. Kahdeksan ja kaksikymmentä
on hän, vaikka viittaakin muoto huikean matkan
nuoruuteen alas. Mutta poika pilttari 2on juuri
1
aikava
vanha.
nulikka, naskali.
=

—

2

pilttari

=

vallaton lapsi»
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Liina.

päivinä täysiaikainen

mies.

15

Leo

Kuinka

nuo

vuodet kuluu! Kymmenvuotiaana nallikkana tuli
hän taloon ja, muistanhan vielä, seisahti pieni
piikkinen elotuvan ovinurkkaan, pahanen. Mutta
eipä hän siinä kauan seisonut; tulihan rouva itse
ja otti hänestä kyllä äidillisen huolen. Toki, vuosi
oli tuskin mennyt, ja haudassa lepäsi leskirouva,
Leon kelpo elatus=äiti. Mutta kuinka kävi kuiten=
kin? Mutta kas, kuinka kävi! Astuihan silloin tytär
nummeroon, ja kasvatti ja koulutti pojasta miehen.
Anton. Niin teki hän. Ja naisko hän nyt kou»
lupoikansa, hän, korskeudessa verraton?
Elias.
Ja heistä tulis kuitenkin kelvollinen
pari.

Anton.

Haa! tämä nainen kantaa päätänsä
korkealla, katsahtaen tämän=aikaisiin miehiin kuin
apinoihin.
Ja hänkö täällä kantamaan vaimon
taakkoja? Ja löytyisikö hänen ylpeässä povessansa
edes kipenääkään kohden poika=tellukkoja täällä?
Elias. Ei yhtään, mutta poika itse on kovissa
kiipaleissa tuon pöyhkeän prinsessan tähden.
Anton. Mitä, mitä jaarittelet sinä?
Elias. Tapausta, jonka todistavat omat silmäni.
Anton.
Häh? Sinä tiedät jo siis retkiäkin.
mitä olet nähnyt, ja sano pian, sillä
sanoppas,
No
huomaas tätä sauvaa, poika.
Elias. Juuri teillepä sen sanon, vaan en kel»
lenkään toiselle. Katsokaat, laita on niin, että mi»
näkin krokailen x vähän kirjoittaa.
Anton. Haarulla 2? Höh!
1
2

(kirjoittaa)

haaru

=

kömpelösti piirrellä, töhriä.
krokailla
hiilihanko.

puinen

=
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Elias. Hanhenkynällä.
Anton.

painelet oikein hanhenjalkoja pa=
höhöh!
Sanoja, herra, ja kiivaitakin, jos niin

Jolla

peris täyteen,

Elias.
tarvitaan.

Anton.

Elias.

Hyvä, hyvä, mutta tule asiaan!
Tulen kohta. Mutta kiitos olkoon po-

■

f 3

jalle siitäkin, että kirjoittaa osaan.
Anton. Tule asiaan, sanon minä!
Elias. Nytpä tuon sen esiin, ja kuulkaat. i«
Tuolla istui hän kerran, Leo nimittäin, lystihuo=
neen portailla, kirja kädessä ja lyijyspännä, minun
kaivellessani noin hiljakseen peltomurulla J siinä
läsnä. Mutta nyt hän katosi, jätti kirjat, paperit
ja kynät portahille, tomppeli. Sieltähän nyt vis» mk
kasi tuulonen melkein syliini erään paperilapun,
jonka viipymättä saatoin paikkaansa takaisin. Mutta
pidellessäni sitä, kurkkasin, kurkkasin häneen noin
pikaisesti vaan. Ja mitä näin minä? No peijakas!
nimi »Liina, Liina, Liina» seisoi siinä monet kym= 20
menet kerrat, ja koukistelipa jok'ainoan »Liinan»
ympärillä joko armahin kukkasseppele tai tuommoi»
nen korea piikkikiehkura. Niin, sen näin; ja mitä
tuosta

aattelette?

Anton.
maan.

Rupeanpa jotain aattele»
Pojan velvollisuus on kunnioit=

(Erikseen)

(Ääneensä)

25

taa äitiänsä.

Elias. Tässä on jotain enemmin tekeillä.
Huomasinhan paperilla vielä värsyjäkin, joissa
mielestäni valitti onneton rakkaus.
Mutta pian
—

1

peltomuru

=

peltotilkku.
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tuli hän taas, poltti peijakas paperin ja muutti
vielä karrenkin tuhaksi. Niin, tämän olen nähnyt.
Anton. Nähnyt mätäkuun houreessa! Mutta
äänettä asioista, jotka eivät koske sinuun, ja mene
toimiis!
Elias. Olin juuri aikeissa lähtemään.
Anton. Ja kerran vielä muistutan: pidä kieles
hammasrivin takana noista hulluista luuloistas.
Elias. Ja heistä tulis kuitenkin oivallinen pari.
Anton. Pois! (Uhaten sauvallansa.)
Elias. Poishan minun täytyy, saattamaan esiin
kartanon vaunut. (Menee vasemmalle.)
Anton. (Yksin) Suuri konna se mies, kiusal=
linen kuin paholainen. Mutta kyllä hänen masen=
Lähestyyhän tuolta Leoni; ja nyt,
nan vielä.
koska muistelen tuon jukuripään kertomuksia, niin
arvelen, että Lempo on riivannut sinun, poika.
Mutta jos niin on laita, niin hyvin olet kätkenyt
kaikki, koska ei kotka=silmäni ole vainunnut vaaraa.
Mutta nyt minä huomaan, että juuri niin täällä kat»
sahtaa suloisesti, onnettomasti rakastava mies. Mutta
ettäs halaat nyt täältä pois? Vai tämäkö juuri sinun
—

karkoittaa vieraille maille? Kiirehditkö, armas Leo,
hakemaan unohduksen lääkettä haavoillesi? Poika,
tämä saattaa mieleni levottomaksi ja haavoittaa mi=
nunkin karvaista, pörröistä sydäntäni! (Leo tulee
oikealta.) Jumalan rauha, Leo! Sinä matkustat pois.
Leo. Auringot ja tähdet, kuinka joutuu aika!
Anton. Kohta seitsemän. Mutta millä sydäm»
mellä siirryt?
Leo. Tahdon ja en tahdo, kiirehdin ja vii=
vyttelen, oi!

Leo
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Anton. Tahdot
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ja et

tahdo heittää

tuota

kul«

taista leiloasi 1.

Hahaa! mitä katsot minua? Luu»
letko, ett'en tiedä, mihin huokaukses lentää?
Leo. Oi sanokaat!
Anton. Hämeenlinnaan!
Leo. (Erikseen) Hän vainuu siis vääriä jälkiä.
Hyvä!
Anton. Tiedänpä oikein!
Leo. Niinköhän?
Anton. Sinä huokaat.
Leo. Ja tämä on kehno työ. Mutta heitetään
pois nuo huokaukset, heitetään ne pois tetrao uro=
gallus'ten nimessä! Kuinka jaksavat he?
Anton. Metsotko?
Leo. Metsot, metsot, jöröt linnut, tulipunai=
set kaaret silmien ympäri!
(Erikseen ja painaen kädellään otsaansa) Oi, oi!
Anton. Hehee! Viisi tetrao urogal!us'ta! Uro=
gallus, urogallus! Uhkea, verraton nomen tuolle
kanalintujen taajalle 2 taatalle. Urogallus! Ja he
tappelevat kuin sankarit.
Mutta miksi luikersit
nyt metsoisiin? Kurja poika, parastashan koetat
unohtaakses kaunoistasi.
Leo. Mutta en taida.
Anton. Sillä hän on korea, pulski, marjapos=
.?
kinen heiskale. Ja hänen nimensä
(Muistele=
—

..

valla muodolla)

Leo.

Oi

sanokaat tuntemattoman kaunoiseni

nimi!

Anton.

Se

on
istukoon hän siinä;
1

leila

=

heilakka.

juuri kieleni kärjellä.

minulla
—

on

a taaja

Mutta

samalla kielellä vielä
=

hidas, juro, totinen.
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toinen kysymys sinulle. Leo, vastaa minulle totuu=
della jaa tai ei, koska heitän sinulle kysymyksen,
jonka tähtäimessä hää=ilta loistaa. Lupaatko sinä?
Leo. Minä lupaan pyhästi. Kysykäät.
Anton. Mutta kysyttyäni, älä seiso mykkänä
edessäni, vaan anna mun kuulla sanoista toinen.
Leo. Kysykäät. Minä jo tiedän, mitä vastaan.
Anton. Lemmitkö hieman tuota meidän ylpeää
impeä, kuin nuorukainen impeä lempii?
Leo. Ketä?
Anton. Liinaa. (Hetki äänettömyyttä.) Jaa vai ei?
Leo. Mihin unohditte marjaposken kaupun»
gissa?
Anton. Hoo, hän oli vaan se punainen marja»
harkki l, jolla viettelin nuoren terrikukkoni koreasti
paulaan, ha ha ha! Mutta mitä vastaat?
Leo. Mitä kysytte?
Anton. Mitä kuulen suustas, jaa vai ei?
Leo. Minä lemmin ja kunnioitan jaloa kasva»
tusäitiäni. Ja hyvin, jos kohtalo, mun kerran tul»
tuani uuteen kotoon, antais mulle vaimoksi juuri
hänen vertaisensa askareissa ja toimissa; ulkomuo»
toon paljonkaan en katsois.
Ah! johan uneksun
minä monestakin siellä, kreo!i=neidoista, mulatti» ja
mestiisi=immistä, joilla on hohtavat värit ja koris»
teet.
Ja siellä, oi siellä olkoon ensimäinen aske*
leeni naida näistä lännen ruusuista yksi, mi leipäni
leipoo ja lakaisee mun laattiani. Tetrao urogallus,
sehän olkoon ensimäiseni!
Noo,
Anton. Mikä kanalja! Ha ha ha!
minä tiedän, että löytyy sinussa, vaikkas kuleksit*
—

1

harkki

=

terttu, rymsy.
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kin usein tuolla ylhäällä sinisalvoksissa, usein pee*
niin
velissä tuolla iltaruskos »tulisissa tauloissa»,
löytyy
peijakasta,
sinussa jotain
jotain,
tiedän, että
—

kuinka ma sanoisin, sakramenskattua, ja sentähden
pidän sinusta. Sillä ilman näitä lahjoja olisit kyy»
nelherkkä, imelähuulinen fröökinä. Niin juuri!
Mutta täyteen toteen taas, mun poikani. Minä
tahdon sinulta vastauksen kunnias nimessä.
Leo. Senhän jo annoin
Mutta mikä tuulen
kierros on tuonut teille tällaisia arveloja? Hän on
mun kasvattajani vakaa!
Anton. Voi myös olla kultaseskin.
Leo. Mikä on hän vielä? Hoo, vaakunoita,
kilpiä, keihäitä ja miekkojahan kiiltää ja kalisee
hänen polviluvussansa. Mutta mikä olen minä?
Anton. Hiiteen kaikki miekat, kilvet ja vaaku»
nat! Tosin on hän korskea, ei sietäis hän suin»
kaan miesivaltaa, ja miehen, taipuvan naisen toh*
velin alle, hylkäis hän perin. Sentähden ei ole
toivoa hänestä kellään uroolla, vaan ylpeästi kat*
sahtelee hän Kyöpeliin.
Mutta nyt jokin vaiku*
tus sinusta tai sisällinen aave minussa tahtoo mulle
kuiskata sydämmesi tuskasta, tuskasta tämän naisen
tähden. Kas, minä myös olen ollut nuori ja mielin nyt
puhua pienen hiukan koristettakin, vakaassa hen*

s

—

10

is

20

—

25

Kaukarannalla, kaukana toivottomasta kul*
lastamme, salattu lempi yhdeltä meistä sammuu
gessä.

vähitellen unennäkönä rinnastamme; mutta toisessa
se taasen muuttuu sielun synkeäksi paloksi ja usein
hänen elämänsä turmelee tai kuolettaa. Tässä, Leo,
ehkä olet sinä tuo toinen mies. Mutta huomaa
asia.

Ennen eroamme aukaise minulle povesi täällä,
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kannat lempes murhe=taakan siellä,

tietäen, että on sinulla kuitenkin yksi painon=jakaja.

Enhän, Leo, kummastelisi sydämmes ahdinkoa.
Sillä tämä nainen, vaikka ylpeä ja kiivas, on jo
—

ennenkin lumonnut monen miehen mielen.
on ylevä, väikkyy vapaana korkeudessa.

Hän

Leo. Heti poistun hänestä iäksi; ja hyvin
kaikki. Eikä ole kuitenkaan nyt kaikki hyvin!
Näenpä sun vimmas. Mutta päästä jo
osa tuskastasi tänne, ystäväs syliin.
Ja täällä (lyö
vasten rintaansa), sinä tiedät sen, lepää kalliin salai»
suutes kuin haudattuna valtameren syliin, jonka
Noo, sano,
ylitse purjehdit lännen manterelle.
poika, sisimmäinen aatokses tuosta meidän emän»
Anton.

—

nästä.

Leo.

Paljon hyvää on hän osoittanut minulle

ja siitä kiitän
onnen ja ilon.

häntä, toivoen hänelle kaiken elomme

Anton. (Polkien jalkaansa) Poika, miksi juonit»
telet? Kohta eroomme; ja Jumal' avita, eihän
kaukana, ett'ei hurja silmäni puserra vettä! Het»
kessähän lähdet.
Leo. Hetkessä lähden, heittäen Edenini ihanan
yrttitarhan, jossa kerran näin autuuteni. Olinhan
onnellinen, mutta juuri onneni lähteestä kumpuili
tuhoni ylös. Voi kielletty hedelmä, johon on kiel»
letty katsomastakin! Mutta minä tein sen ja ihas»
tuen

katsahdin häneen,

onneton, ja tämä

oli

syn»

jonka rangaistus nyt mun kauas karkoittaa.
ja
Ja minä riennän, lähden hänestä ainiaaksi
tänä päivänä! Ihmeellinen päivä, jona silmäni on
kadottava sieluni valon, päivä tumma, murheinen
tini,

—
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sydämmeni kuolinjuhlaa, ankaran vallitsijani koi*
kossa temppelissä seisoen seppelöittynä uhrina sen
alttarilla. Mä kerran katsahdan ylös, mutta hänen
silmiensä taivahista kylmä leimaus iskee alas mi* s
nuun. Mutta kirkas, heijaisevan kirkas toki tuo lei*
maus! Katso
välkkeen peittyessä taas, väikkyy
hämärtynynnä pylvässali. Haa! nyt taivaan valkeus
ja Pandemoniumin yö käyvät kiertoellen ympäri
mun sielussani kuin ennen langetessaan enkelin.
Hyvästi! Avaruuteen tyhjään poistun, eikä kiillä
siellä yksikään toivon tähti.
Anton. Siinä helähti jänne, jota kohden täh»
täsin, ja minä surkuttelen mielesi mullerrusta.
Haa! voihan tämä. Herran tieten, kumota uroon is
kaiken olennon, ellei rynnistele hän, rynnistele ja
miehukkaasti unohda kaikkia.
Leo. Mitä tehdä sitten? Kuitata kaikki vii>
—

»

katemiehen kanssa,
vaan maljaan».

.

.

tai upottaa vimma

»lohdutta-

.?

Anton. Ei niin, ei niin! Oi kuule, Leo
Leo. Maan ja taivaan nimessä, älköön kuul»
tako Leosta niin! Kamppailkoon hän vieläkin
elomme onnen tähden; mutta ilman elon kalliinta
lahjaa menköön hän hautaansa.
Anton. No, noo, mun poikani, elon tie on

vaihteleva.
Mutta minun tästälähin samankarvainen
samankarvainen!
Anton. Kuinka hyvänsä, mutta minä tunnen
sinun ja näen nytkin sinun kelpo mieheksi.
Ja
Leo.

aina,

s»
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tästä kiitän sinua, Leoni, ravistaen kättäs kuin oma
(Ravistaa häntä kädestä.)

isäs.

Leo. Mutta oi kuolema!
Anton. Miksi kuolema kuitenkin?
Leo. Muistellessani vimman kohtaa.
Anton. Mitä?
Leo. Oi, hiipisi nyt pieninkin kuiskaus asi»
haa!
asta hänen, hänen korvaansa
Anton. No mitä?
Leo. Minä murhaisin itseni!
Anton. Vaiti, Leo! Ja täällä on salaisuutes
tallessa, sen tiedät. Mutta kuinkahan olet itse kät=
kenyt salaisen liekkis neitos huomiosta, veitikka?
Leo. Keltä?
Mitä tiedän minä?
Keltä
—

—

—

neidolta?
Anton. Liinalta.
Leo. Iske alas, sinä taivaan nuoli, ja polta
jo maapallomme karreksi, ett'ei enään kauemmin
täällä luetella hulluuksia hulluin ihmislasten! Kaikki
olkoon tuhka ja tomu!
Anton. Silentium 1!
Leo. Kätkenyt häneltä sydämmeni salaista liek*
kiä! No keltä sitten? Mutta kas, jota kiivaammin
se leimui, sitä kylmemmäksi muuttui vakaa muo»
töni, katseeni melkein jäätyi kohden kaunista, an»
karaa naista.
Anton. Sinä olet kamppaillut kuin mies.
Leo. Katkeran kamppauksen. Huomatkaa : yhä
kylmettää mun tultani tammikylmäksi vastaan toi*
sen piinaavaa kylmyyttä!
Anton. Sinä katala!
1

lat. silentium

=

vaitiolo, äänettömyys.
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Leo. Valituksenne pois! Soisinko ma toiseksi,
kuin on? Hänessähän näki rakastava silmäni hen*
gen niin korkean ja puhtaan kuin tämän vahvuu*
den lae, koska se on kirkas; ja minähän nyt
ylevämmin kuin ennen, vaikka usein riutuenkin, kat*
sahtelen maailmaa.
Mutta nyt ei enään sanaa*
kaan asiasta, ei sanaakaan, te mun vanha, kunni*
—

oitettava ystäväni.

Oikein! Ei sanaakaan!
Sinä mat*
kaipaan
kustat meistä kauas ja kauanhan
sinua.
Mutta lausunpa kuitenkin uljaasti: matkusta, poika,
Anton.

matkusta

—

ja tartu

tuumailematta

onnen tarjottuun

kouraan. (Höyryvaunujen vihellys kuuluu.) Siinä on
juhtamme!
Leo.
Joka temmaa mun hänestä, oi hänestä,
ja kohoaa taasen mun sieluni myrsky!
Anton.
Seiso kannallas kuin mies, puristaen
reippaasti hänen kättänsä jäähyväisiksi. Tuollahan
näen hänen,

tuolla keinumäellä,

ja menenpä saat*

häntä koruisille 1 hyvästille, poika. Mutta
riennä sinä kerta vielä ylös kamariis, ja katso, että
kaikki on rakennettu matkaan, niinkuin pitää. (Me=
tamaan

nee oikealle.)

Leo.

Mutta te, te rientäkäät myös!

(Poistuu

kiivaasti ja levottomalla muodolla vasemmalle perille.
Liina tulee oikealta periltä.)
Liina. (Yksin)
Jo kuulin kileän äänen, mi
ainiaaks' huusi meiltä Leon kauas. Oi eron hetki,
sinä kalveakasvoinen, jota lähemmäs joudut, sitä
vallattomammaksi nousee povessani levottomuus. Se
kiihtyy, kasvaa myrskyksi, ja mi ennen siellä tum*
—

1

koruinen

=

sievä.
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masti paloi, se nyt puhalletaan riehuvaan leimuun.
Ja miksi? Oi näinkö toivoton lempi tuskittelee

uniensa tyhjässä valtakunnassa ja hyljättynä janois*
sansa huohottaa, kurja! Kiukkuinen kohtalo, miksi
mykkä lempeni, kuin salaisesti koittava aamu, koh=
den häntä aina kätköstänsä hymyilee, kohden häntä,
kylmää, kiittämätöntä, koska moni toinen, kaunis
kuin Adonis, katsoo puoleheni turhaan säteilevällä
Mutta miksi ymmärrän sydämmeni
silmällänsä?
väärin ja kuvailen hulluuksia, minä mieletön? Oi,
hempeän elatus=äidinhän murhetta on tämä, koska
ennen pieni kasvatteensa äkisti siirtyy hänestä pois,
—

siitähän

syntyi vimma.

(Mietiskelee hetken ää=
Ja vaikkapa toi»
sialtakin kuohuisi kaikki, mitä huolisin siitä, mitä
heikon sydämmeni kapinasta, niin kauan kuin sei»
sovat vielä valtiaina povessani järki ja tahto? Ja
mitä tahtoisin nuorukaiselta? Älköön nuorukaisen

ja

—

netönr.ä, ottaen jalon, ylevän muodon.)

lemmen huokauksia liehtoko tänne, ellei mieli hän
virittää mun oikeutettua vihaani. Ei, vaan kiitolli*
suuden viattomasti loistavalla katseella kohdelkoon
hän minua; ja asettuispa tämä ärjy. (Anton tulee oi=
kealta, mutta huomattuaan Liinan, jää seisomaan, jotenkin
metsän peitossa.)

Anton. (Erikseen) Ahaa, siinähän seisot! Mutta
mikä muoto! Yht'aikaa ylpeän nais=sankarin ja pii*
vissä surevan seraafin.
Liina. Mutta kuin kaksi tähteä etäällä kyl*
mässä pohjassa, ovat mulle silmäs, ja äänes kuin

talven tuulen
Anton.

kaseni!

—

ääni.

Sinä haastelet kuusille, pii»
Mutta enemmin.
(Erikseen)

Leo
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Liina. Niin olkoon, Leo. Kylmänä tuulena
tahdon minäkin vielä juuri eronhetkenäkin hen=
gittää sinua vastaan ja poistaa kaikki vienot tunteet.
Anton. (Erikseen) Enemmin! Minä kuultelen
kuin pitkäkorvainen jänis.
Liina. Ota helmahas, ota helmahas, oi aamun
taivas, tämä lempeni huokaus, jonka viimeisen ker»
ran henkään hänen tähtensä rinnastani ulos!
(Huoaten) Oi Leo, Leo, miksi heität armaan kotos
ja hänen, joka aina sinua suojeli kukoistukses ai* m
kana täällä, aina tähän päivään asti? Useinpa hän

äidin liepeällä x kädellä viskasi kirkkahalta lapsiot*
saitasi himmentävän hiuksen pois, ja asetteli,
ojenteli olkapäilläsi tuota valkeaa kaulustasi! Hmm,
miksi muistelen noita, minä itse lapsekas tyttö?
Mutta mitä huolin? Sillä paljon tein minä, paljon;
tein kaikki, tein kaikki, mitä äidin helleys voi!
Tein tuhannet kerrat ja sain sinulta palkinnoksi,
Leo, tämän tuonentoukan, joka polttaa mun sy=
däntäni; se mun sydäntäni polttaa, oi laupias tai*
vas!
Mutta kaikesta, vaikka halkeisi poveni,
ällös, Leo, saako tietoa kipenänkään vertaa. Vaan
johan avaruuden sylihin mä puhalsinkin ulos hoh»
teeni ja sijahan astukoon viileys ja rauha; ja voi»
mallisesti tahdon katsahtaa taas, käydessäni joudut*
tamaan hänen lähtöänsä.
(Poistuu kiivaasti vasem=

is

20

—

malle.

25

Anton astuu esiin.)

(Yksin) Onko ukkosen vasama iskenyt
alas mun päähäni? Tai onko noidannuoli, sinkoel*
len sinne tänne, hurmannut pilan 2 piian mielen? so

Anton.

1

liepeä

=

pätöinen, parka,

2 pila
lauhkea, lempeä, vieno.
(Nurmij.:
pila»).
»voi siä
raiska
—

=

vähä»
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Ei, vaan rakkauden nuoli on tehnyt tässä työnsä,
hahaa! Hän lempii sinua, poika, ja sinä lemmit
häntä! Hyvä! Mutta ken olis sitä uskonut sinusta,
hailakka? Seisoithan edessäni, mitä koskee täällä
ja nyt
miehiin, kuin pyörryttävä taivaanvuori,
sydämmesi
köyhän
nuorukaisen
täh»
tuon
riutuu
den, palaa tuskan tulessa! Mutta kuitenkin tiedän
sinussa löytyvän ylpeätä lujuutta, joka ei juuri lei»
kin lannistu, koska se kerran on määrätty seiso»
maan. Ja sen tiedän, ettäs nytkin antaisit laskea
—

ainiaaksi

tämän aurinkos, näyttämättä

lakaan sen

silmän=iskul*

kalleutta sydämmelles. Sen tekisit, ellei

nyt tuo metsän partainen uros astuis eteesi armol»
lisena kohtalonas, haa! Ensiksihän nyt seisautan

pojan

lähdön

ja panen

takavarikkoon hänen

mat*

kasäkkinsä,

joka tulee tuossa. (Elias tulee vasem=
malta, kantaen matkasäkkiä.)
Mihin säkkiä?
lystihuoneesta
Elias. Tuostahan
tien vierestä
astutaan vaunuihin, jotka tulevat kujan kautta.
Matti, peeveli, tappeli itsensä kyytiin! No» no!
Anton. Jääköön säkki tähän.
Elias. Kannan sen lystihuoneesen käskyn mu*
kaan. Ehkä pannaan sinne vielä jokin kylänkaakku.
Mitä minä tiedän?
Anton. Laske se paikalla maahan, muutoin
paukahtaa sakarasauva!
Elias. Kannan sen lystihuoneesen
Anton. Elias!
Elias. Minun täytyy, ei auta.
Anton. (Korkealla äänellä) Pyydänpä koreasti:
laske se maahan! Minä vastaan sen edestä. (Ko*
vin vihaisena)

Heitä

se

säkki, se nahkasäkki, haa!
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Elias. Olkoon sitten niin korealle rukoukselle;
kun ma sanonkin. Tuohon hänen heitän. Mutta
mitähän sille teette, mitä vaankin? Pistätte mar
sinne jonkin salalahjan muistoksi, hähhäh!
Anton. Sinä musta peikko!
Elias. Minäkö?
Anton. Sinä killisilmä pakana!
Elias. Minäkö?
Anton. Rukoilla sinua! Mutta ellei toimeni

s

10

tällä hetkellä vaatisi minulta tasaista humöriä, niin
paikalla sinun vetäisin alas tuohon nahkasäkille ja
kurikoitsisin tuon kirotun selkäs simpulaksi 1! Niin
minä sinun plakaisin 2!
Elias. Kun antaisin.
u
Anton. Sinä sonnipää!
Elias. Kun antaisin.
Anton. Sinä härkäpää!
plakata.
Elias. Kun antaisin
Anton. Käy tiehes! Sano Leolle ja emän= se
nälles, että varron heitä jäähyväisille tässä, juuri
tässä. Mene!
Elias. Minä teen sen. (Menee vasemmalle.)
Anton. (Yksin) Verraton konna, verraton konna!
Saattoipa hän silmäni mustenemaan.
Mutta voi» 25
Peijakas!
hänpä
han köntti olla vaiti kuin muuri.
joka
paikalla
juuri parahin mies kätkemään asian,
on tekevä ihmeitä. Saihan se kyteä vuosia rau*
hassa heidän povessaan, kyteä kypsäksi äänettömyy»
den mujussa 3 ja lemahtaa nyt ylös selkeään il» 30
....

—

1

kata

=

simpuia

=

sämpylä, pitkulainen vehnäleipä. —2 pla»

antaa selkään.

—

3

muju

=

kuuma tuhka.

Leo ja Liina.
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koska hetki on tullut. Haa, ilmaisitpa sen
Tuoltahan tulevat nuo
parhaiksi juuri, Elias!
poski hieman vaa*
nuorta.
Ahaa!
onpa
tytön
kaksi
lennut; jaa, jaa, Liina, tahdon uskoa, ett'ei se olek»
kaan juuri keveätä. Mutta Leo? Hoo, hän aste*
lee kuin mies, kuin sellainen mies, joka tuskittelee
tuhon meitä lähetessä, mutta koska on se tullut,
sylkee häntä vasten partaa.
Tulkaat, te kaksi;
yhdeksi;
tehdä
teidät
tahdon
ja tunnenpa jo
minä
se tapah»
ja
rieppaasti
toimestani;
ihanan esima'un
käyttäis
tukoon. Mutta kuinkahan
tämän tempun
jokin toinen, kuinka teikari, kuinka pastoorillinen
mies? Ah, kuin ämmä, kuin ämmä! Mutta An=
ton? Suoraan ja pyrstöt pystyssä kuin ahvena!
maan,

—

—

(Leo

ja

Liina tulevat vasemmalta periltä.)

Tuossahan eno!
Anton. Vartoen teitä. No nythän tulitte, ja
minä tervehdin teitä: niin, ole tervehditty, sinä
Liina.

sorea pari!
Liina. (Erikseen) Kiusallinen taas.
Anton. Oivallista!

Liina. Eno, miksi

näin sopimaton, tyhmä ilve

juuri jäähyväishetkellä?

Anton. Ah, anteeksi! Minä luulin tuon toisen
henkilön vänrikiksi.
Liina. Tahdotteko seurata poikaa rautatielle?
Anton. Ketä poikaa?
Liina. Leoa.
Anton. Tuota kurjaa lastas, jonka saatat nyt
tyköäsi maankulkeuteen pois?
Liina. Tahdotteko seurata häntä?
Anton. No no, ilman vihastumista! Minä seu*

Leo
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Liina.

sureva isä.
Kas niin, lapsemme,
mammastas,
hyvästi
hellästä
ota
halaten häntä ko=
Täyttäkäät pian tämä viimeinen velvolli*
ruisesti.
Rientäkäät! Minä
suutenne; sillä aika joutuu.
käyn syrjään. (Poistuu heistä hieman faemmas, käyskelee
vinhasti edes takaisin, hieroen käsiänsä.)
Liina. Hyvästi, Leo! Muista aina Luojaas,
pidä hänen käskynsä ja hän siunaa sinun päiväs.

häntä kuin

raan

Leo.

—

_

Minä kiitän teitä, kiitän kaikesta, kai*

toivon teille ikuisen onnen ja rauhan! u
Oi, enemmin en jaksa nyt lausua, mitä kiitollinen

kesta,

ja

sydämmeni kuiskaa!

Liina.

Olkoon

jo kylliksi.

Kas

tässä mun

käteni.
(Leo suutelee kättä.) Jää hyvästi, ja elämäsi
matkalla ole aina mies! Hyvästi!
Leo. Ikuisesti hyvästi, ylistettävä nainen! (Läh=
tee kiivaasti poispäin, lausuen Antonille)
lulkaat!
Anton. Varro, mies! (Vetää häntä takaisin kohden Liinaa.)

Anton.

Leo.

Mitä aiotte?
Alä rynnistele vastaan.

Liina.
Leo.

(Tempoilee)

20

(Halliten Leoa
ryhtyy hän myös Liinaan ja vetää häntä kohden Leoa.)
Poika lempii tyttöä ja tyttö lempii poikaa, hei!

Siivosti, eno!
Hellittäkäät!
25
Anton. Ystäväni, turhaan pyristelette vastaan,
sillä nyt on itse »metsän halliparta» naittajanne.
Leo. Te mieletön!
Liina. Te hullu! Päästäkäät minua!
Anton. Hahaa, kuinka temmoilevatkin nuo Arno* m
rin kiiskit hänen nuotassansa; sillä poika lempii
tyttöä ja tyttö lempii poikaa.
(Tempoilee)

Leo
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Suuri Jumala,

Liina.
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mitä on tämä!

Eno,

eno!
Leo.

Ovatko

metsän peikot

hänen panneet

raivoon?
Liina. Minun saattaa hän hulluksi!
äänellä) Eno!
Anton. Käsi käteen vaan!
Liina.

(Kovalla

Pois!

(Lyö hatun hänen päästään ja Anton
hellittää äkisti molemmat. Hetki äänettömyyttä; he tuijot=
televat toinen toiseensa, Liina painaen kättä vasten sydäntänsä ja huohottaen kovin.)

Anton. (Ottaen ylös hattunsa) Kaunista kyllä,
lyödä hattu päästäni. Mitä aattelen sinusta? Voin»
han tuskin uskoa sinua sisareni Maijan tyttäreksi,
itse hyvyyden ja laupeuden lapseksi; mutta tämä
heitto isältä, heitto isältä, näen minä. (Erikseen
Minä onnistun, onnistunpa! Ah, tämä
hänen
mursi
korskeutensa rautapaidan! (Ääneensä)

on

ja riemuiten)

Iskeä hattu päästäni! Ja juuri armaan lemmittynsä
edessä! Leo, huomaa se merkki.
Liina. Mitä hävytöntä ilvettä on tämä?
Anton. Se oli vähän rakkauden pöllytystä.

Leo. (Antonille) Kirous! Te olette minun pet*
ilkeästi pettänyt!
Anton.
Jumal' avita, minä kuulin ja näin!

tänyt,

Hän tunnusti juuri tässä taivaan korkeudelle rak*

kautensa sinuun, mutta hän sen manasi rinnastansa
ulos tuulien haltuun, tuomiten sinun kylmyyttäs;
sillä kylmyyden naamarin alla te kätkitte yhä su*
loisen heiteenne molemmat. Mutta niin hän ma*
nasi, ja minä, seisoen tuolla sireenipensaalla, minä
ilahduin kovin,

tietäen

sinunkin tuskas,

ja

kävin

Leo
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Liina.

mielestäni viattomaan, onnelliseen petokseen; mutta
erehdyinpä onnestas huomaten, mikä epeli hän on:
se epeli, josta päästen on paras. Lyödä hattuni
alas maahan! Näithän sinä?
Leo. Mitä näin, mitä kuulin minä? Oi häm*
mensihän tämä teidän raaka, hullu leikkinne mei»
dän näkömme, kaiken meidän mielemme!
Anton. Mitä? Sinä puolustat häntä vielä ja
ehkä lemmitkin häntä vielä tuikeammin? Ha ha ha!
Ei yhtään närkkiä 1 miestä siinä, ei yhtään.
Ja
minä kun luulin tuon salaisen pihinän jo rykäy*
2
neen
tuhkaan ja pöllyyn. (Erikseen) Mutta nyt*
hän otti se, tiedän minä, oikein pyörryttävän vauh*
din. (Ääneensä) Toki temppu on tehty ja nyt hei*
tän teidät katselemaan silmuksia 3 ja nokittelemaan *.
Hyvästi, poika! Matti löylyttäköön sinun höyry»
tarhaan. (Erikseen) Mutta piankin tullessani takai»
sin taas, enköhän näe tässä hieman lauhkeampaa
leikkiä? Hmmh! (Menee vasemmalle perille. Aänettö=
myyttä.

Leo

Leo.
Liina.

ja Liina seisovat hämmästyneinä, tuskallisina.)
(Erikseen) Tule, kuolema ja pimeys!
(Erikseen) Ah, missä olen? Mikä myrs*

5

10

i|

»

kyn vihainen kierros toi minun tänne?

Leo.

(Erikseen)
jo vanha

Ukko, oletko sä pettäjä vai

aivos? Lausuithan tuosta nai»
sesta mahdottomuuden asian, mahdottomuuden.
Liina. (Kiivaudella) Te herjat, mitä pilkkaa,
mitä hävytöntä ilvettä, teidän molempain mua koh=
taan kutomaa? Oi sinä kiittämätön villi, joka juuri
houriiko

2 rykäytä
tukahtua, sammua.
närkki
viisas.
silmuksia: katsella s.
katsella toisiaan silmiin.
nokitella
olla nokat vastakkain.
1

—

4

=

3

=

—

=

=

25
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eron hetkellä kumoat ylös=alaisin kaikki, kuin tah*
toisit täältä myötäsi matkalle kirouksen painon sen
siunaukseni sijaan, jonka jo sinulle annoin, sinulle,
hurja

henki!

Leo.

Jalo

neiti, kuulkaat sana, vilpitön tun»

Mun täytyy se tehdä, seisoisinpa muutoin
muistossanne kummallisena peikkona, jos
niin te uskoisitte minusta, kuin lausuitte; ja aatok»
seni tästä teidän uskostanne olisi jo matkallani
mulle kuolon taakka. Ja mitä nyt teille tunnustan,
sen sai hän, arvoisa enonne, äsken ulos mun su*
revasta sydämmestäni, ja salaisuutena sen annoin
hänelle; mutta ah! sen ehdon unohti hän. En tiedä
muusta. Minä vannon. Mutta kaikki tahdon tun*
nustaa.
Liina. (Erikseen) Mitä mielii hän tunnustaa?
nustus.

teidän

(Istuu penkille.)

tämä hurja kohtaus, jolla hän oli jo
villitä, on, kummakseni kyllä, poistanut kai*

Leo. Oi,
meitä

ken entisen kainouteni ja pukenut olentoni teräk»
seen tässä teidän edessänne.
Ja viskaisen ulos po=
vestani tulen, kuin pahteensa ukkospilvi; hän ker*
ran leimahtaa, jylisee ja huojennettuna näin jatkaa
tiensä pois maailmojen ääriin. Niin minäkin nyt,
ja kuulkaat sana. Oi ylevä impi, minä lemmin
teitä, lemmin nuorukaisen puhtaalla, mutta voimal*
lisella hohteella. Minä kiroon suloisen*katkeraa
mielialaani; mutta sydämmeni ei huoli huulteni
tuomiosta, vaan alati se liekehtii, oi, liekehtii vaan!
Tämän salaisuuteni ukko sai, koska vainuten tus»
kaani hän ystävällisellä vikkelyydellä sen vietteli
mun suustani ulos ja minun petti. Siis tietäkää:

Leo
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Liina.

kauan olen teitä lempinyt ja lemmin vielä; mutta,
ihanin neito, älkää vihastuko; nythän lähden teistä
iäksi pois. Minä lemmin; ja mitä taidan tehdä?
(Äänettömyys.)

Liina. (Nousee kiivaasti ylös.) Mitä taidat, sen
huomaan nyt. Sinä uskallat tehdä tämän tunnus*
tuksen!
Leo. Siihen saattoi minun herra Anton, kor*
kea impi.
Mutta sanoohan toki tarina, että ker*
ran laakson kaino kukkanen täällä lemmistyi kor*

5

—

1»

keuden tähteen.
Liina. Haa,

mitä korkeutta tarkoitan minä?
Muista, että olen sinun kasvattanut.
Leo. Mutta ettehän
Liina. Vaiti!
Ja muistele vielä vuosia vä*

15

liilamme ja anna iälle kunniansa.
Leo. Oi te armas! Siitähän käy lempeni
aina juhlaisessa, hämärän=kauniissa puvussa, koska
pelko ja kunnioitus on sen kaksois=sisar.
Liina. (Hetken äänetönnä.) Mitä haastelet sinä?

20

—

Pois!

Leo. Kohta poistun. (Erikseen) Oi kuinka
kaunis hän on tässä vihassansa!
Liina. (Erikseen) Mun otsallani mi kuumeen
hohde!
Leo. (Erikseen) Mun mieleni eksyy!
Liina. (Kuin havaten) No'o, sinä viivyt vielä?
Leo. Mihin on siis mentäväni? Mutta ah,
nyt muistelen, kuin olisi mun hetken päästä lähdettävä.
Liina.
m
Ja viivyt kuitenkin.
liepeämpää
Leo. Vartoen teidän silmästänne
eron katsantoa.

Liina.
Leo.
hellys.)
käymään.)

Jo

ja

Liina.
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Leo

Silmässähän sydämmen aatos.
Oi kylmä lähtölause! (Höyryvaunujen

vi»

varoittaa minua toinen vihellys. (Lähtee

Kuule vielä kolmas.
Leo. Mahdotonta! Silloin en ehtisi enään!
Liina. Kuule sitten vielä yksi sananen.
Leo. Sanokaa.
Liina.

Liina. Me eroomme siis?
Leo. lankaikkiseksi!
Liina. No hyvästi iankaikkiseksi, armas Leo!
Leo. Ah! tästä kiitän teitä iankaikkisesti ja
Hyvästi, soma
niin poistun sydämmen riemulla.
nainen, sinä taivaallinen Liina! (Rientää poispäin.)
Viivy hetki vielä!
Liina.
(Huutaen häntä)
(Kiljahtavalla äänellä)

Leo.

Ei!

mun

Oi viivy, Leo, viivy!
täytyy rientää, kohta lähtevät

vaunut.

Liina. Ne lähtekööt, vierikööt vaikka Onne»
lan satamaan, mutta sinua en milloinkaan päästä!
Taivaan nimessä, minä lemmin sinua! (Peittää kas=
vonsa ja katoo kiiruusti vasemmalle.)
Leo. (Yksin) Ah! minkä äänen

kuulin, mihin

katosi enkelihaamu? Tule, ilo ja riemu; sillä
muuttihan tämä hetki leimahtaen pimeän, tyhjän
aavikon ympärilläni, muutti sen aamun kultaiseksi
lehdoksi! Oi hetki, mi, juuri tullessa kuoleman
yön, äkkiin temmasi peloittavan enkelin huulilta
tuomiotorven pois ja lausui: »olkoon valkeus uusi!»
Niin lausui autuuteni hetki ja valkeuteni astui ylös
ihanaksi päiväkseni, ellen uneksuen houri minä,
kurja. Vimman aatos!
Mutta enhän koskaan
—
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unissani epäillyt untani tyhjäksi kuvaksi; mutta nyt
pelkään, ett'en pettyis, ja tiedän siis nähneeni oi*
kean onneni kuvan, ja itse kuva on tämä onni, jonka
taasen silmäni näkee, tuolla, tuolla puettuna hamee*
sen kuin yösen huntu, ja kiharansa liehuvat alla s
valkean paimenhatun. Niin hän väikkyy tuolla ja*
lona, keveänä haamuna ja, sireenikukkanen kädessä,
nyt hän kääntyy ympäri ja palajaa. (Rientäen koh=
den Liinaa, joka tulee esiin) Oi, Liina, Liina!
Liina. Alallas, Leo, alallas ja hiljaa! Alä as* 1»
keltakaan likene minua nyt, vaan seiso ja kuultele
järjen sanaa.

Leo.

(Erikseen)

Nyt

tahtoo

hän luonnistaa

asian.

Liina. (Nyppii yhä kukkasta nostamatta ylös sil=
Hm! Kauan olen tutkistellut, kysellyt it=
seitani sydämmeni tunteita kohden sinua. Ovatko

is

miänsä.)

he unohtaneet kasvinlapseni ja saattaneet poveni
sun tähtesi tuimempaan tuleen? Mitä tiedän minä?
Ja mitä tiedän, kuinka loisin nyt katsantoni si=
nuun? Kuinka? Morsiamenako? Sinuun? Hohoo!
Ja mitä morsiuskruunulla minä, kruunulla ja sep*
peleellä mun kulmillani? No me katsomme toinen
toiseemme tyyneydellä aina kuin ennenkin; ja sa=
moin olkoon
tuonnemmas.
ja

vielä

saamme
muista:

tässä myös asuntos ja toimes ajan
Ja muista: sanaakaan ei kihlauksesta
vähemmin häistä. Häistä! Hm, siinäpä
vartoa, luulen minä.
Ja ensin kaikista

olkoon kaukana meidän vaiheiltamme

kiemailukset, silmän=iskut
Leo.
tustaa?

2»

25

nuo

syleilykset, se muista, »o
Ken voi estää minua, ken minua vas*
ja

Leo

ja

Liina.
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Liina. Pois! Mitä tahdot?
Leo. Syleillä sinua tahdon! (Syleilee häntä.)
Liina. (Temmoilee, kääntäen hänen kasvonsa.) Me
onnettomat, mitä olemme tehneet! Minä kuolen
häiriöstä, häpeästä, menen upottamaan itseni alas
pyörteen syvyyteen tuolla, minä lapsi katala!
Leo. Upotat itses!
Liina. Sinun helmas syvyyteen. (Kääntyen äk=
kiin hänen puoleensa

ja painaen otsansa vasten

hänen rin-

taansa.)

Leo. Ah! syleilenkö morsiamenani komeata
Liinaa? Onko tämä hänen ihana päänsä, joka au=
tuaasti painaa mun poveani?
Elämämme on
Elysium!
Oi Liina!
Liina. (Nostamatta päätänsä) Mitä tahdot?
Leo. Tahdot! Mitä tahdon enään, koska tai*
vastani syleilen? (Liina vetäytyy vähitellen pois hänen
rinnoiltansa, peittäen silmänsä.) Pois tämä hämminki ja
raukeus kasvoiltas, ja tule, tässä on meille istuin.
—

—

(Istuvat penkille oikealla.)

Liina. Tässähän levätkäämme, armahin Leoni,
heittäen kaualliset salatut tuskamme pois! Ooh!
Leo. Tässä levätkäämme kuusiston tummassa
yössä.

Liina.

Oi, vielähän äsken katselin minä levo=

tonna luontoa.
set,

Leo. Mutta nyt, nyt olkaat tervehdityt, te partai»
kohisevat kuuset; sillä nyt on meillä rauha tei*

dän kanssanne!
Liina. Ja ole tervehditty, sinä kirkas aamu!
Nyt on meillä kanssasi rauha.

Leo
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Leo.

Ja

sinä

ja

Liina.

vahvuuden 1 pilvetön kumo 2, aina

tyyni ja valtias!
ja puhdas kuin Juma*
lan aatos itse. Ah mun ystäväni! minä hengitän
vapaasti; sillä pudotinhan valtikkani alas ja rauhan s
tein minä, rauhan, rauhan, rauhan! Voi, tuskaili*
nen, kuluttava uhka oli mun valtani, oli aina tais»
telo sydämmeni portailla. Mutta nyt pois tuo so=
taisa muoto; pois myrskyn jännitys mun elämäni lai*
van purjeesta. Miksi en valitsisi oikeaa satamaani? w
Leo. (Vetää häntä povellensa.)
Ja tässähän oi=
kea satamas.

Tyyni, valtias

Liina.

Liina.

Haa! Oletko varma siitä?
Leo. Sun satamas, sun temppelis, ja sinä olet
mun epäjumalani.
Liina.
Ja »sinä» sä sanoit, »sinä», ah voi!
Leo. Niin sanoin, emmehän teitittele jumalaamme.
Liina. Mutta ah, ei korkeuden väljyydessä, vaan
tomuisen maamme pahteessa häpee ja hohtaa sun ju=
malattares tässä. (Kääntäen kasvonsa Leosta) Minä
mieletön, mitä olen minä tehnyt, mitä olen tehnyt?
Leo. Ihanaisin Liina!
Liina. Vaiti, poika, vaiti!
Leo.

Sinä ihanaisin

taivaan

alla!

25

Liina. Minä narri!
Leo. Kaukana, Uranon piirissä, on

kehno

1

katos.

sinusta

narri.

Liina.
Leo.

Narri, narri, narri, narri ja hullu!

Jalo

vahvuus

=

ja viisas!
taivaankansi.

—

2

kumo

=

K

kupu,

holvi-

Leo
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Liina. Narrien narri!
Leo. Ja minä olen sinun uljas sulhases.
Liina. Vaiti sinä! Mikä olit sinä silmissäni
äsken? Poika, poika vaan! Ja miksi mä kutsuisin
sinua nyt?
rytys, mikä

Sulhasekseni? Oi kohtalo, mikä
nöyrytys!

Sulhaseni sinä? Sinä?

nöy*
(Katsahtaen tarkasti Leoon)
Hahaa! (Kätkien kasvonsa

Leon rinnoille.)

Leo. Kätkehän itses, lintuseni, koska lähestyy
jääkärimme, itse jääkärimestarimme, ja vihaisena,
vihaisena!
Liina. (Kohottaen päätänsä ja katsoen vasemmalle)
Ja jääkäriä seuraa korven karhu, tuo meidän ar=
voisa Elias. (Naurahtaa.) Ah; kaksin, kolmin ker*
roinhan vuotaa nyt päällemme autuutemme sarvi!
Leo. Mutta voi minua kurjaa poikaa, nyt
punehdun kovin; istua tässä rinnallas heidän lähe»
tessään!
Minä riennän heitä vastaan. (Aikoen
mennä, mutta Liina estää hänen.)

Liina. (Kiivaudella) Istu paikallasi Mitä huo*
limme? Tässä istumme kuin ruhtinaspari kunnias*
saan; sillä ansaitseehan arvon lemmenliitto.
Mutta kas tuota metsäkyöpeliä, Leo! (Anton tulee.)
Leo. Hirveänä lähestyy hän, kulmakarvat pai*
nettuina oikein äkeästi alas.
Liina. Ja mikä pörrötetty parta sitten, jonka
peitossa kuitenkin hänen huulosensa myhäilevät niin
—

makeasti, niin makeasti.
Kas tuossa! Ota säkki sei*
vaunuihin
kääs ja saata se
ja siitä tuonne höyry*
vään kartanoon sekä säkki että mies. Pian! (Elias,

Anton.

(Eliaalle)

säkkineen, lähtee oikealle perille.)

Leo
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Liina.

Ei, Elias! vaan kotia takaisin, kotia

Liina.

takaisin saatettakoon säkki!

(Elias kääntyy

vasem*

malle.)

Anton. (Vasta havaitsevanaan Liinan ja Leon) Mitä!
Jäähyväistenkö halailuksessa vielä? (Eliaalle, paukut= 5
taen sauvallansa maahan) Mihin kompit 1, sinä tonttu?
Höyrytaloon pussit ja passit, muutoin kallos halkee
nyt paikalla! (Elias lähtee taasen käymään oikealle.)
Liina. Ei, vaan takaisin kultaiseen kotihin
oi taivaan riemu!
se saatettakoon takaisin taas. w
Elias. (Viskaisee säkin vihaisesi maahan.) Men*
köön peeveliin koko säkki! Luuletteko, hyvä her*
rasväkeni, tässä karhua tanssittavanne?
—

—

Anton.

(Leolle ja Liinalle)

Mitä hulluutta!

Pois jo teeskelys ja ilve. (Lähenee häntä
muodolla.) Sille perustalle, jonka te itse juuri

Liina.
nöyrällä

&

äsken laskitte meille etehemme, tahdomme nyt ra*
kentaa. Sentähden siunatkaa liittomme ja unohta*
kaa,

oi unohtakaa se kiivauteni työ, jonka osoitin
kohtaan tässä vimmoissani, minä vallaton!
Ah, vimmoissanihan tein sen, armas enoni!
Anton. Niin, niin, sinä hattara, loithan pääs*
täni hatun ja annoit minulle melkein laillisen
puustin.
Liina. (Lankee polvillensa.) Antakaa se anteeksi,
teitä

anteeksi!
Leo.

Minä liityn samaan ru=
koukseen. Anteeksi, ja suokaa meille siunauksenne!
Elias. (Erikseen) Hmmh! Mitä riivattuja?
Anton. Ylös, lapset, ylös! Muutoin vuotavat
mun silmäni vesihelmet ja juuri teidän tähtenne.
1

20

25

(Polvillaan myös)

komppia

=

astua kankeasti.

30

Leo

ja

(Nostaa heidät ylös ja syleilee.)

Liina.
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No iskekäät, iskekäät

päänne yhteen ja olkaat onnelliset!

Elias.

(Ääneensä)
Mitä?
Anton. Onnelliset aina!
Liina. Teitä, eno, onnestamme kiitämme!
Leo. Teitähän kiitämme!
Anton. Eliasta myös. Totisesti! Ja sentäh*
den nyt hurraa, Elias, hurraa!
Elias. No hurratkaamme sitten, hurratkaamme
huikeasti huutaen: hurraa! (Kuuluu vihellystä jata=

vallinen kolina ja huohotus höyryvaunujen lähteissä.) Ja
mene, mene tiehes, sinä musta sonni! Jäljellähän
seisoo mies ja omanamme aina. Ah, hän unohti,

poikanen, koreasti lähtöhetken, syleillessään meidän
No siihen hurratkaamme,
nuorta emäntäämme.

hurratkaamme!

Hih!

(Viskelee lakkiansa ilmaan.)

Canzio.
Näytelmä s:ssä näytöksessä.

HENKILÖT

Cantsio, nuori merisupseeri.
Rachel, hänen sisarensa.
Varro, heidän setänsä.

Mariamne, Cantsion kihlattu
Marcia, erään ryövärpäällikön nuori leski, jona hän kan=
taa nimen Flaminia.
Claudio, aatelimies, Cantsion ystävä.
Angelo, nuori luonnontutkija.
Gregorio, palvelluspoika.

Giotti.
Palvellusväkeä.
Tapaus: Italiassa Cantsion perintölinnassa ja sen ym=
paristossa

lähellä Arnon virtaa.

Ensimäinen Näytös.
(Lehtimetsänen seutu; perillä näkyy virta ja taampana

kallioinen tienoo. Rachel tulee oikealta.)

son

Rachel. Mariamne!
Mariamne. (Metsästä
kalliolla, Rachelini.
Rachel.

vasemmalta)

Tässä

sei*

Etkä näe toki mitään?
En matkustajaa tomuvalla tiellä,
yhtä
ainoata
purjetta pinnalla Tyrhenin meren.
enkä
Rachel. Ja kaiketi on jo aurinko lähellä las*
kuansa?
Mariamne. Niin, aivan lähellä.
(Erikseen)
Rachel.
Oi Cantsio, mun kallis
veljeni! luulenpa tänäpän sua vartovamme turhaan.
Ah! elles sä tule, niin lähestyy mua uneton, tus»
kallinen yö, yö ijankaikkisen pitkä. Tule toki,
Cantsio, ja suo mun nähdä sun ihanaiset kasvos,
joita silmäni ei ole katsellut kolmen kesän ja tai»
ven vaihdellessa. Tule ja lankee sille povelle, jonka
nojalla monet kerrat olet levännyt vienona poikai*
No, kuinka arvelet?
sena! (Mariamne tulee)
Mariamne. Hän taitaa tulla vielä
Rachel. Ellei niellyt häntä kavala meri.
Mariamne. Hän luultakseni tulee maitse.

Mariamne.
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Rachel.
janoissaan

Elleivät

kullan

surmanneet häntä

ryövärit

ja veren.

Mariamne. No, taitaapa tapahtua paljonkin,
paljon myös luoda tapauksia kammoova kuvailus,
esimerkiksi: hän taitaa palata metsästä takasin, ellei
kaatunut hänen päällensä puu.
Rachel. Mutta sinä tiedät, että on minulla
ennustava sielu. Ah! miksi tuntee sydämmeni tällä
hetkellä niinkuin yömustan, veripäärmeisen ukkos»
pilven läsnä=olon, joka hirmuisen jyrkkänä ja pyör*
ryttävän korkeana kohisten lähenee meitä? Mariamne,
mua aavistaa, että jotain hirmuista on kirjoitettu hä=
nen kohtalonsa kirjaan.
Mariamne. Korkeuden voimat kohtalomme joh*
taa.

Rachel. Niin niin; mutta levoton on äitin sy=
dän. Ja enkö ole minä hänen äitinsä, hänen »sisar*
äitinsä», ja »äiti=sisärensä», niinkuin lausui hän ker»
ran itse, punehtuen kainosti ja hymyten kuin taivaan
cherubi? Jaa, niin hymyili hän; sillä hän on kaunis,
Mariamneni, kaunis!
Mariamne. Kaunis on Cantsio.
Rachel. Hänen sydämmensä on puhdas ja hyvä,
ja sentähden on lempeni häntä kohtaan ääretön, se
on helleys, jonka suloisuus taivaat voittaa. Ah! jos
hänen pitää kuoleman, surman kuolemalla kuoleman,
niin kaivettakoon myös Rachelin hauta.
Mariamne. Vaikene jo hulluine ennustuksinesi,
kummallinen tyttö!
Rachel. Olkoot he hulluja. Mutta suo minun
sanoa: jos hän kuolis, saavuttaispa mieleni aamuton
yö, ja kaiketi kiirehtisin kohden surmaani. Niin sa=
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non minä, hänen kurja sisarensa; mutta mitä sanot
sinä hänen morsiamensa, hänen sydämmensä ys=

tävä?

Mariamne. Mä lemmin häntä, hän on mun
iloni ja riemuni, muisto hänen kuvastansa voi poves»
sani sytyttää taivaallisen tulen; ja jos hänen kadottai»
sin: mikä murheen hetki! Mutta huomaa: meillä

on

ijankaikkinen perintö=osa, jota

emme

mahda

me=

nettää kohtalon iskujen tähden täällä. Oi Rachel!
se näytelmä on jumalten näytelmä koska, kovan onnen
myrskyjen riehuessa meidän ympärillä, otsamme kor=
Toki; miksi kuvailemme
kealla etherissä säteilee.
tuhoa ja murhetta, koska on meillä hyvän toivon päivä?
Kohta on Cantsiomme tässä.
Rachel. Ja nouseman pitää ilon, jonka vertaista
Mutta tuossa tulee setäni,
en koskaan ole tuntenut.
palaa Claudion huoneesta, ja onpa hänellä seurassa
Claudio itse ja eräs nuori vieras herra. Muistanpa
nyt, kuinka ihanata aina oli katsella Cantsioa tuon
Claudion rinnalla; ah! hän siilon oli kaksinkerroin
kaunis.
Mariamne. Tosin ei ole Claudio saanut uiko»
naista kauneuden lahjaa, mutta hänen silmänsä ak=
kunasta katsahtaa ulos kaunis, sointuva sielu. (Varro,
—

—

Claudio

ja Angelo tulevat)

Varro. Tuossahan minun molemmat lintuiseni,
sairaat paljaasta vartoomisesta.
Hän tulee kohta,
kärsimystä
kohta;
Tässä, herra yli»
vähän vielä.
oppilas Angelo, ovat minun tyttöseni Rachel ja Ma»
—

riamne.

(Angelo

ja

naiset kumartavat toinentoisellensa)

Claudion arvoisa vieras Calabriasta, on tullut tutkis*
telemaan kasvistoa meidän ihanaan Arnolaaksoon.
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Rachel. Terve tuloa, ilonen nuorukainen!
Angelo. Teitä kiitän ilosen tervehyksen edestä,
mun fröökinäni.
Varro. Niin, oletpa ilonen taas, mutta miksi
aamulla niin murheinen, mun kynäsein?
Rachel. Eihän vahingoita välillä murheissaankin olla.
Varro. Miksi itkit?
Rachel. Ei yhtään vahingoita, että välillä it= |
keekin näin vallaton tyttö kuin minä.
u|
Varro. Enkelin vallattomuus, enkelin!
Cantsio tulee kohta, ellei tänäpän niin huomenna.
Rachel. Vasta huomenna! No sitten hän tie»
täköön että lennän heti hänen tukkaansa ja sieppoilen
kuin pieni vihainen haukka.
Claudio. Sieppoilla niitä kauniita kiharia: aat<
telkaas[!], mun Rachelini.
Rachel. Olkaat huoletonna, Claudio.
Koh*
tapa ne kiharat silittelsin järjestykseen taas; sillä hän
on mun lapseni.
Varro. Ja sinä olet mun kynäsein.
(Syleilee
häntä)
Mitä sanoo Mariamne, Cantsion morsian?
Mariamne. Ellei hän olis mun sulhaseni äiti,
niin tulisinpa kaiketi hänen päällensä mustakipeeksi.
Rachel. (Nauraa ilosesfi) Sua kiitän, Mariamne, 25
ettäs rakastat häntä, jonka onni on tärkein toivoni.
Ja onnipa ihana on se perintö, jonka saatat hänelle,
tullessasi hänen vaimoksensa. Sen tiesin minä, va=
litessani hänelle kultaseksi sinua. Jaa, minä olen hä=
—

nen äitinsä.

Jaa peijakas! se hellin, se paras äiti kuin
kellään on ollut, sen takaan minä. Hyvät herrat, jos
Varro.

so
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teitä miellyttää, niin kuulkaat pieni kertomus. Noin
viisitoista vuotta sitten, koska sisällisten sotain myrs»
kyt taasen riehuivat isäimme maassa, näin minä ku=
van täynnä liikuttavaa helleyttä. No Claudio, sinä

tiedät mitä tarkoitan.
Claudio. Ihanata kuvaa, ansaitseva Michael An*
gelon siveltimen esineeksi. Mutta tietkäät, että An»

gelomme tässä on maalari myös.
Varro. Oletteko maalari, herra?
Angelo. Vähän, hyvin vähän.
Varro. Kas tässä teille armahin aine: Erään
kitsaan talonpojan huoneen synkeässä loukossa, he*
taleisen varjostimen takana, asuu pieni perhe, eräs
vieno mutta kaunis kahdeksanvuotinen tyttö ja hä=
nen veljensä, tuskin vielä kolme vuotta. Heidän äi=
tinsä oli jo kuollut koska synnytti hän tämän poikai*
sen, sodan aallot olivat syösneet heidän isänsä tietä*
mättömille teille, kostonhimokas vihollinen oli anas»
tanut ja riistänyt heidän komean kotolinnansa, ja
nämät kaksi kurjaa pienoista pakenit uhkaavan sur*
man alta pois, löytäen viimein talonpojan tuvassa
viheliäisen suojan. Mutta talonpoika ja hänen äm=
mänsä ovat verrattomia saitoja: mitä saat, maksa
paikalla pois, ja korkeimmalla hinnalla. Sentähden

ompelee tyttö ahkerasti elannoksi
virkkaa
ja
pienelle perheellensä, jonka rahit, jonka pöytä ja
vuode, jonka kaikki kaikissa on kehnon varjostimen
takana. Nytpä tyttö millon pöytänsä ääressä ompelee
ja poikainen ryysyisellä vuoteella uneksuu, millon
taas hän huoneen nokisella tulisijalla keittelee ruo*
kaansa pienessä pannusessa tiuskean emännän kat*
tilan vieressä; ja viimein atriansa hiljaisuudessa naut»
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tivat ne kaksi.
Piltti sairastuu, ja pieni sisär=äiti
saa nyt juoksua ja tointa. Hän yrttejä ja kukkaisia
niituilta keräilee ja rakentaa tuoksuvan hikijuoman
valittavalle veljellensä, ja sitten vienolla käsivarrel»

lansa hänen nukuttaa, viihdyttää lohdutuksen sanoilla
vaihka kiiltääkin hänen omassa silmässänsä murheen
kyynel.
Tämä, herra Angelo, on kuva niistä ajoista
koska hurjapää Bellona on kaiken järjestyksen teh*
nyt chaokseksi ja jokainen pitää huolen ainoastaan
—

itsestänsä.

Angelo.

Se kuva on sanomattoman ihana ja

hellä, mutta tässä ei voi tehdä kylliksi maalarin si=
vellin, vaan tarvitaan runoniekan sulkaa.
Varro. Aine onkin historjallinen, eikä sovi»
teltu minkään eri taidehaaran mukaan. Hyvinpä jo w
arvaatte, että tyttö kertomuksessani oli tämä tässä
ja pieni piltti*
(Likistää Rachelia vasten rintaansa)
nen oli Cantsiomme, jota varromme kotia Neapelista;
sillä nyt on poika käynyt läpi merikoulunsa kurssin,
ja ilmestyypä nallikka kohta eteemme kokonaisena
upseerina; ho hoo! Mutta, hyvät herrat, se oli näky,
jonka näin omilla silmilläni ja jota en unohda. Sain*
han vihdoin tiedon tilasta veljeni huoneessa, sinne
kiirehdiin, löysin viimein pakolaiseni ja näin mitä
olen kertonut.
Mutta pianpa kääntyi sodan onnen» 25
pyörä: vihamies karkoitettiin pois ja vanha isiemme
linna oli näiden polosten lasten koto taas. Mutta
tuntematon kaikilta oli siilon heidän isänsä kohtalo,
Sicilian vankeusluolissa oljenteli onneton veljeni,
ja minullepa lankesi velvollisuus, olla pienoisten 30
esimies, mutta, tuhannen peeveliä tämän klanipääni
päälle! kuinka täytin tehtäväni? Mun Rachelini,
»

—

—

—

torele

minua

elossa

ja kuolemassa!
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Rachel. En koskaan, hyvä setäni,

vaan ainapa

kiitän teitä.
Varro. Kiität!

Mistä syystä?
Rachel. Olettehan aina olleet meitä kohtaan hyvä.

Tosin olen koettanut saattaa taasen
sen olen tehnyt, ja peijakas!
palvella kuin koira yöt
lakkaamatta
sinua
lupaanpa
Varro.

vähän vahinkoa takasin,
ja päivät.

Rachel. Sitä en tahdo minä.
Varro. Mutta minä tahdon. Ja ole

varmaa siitä,
jättänyt
noin,
olis
teitä
ellen
olis
tiennyt
että,
etten
päästyänsä vihollisen kynsistä vapauteen taas, löy»
tyi isäsi huoneessa palvelijoita kalliokiinteitä uskolli»
Jaa, tietkäät, hyvät her»
suudessansa teitä kohtaan.
rat, että kihisee täällä suonissani joteskin vagabon»
dillista l verta, ja enpä voinutkaan seistä vastaan hi*
moani, vihollista vainoa, olla avuljas saunoittamaan
häntä, ja niin maksaen takasin lainamme. Mutta
siilonpa sain lystin 2 ankaraan sotilasammattiin, ja
siitälähinpä mua nähtiin millon yhden, millon toi»
sen rahtinamme sotaisissa riveissä, mutta aina sa=
maila jalopeuran uskalluksella kunnioikseni taistele*
—

van ja kunnioiksi sukukuntani ikivanhan nimen. Ja
se oli elämä, joka ei ollutkaan nurrusta, ei tosiaan
ollutksn[!], vaan hummaus ja myrsky yöt ja päivät:

millon kourassa miekka, millon klasi ja millon sylissä
kukostava impi. Sillä tietkäät että herra Varro fän*
rikkivuosinansa ei sylkenytkään klasiin eikä juuri nai*
senkään päälle.
Angelo. Sylkeä naisen päälle, se ei oliskaan
ollut ritarillinen teos.
1

maankiertäjän.

—

2

lysti

=

halu.
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Varro. Sitähän en tehnytkän, vaan tartuinpa
moneisti[!] miekkaani hänen tähtensä, vaihka läksinki
siilon tällön haavoitettuna taistelotanterelta. Jaa,
se oli elämä, joka kelpasi, kelpasi hiiteen, saatuani
kyltikseni. Eikö ole miehen tukka tuntenut elon
Ecce caput 1.
myrskyjä? (Paljastaa klanisen päänsä)
Jaa=ah, ecce caput, dominus 2 Angelo!
Angelo. Ecce caput apostolicum 8.
Varro. Ha ha ha! Oikein sanottu, hyvin oikein.
Apostoli, joka taitaa teille saarnata yhtä ja toista
hyvin terveellistä ja sydämmeen painettavaa muistu*
tusta lähteissänne elämän petolliselle merelle. (Ta=
puttaen päätänsä) Niin, tämä on flintus 4. (Toiset nauraa)
Flintushan tämä on, puhdas flintus! Hyvä!
Rachel. Niin, setäni; »puhdas on hyvä», sanoo
sananlasku.
Varro. Aivan niin, mun Rachelini.
Kuinka
myöskin
lausuu
eräs toinen viisauden sana? Hyvä
nuorukaiselle saada »riehua ulos». Oikein! Sittenpä
pysyy hän koreasti aina akkansa luonna vanhemmilla
päivillänsä, niinkuin minä nyt sinun luonnasi, lunttu
sinä. Mutta, sakramento! niinpä taisin teuhata mail»
man markkinoilla, unohtaen piikaseni täällä ilman
isää ja äitiä pienen Cantsionsa kanssa. Mutta sinäpä
sekä itses että Cantsion paras isä ja äiti, paras kasvat*
ta ja. Jaa, totisesti! Siis, niinkuin on ollut on kenties
parhain ollut. Sillä siinä, missä minä siilon, siinä
iloa, naurua, klasien kilinää ja hurrausta; ja isäs,
vaihka ihan oivallinen mies, taisi tehdä tämän turhan*
1

lat.

ecce caput
3

katso

lat. dominus
latinanmukainen
ruotsin flintskalle (kaljupää).

päätä.
apostolin päätä.

herra.
katso
leikillinen muodostus,
—

=

vrt.

—

—

2

4

=
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päiväsen elämämme vasta ryskeiseksi. Kirkas tuli ja
leimaus! hän taisi tehdä päivän yöksi ja päiväksi yön.
Hän taisi myös miekastella kuin mies; ja ainapa oli
hänellä ulkona yksi ja toinen valtiollinen koukku.

huomaa, nyt haastelen kuin
Mutta kaikesta tästä
koulumestari
kaikesta tästä olis tainnut
vanha
1
tarttua jotain Cantsion ehvään sydämmeen, ja hänen
—

—

mielensä=laatu

luonnistua perin toisin. Mutta nyt
olet saanut kasvattaa sun taintas aivan mieltäs mukaan,
kaikessa hiljaisuudessa, kurituksessa ja Herran nuh*
teessä, ja tehnyt hänestä oikein kiltin pojan, liian kil*
tin, pelkään minä. Sillä miehen luonnossa tarvitaan
aina murena karmeutta, jotain kanuunan jyrkey*
destä, valmiina ampumaan ulos koska niin tarvitaan
täällä elämän kamppauskenttäällä.
Rachel. Kuinkahan ollee? Kenties kohtaatten
hänen tarpeiksikin larattuna tällaisella ampuvaralla.
Minä tunnen joteskin hänen sydämmensä taipumuk*
Mitä uusia Calab»
set. Mutta nyt jo kylliksi tästä.
riasta, herra Angelo, meidän vieraamme?
Suokaat
—

anteeksi, niin rohkenen sanoa toiveissa saadaksemme
nähdä teitä tänä ehtona meidän huoneessamme.
Angelo. Teitä kiitän sen kunnian edestä, ylevä
fröökinä.
Te kysytte uutisia kototienoistani, mutta
minä olen aina ollut laiha uutisten saattaja. Toki;
taidanpa nyt kertoa jotakin meidän sinertäviltä vuo*
riitamme. Jokainen, joka tahtoo isänmaamme onnea,
nyt iloitkoon siitä, että tuo kansan kauhistus, tuo
peloittavan kuuluisa ryövärruhtinas Vincentio ja
usevin 2 hänen joukostansa ovat kohtaneet viimein
—

verisen surmansa.
1

sikön

ehvä

=

nominat.

eheä.

—

2

usevin, usea sanan

superlatiivin yk=
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Varro. Oivallinen asia!
Claudio. Syytä kyllä iloitaksemme.
Varro. Ahaa, munsieur 1 Vincentio! Mutta hä=
nen siippansa, se vertajanoova ryövärruhtinatar?
Angelo. Kaunis Flaminia on vimmoissansa upot*

luullaan yleisesti. Onhan löytty
meren rannalta hänen hattunsa ja huivinsa, aaltoin
heittäminä maalle.
Varro. Olisi nyt meillä helvetti, niin lausui*

tanut itsensä; niin

|

matkalles siihen tuliseen kaupunkiin, 141
Flaminiani!
J
mun
sinpa: onnea

Rachel.

Jumala olkoon hänen sielullensa

ar°

mollinen!
Mariamne. Niin rukoilen myös minä.
Varro. Herra Angelo, saatattepa ihmetellä, että
minä, vanha sotilas, lausun näin erään vaimon täh*
den. Mutta kuulkaat ensin: tämä vaimo murhasi
minun oivan veljeni, Rachelin ja Cantsion armaan
isän.

15

(Rachel nojautuu Mariamnen olkapäälle)

Angelo. Rachel itkee. Antakaat anteeksi, ihana
neito!
Rachel. Olkaat ilman huolta, mun herrani.
Angelo. Minä kutsuin takasin teidän sydäm
meenne murheellisen muiston.
Varro. Mutta suloisella tavalla; ilmoittaen meille
oikean koston työn.
Angelo. Teidän oivallista veljeänne kohtasi niin*
muodoin tragillinen loppu?
Varro. Tämä oli tapaus: Vankeudestansa va=
pautettuna vihdoin, pyrki hän tulisella halulla ko=
1

ransk. 'monsieur' (herra) sanan leikillisvivahteinen

väännös.

%_

25

30
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toansa kohden, päästäksensä syleilemään suojatto*
mia lapsiansa. Mutta kova onni saattoi hänen ryö»
väri Vincention kynsiin, ja nytpä seisoi perkeleen
edessä oikea aatelimies, joka ei juuri sietänyt nimeänsä

ja kunniaansa herjattavan. Tietty on kuinka kiuk*
kuinen vihamies oli tämä vuorten villikarju kaikkea
korkeutta ja aatelisuutta kohtaan, ja hän huomasi
kenen kanssa hän oli tekemisissä. Ja nytpä sekä hän
itse että hänen verinen vaimonsa käyttelit miestä
kohtaan kaiken heidän mustain sydäntensä virnis*
tyksen voiman. Toki; satoipa heille takasin uhkeita
kompasanoja, koska jalo vanki haasteli totuuden roh»

keata kieltä, kutsuipa naasikkaa suoralla kielellä ryö»
värhurnakaksi. Mutta siilonpa lemahti naaraspartin
murhahimo tuleen ja liekkiin. Hän tempasi miehensä
huotrasta välähtelevän miekan ja lävisti urhean vei»
jeni rinnan. Mutta hän kaatui niinkuin sankari kaa*
tuu, sylkien vasten naamaa vihaista kuolemata, joka
katseli hänen päällensä tultaruiskuvilla silmillä. Hän
kuoli, ja kirottu olkoon se käsi, joka hänen kuoletti.
Mutta näinpä haastelen nuorasta hirtetyn miehen
—

huoneessa. Mitä sanot, Claudio?
Claudio. Teidän tarkoituksenne käsitän.

To*

sin tulee minun kiittää häntä, että hengitän vielä,
mutta tietkäät toki, että iloitsen aina koska oikeus ja
järjestys maassamme saa voiton.
Angelo. Siis on kohtalo saattanut joskus tei*
täkin yhteyteen tämän naisen kanssa.
Claudio. Tuskin kaksi vuotta sitten, matkal*
lani maamme eteläisissä tienoissa, saavutettiin minä
ryöväreiltä ja vietiin heidän päällikkönsä luoksi.
Siilon seisoi edessäni eräs nuori, salskea mies, kas*
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voiltansa

pimeä ja

uhkaileva.

Hänen tukkansa oli

harjattu otsalle alas ja musta parta peitti hänen suunsa.
Mutta hänen vieressänsä seisoi eräs nainen, jonka
vertaista kauneudessa en ole koskaan vielä nähnyt.
Oi! hän oli kaunis, vaihka paloikin hänen tulisissa sil*
missänsä kammottavan voimallisten himojen liekki.
Mutta minä itse kenties seisoin joteskin kalveana;
sillä kysyipä minulta ivaten tuikea mies: »pelkäätkö
kuolemata, sinä partanen apinja?» Minä vastasin:
kenties vähemmin itseni puolesta kuin vanhan tur*
vattoman äitini, joka rakastaa poikaansa ankarasti;
sillä apinjan äitirakkaus on ääretön. Mutta seisonpa
toki lähempänä ihmissukua kuin kenties ulkomuotoni
näyttää, ja sentähden taidan myös tuntea lapsen rak*
kautta äitiäni kohtaan takasin. Niin vastasin, ja nytpä,
heidän oltuansa hetken äänetöinnä, sanoi nainen:
»antakamme viheliäisen elää»; ja siilon lausui hänen
miehensä: »koska on se sinun tahtos, niin tapahtukoon
niin, muutonpa jo kiiriskelis hänen päänsä tante*
ren sannassa jalkojeni edessä; mene tiehes muuka»
lainen». Niin hän lausui, ja olipa edessäni taasen
elämän ja vapauden tie. Tämän matkaansaattoi hän,
joka kuitenkin oli vereen tahrattu nainen. Mutta,
hyvin muistain teidän oikean vihanne häntä kohtaan,
sanonpa nyt: rauha hänen tomullensa! Niin sanon,
ja kenties en ainoastaan siitä syystä, että pelasti hän
kerran henkeni. Tosin oli hän rikoksellinen, jaa hir*
muisesti, ja rikos vaatii rangaistusta. Mutta käy*
kämme toki aina tuomiolle laupiaalla mielellä; sillä
me emme tiedä mitkä myrskyt heikossa ihmissydäm*
messä saattoivat vaikenemaan jumalten äänen.
Mutta lempeä Rachel, ole ilonen taas.
—
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Mariamne. Katso ylös ja huomaa kuinka ilta»
aurinko kultaa meidän vuoremme, luoden Arnon
laaksoon purpuraisen hämärän. Mille tuntuu teille
tämä laakso, herra Angelo?
Angelo. Se minua ihastuttaa. Täällä keto kuk=

kaskirjavana tulisesti tuoksuu, tuoksuvat sirenipen»
saat, soma nerium ja myrtti, joiden hieno haju saat»
taa sydämmemme hehkumaan ja antaa sielullemme

autuaita aavistuksia. Täällä uneksuva laakeri ihanata
pukuansa peilailee virrassa, hopeakirkas, jonka pin»
1
nalla ahden ruusut hymyten itsiänsä tuuittelee. Kor*
kealle kohoo saarnien ja lehmusten kruunut, ja ranka

seisoo rangassa kuin obeliskein tumma metsä; ja
kaiken tämän päällä väikkyy tämä puhtaasti siner»
tävä, korkea ja hiilakkainen 2 taivas. Kaikki on yht»
aikaa suloista ja juhlallista kuin Olympin harjan*
teellä kukkasseppelöitty, tuoksuva pylvässali, jossa
vallitsee pyhä hämäryys ja vietetään jumalten häitä.
Niin on mulle tuntunut, käyskellessäni Arnon hymi»
sevissä lehdoissa.
Rachel. Kuuluu että on teillä avoin katse kau»

neuksille luonnossa.
Mariamne. Eteenki iltana niin kauniina kuin
tämä kaiketi tuntee teidän sielunne korkean heku*
man, koska käyskelette näissä lehdoissa.
Angelo. Eteenki jos tapahtuu se seurassa niin
armaitten impien kuin ne, jotka seisovat edessäni nyt.
Rachel. Se tapahtukoon. Tässä on käteni.
Angelo. Ihanata! Te saatatte mun onnelli»
seksi yli määrän tänä suloisena iltana teidän laaksos»
sanne.
1

Ahdin.

—■

2

hiilakkainen

=

hohtava.
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Mariamne. Te, herra Claudio, mulle suotte
teidän käsivartenne.
Claudio. Te tiedätte kuinka kernaasti. (Antaa
hänelle käsivartensa)
Rachel. Ja näinpä kuluu aikamme hauskasti var*
töissämme Cantsioo.
Varro. Hän tulee, paikalla on poika tässä. Minä
J
riennän laramaan tykkiäni tervetuliaissanaksi 2 nuo*
relle meri=upseerille Neapelista ja rakennanpa vielä
yhteisen, maittavan maljan. Nyt hyvästi hetkeksi!
(Menee oikealle)

Rachel. Hyvästi, setämme! Me tulemme
(Poistuvat periltä.

—

Cantsio

ja

Marcia tulevat

pian.
vasem*

malta)

Cantsio. Nyt ollaan perillä, sä kaunis pakolainen.
Tuo linna tuossa vuoren rinteellä on mun isieni iki*
vanha linna. Se on mun kotoni, sä ylevä nainen,
mun poistumaton perintöni, mun oma valtakuntani,
jossa vallitsen kuninkaana. Te etsitte suojaa, tässäpä

avetaan etehenne ystävällinen vapakaupunki 3,

nyt

oleskelkaat ilman murhetta ja huolta niinkauvan
Nimeni on Cantsio, ja,
kuin onnenne sen vaatii.
niinkuin sanoin, tuon huoneen isäntä; ei äitiä mulla,
eikä isää; hänen surmasi hirmuinen Flaminia, ryö*
väri Vincention vaimo.
Marcia. (Eriks.) Haa, jos tietäisit! (Ääneensä)
Minä kiitän teitä tarjotun turvan edestä, korkeasu»
kuinen herra.
jossa

—

taan

Cantsio. Vaimo, minä ainoastaan teen teitä koh*
lähimmäisen velvollisuuden. (Erikseen) Mutta
1

larata

=

ladata.

—

2

ruots. salva

vapaakaupunki (ruots. fristad)

=

=

yhteislaukaus.—

turvapaikka.
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hän on kaunis, kaunis kuin myrskysen päivän pyhä,
punertava aamu. Hän mun sieluni saattaa houree»
seen ja hoipertelemahan houreessansa. Mikä taivaal*
linen kuva!
Marcia. (Eriks.) Sinä kaunis nuorukainen! Sun
ylpeillä huulillasi väikkyy viehkeilevä, juhlallinen
haaves 1 ja yhtaikaa säteilee sun silmistäs hehkuva
lempi ja sankar=uhkaus; ja sun hopeakelmeällä ot=
sallas, mikä majesteetillinen nero vallitsee siellä,
ihana nuorukainen!
Cantsio. Rohkeasti, jalosti katsahtava nainen, te
kutsutte itsenne Marciaksi, mutta suokaat mulle toki,
jos teitä miellyttää, jotakin tietoa teidän kodosta ja

suvusta.
Marcia.

Olette kaiketi kuullut Albericuksesta
Parmassa?
Cantsio. Se hurjapäinen mutta urhollinen re=
publikani, joka viimein tuomittiin valtakunnan ki=
roukseen ja pakeni pohjoiseen Afrikaan?
Marcia. Sama vapauden sankari, jonka luut nyt
valkenevat Saharan sannassa. Mutta hänellä oli
myös kihlattu, joka seurasi häntä maanpakoon kuin
uskollinen morsian.
Cantsio. Ja hänen nimensä oli Marcia, kaunis
kuin taivasten kuninkaatar, niinkuin olen lukenut sa=
nomissa. Kaikki soveltuu siis oivallisesti yhteen. Te
olette tämän sankarin nuori, mutta paljon vääryyttä
ja kurjuutta kärsivä leski?
Marcia. Tässä seisoo hän köyhänä ja turvatonna
edessänne. Minä seurasin häntä pois isäimme maasta,
ja me
1

vaelsimme halki Corsican
haaves

=--

haave, kuvitelma.

ja Sardinian, jossa
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eräs munkki vihki meidän mieheksi ja vaimoksi. Siitä
yli meren kulki tiemme taasen helteisen Afrikan man*
nermaahan, ja siellä elelimme Sarasenein kumppa*
neina kiertoessa seittemän pitkän vuoden. Mutta
kuukausi on tuskin mennyt, koska mieheni kaatui
eräässä öisessä taistelossa, ja lepää nyt hietasen peit*
teen alla. Siilon katsoin parhaaksi, paeta takasin en*
tistä kotoani kohden: läksin Farinan niemestä Sicilian
saareen ja siitä saavutin vihdoin Italian ihanan ran*
nan. Näin olen nyt vaeltellut yksin, ylenannettuna;
ja tahdoinpa jo melkein raueta alas, kohtaissani teidän.
Cantsio. Ole terve tultuas mun linnaani ja viivy
siellä vaihka ijankaikkisesti jäljellä. Minä otan sinun
siipieni suojaan, huolimatta ehkä 1 herätänki musta*
kivun raivottaret huoneessani.
Marcia. (Eriks.) Kauneuteni vaikuttaa, sen huo*
maan, ja minä taidan vielä periä taivaallisen onnen.
(Äänensä)
Siis vartoo teitä huoneessanne morsian?
Cantsio. Jonka unohdan, jaa, sen olen jo teh*
nyt, tällä hetkellä sen tein. Ja tätä mieleni leimauk*
sen pikaista käännöstä ei tule juuri ihmetellä; sillä
morsiamen mulle määräsi kerran lapsekas sisar, jonka
toimesta mä kihlattiin, koska itse vielä olin melkein
lapsi, koska elon taistelot ja murheet eivät olleet vielä
avanneet sydämmeni lähdettä mahdolliseksi vastaan*
ottamaan oikeata lempeä, se lähettiläs jumalten juh*
lasta. Niin, tämän sataman ohitse nyt purjehdin,
koska onpi näkypiirissäni toinen, moninkerroin kau*
niimpa, ja lupaa onnen, jonka ihanuus pyörryttää.
Mutta jos nyt tämä eteheni teljetään, niin menköön
sitten alukseni tuulien valtaan, kunnes haaksirikos*
1

ehkä

=

vaikka.

Canzio. I .

161

Mutta miksi seisomme
sani alas pimeyteen vaivun.
eksynyt? Noo,
on
uneksuva
Mihen
aatokseni
tässä?
—

olkaat

tultuanne

terve

mun

huoneeseeni, suojaton,

ihana vaeltaja!
Marcia. Ah! kuinka taidan kerran maksaa teidän

hyvyyttänne?
Cantsio. Siitä oikaat ilman murhetta, jota kar*
mea Onnetar jo kylliksi on ammentanut teidän sydäm*
meenne. Olettehan turvaton pakolainen ja poveanne
painaa vielä rakkaan ystävän kuolema; niin, kenties
x
ystävän, jota ette koskaan unohda ja kerran olletta
liittoa teidän välillänne.
Marcia. Häntä rakastin kovin, mutta, ihmeellistä!
miksi tällä hetkellä hänen kuvansa himmentyy muis*
tostani? Mä kurja jään siis yksin oljentelemahaan
myöskin haavekseni valtakunnassa. Kuitenkin, nyt
olen ilman vaaraa ja teidän ritarillisessa huomassanne.
Mutta mikä hetki on tämä? En ymmärrä; mun mieleni
hourii. Tai onko tämä kiitollisuuden tunne, joka
kärsimykseni syvyydestä kohoo ylös ympärkietook»
sensa teidän pelastavan enkelin kuvaanne? jaa, niinpä
kovan onnen tyttären povessa nyt ieimuu kiitollisuu*
den pyhä liekki sitä miestä kohtaan, joka tarjoi ha*
nelle armaan suosionsa, että tämän miehen jalkain
juureen hän kaiken onnensa, sydämmensä, hen»
gensä, sielunsa ja ruumiinsa altiiksi[!] panis.
Cantsio. Vaiti! Hän taitais kerran ottaa sanas*
tänne kiinni.
Marcia. Hän on teidän orjanne.
Cantsio. Hyvä! Nyt lähtekämme kohden linnaa
tuolla.
1

olletta

-=

ollutta.
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Marcia. Mutta erotkaamme ensin, kunnes huo*
mispäivä koittaa. Kuulkaat: yksin te lähtekäät ko=
tianne, minä viivyn vuorilla tämän ihanan yön, mutta
aamun valjetessa kolkutan portillenne suojanetsijänä;
ja kenkään ei tiedä että olemme kohtauneet ennen.
Cantsio. Tekisimmeko niin? Ei; vaan käsi kä=
dessä ja kainostelematta käykämme esiin.
Marcia. Herra, sitä emme tee. Suokaat tapah*

tua niinkuin tahdon.

Cantsio. Teidän ryhtinne, niin komea ja arvoisa
kaiken kovan onnenne keskellä, mun saattaa kummas*
tumaan. Noo, olkoon teidän tahtonne.
Marcia. Koska aamu nousee, näämme toinen*
toisemme taas.

(Menee kiivaasti oikealle)
(Yksin) Naishaamu kaunis ja

Cantsio.
ihmeel*
linen! Mutta jotain peloittavan tulista leimahteli hä*
nen silmästänsä. Toki; sehän oli jalon Pallas Athenen
silmä. Näin katsahteli kerran jumalatar ylpeä, seis*

Ilionin tanterella, keihäs kädessä ja käsivarrella
kultakiiltävä egid \ sankarien temmellystä tähtäellen.
Sinä olet kaunis, ja senpätähden karkasi mun
ten
—

sydämmeni sun haltuus väkivalloin. Mutta ellen
erehtynyt, niin ilmoittipa sinunki puheesi ja katsan*
tosi lemmistyneen naisen, ja minä olintunteisij!] esine.
Miksi en taitaisi aatella niin? Kutsutaanhan minuakin
kauniiksi. Mutta lähde, josta kauneus virtaa ulos
ja lakejansa mukaan ulkomuotommekin kaavaa, on
kaunis, taivaallinen sielu meidän sisussamme. Mutta
sitten en ole enään kaunis minä, vaan inhoittava kuin
kavaluus itse. Sillä mitä kauneutta, ja kaikin vähin
taivaallista voi viipyä sen miehen povessa, joka us*
1

egidi

=

kilpi.
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lemmittynsä pettää ja kiirehtii toisen naisen
helmaan? Oi Mariamne! tyyni korkea kuva, mun
sydämmeni tahtoo sinusta siirtyä pois, ja lähestyä

kohisen

toista kuvaa, täynnä lemmen hekumaa ja tulta. Siinä
muutos, joka saattaa huoneeseemme myrskyä ja pi=
meyttä, murhetta, joka sydämmiä musertelee, ja tätä
kaikkea siilon, koska varrotaan iloa ja riemua. Oi
vaikea päivä, oi tuskan hetki, joka sieluani vimmatusti
sinnen tännen tempoilee! Mutta mikä on sielu? Yksi
liekki, joka sammuu, koska tämä ruumiimme ihmeel»
linen konstilaitos kieltää häneltä palvelluksensa ja her»
kenee käynnissänsä. Ja niin heräsimme kerran olemisen
mailmaan, mutta nukuimme jälleen pian, ja kaikki
oli ikuinen tyhjyys taas, ei muuta. (Claudio tulee.)

Claudio. Terve, Cantsio!
Cantsio.

Claudio, Claudio, mun uskollinen ys=

täväni!
Claudio. Olet
(Syleilevät)

siis viimein tässä.

Cantsio. Tässä olen, Claudio.
Mitä? Sinä
Claudio. Ja ilosena? tiedän minä.
johdatat
vaan
otsallesi
arvelevan
minua,
et vastaa
Etkö
ole
Cantsio?
ilonen,
käden.
Cantsio. Ilonen? Niinkohan? Mutta sanoen to*
tuuden, niin nyt en ole ehtinyt muistelemaan iloa,
sydämmeni teeskellessä toisialla.
Claudio. Oletko kohtanut joitakin kiusauksia
tiellä? Kenties iskenyt yhteen ryövärien kanssa?
Cantsio. Ei; matkani on kulunut rauhallisesti,
ilman yhtään vaaran tarjomusta. Mutta tiedä, Clau*
—

*

dio, että kotolinnani
ankaran kylmäksi.
1

teeskellä

=

tuossa tuntuu

askarrella.

nyt

silmissäni
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Claudio. Kuinka taidat sanoa niin sun kehdos*
tasi, lapsuutesi kultasista tienoista?
Cantsio. Mitä sanon, sanon sydämmeni poh»
jasta. Mutta jättäkäämme tämä, ja lähtekäämme
eteenpäin. Sä tulet mun vieraakseni tänä iltana.
5
Claudio. En tanaan, mutta huomenna; sillä ihana
on tulon hetki heimolaisten kanssa, ja tätä hetkeä
en tahdo hämmentää sinulta nyt. ja tiedä, että ne,
jotka rakastavat sua korkeimmin, nyt käyskelevät
tässä lähellä, tämän lehdon hämärässä. Katso: nuo
siniset hameet, jotka liehuvat tuolla myrttimetsässä,
ovat Rachelin ja Mariamnen. Käy tervehtimään
heitä.
Cantsio. Minä kiirehdin. Alä unohda siis huo»
mennä sun ystävääs, mun Claudioin.
(Rientää ulos igJ
(Eriks.)

tn

unohda.

Mutta oletpa

joteskin muuttunut Neapeiin ihanassa, iiosessa kau»
pungissa. Tosin olet vielä kaunis, mutta olentosi
entinen viileä tyyneys on pois, ja aseitettuna 1, vallatto*
masti katsahtaa sielus. Mutta jos, niinkuin toivon,

sydämmesi vielä on mua kohtaan sama kuin ennen,
niin tiedänpä, ettes kauvan viivy levittämästä eteheni
taulun, jossa valot ja varjot ylisniskoin keskenänsä
temmeltää ja levotonna väikkyy taivas.
Mutta jos
nyt kohtalo sun sydäntäsi reutoilee, niin toivonpa
—

|

j
|

2a|
\
.

Claudio.

f

perittä vasemmalle)

25

kuultelet ystäväsi neuvoja, jotka taitavat
sinua auttaa kohden rauhaa taas. (Menee oikealle.
Cantsio, Rachel ja Mariamne tulevat)

myös, ettäs

—

Rachel.
1

aseittaa

Onko kaikki käynyt matkallasi hyvin?
=

?

aseistaa.

30
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Oletko terve? Oletko onnellinen, mun armas Cant*
sioin?
Cantsio. Tähän kaikkeen, sisareni, taidan vas»
tata myöntäen.

Rachel Mikä ilon hetki!

Mariamne. (Eriks.) Mikä taivaallinen ilta!
Cantsio. Niin, olkaat tervehdityt! Ole terveh*
ditty, Rachelini, ole tervehditty, Mariamne, sinä aina
tyyni impi! Mutta miksi niin tyyni ja vakaa tälläkin
hetkellä? Noo, lainehtiihan toki sun ihana poves.
Rachel. Ja hänen silmissänsä liekehtii ilo kor=
kea ja puhdas. Katso!
Cantsio. Hm. Kuinka jaksat, Mariamne tyttönen?
Mariamne. Hyvin, mun Cantsioin. Mutta sinä?
Toki tiedän jo, ettäs olet onnellinen, ja siilon aina

onnellinen

minä myös.

Cantsio. (Eriks.) Hm. Tosin olet sinä kaunis
katsella, mutta tuhat kertaa kauniimpa on hän, joka
muutama tunti sitten henkihaamuna korkuudesta il»
mestyi mun eteeni helteisellätiellä. Hänen rinnallansa
himmennyt sinä kuin auringon rinnalla kelmeä kuu.
Oi! nyt alkaa lempeni ja tuskani. Käsi kädessä he

kävvät.

Rachel. Mitä nyt, mun veljeni? Onko se onnel»
linen, joka näin äänetönnä ja villisti tuijottelee alas
maahan?
Cantsio. Suokaat anteeksi! minä unohdin teidän.
Rachel. Unohdit? Meidän? Mitä mielettömiä
haastelet sinä?
Cantsio. Niin en tahtonut sanoa, mutta nyt on
hurja kapina tässä aatosteni linnassa, ja harkitsematta
lentelee huuliltani sanoja, joita käytetään usein ja
seisovat siis aina valmiina korviemme kammioissa.
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Rachel.

Mikä

I.

on siis saattanut

aatoksesi

oi*

kealta tarhaltansa pois?
Cantsio. Turha asia, asia ei edes ansaitseva
Niin, ainoastaan kevytmielinen,
aatoksien vaivaa.
mitätön asia.

Rachel. Mitätön asia? Sitten on Cantsio yksi
jonka aivossa voi mitättömyys matkaansaattaa
kapinan ja häiriön. Mutta minä tunnen hänen tar*
kan ja voimallisen järkensä.
Noo, Cantsio?
Mariamne. Oi! nyt näen, ettes olekkaan onnel*
linen, mun ihana ylkäni.
Cantsio. (Eriks.) Se lause sydäntäni leikkasi
kuin tulinen miekka. Ooh!
Rachel. Cantsio!
narri,

—

Cantsio.

(Eriks.)

Kuinka tekisin?

Sinne

ve=

dättää minua voimallinen himo, ja olenpa valmis
lähtemään, mutta täällä huutaa minua pyhä, korkea
ääni: »seiso, jumalten ja omatuntos nimessä seiso!»
No kuinka teen? Parastahan olis, heittää asia tulon

hetkestä

tuonnemmas

ja ottaa

entisen naamarini

kasvoillein, mutta enhän taida itseäni teeskennellä,

Jumal' avita! sitä en taida, vaan näyttää aina kohta
sydämmeni oikean tilan.
Rachel. Vaiti katsahtelet sinä korkuuteen. Onko
tämä rukousta taivaan Herran tykö? Sano mitä tah*
dot rukoilla, ja minä yhdistän sun rukouksees äitil*
lisen ääneni.
Mariamne. Samoin teen myös minä ja, usko
mitä sanon, povesta uskollisuudessa sua kohtaan niin
puhtaasta kuin tämä taivaan vahvuus, johon lähetän
rukoukseni sun edestäs, mun lemmittyni.
Rachel. Sano kuinka on laitas ja mitä on tapah*
tunut.
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(Kiivaasti)
Ei mitään, ei mitään!
Hiljaa,
Cantsio!
Rachel.
Cantsio. Mun arvoni ja kunniani ovat ilman
tahroo, ei löydy ruumiissani pienintäkään vihamie*
hen antamata naarmaa, ja käteni eivät kannusta mua
vielä velkapääksi kennenkään vereen; se tietkäät, nei*
toset. Niin, mun sydämmeni on rikoksesta vapaa.
Rachel. Siis pois tuo synkeä muoto ja iloitse
kanssamme; sillä tämä ehto 1 on meille onnen ehto.
Katso kuinka kaunis se on! Katso kuinka vuorten
kiireet tuolla kultasessa palossa kimmeltää.
Mariamne. Ja tumma öljypuisto rauhallisna
hengittää vuorten alla.
Rachel. Ole ilonen tässä ilon ja lemmen kes»

Cantsio.

kellä.
Mariamne.

Ole ilonen, meidän Cantsiomme.

Rachel. Huomaa kuinka kiharies kanssa hei*
lasti leikitsen.
Mariamne. Ja minä sun korean kätesi kanssa.
Rachel. Olenhan minä sun sisäres armas.
Mariamne. Ja sun morsiames minä. Ole ilonen!

Ole ilonen, ole ilonen!
Näin haastelevat enkelit autuaan sie»
lun kanssa, joka jättänyt on murheenlaakson ja seisoo
viimein taivasten esikartanossa, kohta valmiina astu»
maan hääsaliin sisään. Serafiimit häntä vaatehtivat
pyhien hameeseen, hymyvillä huulilla kuiskaten hä=
nen korvaansa jumalten kieltä. Se on ainoastaan ta»
rina, tarina onnellisesta sielusta. Mutta minä olen

Rachel.

Cantsio.

onneton.

Rachel.
1

ehto

=

Sinä olet onnellinen.
ehtoo.
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onnel*
Cantsio. Onneton, onneton! Mutta
linen toki. Haa! nyt kirous ja autuus yhtaikaa temmel»
telee povessani ympär.
Rachel. Taivaan Jumala!
Cantsio. Hyvä Mariamne, hellitä käteni. (Mari»
amne hellittää käden) Rachel, ota pois sun kätes.
Rachel. Minä en päästä sinua ennenkuin olet
tunnustanut kaikki. Oi veljeni! selitä meille tämä
tuskallinen arvotus, joka riemun päivänä kadehtien
—

riemumme hämmentää. Sano!
Cantsio. Pois, sisareni! (Käy kiivaasti perille, jossa
hän seisahtaa äkisti käsi otsalla tuijottelemaan alas maahan. Hetki äänettömyyttä)

Rachel.

(Mariamnelle)
Mitä aattelet tästä?
Mariamne. Mitä ennustit sinä?
Rachel. Se käy siis toteen.
Voi Cantsio!
kuinka taidat runtoa 1 sydämmiämme näin, ja juuri
kohtaamisen hetkellä?
Cantsio. .Sen olen tehnyt, armottomasti olen
sen tehnyt. (Tulee esiin)
Rachel. Miksi teet sen?
Cantsio. (Eriks.) Kaunis Marcia! täytyykö mi»
nun unohtaa sinua ja tehdä eloni äärettömäksi aavi»
koksi? Mutta jos sun sydämmes päivieni kulta=aar=
nioksi määrään, niin kuoletan nämät kaksi sydäntä
tässä. Mihen käännyn siis? (Kellonsoitto kuuluu)
Rachel. Kuule: kluostarinkellon pyhä soitto!
Cantsio. Se ääni muistuttaa menneitä päiviä.
—

Kuultelkaamme.
Mariamne.

(Kuultelee alaskallistetulla päällä)

Pyhä Madonna, katsahda
laupiuudella alas hänen päällensä! Eihän ole hän vielä
1

runtoa

=

(Eriks.)

painaa

raskaasti, pusertaa, ruhjoa.
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synneissänsä paatunut mies, joka julkeasti häväisee
maat ja taivaat, se ei hän ole, hänen sielunsa tuskal»
lisna kamppailee. Siis katsahda alas ja aseta hänen
sydämmensä myrsky. Kuule rukoukseni, taivasten

ruhtinatar!
Rachel.

(Soitto on taukonut)

Cantsio, mennäänkös kotia?
Cantsio. Niin, kotia. (Menevät oikealle)

Toinen Näytös.
(Avara, vanhanaikanen sali Cantsion linnassa; pe*
rillä kaksi pylvästä, joissa rippuu aatelivaakunoita; kolme
ovea, yksi perillä ja yksi kummallakin sivulla. Marcia is*
tuu divaanilla.
Palvelija tulee periltä.)

Palvelija. Teitä, meidän huoneemme ylevä vie*
ras, pyytää herrasväkeni tulemaan seuraansa lysti*

huoneeseen alhaalla

puistossamme.

Marcia. Ken on käskenyt sinun tulemaan?
Palvelija. Herra Cantsio; mutta se on myös
naisten toivo.

Marcia. Suokoon herrasväkes anteeksi, että pyy»
dän saada ollakseni yksin. Saata takasin minulta se
(Palvelija menee) Hän on levoton, ei menesty
hän kauvan siinä, jossa ei nävy hänen silmiensä edessä
Marcian kuva. Hän lempii minua vimmatusti, ja
minä olen selvästi näyttänyt, että seisoo sydämmeni
hänelle avoinna; ja myrsky nousee, joka korkealle
kiertää kaiken tämän huoneen tomun.
Ihanata!
Hän kohta julkisesti murtaa kahleensa tässä ja on mun
kihlattuni, mun vankini, mun vallassani ainiaan.
Sitten, kuinka teen? Hän on rikas, hänellä on linna

sana.

ja avara kartano, ne kaikki muuttukoot kullaksi, ja
me siirrymme tästä ylitse valtameren idän manner*
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maalta iiankaikkiseksi pois. Tosin olen jo Vincen*
tion temmellyspaikoilta kaukana, eikä kenkään tiedä,
että hän ja Flaminia olivat Albericus ja Marcia Par»
man kaupungista, eikä myös, niin luulen, löydy näissä
tienoissa niitä, jotka kerran ovat katselleet Flaminiaa
ryövärruhtinattaren puvussa, niin luulen, mutta vis»
seys on paras, ja rauhassapa tahdon nauttia uutta,
harjallista onneani. Niin olkoon toimintoni tässä huo*
neessa, ja onneton se, joka tahtoo astua mun tielleni.
(Claudio tulee, ja Marcia, nähtyänsä hänen, vavahtaa
äkisti, mutta seisoo pian huoletonna jälleen; myös Claudio
katselee häntä kummastuen)
Claudio. Vaimo, minä olen nähnyt teidän ker=
ran.
Kenties erehdytte.
Claudio. Se tapahtui elämän ja kuoleman ra»
jalla.
Marcia. (Eriks.) Hän on tuntenut minun. (Aä=
Marcia.

neensä)

Olkoon niin.

Claudio. Te elätte siis?
Marcia. Sen näette.
.?
Claudio. Ja kutsutte itseänne nimellä
Marcia. Marcia; jaa, se on mun oikea nimeni.
Claudio. Kuinka olette joutunut tähän?
Marcia. Nääntyvänä pakolaisena metsistä.
Claudio. Mutta tietkäät, että tämä on sen mie»
hen huone, jonka isän te olette murhanut.
Marcia. Sen tiedän. Mutta miellyttääpä mi»
nuakin jotain kysyä teiltä. Onko teillä yhtään syytä
kiitokseen minua kohtaan?
Claudio. Henkeni edestä kiitän teitä.
Marcia. Siis toki jotain, luulen minä?
..
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Claudio. Yksi on, jonka katson kalliimmaksi
koko mailrnan kultaa, se on puhdas omatunto, ja tämä
antaa uskallusta miehen poveen; ja enpä luulekkaan
itseäni yhdeksi niistä, jotka pitävät kuoleman hirmui»
simpana kaikesta mi taitaa meitä kohdata täällä.
Kuitenkin täytyy minun myöntää että äänenne ker*
ran, koska katkasi se rintani edestä surman keihään,
kaikui sanomattoman ihanasti mun korvissain. Olipa
suloista päästä kuoleman kidasta elämän valkeuteen
takasin.

Marcia.

Sitten kysyn teiltä vielä: tahdotteko

sen kurjan lesken onnettomuutta, joka näin teidän

pelasti kuolemasta?
Claudio. Sitä en tahdo.
Marcia. Minä kiitän.
Mutta jotain vielä
Oletteko te mies ja oikea ritari?
Claudio. Minä toivon niin.
Marcia. Vannokaat minulle pyhästi
Claudio. Malttakaat: ennen vannomista tahdon
kysyä teiltä yhtä ja toista.
Marcia. Minä kerron teille kaikki. Tiedätteko
mistä ja ken tämä Vincentio oikeammiten oli?
Claudio. En, ja kaiketi ei tiedä sitä kenkään muu
kuin te.
Marcia. Hän oli Albericus Parmasta ja minä
hänen lemmittynsä Marcia.
Claudio. Mitä? Eivätkö paenneet he aina Ber»
beriaan ylitse meren?
Marcia. Sen he tekivät, mutta palasit pian
Italiaan takasin taas.
—

Claudio. Kummallista,
Marcia.

jos vaan totta.

Näin lähellä Parmaa olisi valheellani
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Kuulkaat minua. Vapau»
kovin lyhykäiset jäljet.
den voitosta uneksui lakkaamatta Albericuksen tuli*
nen mieli; minä rakastin häntä, ja yhteen sulivat
meidän sielumme. Kohotetuinpa viimein vapauden
lippu, ja minä seurasin lemmittyäni kapinan veriseen
leikkiin, mutta helvetti toi vihamiehillemme voiton,
ja nytpä riemuitsivat ruhtinat ja heidän aatelinsa.
Me syöstiin vankeuteen, jossa kärsiimme hirmui»
sesti, mutta sieltäpä karkasimme toki, karkasimme
kuolemaantuomittuina ja pakenimme Berberian kuu=
maan maahan. Mutta siellä oli ilma hietatuiskuva,
pahteinen 1 ja polttava, ja myrkyllisnä puhalteli sa*
mumtuuli, ja me ikävöitsimme synnyinmaahan. Aina
kuvasteli muistossamme patria cara 2, pyhä Italia, sen
puhdas, hopeakimmeltävä ilma, sen laakeri» ja öl=
jymetsät, sen Apeninein=vuoret, sen äärettömän kor»
kea taivas ja heleästi säteilevä aurinko. Voimalli»
sesti veti meitä puoleensa tämä kuva, sen ihastus
voitti meidän sydämmemme lopulta, ja me kirmasimme
ylitse maiden ja merien Calabrian vuorille, jossa hädän
laki meille määräsi ryövärin synkeän, veritahratun
leivän. Mutta jos kärsitte kuulla lausetta: ylevämieli*
nen ryöväri, niin rohkenen sanoa, että senkaltaisia
olimme. Eivätpä moiti meitä köyhät ja turvattomat,
vaan päinvastoin kiittävät he meitä; sillä annoimmehan
usein heille saalistamme, jonka otimme rikkailta
ja yleviltä. Niin kului muutama levoton, murheelli*
nen vuosi, kunnes kohtasi meitä taivaan kosto, surmasi
Albericuksen ja hänen joukkonsa, mutta minun pe»
lasti kohtalo sekä sotamiesten painetiistä että armotto*
—

1

pahteinen

rakas isänmaa.

—

paahteinen.

—

2

lätin, patria cara

=
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man lain kylmistä kahleista.
maan entistä kotoani kohden.

Ja siilon läksin vaelta*

Claudio. Teidän onneksenne uskotaan te kuol*
leeksi, upponeeksi mereen.
Marcia. Teinpä ennen lähtöäni pienen, petollisen s
ilveen meren rannalla, ja siitä riensin retkelleni. Ylitse
vuorten ja laaksoin, halki pimeitten metsäin mä sa=
mosin kuin hurja vuorivuohi, nälässä, janossa ja lak*
kaarnatta pelkäin vankeuden tunkkasia 1 seiniä. Tä=
hänasti olen pelastunut toki, ja tässä olen ja kerron
teille elämäni tarinaa, niin täynnä murhetta ja vimman
kamppausta.
Claudio. Jotka eivät kuitenkaan suorita teidän
hirveätä velkaanne, vaan peloittavan rikoksellisena
&

seisotte

Jumalan

ja

ihmisten edessä.

Marcia. Mitä tahdotte siis minusta? Saattaa
minua kahleisiin?
Claudio. Minä en tahdo pimittää teidän päi*
vianne jos vietätte ne tästälähin säällisesti -, katuen
entistä eloanne ja etsien taivaan armoo.
Marcia. Rauhallisna tahdon asua ja rakennella.
Mutta teiltä vaadin pyhän valan, että kätkette
kaikki mitä nähnyt olette omilla silmillänne ja mitä
olette kuullut mun huuliltani nyt, kätkette äänettö*
myyden peitteen alle. Se vannokaat ritarikunnianne
—

25

nimessä.

Claudio. Kunniani nimessä sen lupaan; ja mitä
kerran lupaan, siitä en poikkee vaihka katoisi tämä
mailma. Mutta huomakaat toki: Te olette tottunut
katsomaan ihmishenkeä kovin turhaksi, ja taitaisitte
tunkkainen
nollisesti.
1

=

ummehtunut.

—

2

säällisesti

=

kun»

s*
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niin soveltuis, jollain keinolla temmasta
mun povestani sen, jonka kerran annoitte mun pitää,
nyt koska kohtalonne on mun vallassani. Tietkäät
siis, että jos henkeni tai onneni pahaksi jotain ilmauu
teiltä, niin olenpa kohta vannotusta valastani vapaa.
nyt,

koska

Marcia.

Uumoileva 1 mies, vaihka sanoo hänen
ulkomuotonsa toista. Mutta eihän ole ihme keskus*
Mutta joku lähestyy.
telossa ryövärnaisen kanssa.
riennän
kammiooni.
(Menee
vasemmalle)
Minä
Claudio. (Yksin) Kaunis toki, aina kaunis, huo»
limatta kiukkuisesta onnesta, tuhansista iskuista,
joita hän sai ja itse antoi. Ihmeellinen nainen! (Cantsio
—

tulee periltä)

Cantsio. (Eriks.) En tahdo olla siellä enkä täällä,
miellytä
mua päivän valo eikä huoneen siimes,
ei
pahantekijänä käyskelen Afroditen
mustimpana
mä
yrttitarhassa ja hengitän lemmenkukkasten tuoksuu.
Mutta kohta teen epäsääntöisyydestä lopun, kohta.
Toki: kurja Rachel ja Mariamne! Mutta kaunis Mar»
cia, terve! (Huomaa Claudion) Claudioko siinä? Hy=
vin, ettäs tulit, mun veljeni. Mutta kuinkahan on
laitamme nyt?
Claudio. Minä olen niinkuin ennenkin, mutta
sinua, näen minä, vaivaa sama mielen levottomuus
vielä. Sun silmissäsi mikä tumma, humajaava loimo!

Tämä leikkaa sydäntäni, kurja Cantsio.
Cantsio. Ystäväni, totta sanoen, olenpa ollut
noin yhden päivän ja yöseen kovasti levoton, enkä
löydä sydämmeni rauhaa.
Claudio. Ota sun filosofiasi esiin.
Cantsio. Lukeissani ei seurakkaan aatos silmää.
1

uumoilla

=

epäillä, aavistella.

176

Canzio.

11.

Claudio. Mutia onhan sinulla kaksi parasta
lohduttajaa täällä, Rachelissas ja ylevässä Mariam*
nessas. Lähesty heitä ja anna sun levottoman sielus
vaipua heidän lempensä viileään, viattomuuden»
viileään kukkaskohtuun.
Cantsio. P\as siinä vasta neuvo! Lähestyä heitä,
se on mulle sama kuin kuulla ijäisen kadotukseni
tuomion sen lempeän jumalan ihanilta huulilta. Oi
kuinka tuskallista!
Claudio. Mitä aattelen tästä?
Cantsio. Aattele mitä tahdot, mutta niin on laita.
Claudio. Jos niin on laita, ettei löydy sulle
lohdutusta täällä, niin turvaa sitten häneen, joka ei
ketään heitä ulos.
Cantsio. Sen tekisin, jos olisi kaikki niinkuin
ennen, jos olisin kyynelsilmänen lapsi.
Claudio. Olethan nyt yhtä hyvin kuin ennenkin
meidän ijankaikkisen isämme iapsi? Miksi et siis
taitaisi paeta hänen luoksensa nyt niinkuin lapsena
ennen?

Cantsio. Siitä yksinkertaisesta syystä ettei häntä
ole.
Alä katso puoleeni noin terävästi; sillä luulenpa,
että sydämmesi syvyydessä aattelet sinäkin samoin.
—

Claudio. Nyt erehdyt.
Cantsio. Niin aattelen kuitenkin minä
Claudio. Sinun mailmankatselmas on tehnyt
jyrkän käännöksen.
Cantsio. Miehenjärjen voimallinen valkeus on
poistanut näköni edestä kaikki haaveksemme tyhjät
kangastukset. Mutta onhan tässä toki jotain muuta
kuin paljas tämä näkyvä. En taida kieltää, että löytyy
luonnossa ijankaikkinen ja aatteleva henki, jonka
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tuote on mailmankaikkisuuden nerollinen teos. Kaikki
Onhan,
on hän tehnyt ihmeellisen kunnokkaasti.
esimerkiksi, tämä meidän maamme ja rakennukset
Niin,
ilmassa sen ympärillä verraton konstilaitos
hän
on
katsahda
voimallinen,
eipä
viisas,
on
mutta
hän
hän kehenkään erittäisin isällisellä silmällä, vaan

1.

kaikki olemme hänen ainiaaksi määrättyjen lakiensa
Näin uskon, mutta yhtä en taida uskoa,
vallassa.
mun ystäväni: meidän sielumme kuolemattomuutta.
Tosin olis tämä ankara aije, ihmeteltävän korkea
—

ja kaunis. Elämämme täällä, joka kuitenkaan ei ole
leikki=asia, sais arvokkaamman, juhlaisemman muo*
don, ja kauvas siirtyisi meistä näiden katovien pai»
viemme synkeä ikävyys, joka usein meitä tahtoo pai*
neskella alas. Olishan ihanata aina vartoa jotain tuol*
lempana, ihanata unohtain, taistellen ja toivoen as*
tua mailmasta mailinaan, kirkkaammasta kirkkaam*
Tämä aije olis
paan ijankaikkisuuden perustalla.
korkea, jos niin olis, mutta vähän syvempi katsanto
elämään ja luontoon kieltää sen.
Claudio. Sinä myönnät, että kaikki, mitä tämä
henki on tehnyt tässä näkyvässä, sen on hän tehnyt
ihmeellisen viisaasti ja kunnokkaasti; miksi ei hän siis
olis voinut rakennella yhtä viisaasti myös henkimail*
massansa, joka on hänen oikea kotonsa? Ystäväni,
kuinka on nyt logikis laita? Huomaa: Sinä myönnät
hänen viisautensa ja voimansa niin äärettömiksi,
että ymmärrykses pyörtyy niitä tutkiessas ja kuiten»
kin sanot sinä hänelle: »minä tiedän yhden aijeen,
joka, käytettynä sinun valtakunnassasi, olisi ih=
meeliisen ankara ja kaunis, mutta sinä et olekkaan
1

konstilaitos

=

taideteos.
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oivaltanut sitä». Niin sanot, pitäen itseäsi viisaampana
häntä. Mutta miksi, koska seisoi kaikki hänen vai*
lassansa, ei olisi hän toimittanut ainakin yhtä jalosti

kuin se,

jota aavistamme me? Miksi ei tuhat kertaa
jalommin vielä? Ole toki varmaa siitä, että niin on
tehty. Ja tiedä, että aavistusta, aijeesta niin suuresta
ja ihmeteltävästä, ei löytyisi meillä koskaan ilman
1
vastaisuutta toisialla. Se kipenä lahjoitettiin poveemme
jo aikojen aamuna, se on luonnistanut mailman juok*
sun, ja koska se viimein on syttynyt kirkkaaseen, vai*
kasevaan tuleen, siilon katokoon kernaasti tämä
mailma. Mutta mihen olen joutunut, minä narri,
Kas tässä
apinoitessani Danaidein askaretta?
lähestyy mies, joka taitaa puollustaa sinun uskoas.
Cantsio. Sen puollustajan hylkään. Niin uskoo
hän, koska miellyttää häntä uskoa niin. (Varro tulee
—

oikealta)

Jumalan rauha teille,

hyvät ystävät!
Ystäviähän ollaan, Claudio,
vaihka vähän kinaillaankin tuolloin tällöin? Eikös niin?
Claudio. Niin on.
Varro. Vallan niin! (Tarttuu Cantsion olkapää*
hän) Poika! Kuinka on laitas nyt? Oletko jo saanut
hieman lystiä?
Cantsio. Minä en tahdo lystäillä.
Varro. Tahdo! Mitä tahdot sinä sitten? Ripus*
telia huulta?
Cantsio. Se ei ole tapani.
Varro. Kyllä minä sinulle tavat näytän, minä.
Cantsio. Miksi ravistelette olkaani?
Varro. Ravista minua sieltä ja ravista minua
Varro.

(Ottaa Claudioa kädestä)

1

vastaisuus

=

vastaavaisuus.
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täältä, sinä kiusallinen nallikka! (Kääntyy Claudioon
Mitäpä aattelisit sinä tuosta meidän herras*
päin)
tamme, tuosta heleijan sankarista, joka seisoo ja tuijot*

telee tuossa?
Claudio. Kaiketi askarruttaa hänen

aivoansa ko=

vin tärkeä asia.

Varro. Hoo, ei vaaraa siitä, luulen minä. Kap*
riisiä, paljaita kapriisia, mun ystäväni!
Claudio. Sitä en usko.
Varro. Olisivatko sitten neitoset, nuo tulisilmä»
set

hälläkät Neapelissa

ympänneet pieniä perkeleitä

hänen vereensä?
Claudio. Sitä en tiedä.

Varro.

Millä keinolla
(Hiljemmällä äänellä)
tämän
salaisuuden
ulos?
vetäisimme hänestä
Claudio. Taidatteko avata hänen kielensä si=
teen?
Varro. Antakaat minun tuumiskella. (Eriks.)
Malta: luulenpa keksiväni keinon, oivallisen avaimen,
jolla käymme hänen sydämmensä kammioon sisään.
Löytyyhän kellarissamme lekkeri kallista, kymmen*
tenvuotista viiniä. Nyt astukoon se esiin, antamaan
nostetta ja mehua sieluillemme; ja sydämmet auke»
nee. (Ääneensä)
Kuulkaat minua, pojat! Onhan,
peijakas vie! Cantsiomme tullut kotia vastaleivottuna

fänrikkinä, ja nyt on vieraanamme hänen paras ystä»
vänsä myös, siis on meillä moninkerroin syytä yh=
teiseen, veljelliseen iloon ja riemuun. Mutta miksi
seisomme tässä murhemielin ja kuivin suin? Minä
mahdan olla Turkkilainen ellen kisko nyt ylös huo»
neemme vanhinta viiniä ja täytä kuohuvalla nesteellä
kolme huikeata klasia, kolme kertaa kolme, niin on
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meillä naisten noitanummero. Sinä, Claudio, olet to*
sin usein

kiusallisen kohtuullinen

mies; mutta

ethän

katso toki ylen yhtä klasia ilosten ystävien piirissä?
Claudio. Sitä en tee.
Varro. Nyt kammariini linnamme toiseen pää*
hän ja siellä ylisiämme killisilmästä Bacchusta. Tule,
Cantsio.
Cantsio. Minä en huoli teidän viinistänne.
Varro. Mitä? Täytyykö minun uskoa, ettes tunne
vielä ensinkään konstia?
Cantsio. Niin paljon, että tiedän hyljätä sen.
Varro. Sinä tomppeli, sinä maitopartanen ja
vauhko piltti, joka ei uskalla käydä yhteen kaulus*
nappaukseen viinijumalan kilpakedolla. 1 iedä että
pieni noste, viaton huimaus aivossamme on mielel*
lemme terveellinen tuulenpuuska, liionkin koska elä*
mämme taivas näkyy meille harmaaksi. Ja mitä sa=
novat runoniekat?
Cantsio. Helvettiin kaikki juomalaulut ja runo*
niekat, jotka käyttelevät lauluksi niin viheliäistä ai*
netta kuin tämä: veressämme myrkyn vaikuttama,
sairaloinen epäjärjestys ja häiriö, joka kalvaa elä»
mämme lankaa ja himmentää järkemme valon, tämä
narrikuume, jossa puhumme ja teemme hulluuksia,
joita seuraa aina myöhä katumus,
ja kaikkea tätä
koristaa laulun lahjalla! Kuinka luonnotonta!
Varro. Kuulkast vaan, mikä siveyden saarna»
mies ja filosooffi etelästä! Mutta tiedä, meidän jörö»
mielinen Heraklit, että viinillä ja Ilosella hummauksella
on historjallinen oikeus aina vedenpaisumuksesta tä=
hänpäivään asti.

Cantsio. Niinkuin ilotytöillä

ja

portoillakin.
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Varro. Taciturnitas l! Enkö ole sun kuolleen isäs

rakas veli?

Cantsio. Omaisuus 2, joka ei juuri puhu rakkaudesta
ja sovinnosta isääni kohtaan. Se on asia, jonka historjal»
8
linen oikeus on kotosin aina munsier Kainin päivistä.
Varro. (Lyö jalkaansa) Kitas kiinni!
Claudio. Te näette, herra Varro, että hänen ve=
rensä on kovin kiihoitettu.
Varro. Mikä peeveli vaivaa sinua?
Cantsio. Yksi asia, joka on sitä luontoa, etten
tarvitse kertoa sitä teille.
Varro. Mene sitten helvettiin asioinesi; ennen kat»
selen sinua siellä kuin seurassamme maljan ääressä, sinä
piikkisika. Nyt vasta juomme, Claudio, juomme vihois»

Astukaat sisään. (Avaa hänelle oven oikealle)
Claudio. Toivokaamme toki, että yhtyy hän
pian hauskaan juominkiimme, koska mielensä on hie»
man lauhtunut. (Menee oikealle)
Varro. Jääköön hän saakelin huomaan koko
poika. (Katsoen taaksensa ovelta) Cantsio, Cantsio!

sarnme.

sinä olet ilkeästi pettänyt meidän toivomme, koska
et ensinkään käytä itseäsi niinkuin pitäis? Me var»
roimme iloa, mutta toitpa huoneeseemme ristin ja
murheen. Ja mikä on syy? Mikä on syy? Mitähän
soppaa olet keittänyt itsellesi ulkona mailmalla? Krou*
vivelkojako? Eihän juuri näytä siltä. Mutta että cli=
sit pahoin takertunut Neapelin hamevaltakunt.aan, sen
pidän hyvin uskottavana asiana. No no, sinä olet
nuori ja veres kuohuu, ja annanpa sinulle kernaasti
1

lätin, taciturnitas

suus
ominaisuus.
(herra) sanasta.
=

—

=

3

2
vaitiolo, hiljaisuus.
omai»
muodostus ranskan 'monsieur'
—
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anteeksi synnit niillä retkillä. Mutta meidän tulee
aina kavahtaa itsiämme huonoista maineista mailman
korvissa, liionkin kihlatun miehen, niinkuin sinä,
miehen korkeasta ja ikivanhasta suvusta, niinkuin sinä.
Niin, seiso siinä nyt hetki ja tuijottele ja tule sit*
—

ten ilosena seuraamme. (Menee)

Cantsio. (Yksin) Minä en kärsi häntä, hän
kääntelee mun mieltäni ja samoin kaiken tämän mail*
man ankaruus. Yksi toki mun edessäni kirkkaana
loistaa: kauniin Marcian kuva. Hän mun joko nos*
taa taivasten iloon tahi syöksee alas erinnyein pimeään
luolaan. Mutta jos niin, jos rynkäisi mun päälleni
tämä kauhistava sisärkunta myrskyllä ja kiljunalla,
niin onhan omassa kädessäni päästin tästä kurjuudesta,
ja kaikki on sitten äänettömyys, tietämättömyys ja
tyhjyys, rauha ijankaikkisesti.
Mutta mitä haasteli
puheensa,
niin tuntui minusta, iski
Claudio? Hänen
joteskin tarkasti naulaa kantaan, josta en tahdo voida
riistoa itseäni oikein irki entiseen vapauteeni taas.
Mutta eihän todistanut mieheni mitään, ei äyrin edestä,
vaan poutapääskösenä kiiteli hän aatosten tyhjässä
ilmassa; mutta täällä on perusteena todellisuuden ha»
vainto ja koe, ja siinä seison lujana. Yksinkertainen
ja selvä on luonnon laki. Minä elän täällä ajan, kaa*
dun ja syötän sijaantulijaani, ja häntä ja hänen jäi»
keistänsä kohtaa jatkaten aina sama onnenosa. Niin
matelee mailma ilman loppua eteenpäin; ja siinä on
Niin
koko herraus, siinä on ijankaikkinen elämä.
aattelen minä, mutta toisin kylmä Mariamne; emme*
hän sovi siis yhteen, meistä ei tulisi onnellista paria.
Mutta onnen meille kaikille tuottaa tämä muutos nyt.
Minä erkanen sinusta ja otan oikean kultasein, sinä
—

—
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pääset minusta ja valitset itselles sielusi heimolaisen,
ja niin on meillä kullakin paras ystävämme, ja noita
saa katsella päältä. Kaikki hyvin! No miksi tuumis*
He lähestyvät.
Tullut on toiminnon
kelen siis?
myrskyn
astun
esiin
Nyt
ja puhallan
vauhdilla
hetki!
ympäriltämme
Nyt ta*
ilman
pahteisen
pois.
tämän
rynkätä
väljään
jään
ja
murtaa
ulos
mereen.
hon
tulevat)
ja
Mariamne
(Rachel
Mariamne. Sinä läksit meistä kuin karkulainen.
Rachel. Miksi teit sinä niin, mun veljeni?
Mariamne. (Eriks.) Nyt ei ole koskaan oikein
laita. (Istuu divaanille ja rupee tarkasti tähtäilemään
—

—

Cantsioo)

Rachel.

(Lyö kätensä

Cantsion kaulan ja
Cantsio, mun
lapseni, minä kuolen tuskissani, elles suo mulle sy=
dämmes murheesta osaa. Sano mikä häiritsee sun
henkesi rauhan, kuiskaa se mun korvaani, sun pienen,
vienon äitis korvaan, että taitaa hän lohduttaa sinua.
Ja ellei voi hän sitä, niin voi hän ainakin itkeä sun
rinnoillas; ja nämät kyyneleet eivät suinkaan enennä
sun kuormaas, ei, vaan huojentavat sen. Sano, kau*
noinen Cantsio.
Cantsio. Jaa, minä olen nyt päättänyt aukasta
teille poveni ja asettaa etehenne salaisuuden, joka on
saattanut minun teitä kohtaan niin pimeäksi ja jyr»
kaksi. Pahoin olen tehnyt kohtaan olentoja niin lem*
peitä ja hyviä kuin te.
Rachel. Olethan kiltti nyt. Mutta anna meille
kiireesti tieto; sillä tässä asiassa olen kovin utelias.
painaa

ympär

otsansa vasten hänen rintaansa)

Cantsio.
lisna?

Mutta

lupaathan

kuultella rauhal*
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Rachel. Vallan rauhallisna.

(Istuu

Mariamnen

kallistaa päänsä hänen helmaansa ja Mariamne
lyö käsivartensa ympär hänen povensa)
Tässä lepään,
kuultellen siivosti sun kertomustas.
viereen

ja

Cantsio. Mariamne, lupaathan sinäkin maltin
tyyneellä katsannolla kuultella mitä sanon?
Mariamne. Sen lupaan.
Cantsio. Ja suot mun vakaasti tyhjentää poveni
aina pohjaan asti?
Mariamne. Sen teen.
Cantsio. Ehkä saattaisinki sydämmesi vallatto*
masti paisumaan?

Mariamne. Ole rauhassa.
Cantsio. Oi Mariamne! minä tiedän sinun jär*
keväksi naiseksi ja toivon huomaavasi, että teen nyt
myöskin järkevästi minä.
Rachel. Sano pian. Miksi vaivaat meitä, sinä
armoton veli, armoton sulhanen? Minä makaan kuin
tulisilla hiileilläj!], ja kuulen Mariamnen sydämmen
iskut.
Cantsio. Mariamne, minä tiedän, että on sinulla
Jumala, jota rukoilet, palvelet ja kunnioitat. Noo,
onhan tämä koreata. Sinulla on Jumala, Jumalan*
Äiti, autuitten riemuitseva joukko tuolla ametys*
tein ja krysoliitein kaupungissa, taivaan palmuvarjo*
sessa salissa. Niin, onhan ihanata uskoa näin.
Mariamne. Etkö usko sinä samoin?
Cantsio. En, Mariamne. Se oppi on minusta nyt
ainoastaan lasten tarinoita, koska katsahtelen miehuu*
teni ijän korkuudesta. Kaikki on katonut tyhjänä
sumuna pois, mutta sitä selvempänä on minulla jäi»
jellä elämä ja luonto.
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Rachel. Mitä uskallat sanoa? Sinä? Cantsio?

Olenko

minä sinua opettanut niin?

Mitä uskallat

sanoa?

Mariamne. Enemmin on hänellä sanottavaa,
paljon enemmin; minä ymmärrän hänen tarkoituk»
sensa. Mutta tee pian, mätäs teet.
Cantsio. En ihmettele, ettäs ymmärrät, etteivät
sovi meidän kohtalomme yhteen, tiettyäsi kuinka eri
suuntiin pyrkivät meidän sielut.
Mariamne. Arvoitus on selitetty. Sinä annat mi»
nulle korin 1 ja revit rikki meidän liittomme.
Cantsio. Jos tahdot niin kutsua askeleen, jonka
otan meidän molempien onneksi, ja tuumiskeltuani
kauvan ja ankarasti.
Rachel. Taivaan Herra! Tämä ryövää minulta
järjen! Malta mieles, Cantsio, Cantsio! (Tahtoo
nousta ylös,

mutta Mariamne

hallitsee häntä väkisten hei*

massansa)

Mariamne. Makaa rauhassa

ja muista mitä

lupa»

simme.

Rachel. Cantsio! O, o, mun kultanen toivoni
täällä!
Mariamne. (Cantsiolle) Mitä tahdot sanoa vielä?
Cantsio. Etten tahdo sun onnettomuuttas.
Mariamne. ja siitä mahdan olla sinulle kiitollinen.
Cantsio. Minä tiesin tämän myrskyn.
Rachel. Mun ainoa, kultanen toivoni täällä!
Voi, tuhannen kertaa voi!
Mariamne. Minä rukoilen sinua, hillitse mieles!
Sallitko mun kysyä, mikä sammutti
(Cantsiolle]
näin äkisti sun lempesi mua kohtaan?
1

rukkaset.
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Cantsio. Eräs

toinen nainen, jota

lemmin ääret*

tömästi.

Rachel. Haa!
Mariamne. Oivallisesti sanottu. Tämän totuu»
den edestä kiitän sinua taas. Mutta sano minulle yhtä

miehukkaasti eräs toinen

5

Oletko koskaan lem*
pinyt minua, ehkä niin vakuutitkin vielä viimeisessä
totuus:

kirjeessäs, joka hengitti paljasta helleyttä?
Cantsio. Sinua olen lempinyt, mutta, ah! en
tee sitä enään; sillä sokeasti ampuu lemmen jumala.
Aatteles, mikä järjettömyys minulta, ottaa sinua vai»
mokseni vastoin sydämmeni taipumusta, ja mikä
järjettömyys

sinulta

ottaa vastaan

lemmetöntä

«,

sy=

däntä. Siilonpa hääpäivämme olisi ollut onnettomuu»
temme syntymäpäivä.

is

Mariamne. Oikein, Cantsio!
Myös eräältä toi*
Cantsio. Oi, älä virnistele!
puolelta
seita
olisi tämä liittomme tavallisuutta vas*
toin. Malta 1: sinä olet katsellut neljä auringonkier*
rosta enemmin kuin minä.
Mariamne. Sen tiesit koska tarjosit minulle kä=
—

tes.

Cantsio. Mutta huolekas sisar, liian varhain huo»
lekas aviossäätyni onnesta, johdatti lapsellista kättäni.
Mitä ymmärsin minä?
Rachel. Hän kaartelee, soutelee kehnosti kaut»
Mariamne kalvea, kalvea! Kalvea kuin
kuoleman enkeli! Saanko likistää sun otsaas? Kalvea
kuin kuolema itse.
Laske mun käteni sun otsalles.
Mariamne. Ole hiljaa, Rachel.
Rachel. Enhän tiedä mitä haastelen ja teen,
tarantain.

—

—

—

1

'malttaa' Kivellä

myös

=

huomata.
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koska seison vahtovassa, jyrisevässä koskessa ja pyör»
tyen katselen kuinka rantojen metsät ja vuoret siir»
(Peittää käsillään kasvonsa ja painaa päänsä
helmaan;
Mariamne, nojaten otsaansa vasten
Mariamnen
toisella
kädellään Rachelin kiharia)
kättänsä, siintelee
(Eriks.)
Minä tiesin tämän; ja nyt on
Cantsio.
se tehty. Vimman tielle olen käynyt, polkeissani sy=
tyy.

Huu!

dämmiä jalkojeni alla,

mutta enhän taida enään kään*
ellen
itseäni narriksi; en taida enkä
takasin,
tee
tyä
Tehty
tehty.
on
Kas: uneksuen lepää hän
tahdo.
ystävänsä helmassa, ja uneksuen ystävän käsi leikit*
see hänen vienon päänsä ympärillä. Tämä kenties
ravistelis poveani tuikeasti, ellei olisi nyt sisustani
—

terästetty.

Mariamne.

(Asettaa Rachelin istumaan ja nousee
otsaansa,
kiivaasti seisomaan)
Cantsio,
itse, pyhkäisten

mitä olet tehnyt, mitä

olet tehnyt? Cantsio!
Rachel. Onnettoman työn, joka toi pimeyden
sieluillemme. Ah! mihen käymme nyt harhailemaan,
Mariamne? Mihen lähtisimme käsi kädessä vaelta*
maan ikävässä hämärässä tämän riutuvan päivän?
Mitä aattelet, Mariamne?
Mariamne. En rukoilla häntä.
Rachel. Sano hänelle vielä yksi sana, viskase
hänen rintaansa kipenä, joka ehkä taitaisi syttyä lie»
kiksi ja lämmittää hänen kylmää sydäntänsä.
Mariamne. Jää iiankaikkisesti hyvästi, Cantsio!
Cantsio. Ole onnellisempa kuin minä!
Rachel. Sen sanan, veljeni, sinä muistat kerran
katkerasti. Mutta, Mariamne, enpä toki tarkoittanut
juuri niin. Ah, ei vielä, ei vielä! Sinä et tahdo häntä
rukoilla, mutta minä tahdon, teen sen tulisella voi»
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maila.

Cantsion eteen polvilleen

(Lankee

ja tarttuu

hä*

Cantsio, älä kuoleta sun tuntos rau*
haa, älä kuoleta sun uskollista Mariamneas, älä kuo*
leta sun Rachelias, sitä kilttiä sisär=äitias, joka kerran
lauloi sulle kehtolaulun, lauloi enkeleistä lintuin=sa=
tamassa ja kultasantasista teistä pyhien kaupunkiin.
Muistatko?
Cantsio. Nouse ylös, armas sisar, ja älä menettele
sanoja hukkaan.
Rachel. En yhtään sanaa, en yhtä ainoata, vaan
äänetönnä tahdon sinua katsella, katsella lakkaamatta.
Mariamne on sun sydämmes ystävä vielä.
Mariamne. Ei koskaan enään. Mun arpani jo
heitettiin ja minulla on toinen ystävä. Auken[!j eteheni,
kluostarin portti, minä tahdon unohtaa mailman ja
palvella taivaan ylkää, jonka lempi ei sammu. Pois
kauvas, Cantsion petollinen kuva, ja kiirehdi, katsan»
töni, korkeuteen päin, jossa lemmen ruhtinas asuu!
Häntä katselee jo sieluni silmä kultapilvien keskellä
tuolla. Siellä seisoo hän purpurahameessa, kasvot au=
rinkona loistaa ja kirkas gloria piirittää hänen päänsä.
Sinua palvella tahdon enkä muistella kavalata mailmaa.
Pois mielestäni miehen haamu! Mä puhtaana vestaa»
lina sun alttarillas valvelen rukouksen liekkii. Auet»
koon korkean muurin portti ja soiko on kaikuva kello!
Rachel. Soi, kello, mun hautauskelloni, soi!
nen käteensä)

Rachelin, joka, hänfen] ruvetessaan siihen,
on istunut alas
kallistaen päätänsä ja hymyten, ei en=
sinkään kohota itse ruumistansa hänen nostaessaan) Väsy»
nyt ja uninen lapsi sanotaan kovin raskaaksi. Enkö

(Cantsio nostaa ylös

ja,

ollut sinulle raskas nostaakses?
Cantsio. Et.
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ja

unelias lapsi

nyt. Toki: ennen käymistäni maata, tahdon vielä
lausua yhden sanan. Mutta, haa! tämä ei olekkaan
unen harhausta, vaan profeetallista houretta, koska
astuu kohtalomme pimeänä varjona katsantoni eteen;
ja kuule mitä ennustan: Me olimme onnelliset, mutta
sinä meidän onnemme tapat; sinä itse olit onnellinen,
mutta itse sinä onnesi tapat ja samalla sen toisen ys=
täväs onnen. Tunnonvaivain raivottaret komeros»
tansa jo ovat teroittaneet silmänsä sua kohtaan. Tänne
karkavat he tuulenkierroksena, tuoden muossaan[!] tai»
vaan peloittavan ukkosilman. Hävityksen henki rie»
huu, moni paras, uskollinen ystäväs sun kauttasi
käy surmaan, ja linnassamme vallitsee viimein autio

Muista tämä: yksi rikos, kerran tehty, vetää
seurassansa legionat toisia, kuin aaltoja myrskyssä,
kunnes vaivumme pohjattomaan syvyyteen. Tämä
muista myös: Meidän huonettamme varten on tai»
vaassa varollaf!] nuoli, jonka tämä sinun murheentyös
voi johtaa päällemme alas. Synnit tässä himmentää
isiemme muistot, tässä riehuneet ovat viinijumalan ja
Belialin juhlat ryskeiset, joissa herjaus ja pilkka koh»
den korkeuden herraa on parastansa tehnyt. Ah!
meidän isämme miekastelon himo on kaatanut mo=
nen viattoman miehen. Ja sinun suonissas, minä
pelkään niin, kiehuu hänen hurjaa vertansa ja hirmu»
valtaista henkeänsä, joka pian saattaisi sun maksa»
maan hänen velkojansa koston furieille. Muista
kaikki tämä. ja tarvittaisko tässä isiemme velkoja?
Onhan teoksessas tällä hetkellä jo kylliksi syytä ju=
malten suurimpaan kostoon.
Cantsio. Olisinko ensimäinen minä, joka on toi»
yö.
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minut näin? Moni mies ja vielä moni historjan uros
on tehnyt samoin. Herkkules unohti Dijaniransa
koska näki hän lolen ja Marcus Antonius eikö hyl=

kännyt hän Octavian Egyptin Kleopatran tähden? He

heittivät lailliset

vaimonsa, minä ainoastaan

kihlatun

naisen. Koria on annettu ennenkin ja annetaan aina,
niinkauvan kuin ihmissydän voi lempiä. Niin on tehty;
ja mitä ei tehdä täällä lemmen tähden? Senkaltaisista
töistä on itse jumalten ansioluettelo armottoman suuri.
Hyvästi! Tehty on tehty, ja riehukoot taivas ja
—

maa! (Menee kiivaasti kohden perä-ovea, jonka kynnyk*
sellä Marcia tulee häntä vastaan. Cantsio temmaa hänen
syliinsä)
Tuossa on sydämmeni valittu! (Taluttaa
häntä muutaman askelen ovelta esiin) Vaimo, sano aa*
tokses; sillä nyt on sydämmeni vapaa. Sano roh*

keasti, jalosti kuin jumala: Lemmitkö minua?
Marcia. l iankaikkisesti! (Syleilevät; Rachel heittää
itsensä kiljahtaen

divanille; Mariamne menee ulos periltä)

Cantsio. Kohta, koska sun näin, syttyi sydäm*
meni tuleen.
Marcia. Polttavaan tuleen sydämmeni syttyi

kohta, koska sun näin.
Cantsio. Onneni on valmis!
vaallista!
Rachel.

(Tointuu

ja

Ihanata!

nousee istumaan)

teenkudottu, kehno juoni. Minä tukehdun!

Tai*

Juoni! Yh=
(Katselee

hetken Cantsioo ja Marciaa) Siis tuleva kälyni? »Terve,
armoitettu!» sanoi enkeli Gabriel.
Marcia. Teidän tervehdyksenne ymmärrän ja
hylkään.

Rachel. Miksi kolkutti rukoillen linnamme por*
tille se, joka oli linnanherran sydämmen herra?
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Marcia. Niin lapsekkaasti lemmessä houraillaan.
Rachel. Morsian Barbariasta.
Cantsio. Parman kaunis tytär!
Rachel. Morsian Barbariasta kuuluu enemmin

romanttiselta.
Marcia.

Fröökinä, kiittäkäät kohtaloonne, joka

ei syösnyt teitä polkeilemaan Afrikan polttavia vuo»
ria, vaan antoi teille syntyissänne komean linnan.
Rachel. Se linna on nyt teidän, mutta minun
on avara mailma.

Cantsio.

Sisar, miksi haastelet niin? Onnes on

sama kuin ennen.

Rachel. Avara mailma! Marcia, suokaat mi»
nulle vaellussauvanne, minä tarvitsen sitä vuorostani
nyt. En aio toki Afrikkaan, vaan Palestinan maahan
pilgrimmi sauva kädessä käy. Siellä, pyhän haudan
partahalla, tahtoo hän rukoilla, yöt ja päivät rukoilla
sen kurjan ritarin syntein edestä, joka kerran murhasi
kahden immen sydämmet. Mutta taidammeko moit»
tia häntä? Ei, vaan lemmen Jumalaa, mi sokeasti
ampuu ja joutsellansa ajelee miestä kuin vuorten
kaurista, joka nuoli sydämmessä rynkää kallion jyr*
kästä varmaan turmioonsa alas. Mutta kärsi, ihmis*
lapsi, lemmen hirmuvaltaa, kärsi, kanna hänen kah»
leitansa nöyryydellä. (Nousee ylös) Mutta kirottu oi»
koon tämä kahle tässä ja tämä liitto! Niin, valmiinapa
kirous ja tuhonne jo tuijottelee esiin hänen silmistänsä.
Katso, Cantsio, helvettiä, joka tämän naisen silmistä
ruiskuu ulos, helvettiä, joka kerran sinua polttaa.
Marcia. (Eriks.) Haa, mun sydämmeni riehuu!
Cantsio. Vaiti, Rachel! Minä en tahtois osoit»
taa sua kohtaan vihaani, JumaPavita! sitä en tahtois.

Canzio. ii.

192

Rachel. Mutta minä tahtoisin, että tapahtuisi
niin; sillä hunajamakeaksipa nyt tuntuu välillämme
vihan katkera kiukku.
Mitä lausuin äsken? Että
tukehtuisin? Vale! Poveni paisuu ja nostaa minun
ylös korkeuden luhtiin, josta katselen sinua jalkojeni
alla, sinua, kurja morsiuskunta.
Toki ulos tästä,
ulos, Rachel, hengittämään kirkasta ilmaa! Ja elä*
köön elämä, maa ja korkeuden vahvuus meidän ym=
parilla! Eihän ole meillä hätää maamme pallolla
täällä, jossa kaikkialta meitä syleilee autuitten siner*
—

—

tävä taivas.

(Menee)

Kolmas Näytös
(Avoin

Rachel

paikka

puistossa

1

lähellä Canzion

linnaa.

tulee oikealta.)

Rachel. (Yksin) En ole häntä kironnut, sitä en
ole tehnyt. Kuinka taitaisin kirota sydämmeni kai*
leutta? Mutta sitä pimeyden voimaa, joka sovaisnut
on hänen näkönsä, minä kiroon, sitä eksyttävää ruo»
hoa, jota hän kaiketi on polkenut käydessänsä mail»
man saloissa. Harhailevana miehenä hän astelee, ja
siitä tämä pyörrytys, siitä ei tunne hän kotoansa enään.
Mutta minä tahdon silmistäsi poistaa suomukset ja
näyttää sinulle sen hirmuisen alhon, joka ammottaa
sua vastaan. Sen teen, ja Claudio, sun ystäväs, mua
Kai»
auttaa tässä äitin työssä, ja sinä seisahdat.
listi [!] taidan vannoa, että tämä sun aiottu liittos ai»
niaaksi hävittäis sun onnes; sillä eihän koskaan vielä
aavistukseni ääni ole haastellut niin korkeasti kuin nyt.
Noo, onpa tosin korea ja hehkuva sun kultasi ul=
konainen puku, ja eriskummallinen ihastus säihkyy
hänen katseestansa. Se meitä viehättää mutta poistaa
meitä tykööltänsä inhoittavan kylmästi taas.
Tätä
et huomaa sinä, kurja, sokea Canzio, et huomaa
basiliskan katsantoa, jonka takana kiehuu myrkky ja
vimmattujen himojen raivo. Tätä kiroon, vaan en
—

—

3:s, 4:s ja s:s näytös ovat myöhempää laitosta kuin
i:nen ja 2:nen; tarkempia tietoja siitä tämän osan alku»
1

lauseessa.

13
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sinua, mun veljeni; sinua surkuttelen ja Mariamnen
salaista tuskaa
Mitä olet tehnyt? Mutta voi, jos
parhaaksi
kääntyisi
kaikki
vielä! Minä toivon niin!
—

.

.

(Varro ja Claudio tulevat)

Varro. Missä hän on? Missä riivatun nallikka,
joka rakensi tämän raju=ilman rauhalliseen huonee*
seemme? Mutta nyt pitää myös sataman, sataman sekä
äitin sanoja että isän iskuja; rakeita pitää sataman,
ja hän kontii vielä edessämme, kalistellen hampai*
tansa. Missä on se meidän nuoriherra?
Rachel. Hänestä en tiedä nyt, mutta hetki sitten
kiirehti hän ulos, puettuna miekkaan ja kappaan, niin*
kuin tarkoittaen pidemmälle, mutta puistoon tähän py=
säyi hän toki, käyskellen sinnen tännen. Ja juuri äsken
seisoi hän tuossa kunnaalla, katsahdellen Arnoon.
Varro. Ahaa! onpa poika niinkuin vähän levoton; niin niin, nyt tulkoon löylyä kaikkialta.
Rachel. Varokkaasti kuitenkin; sillä vaimo, kaiken tämän murheellisen häiriön syy, astelee edestäkasin tuolla Santasella käytävällä ei kaukana tästä.
Varro. Peijakas häneen!
Kuitenkin on hän
kaunis tyttö, kaunis! Haa! olisi nyt Varro kiharako*
ristettu

nuorukainen, niin nousispa tästä toinen

polska. Ah! siilonpa me kaksi, Canzio ja minä, heti
paljastaisimme kirkkaat pamppumme ja: angard 1!
Kaunis heilakka, mutta ei auta. Ritari seisköön sa=
nassansa, liionkin kihlattua neitoansa kohtaan.
Mariamne parka!
Rachel. Hän menee kluostariin; se on luja pää*
töksensä. Siellä jynkässä2 loukossansa tahtoo hän mu*
—

1

2

angard (ransk. en garde)
jynkkä
synkkä, kolkko.
=

=

varuillaan, valmiina.

—
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rehtiä päivänsä päähän. Mutta

minä, minä vaivun

hautahaani.

Varro. Sehän kaikista pahin. Sinua en tahdo
Rutto kimppuus,
kadottaa, kiipeen ennen hirteen.
poika! Nuori ritari toimia näin? Mutta niinpä on
täällä lemmen hanskoissa nuori mies. Ja mitä ei
tehdä korean tytön tähden, tytön ja viinin? (Laulaa)
—

»Medchen, vein und sang 1,
Trallalaa!

Medchen, vein und sang.»
Nyt olen juuri parhaassa tuulessa kuranssamaan häntä,
ja minäpä hänelle opetan kavaljerin mores'2, opetanpa
hänen tanssimaan, tanssimaan ihan kohteliaasti ta»
kasin tämän tanssin ja oikein Kniggen fasonia mukaan3.
Rachel. Mitä mietiskelet tästä asiasta, Claudio?
Claudio. Voin tuskin uskoa, että on hän tehnyt
niin.
Niin, mitä aattelet?
Rachel. Tosi kuitenkin.
Claudio. Kaikki on sanottu lyhyesti: onnetto»
muuttansa vastaan vaihettaa hän onnensa pois.
—

Rachel. Jaa, sen tiedän.
Claudio. Hän on myyty, sen tiedän.
Rachel. Voi, sinä sanot niin! Ehkä tunnet
tämän naisen tarkemmin. Kentiesi on hän jokin
kamala pimeyden henkilö, peloittava, hirmuinen.
Claudio. Sama hän on miksi hän itsensä sanoo:
Albericon leski Parmasta, joka pakeni kerran miehensä
kanssa Afrikkaan pyövelin kirveen alta.
1
tyttö, viini
saks. Mädchen, Wein und [Ge]sang
2 lätin,
Kniggen tavan
laulu.
mores
tavat.
mukaan; tarkoittaa saksalaisen kirjailijan Kniggen kirjoit»
tamaa seurustelutaidon opasta (ilmestynyt saksaksi 1788).
=

ja

—

=

*

—
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Rachel. Eikö sama surma häntä uhkaa vielä*
kin, hänen palatessaan Parmaan taas?
Claudio. Siitä vapahtaa hänet hiljan julistettu,
yleinen anteeksanti.

Rachel. Mutta mitä aattelisin tästä vaimosta?
Hänen haamussansa, vaihka kaunis, on toki jotain,
josta sieluni ammahtaa pois, siellä puhaltaa mun pääl*
leni kuuma, helvetillinen kylmyys.
Claudio. (Eriks.) Oikein näkee terävä silmäs,
ja sun tuntees, ihmeellisen hieno, ei erehdy millon*
kaan.
Varro. Salli, lapseni, että minunki joteskin
mailmantuttava silmäni on syventynyt tähän vai*
moon. Siinä, Rachel, näet naisen, jolle luonto on
mitannut kauneutensa runsimmalla mitalla, ja jonka
ruumiin hän on varustanut sielulla niin rohkealla
kuin tulinen rauta. Siinä, tyttöni, on seikan selitys.
Hän on voimakas ja kaunis.
Rachel. Mutta voima on usein pahuuden lä=
heisin naapuri eikä juuri ikävöitse lemmen yrttitar*
haan, vaan menestyy, se raaka, vuorten jyrkillä ve=
risessä temmellyksessä petojen kanssa, katsahtain
villisti. Niin tämänkin naisen katsannosta käy ulos
vihan tulta ja pahdetta, joka kääntelee mun mieltäni
ja saattaa sydämmeeni kammon. Mitä on hän teh*
nyt? Kentiesi murhannut miehensä tai kyllästynyt
häneen ja hänen jättänyt, ja mielisi nyt naida kak»
sinkerroin.
Varro. Mitä hulluuksia! Höh!
Claudio. Albericus on kuollut, mutta kuiten»
kin tuo tämä yhdistys Canzion surman.
Rachel. Voi veljeäni!

Canzio. 111.

Claudio.

Marcia, sun

(Eriks.)
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mennyt

elämäsi

kerran ilmaistaan, jos viivyttelet maassamme, ja sil*
lon kätkee Canzion elämänretki. (Ääneensä) Oi! jos
hän ehtii tämän hankkeensa perille, niin viimein
häväistys ja musta omatunto on hänen ainoa rikkau»
tensa täällä ja loppunsa viheliäinen itsemurha.
Rachel.
Totta ennustettu. Mutta kuinka
käymme nyt käsiin, häntä estääksemme kaikesta tästä?
Claudio. Koettakaamme kaikki keinot, sääs*
10

tämättä viimeisiä voimia.
Rachel. Kaikki, kaikki tahdon tehdä mitä kek»
sin ja voin.

Varro. Lyökäämme yhteen nämät kolme viisasta
päätä ja puskekaamme vastaan vimmatusti.

15

20

26

ao

Claudio. Koettakaamme ensin korskeata naista
kohtaan mitä taidamme matkaansaattaa järkevillä
sanoilla. Varro, tahdotteko käydä lähettilääksemme?
Varro. Aijai! tämä on näpäkärsä 1 asia naista
kohtaan, vierastamme kohtaan.
Claudio. Mutta sitä ei katso yleinen, todelli»
nen hätä.
Varro. Käydä todellisuuden kirveellä lemmen
kukkastarhaan! Ai! ei yhtään ritarillisesti tehty. Mutta
Rachelin onni vaatii tämän, ja siilon vaikenee rita»
rikin povessani.
Minä saatan hänen tänne oikein
nuorenmiehen kohteliaalla tavalla. (Menee vasemmalle)
Nytpä Mari»
Claudio. Kuinka murheellista!
amne kaiketi itkussa ja huokauksissa oljentelee.
Rachel. En kyyneltä ole nähnyt hänen silmäs»
sänsä enkä kuullut häneltä yhtä ainoata huokausta.
Hän äsken seisoi tuon kallion rinteellä, seisoi kauvan
—

1

'näpäkärsä' tässä

=

arkaluontoinen.
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syvissä aatoksissa, tyyni ja äänetön. Viimein toki as*
tui hän käymään kohden kammioonsa ja hänen pos*
kensa paloivat kuin valkea ja silmiensä alla näkyi
tuo hiestä kamala tuskan kiilto.
Claudio. Kurja Mariamne! (Varro ja Marcia tu
levät vasemmalta)
Varro. Astu esiin ilman pelkoa, sinä kaunis
,

daami.
Marcia. Mitä tahtoo minusta tämä arvoisa
herrasväki?
Varro. Haastella kanssas hellästi ja kohteliaasti
muutaman hentomielisen sanan, sinä ylevä nainen.
Marcia. Tehkäät hyvin ja sanokaat pian.
Claudio. Sen teemme, iskien viipymättä asiaan,
jonka kaiketi jo mahdatte arvata. Tämä huone on
muuttunut murheen leiriksi, joka muutos on teidän,
vaihka epätaiteinenki x työnne; alussa ainakin epätai*
teinen, toivon minä.
Tässä ystävälläni Canziolla
oli kihlattu morsian, jolle hän kerran oli vannonut
ijankaikkisen lemmen, mutta nyt on hän unohtanut
valansa ja menettänyt ainiaksi neitosen elämänonnen.
Tässä on hänellä sisar, joka hellimpänä äitinä on häntä
hoitanut ja kasvattanut, viettänyt hänen tähtensä
monen unettoman yön, mutta nyt on kiittämätön
lapsi unohtanut äitinsä ja menettänyt ainiaaksi

hänen elämänsä onnen,

pimittänyt hänen

sielunsa

valon. Kaiken tämän hän teki, koska läheni hän teitä
Mutta tietkäät,
mielensä eksyttävässä houreessa.
koska hourauksen purpurakimmellys hänen ympä*
riitansa on haihtunut pois, siilon seisoo hän hirmui*
1

epätaiteinen

laan) tehty.

=

tahaton, mikä ei ole taiten itahal*

111.
19

Canzio.

sessa

yössä,

siilon heräyy

omantunnon myrsky.

Sil*

surua ja pimeyttä on hänestä leviivä kaikille,
joilla on ollut osaa hänen onnestansa. Niin on ta*
pahtuva ellei tehdä kiireesti toisin ja lievitetä taka*
sin puoleksi sidottua solmua. Te ymmärrätte mitä
tarkoitan. Tehkäät siunauksen työ ja pelastakaat
tämä huone, ja tästä on teille itselle moninkertainen
onni. Oi! pelastakaat tämä ennen rauhallinen perhe,
]on

koska
jo

15

20

on se

teidän

voimassanne.

Marcia. Millä keinolla, mun herrani?
Claudio. Paetkaat tästä tietämättä tämän hur*
jan miehen ja valitkaat itsellenne jokin suloinen kätkö,
jossa elätte ajan tuonnemmas. Me tahdomme teitä
suojella ja suosia, tehdä tämän piilo=elonne niin hert*
täiseksi kuin mahdollista.
Rachel. Sen lupaamme.
Varro. Pyhästi sen lupaamme, sinä herttainen.
Marcia. Huomakaat mitä tekisin, tehdessäni
teidän tahdon. Häneltä ryöväisin sydämmensä lem*
mityn ja syöksisin hänen iki=turmioon ja siinähän
olis valmiina meidän kaikkein tuho. Siis onnetto*
muutta, jota aiotte poistaa,

25

30

huudatte luoksenne

ta*

kasin kaksinkerroin.
Claudio. Sydän ensin tosin riehuis, mutta vii»
mein voittais järki.
Marcia. Mies haastelee kuin tomppeli elämän
toiminnoissa, eikä tiedä, että lempi myhäilee järjen
päätteille täällä.
Claudio. Mutta järjen hylkäämistä lemmenki
tiellä seuraa toki usein katumuksen katkeruus.
Marcia. Alku makea, loppu katkera, niin on*
nettomasti lankesi täällä sydämmen arpa. Juopua,
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juopua tahtoo sydän, huolimatta ahdingosta, joka
seuraa. Niin tekee juomari, niin lernmensankari ja
niinpä vaimo, joka uudistetut kerrat äitiksi päätyy.

Claudio. Pakoittakaat toki sydäntänne nyt; sitä
rukoilemme hartaasti. Paetkaat tästä! Me annamme
teille rahaa ja luotettavan suojellusmiehen tiellenne
myötä.

Varro. Tässä, sinä korkeamielinen vaimo, on
mies, aina valmis antamaan hengensä ja verensä nai*
sen tähden. SacramentoH minä tahdon olla teidän
suojeleva ritarinne.
Marcia. Kiitoksia! mutta minulla on jo.
Varro. Ah! suokaat anteeksi.
Marcia. Kernaasti; sillä tahtonne oli hyvä.
Varro. Aina hyvä, aina hyvä naisia kohtaan.
Niin, te Saronin ruusu, te leikkasitte poikki ihan juu*
resta meidän keskustelemisen langan, veditte jyrkän
piirron meininkini eteen, mutta meininkini ei juuri
ollukkaan viskata lasta pesiveden kanssa ulos; ja
Canzio on lapseni. (Eriks.j Pidä hyvänäs kunnia
vasten kunniaa, sinä lunttu.
Marcia. Sanoin sydämmeni aatoksen.
Rachel. Kuulkaat mitä rukoilemme, armas nai*
nen, rukoilemme taivaan nimessä!
Marcia. Ah, mun fröökinäni, kuinka lenseä 2
on äänenne nyt. Mutta muutama tunti sitten oli siinä
joteskin sapen karheutta. Kuitenkin: mitä rukoilette?
Rachel. Teitä heittämään tämän huoneen ja
villityn miehen. Se tehkäät, hyvä vaimo!
Marcia. Vähän toisin sanottu, kuuluu rukouk»
senne näin: Armas nainen, tehkäät niin hyvin ja mur»
1

italialainen kiroussana.

—

2

lenseä

=

lauhkea, lempeä.
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hatkaat lempenne

ja sydämmenne; se tehkäät onneksi
hyvä
vaimo. Mutta sanokaat: ken telkee edes*
meille,
tänsä taivaan oven, koska se kerran hänelle avettiin?
Rachel. Kentiesi hän, jolla on syytä peljätä
tämän taivaan muuttuvan kadotukseksi.
Marcia. Täällä mennään myös »suoraa tietä
helvettiin», miksi ei siis kaartain taivaan kirkkauden

läpitse?
Varro. Tässä ei auta concilium 1, sen kuulemme.
Marcia. Ei auta. Mikä julkea vaatimus, pa*
koittaa minua viskasemaan nektarmaljan huuliltani
pois ja juomaan lammikon kylmää vettä! Mikä jul*
keus!
Claudio. Jos tämä nektar on myrkyksi niin
teille kuin meille.
Marcia. Niin kuolkaamme ja vaipukaamme
kaikki rinnasin alas yhteiselle sisärvuotehelle. Ihana,
poetikas 2 kuolema!
Varro. Haj djaj!
Marcia, Albericon onneton leski,
Claudio.
muistakaat!
Marcia. (Eriks.) Haa! ilman sinua, saattaisinpa
nämät kiusaajani rohkeammin tykööltäni pois. (Ää=
mensa) Herra Claudio, te tunsitte Albericon ja tie»
dätte kovasta onnestamme yhtä ja toista; saanko sanoa
teille sanan? (Menee sivulle Claudion kanssa ja haastelee hiljemmällä äänellä)
Minä tunnen mihen likis»
tätte. Mutta muistakaat valaanne.
Claudio. Olkaat toki myöntyväinen ja kuulkaat
meitä.
1

tikas

=

lätin, concilium
neuvottelu, keskustelu.
ruots. poetisk, runollinen.
=

'
—

poe»
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Marcia. Kuulkaat minua te, pankaat visusti
mieleenne tämä: Teidän ystävänne on jo tarpeiksi
takertunut kohtaloni piiriin, ja häpeäni, kerran il=
moitettuna, pimittäisi myös hänen nimensä ja kun*
niansa. Ryövärnaisen varjo, nostettuna ylös, lankeisi
nyt hänen päällensä kaiken kirouksensa kanssa, sor»
taisi hänen ijankaikkiseksi häväistyksen loalla. Teh»
käät kuinka mielitte. Jos tahdotte ystävällenne pa=
hinta, ilmaiskaat kaikki, jos tahdotte säästää hänen
onneansa, pitäkäät salassa kaikki ja suokaat meidän
rauhassa solmea tämä liitto. Flaminiaa ei tunne
täällä vielä kenkään muu kuin Claudio, mutta pian
poistuu täältä kauvas niin Flaminia kuin Marcia
Canzionsa kanssa ja Canzio on onnellinen. (Claudio
käyskelee

perille

mietiskellen.
Marcia kovemmalla ää*
herra, se on päätökseni, josta en jär»
—

Niin,
kähdy.
Varro. Arvoisa vieraamme kaukaiselta rannalta,
kuulkaat pieni selitys: En tahdo tappaa kenenkään nai*
sen lempeä; se kauvas pois mun ritaririnnastani. Mutta
kiinteästi tahdon varjella nuoren ritarin kunniaa, joka
himmentyisi hänen pettäissänsä kalliin lupauksen,
jonka hän kerran antoi puhtaalle immellensä.
Marcia. Marcialle hän antoi kalliin lupauksen
myös, ja tahdotte siis häntä himmentämään kunniansa
kaksinkerroin. Arvoisa ritari Arnon rannalta, kuul*
kaat uudistettu lause: Onnettomuutta, jota tahdotte
poistaa, huudatte luoksenne takasin kaksinkerroin.
Varro. (Eriks.) Peeveli sinun kielees! (Ääneensä
ja kääntyen kohden Claudioo ja Rachelia) Ystävät, kon*
ferensimme loppukoon tähän. Me rukoilimme turhaan.
Rachel.
Turhaan: hävyttömiä kompasanoja
neliä)
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saimme rukoustemme vastineeksi. Mutta nyt, mikä
äsken oli rukousta, se olkoon nyt kipenöitsevä uhkaus.
Kuule, ylpeä nainen: Et koskaan syleile miehenäsi
Canzioomme, sen lupaan lujasti minä. Minä olen
hänen äitinsä ja sentähden tahtoo sydämmeni haljeta,
koska täytyy nähdä erään muukalaisen, ympärku»
leksivan akan astuvan esiin noin röyhkeästi, vaatien
lastani omaksensa, kaikeksensa. Mutta käänny ajoissa
ympär ja pyhkäse koreasti leukaas 1; sillä tässä on vas»
tus, jota et siirrä. Kaikki, kaikki olkoon menneeksi,
kuin taidan vaan sulkea tämän pelin. Ellen muuton
voi, niin lähdenpä liehuvalla tukalla, paljainjaloin
kirmasemaan ympär Italian maata, patria cara 2, ju=
listellen teillä ja kaduilla kirkuvalla äänellä Canzion
vintiötyötä.

Marcia.
sään.

Hullut teljetään koreasti muurien si=

(Canzio tulee vasemmalta ja pysäyy matkanpäähän

toisten huomaamatta)

Vaiti, sinä kirottu, naimakipeä leski,
sinun portille! Tiedä, että minä olen
ajan
muuton
tässä emäntä.
Marcia. Ei auta sittenkään. Miksi siis tämä
ärhennys ja ärjy?

Rachel.

Claudio. Miksi! Ettäs kysyt. Vaimo, elles kii*
reesti riennä tästä huoneesta pois, vaan pysäyt kirous*
taakkoinesi tähän, niin oletpa perkele.
Marcia. Mitä enemmin vielä?
Claudio. Paljon enemmin! (Canzio vetää miekkansa ja rynkää kohden Claudioo)
Canzio. Kuole, sinä viheliäinen koira!
1

'leukaansa pyyhkiä' saa
rakas isänmaa.

patria cara

=

se, joka jää

ilman.

—

3

lätin,
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Rachel. (Kiljahtaen) Canzio! (Ryhtyy häneen)
Varro. Hiljaa, pojat! (Ryhtyy myös Canzioon.
Tuima teiskaus)

Marcia. (Eriks.) Oi, olisi hän tällä hyökkäyk*
sellä lävistänyt julman Claudion!
Canzio. Hänen pitää kuoleman!
Rachel. Oi veljeni, veljeni!
Canzio. Kuoleman!
Varro. Poika! sanon minä.
Canzio. Hellitä, ukko! (Temmasee kätensä irki
Varrolta, joka kaatuu ja pudottaa hattunsa)

Rachel.

Canzio!

Claudio. Päästäkäät hän, ja

minä vannon, ettei
Rachel, ole rippu*

hänen miekkansa tänne.
hänen käsivarressansa.
Canzio. Pois, portto! (Rachel hellittää)
Rachel. Portto? Sanoitko niin?
Canzio. Niin luulen.
Rachel. Suokoon Jumala syntisi anteiksi ker»
ran! Mitä sanoit?
Canzio. En muista. (Uhaaten) Claudio! (Claudio
pysty

matta

-

,

«k

a*§

i

seisoo liikkumatta)
-

Varro. (Noustuansa ylös) Onko tämä mailma
heittänyt kupperkeikkaa! Onko kaikki nurinniskoin,
sekamelskassa! Haa! sinä kiukkuinen pedon penikka, as;mitäs teit? Olethan jo täyskarvanen peto. No no,
enpä vaadikkaan sinua kunnioittamaan tätä flinttusta,
(Taputtaa päätänsä) sitä en vaadi, mutta muista äi=
tiäs tuossa ja kauhistu, jos peto kauhistua voi. (Panee
hatun päähänsä)

Rachel. Peitä, kätke, pimeys, mitä hän sanoi. Minä
tahdon unohtaa sen sanan; unohtaa, unohtaa, unohtaa!

30
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Claudio, sinä olet minua herjannut,

herjannut morsiantani

Marciaa.

Marcia. Minä olen muukalainen, ketä tarvit*
see heidän peljätä, ellei puollusta minua hän, jonka
huomaan annoin sydämmeni? Canzio, oletko mies?
(Menee)
Canzio. (Kohottaa miekkansa ilmaan) Sen tah»
don näyttää! Kuolema ja kirous, sinä olet minua

Claudio!
Claudio. Tarkoittaen

herjannut,

Tahtoisinpa siir»
tää povestasi pois tuon kavalan, vaarallisen kärmeen.
Canzio. Menköön henges, sinä konna!
Rachel. Suuri jumala! (Canzio uhkaa miekaU
onneas.

lansa Claudioo, joka seisoo yhä liikkumatta ja katselee tyy=
neesti Canzioo)

Canzio. Sinä olet loukannut mun kauniin Mar»
ciani!
Varro. Sinä olet loukannut mun ihanaisen
Rachelini, minä manaan sinun ulos, manaan sinun
veriseen taisteloon.
Canzio. Pois tästä te ja Rachelinne samoin.
Varro. Vintiö, minä manaan sinun ulos!
Canzio. Minä manaan teidän pois! Tässä on
minulla suoritettavana kiire asia tämän ystäväni
kanssa.
Varro. Oikein! Minä ymmärrän, ja toivon ta»
pahtuvan niin. Vaadi ulos häntä koreasti, poikaiseni,
ja Claudio käy puolestamme taisteloon, Italian kun»
nokkain miekkailija kamppailee mun Rachelini täh»
den. Ihanata!
Rachel. Siihen on Claudio liian järkevä ja vakaa.
Varro. Ei; astukoon hän miehenämme tante»
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relle. Mutta

me

111.

lähtekäämme tästä tieheemme. Tule,

lapseni.
Rachel. Sallikaat minun olla.
Minä tuskin
käsitän mitä on tapahtunut.
Varro. Ja hän on kyllä käsitellyt meitä. Käy
pois sun ruman veljes näkyvistä. (Menee)
Rachel. (Eriks.) Mihen astelisin, koska toivo on

t

mennyt?
Mariamne, sinun murheelliseen helmaas
rientää murheellinen Rachel. (Menee)
Claudio. Ystäväni, muista: tämä ei pääty kos* m
kaan hyvin; ilkivallan kylvöä seuraa katumuksen niitto.
Mutta ole siilon moittimatta sallimuksen kättä. (Menee)
Canzio. (Huomaamatta Claudion lähtöä) Mar»
cia! sä vihasi tulessa seisoit kauniina kuin Jumala.
Sun tahdon sydämmeni omaksi, vaihka vartoisi mua is
tuhansittain ijankaikkisuuksia, valmiina mun sieluani
kerran loppumatta paistamaan. Sun tähtes uhkail*
len mä astuisin vaihka vastoin koko mailmaa, ja hän,
joka tahtoo leikata sun kunniaas, hän kuolemalla
kuolkoon. Claudio, käykäämme nyt vastuksiin rinta 20
vasten rintaa leimahtelevilla miekoilla.
Claudio!
Mennyt
(Katsahtaa ympärillensä)
mennyt?
Oletko
halaanpa
yhteen
joutua
kanssas pian taas;
olet, mutta
sillä povessani riehuu koston jano.
Giovanni, kii*
rehdi tänne! Giovanni! Mies, enkö nähnyt sinua 2$
tuolla tammien juurilla?
Claudio, sinä mun im*
—

—

säteilevä niinkuin aurinko, olet kironnut,
häväisnyt, ja tämähän polttaa mun sydäntäni.
Giovanni! (Giovanni tulee)
Giovanni. Mitä tahtoo herrani?
«o
Canzio. Viimein toki tässä.
Mutta kuinka
kuluu ijankaikkinen aika?
peäni,

—

—
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Giovanni. Kohta ehdostaa 1.
Canzio. Ehdostakoon jumalten hämäränaikaan!
Missä on ystäväni Claudio?
Giovanni. Hän on jättänyt linnamme.
Canzio. Samoin teen myös minä ja heitän

vieraamme sinun uskolliseen suojaas. Sano Marcialle,
että palaan aamun tullessa, ja katso ettei hänelle pahoin
käy.
Giovanni. Tahdon olla hänen tarkka varti»
jansa.
Canzio. Sinun uskollisuutesi on tunnettu.
Mutta varro! Yksi toimi tehtävä nyt kohta. (Ottaa päi=
yökirjansa taskustaan ja kirjoittaa plyijyspännällä. Erik=
seen ja kirjoittaen) Claudio! Oletko oikea ritari, niin
käy mua vastaan miekkoines ja kumppanines Arnon
rannalla koska huomispäivä valkenee. Sinä muis*
tat paikan, jossa, tullessani Neapelista ensiksi kohta*
simme toinentoisemme.
Siinä iskekäämme yhteen
—

niinkuin todelliset sankarit. Mutta tiedä, elles huoli
tästä sanastani, vaan saatat minun odottamaan tur»
haan, niin tahdonpa olla sinun kiusanhenges, sinun
perkelees, kunnes viimein miekkasi lentää ulos huot»
(Sieppaa irki lehden, tekee sen
rastansa. Canzio.
Saata viipy»
kirjeeksi, jonka hän antaa Giovannille)
mättä tämä kirje Claudiolle. Sisältö ei tarvitse koskea
sinuun.
—

tyisi

Giovanni. Siitä olkaat huoletonna vaihka löy*
siellä tuomiopäivän suuri salaisuus.

Canzio. Mene! (Giovanni menee.
Canzio
yksin) Siis olen nyt ottelossa kaikkein kanssa, kaikkein,
mutta kallis on myös hinta, jonka tähden kamppailen,
—

1

ehdostaa

=

tulee ilta, hämärtää.
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ja paljosta luovun, Mariamnen jätin, isäni veljen
potkasin tykööltäni pois, vihani myrkyllä karkoitin
Rachelin sydämmen kauvas, ja huomenna käyvät
ristiin Claudion ja Canzion miekat. Miekkailemi*
sen konstissa hän tosin on mestari, ympärmainittu s
tämän kuntonsa tähden, mutta kehnompia siinä juo*
nessa en ole juuri minäkään, vaan olinpa ensimäinen
florettiniekka Neapelin nuorten sotilaskukkoin jou*
kossa. Mutta yhtäkaikki, hän olkoon kunnokas tai
tomppeli; olisinhan viheliäinen pelkuri minä, jos H
ainoastaan luottaissani mieheni heikkouteen, uskal*
taisin käydä rinnustukseen hänen kanssansa. Hän
olkoon taidossansa mahtava kuin pyhä Yrjänä itse;
Nyt ystäväni Giottin luoksi,
minä rynkään päin.
siellä vietän yöni, uneksuen kauniista Marciasta, M
jonka tähden huomisaamun punertaissa Arnon ran*
(Menee vasemmalle.
nalla miekkaani välkyttelen.
*

—

Rachel

ja

Mariamne tulevat oikealta)

Rachel. Canzio! Ei, häntä ei ole tässä enään.
Mariamne. Turhaan teet sinä työtä ohjaaksesi
häntä näin himojensa virran vallassa. Mahdotonta!
Nyt kiitää hän vaan eteenpäin, kunnes joko nielee
hänen tuima kurimus tai ehtii hän toivotun rannan.
Rachel. Kadotuksen kurimus hänen nielee, ellen
telje hänen tietänsä.
Mariamne. Sitä et voi hänen riehetessaanf!]
näin hurjasti.
Rachel. Onpa hän muuttunut. Hän, joka ennen
oli sievä ja kaino nuorukainen, hän raivoo nyt kuin
rutto, luoden ympärillensä murhetta ja valitusta.
Hän tahraa kielensä lauseilla, jotka jäädyttävällä vä=
1

rinnustus

=

rintapaini,

ottelu.

$
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ristyksellä kohottavat hiuksemme pystyyn. Mitä sa=
noi hän? Miksi kutsui hän minun? Oi, etten taida
unohtaa sanaa, joka muistossani lakkaamatta huutaa!
Oi, etten tiennyt sulkea korviani, koska aukenivat
hänen ihanat huulensa tähän sanaan, joka aivoani
pyörryttää ja saattaa minun oksentamaan sydämmeni
ulos!
Mariamne. Mutta mitä lausui hänelle hänen ystä*
vänsä

Claudio?

Rachel. Ah, kuinka halpa itserakkauteni sai hä=
vetä! Sinä muistat mitä heikkoudessani Canzioo
kohtaan ilmasin sulle kerran. Sanoinpa, että häntä
kernaasti katselin Claudion rinnalla, jonka julmuus 1
turhassa mielessäni korotti Canzion kauneutta nro»
ninkerroin. Minä narri, narri! sainpa hävetä nyt.
Kuin sankarien sankari, kuin uros taivaasta, niin sei»
soi Claudio, seisoi tyyneesti, säälien ja armotellen
katsahtain Canzioon, joka riehui hänen edessänsä
kalvea kuin kauhistus, riehui vihan hengen vääntä»
millä kasvoilla. Julma hän oli ja hirmuinen, mutta
kirkas majesteeti Claudion silmistä säteili ulos, ja
Mutta kaunis on Can»
ah, kuinka kaunis hän oli!
ziokin vielä, koska katumus ja sovinto on viimein
tehnyt hänessä työnsä. Niin, luulenpa että katu»
muksen ahdingossa hän jo käyskelee puistossamme,
eikä saavuta rauhaa. Varro minua hetki, minä rien*
nän hänelle lahjoittamaan anteeksantamuksein. Hän
käyskelee sinnen, hän käyskelee tännen ja rakentaa
pian hautansa Arnon helmaan. (Menee vasemmalle)
Mariamne. (Yksin) Kuinka lapsekas! Tai oli*
siko jo järkesi hairahtunut? Mutta enhän kuitenkaan
—

1

julmuus

=

rumuus.
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ihmettele, ettäs levotonna tuskittelet, koska muistelen
kuinka sydämmesi hänen tähtensä helleydestä paloi.
Sinä et taida häntä unohtaa, mutta ylistetty olkoon
korkeuden ruhtinas, että kelmenee hänen kuvansa
Mariamnen muistosta, ja rauhan teemme kohtalo ja
minä. Tosin taistelin sodan vaikean ja väkivaltaisen;
sillä hän oli mun lemmittyni. Ankara oli kapina niin*
kuin autiolla merellä koska kaikki tuulet yhteenryn*
kää ja laineet korkealle kuohuu, niinpä tässä sydäm»
meni kuumat laineet mun sieluni tahtoivat upottaa.
Mutta ylös pimeydestä, myrskystä ja häiriöstä mä
katsahdin ijankaikkiseen aamutähteen, enkä vaipu»
nut vaan kohosin, ja kauvas jäivät jyrisevät laineet
jalkojeni alle. Armos minua nosti, sinä ijankaikkinen,
ja nyt seison rauhan vuorella mailman hälinästä kor*
kealla, ja ympärilläni hymyilee äänetön, pyhästi tuok*
suva myrttimetsä ja hämärsalaisesta hekumasta po=
veni hehkuu ja voimallisesti kohoo. Niin on nyt
elämäni päivä. Mihen vertaan sen? Se on juhlapäi*
vän tyyni, himmeä ilta kaukana, metsäsellä hyvän*
hajuisella vuorella, jossa haudan hiljaisuus hengit»
tää; mutta lännen reunalla väikkyy tulinen punerrus,
ennustaen uutta päivää, joka illaksi ei käy.
Hetkeni
on lyönyt, ja kaikki tahdon uhrata sun kunniakses,
Kaikkivaltias. Ah, että kurja ihmislapsi täällä, tämä
mateleva mato, uskaltaa kieltää sinun vallitsevan kor»
keutes istuimella! Mutta häväisijän runnot sinä vii*
mein voimasi vasamalla. Iske alas, iske alas, sun
kaikki polttava nuoles ja näytä, että sinä yksin olet
mailman johtomies ja herra! (Rachelin laulu kuuluu
metsästä) Miksi laulaa hän? (Marcia tulee oikealta)
Marcia. Jumalan rauha, sinä jalo neito! Kuinka
käy leikki?

?
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Mariamne. Mitä tarkoitatte?
Marcia. Leikkiä, jossa yksi on säkki ja toinen
suu. Hoo, te käytätte ukkostanne hyvin.
Mariamne. Vaimo, välttäkäämme olemasta toi*
nentoisellemme vaivaksi. (Eriks.) Tämä oli Rache*
lin ääni; mutta onko hänellä syytä laulaa näin ilosesti?
Minä kiirehdin hänen luoksensa. (Menee vasemmalle)
Marcia. (Yksin) Korskeus vastaan korskeutta.
tässä
on tulta, tässä on tuulta mun ympärilläni,
Jaa,
lujana
käyskelen ja varron mitä tuleman pitää.
mutta
Ja nyt tulee joko onni armas tahi kaatumus jyrkkä.
(Gregorio tulee oikealta) Mikä kiiru sinulla, poika
ja miksi katsahdat niin villisti ja vihanterävästi?
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 marjani hyvin. Mutta
nyt en mieli juuri kiitellä, toista palaa mielessäni.
Marcia. Olethan herra Claudion palvelija?
Gregorio. Olen ollut, mutta tänäpän otan hä=
nestä eron ja oikein kuumalla kädellä. Oi kirous!
Marcia. Tämä ei ennusta hyvää. Sinä hengität
tulta ja liekkiä, ja povessasi näen kamalasti kiiltävän
tikarin.
Gregorio. Ken taitaa minua kieltää kantamasta
sitä? Olkoon se siellä ketä varten hyväänsä.
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Marcia. Miksi haastelet kanssani peitellen hä=
nestä? Minä huomaan nyt, että kohden Claudioo on

.'

vihasi teroitettu, kohden miestä, jota minäkin vi*
haan sydämmeni pohjasta ja jolle olen velkaa verisen
koston.
Gregorio. Hahaa! siis taidamme ottaa toinen*
toistamme kädestä ja rynkätä päisin yhdessä.
Marcia. Kaiketi on minulla syytä vielä enemmin
kuin sinulla vihata sun herraas. Mutta kuinka nosti
hän sun kostos himon?
Gregorio. Vimmatulla tavalla. Minä tahdon kos*
taa vaihka henkeni hinnalla, vaihka hinnalla tuhannen
hengen. Piestä minua oman morsiameni kasvoin
edessä! (Marcia pyrskähtää nauruun) Te nauratte!
Marcia. Kuullessani, että on sinulla morsian 15
vaihkas olet vielä niin nuori.
Gregorio. Me olemme salaisesti kihlatut. Mutta
surma ja hävitys! enhän kehtaa enään lähestyä häntä;
niin inhoittavasti pieksi minua hänen edessänsä ki= .
rottu Claudio, tämä orangutangein kuningas. Kai» a^
kin vähin taidan häntä lähestyä ennenkuin olen kos»
tanut miehen, joka minua pilkkasi niin häijysti.
Marcia. Miksi tahtoi hän rangaista sinua?
Gregorio. Tämä totinen maisteri sanoo tahto»
vansa opettaa haastelemaan minua totta. Totta, totta! 25
Niinmar! Mikä on totuus? Kuinka hyväänsä: hä=
vyttömästi nuorukaista kohdeltiin, ja sentähden tah*
don kostaa, kostaa verisesti. Voi! varroinpa jo, kurja,
kauvan häntä tien käännöksessä tuolla, lymyssä kuin
nälkänen partti, mutta uhriani ei kuulunut täältä mii* 3»
minkään. Kihelöitsevä poveni ei kuitenkaan antanut
loinulle kauvemmin rauhaa, vaan pakoitti mua etsi»
mään karhuani täältä. Missä ollee hän?
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Ole rauhassa, poikani. (Eriks.) Hän
on mulle sovelias ase poistamaan elosta Claudion,
jonka lujuutta nyt epäilen kovin koska näin voimak»
Marcia.

kaasti ponnistetaan. Mutta tuskinpa hän onnistuisi,
jos näin tyhmänrohkeasti hän karkaisi esiin. (Ääneensä)
Poika, minä sanoin, että vihaan sun herraas, ja sanon
vielä, että katsoisin parhaaksi jos tämän miehen sy=
dänveri kylmenis; sillä hän seisoo mun suloisimman
toivoni tiellä. Tiedä, sorrettu nuorukainen: hän tah»
too temmasta minulta mun rakkaani, mun kauniin
Canzioni, tämän linnan herran, yllytettynä siihen
tuon virnakan, tuon hyljätyn Mariamnen kyyneleiltä.
Ja minä pelkään hänen menestyvän hankkeessansa;
sillä Canzio pitää häntä lujempana, jalompana ystä»
vänä kuin hän on ansaitseva pidettää. Siis on minulla
syytä toivoa tämän miehen kuolemata. Täytä tarkoi»
tukses, poika, ja saata hän päiviltä pois, mutta va=
rokkaammin ja toisella tavalla kuin on aikomukses
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,
että nielee hän tämän pullon sisällön, ja hän on tyyty»
vainen ainiaan.
Gregorio. Sen nielköön hän huomenna aamu juo»
massansa. Hyvä! jos tavaranne vaan tappaa.

Marcia. Tappaa varmaan, ainakin

mentyää

koi»

men, neljän tunnin.

Gregorio. Oivallista! Sitten ei hän näe enään
huomista puolipäivän aurinkoa.
Marcia. Saata niin, ja ole huoletonna tulevista
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päivistäs, kun minä vaan kerran olen tämän linnan
emäntä.
Gregorio. Sen lupauksen edestä kiitän teitä, ja

lupaan, että pian kuulette kuolon sanoman hyvin
mieluisan. (Menee oikealle. Pimii illaksi)
Marcia. (Yksin) Yhtäkaikki; yksi mitta enem*
min tai vähemmin verivirrassa, joka höyryen mun
ympärilläni kiertoilee kuin maan viilun ympärillä
Okeanoksen öinen virta. Ylös nousevat mustanpu*
nertavat usmat, mailma yöksi pimentyy ja perille
mun kiirehtiä täytyy ennenkuin on myöhän. Mä
juoksen halki avaran aavikon kohden taivaan synkeätä
reunaa. Mä hyppään, hameliepeheni huminalla lie*
huu, koska kuuma helvetti mun jäljessäni huohottaa,
huohottaa kuin koira, joka lakkaamatta juoksi. Mutta
rikkaus ja kulta ja aviosvuoteeni ilot kauniin Can*
zioni kanssa olkoon se salamanderinpuku, joka ajan
vielä kestää tämän mustan koiran hengitystä vastaan.
Marcia, sä löydät aavan santameren keskeltä ihanan,
kalpean Ammoniumin saaren, jossa Hymenin temp»
peli seisoo. (Menee vasemmalle.
Mariamne tulee, ta*
joka
luttaen Racheliaon mieletön)
Mariamne. Seuraa minua, Rachel, minä ru
koilen.
Rachel. Mitä tahdot minusta?
Mariamne. Tule kanssani kotia
Rachel. Kotia? Minulla ei ole enään kotoa.
Mariamne. Miksi haastelet lapsekkaita? Seu»
raa minua kiltisti ja älä ole itsepäinen. Rientäkäämme
—

ennen pimeyttä.

Rachel. Pimeys on meistä kaukana.
Koska istuin Arnon rannalla ja laulelin.

—

Kuule:

Canzio.

111.

215

Mariamne. Mitä tapahtui siilon?
Rachel. Siilon kaunis tyttö Arnon rannalla lau=

leli.
Mariamne. Tule nyt, mun armas sisareni!
Rachel. En tule, en tule, en tule!
Mariamne. Oi Jumala! tämä murheen päivä on
siis pimittänyt hänen järkensä.
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 oikealle, vavahdellen va=
semmalle kunnes seisahti se viimein ja rupesi hymyile*
mään hopeakirkkahaana. Tämä oli valkeus, joka
povestani paistoi ylös pyhille kulmilleni, paistoi ki=
harieni iloseen yöhön, että kimeltävässä loisteessa uis*
kenteli nuoren immen pää, ja hän lauloi aamulaulun.
Mariamne. Rachel, annas tännen tämä pääs.
(Painaa Rachelin otsan vasten rintaansa) Ummista nyt
silmäs ja koeta aatella kuinka on sun oikea laitas.
Rachel. Sen sanon kohta, (Nostaa jalosti päänsä
ylös) sanon, kohottaen otsani korkealle. Minä olen
impi, puhdas impi. Mutta kuulitko mitä hän sanoi?
Mariamne. En kuullut
Rachel. Hyvä!
Mariamne. Mitä sanoi hän?
Rachel. Kysyitkö?
Mariamne. Kysyin.
Rachel. Saitko tiedon?
Mariamne. En.
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Rachel. Hyvä! Kaikki peittäköön pimeys ja yö.
Mutta kylmästi puheltaaf!] yöseen tuuli ja vahterjat
huokailee.
Mariamne. Sentähden lähtekäämme
Rachel. Mihen lähtisimme?
Mariamne. Kotolinnaas, joka seisoo edessämme
tuossa.

Rachel.

Linnan porttia vartijoitsee traakit 1, pei*

kot, kyöpelit ja menninkäiset, katsahtaen hirmuisesti
tännen. Nyt he kurottavat tuliset kielensä mua koh*
taan ja tahtovat mun niellä, raukan, kuin kärme pie*
nen sirkan kitaansa temmasee. (Pimeä yö)
Mariamne. Rachel, Rachel, sä uneksut vaan.
Rachel. Kaiken mailman ja mustan syvyyden
kiukkuinen viha on mun piirittänyt ja kaukana, kau*
kana, on äitin=armo. (Kovalla äänellä) Mutta ar=

mahtakaat toki! Armoa, armoa

rakkauden tähden,

ja

laupeutta

Jumalan

armoa!

Mariamne. Hurja Rachel! Ah! mitä pitää mi»
nun tekemän? Huutaman apua tänne.
Rachel. Ole huutamatta. Minä tahdon ummistaa
silmäni. (Ottaa käsillään päästänsä) Se on totta: nyt
ei ole oikein nuoren neitosen laita. Mariamne, mitä
sanot?

Mariamne. Sinä uneksut,

mutta heitä jo uneksu»

minen pois ja heräy, oi, heräy!

Rachel. Niin, nyt heräyn pitkästä, murheisesta
Uneksuinpa, että Canzio oli jo kasvanut suu»
reksi, lähtenyt etäiseen kaupunkiin, ja minun saavutti
kuolettava kaipaus: mailmani seisoi käärittynä pilvi»
seen, loppumattomanaan iltaan. Vihdoin palasi hän
unesta.

1

traakki

=

lohikäärme.

Canzio.

111.

217

kuitenkin, mutta siilon astui vuorilta alas eräs kau»
histava ryövärvaimo ja tahtoi hänen ryövätä meiltä
pcis. Tuskallinen oli hetki. Minä taistelin ja kiljuin
vimmoissani, mutta raivotar kiihoitti päälleni kum»
mituksia, tulta=oksentavia lohikärmeitä, ja he tahtoi»
vat mun surmata. Siilon heräsin toki. Nyt olen vai»
veillani ja muistan, että olen hänestä viipynyt kauvan
pois, minä armoton. Vaiti! Minä kuulen hänen it=
Hän vartoo minua hämärän ikävyy»
kunsa. Hst!
itkee, kurja poikainen. Mariamne,
akkunalla
ja
dessä
tule, riennä! (Menevät oikealle)
—

Neljäs Näytös.

gorio

(Sama paikka kuin
tulee oikealta.)

ensimäisessä

näytöksessä.

—

Gre*

Gregorio. (Yksin) Se on tehty! Hän on niellyt
myrkyllisen nesteen, ja kaksinkerroin uhkaa häntä
kuolema: Canzion miekka ja voimallinen juoma,
joka jo kuohuu hänen veressänsä. Vai tahtoisiko toi»
sin kohtalomme? Lähettäiskö herrani riitaveljensä
edellä Tuonelaan ja rientäis sitten samaa tietä sillä
passilla, jonka pistin hänen poveensa? Mutta niin en
tahtoisi minä. Kummallista! Halutyönl, kerran tehty,
soisin, ettei oliskaan se tehty. Häijyhenki vai tai»
vaanko voima näin kääntää äkisti ympär meidän tah»
tomme? Minä vaan en mielisikään enään olla Claudion
murhamies. Mutta toivonpa toki, että saa hän kuo»
lemansa Canziolta, ja minä hengitän vapaasti vasten
nuorta elämääni taas, joka niin varhain uhkasi ahdis*
Minä kuulen heidän tulevan ja kätken itseni
tua.
puitten verhoon, josta katselen kuoleman työtä. (Me*
nee vasemmalle.
Claudio ja Angelo, varustettuina mie*
koilla, tulevat oikealta)
Angelo. Mikä paradisin aamu! Maasta nousee
tuoksu ylös, puista virtaa tuoksu alas ja kaikkialta kai*
kuu tuhanten lintusten äänet, koska tuuli makaa ja
—

—
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kukkasvuoteessansa. Mikä aamu! Tässä
luonnon kauneus vuotaa yli ja hämmästyen seisoo

virta uneksuu

maalari.
Claudio. Kaunis on Arnon laakso, kaunis Italia,
mutta raskaasti painaa sitä kovan onnen käsi. Tässä
ylpeä ruhtinas vastoin ylpeätä ruhtinasta riehuu,
alammaisen veri vuotaa heidän kujeitensaf!] tähden
ja talonpojan maja riistetään. Ja siinä, missä rahti»
nasten valtikka on voimaton, saarnaa paavi, jonka valta
niinkuin myrkyllinen tuuli, hengittää kuolemata, ja
niin hävitetään hengen perustus ja terve ydin. Ni=
mitys Jumala on ainoastaan ilveen keppihepo, tur»
han kunnian pyytö ja kostonhimo johdattavat puheen,
vuorten luolat täyttyy ryöväreistä. Niin käy nyt Ita»
liassa, sankarien ja nerojen entinen koto. Angelo,
tänäkin kauniina aamuna on Canzio nousnut vuo»
teeltansa hengittäen paljasta kostonhimoa, tämä Ita*

lialaisen perisynti.
Angelo. Minä pelkään pahinta. Pitääkö tämän
aamun ja tämän kukkaskedon tahrauman vereen?
Claudio. Ole pelkäämättä. Minä tähtäilen jää*
kylmällä tyyneydellä hänen himosta levotonta, liekeh*
tivää silmäänsä ja väistelen kaikki hänen työkkäyk*
sensä niin tarkkaan kuin vetäisi miekkaani hänen
miekkansa kärkeä kohden manjettivoimakerkeä ja luja.
Tässä kohtaa oppilas mestarin/jonka kuntoon hän ei
koskaan ehdi. Toki, poistakoon Jumala, että sais
hän riipalettakaan mestarinsa miekasta! Minä vaan
lyön leikkiä hänen kanssansa, ja kaikki päättyy hyvin.
Mutta tunnenpa myös hänen luontonsa, hänen itse*
pintaisen mielensä ja tiedän, ellen suostuisi tähän,
hänen asettamaan taisteloonsa, että täyttäisi hän haas*
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tinsa ja olisi mulle kiukkuinen kiusaus. Mutta tämä
leikki on melkein toivoani mukaan; saanhan nyt tilai*
suuden vähän masentaa hänen nuorta, vallatonta
sydäntänsä, joka paisuu korkealle paljaasta itseluot*

tamuksesta.
Angelo. Elles saata häntä aina hurjemmaksi.
Claudio. Sitä en usko, vaan uskon, että viskasee
hän viimein miekkansa ja lähestyy minua ihastuksen
katsannolla. Oi jospa siilon voisin avata hänen sil*
mänsä näkemään minkä kalleuden hän jätti, koska
jätti

10

hän Mariamnen!
Angelo. Sä ylevä nainen, mikä tulee sun onnekses

nyt?

Claudio. Kluostarin yö; sinne pakenee hänen
sielunsa. Mariamne, että rikas sydämmesi pitää la*
kastuman kylmän mar-moriristin juurella!
Angelo. Hyljätä ystävän, joka sydämmemme rak*
kauteen kerran oli perustanut ja rakentanut tulevien
päiviensä kaiken toivon, hyljätä hänen, heittää hänen
ohjattomana venosena myrskyjen haltuun! Can*
zio, kuinka taisit päätyä tähän?
Claudio. Mieheen, joka kieltää Jumalan ja tyh*
jaksi tekee sielumme kuolemattomuuden, siihen mie*
heen älä f milloinkaan lujasti luota. Siinä kohdassa
hän' harvoin kestää viimeisen koetuksen. Se mies
kauvan kyllä taitaa olla sua kohtaan uskollinen, aina
kuinka jalosta aineesta hän on, hän taitaa tehdä uh*
rauksia oikeuden ja totuuden tähden, taitaa vastoin
tahtoansakin langettaa oikean tuomion; mutta kas
kun kerran nipistää, kun koko hänen maallinen onnens'
ja olentons', joka on hänen ainoa rikkautensa, pan*
naan kysymykseen, siilon luikertaa hän liukkaana

is

20
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ankerjana pois sekä sinusta, että oikeuden ja totuuden
asiasta. Niin on se mies; hän on mitätön sen miehen
rinnalla, jonka katsannossa nähdään kangastus Iop»
Toki: Canzion rin*
pumattomista mailmoista.
nassa käyvät vielä kaksi valtaa keskenänsä sotaa. Koi»
me kerrosta näen hänen luonnossansa ladottuina
toinentoisensa päälle. Ensimäinen on perintö isältä
hänen veressänsä; toisen antoi hänelle sisaren oival»
linen kasvatus; kolmannen loi hän itse kiertoillessaan
mailman turulla. Heimolaisina kolmas ja ensimäinen
toinentoistaan syleilee, tahtoen tukehuttaa keskim»
maisen kumppaninsa. Mutta ehkei sammukkaan hä=
nen hengensä kipenä, vaan varttuu hän vielä voimal»
lisemmaksi toisia ja pelastaa miehensä ennen viimistä
jyrkkää 1.
Angelo. Nyt on hän toki tunnoton ja hurja mies.
Ystäväni! mikä vaivaa sinua? Sinä kelmenet pe»
loittavasti.
Claudio. En ymmärrä mikä häiritsee vertani,
joka juoksee tempoillen, ja korvani soivat. No nytpä
koiranhammas päättäisi Claudion pelkuriksi. Mutta
laita on, etten jaksakkaan hyvin.
Angelo. Mikä olisi matkaansaattanut tämän?
Claudio. Kaiketi eräs tärkeä asia, jonka kanssa
en pääse maalle puuhatessani kaikin voimin, ja tämä
aatosten vimmattu hälinä ei suonut minulle yöseen
rauhaa.
Angelo. Yksi salaisuus?
Claudio. Kiusallinen salaisuus. Jos taitaisin sen
ilmaista, niin leimauksen vauhdilla tässä kääntyisi
tapausten virta juoksemaan päinvastoin nykyistä suun»
—

—

1

jyrkkä

=

jyrkänne.
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Canzio, voisinpa kentiesi pelastaa
kunnias
onnes, jos murtaisin sun etees tämän
synkeän kätkön ja siirtäisimme kauvas onnettoman
naisen. Mutta rikkoisinko pyhän lupaukseni, ja sur*
maksi hänelle, joka kerran armahti minua kuolemassa?
Sitä en taida. Mutta katselisinko avoinsilmin kuinka
ystäväni rientää turmioonsa? Sitä en taida. Mutta
salaisuuteni ilmoitus, tekisiko se enään hänen onne*
ansa? Minä epäilen. Enkö saattaisi hänen onnetto*
muuttansa suuremmaksi vaan? Niin pelkään. Tus*
kallinen asema!
Angelo. Hän tulee ja häntä seuraa mies, jonka
kohtasin eilen Canzion linnassa.
Claudio. Giotti, meidän yhteinen ystävämme.
(Canzio ja Giotti tulevat)
Canzio. Ystävät, me olemme saattaneet teitä
vartomaan jonkun hetken; se suokaat meille an*
teeksi, hyvät ja iloset kumppanimme!
Claudio. Ilonen ei ole Claudio, koska kysymys
on verenvuodatuksesta ja kuolemasta. Canzio, minä
en voi kärsiä tuota miekastelijain tavallista, teeskeltyä
kohteliaisuutta, tuota heidän ylvyyden[!J liehakoitse*
mistään keskenänsä ennen kamppausta. Tämä, niin
honto x ja mieltäkääntelevä narritoimi, olkoon hovimie*
hille sydämmillä ilman nestettä ja ryppyset kuin
läpipaleltunut omena. Me astukaamme esiin kasvoilla
karmea vakuus, koska murha=aseet käsissämme käym»
me taisteloon.
Minä olen valmis.
Angelo. Mutta ystäväni jaksaa kovin pahoin;
taansa. (Eriks.)
ja

—

sen näyttää muotonsa.
'

honto

=

ontto.
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Kauhistaisko häntä lähestyvä

Sinä tunnet minun, Canzio. Vedä!
Giotti. Vielä muutama sana! Tämä ei ole yhtään
koreata, että kaksi niin uskollista toveria päätyvät nyt
antelemaan toinentoisellensa lihahaavoja, tai, pahim*

Claudio.

kohtauksessa

verisesti toinentoistansa teuras*
minä, teidän molempain tut*
tamaan.
tava ja naapuri, olen koettanut parastani, estääkseni

massa

Sentähden

katastrooffia. Tosin ponnistelee Canzion sydämmessä
koston himo, mutta uskonpa toki, että lauhtuu hä=
nen kuuma mielensä, huomatessaan hieman mukai*
lemista riitaveljensä puolesta.
Canzio. Claudio, vaihka myrskyykin sisustani
väkivaltaisesti ja pyrkii ulos tuliseen taisteloon, niin
mielin toki, kauvallisen ystävyytemme nimessä, pidät*
tää miekkaani huotrassa, jos kohtaan sinulta hyvi*
tystä. Peräytä sanas, tunnusta loukanneesi kaunoisen
Marcian, pyydä häneltä anteeksi tämä kompees; ja
palatkoon välillemme rauha ja sovinto.
Claudio. Minäkö rukoilisin anteeksi häneltä?
Mikä vaatimus! Ottaisinko sanani takasin?
En,
vaan sanonpa vielä, ettäs olet toiminut kuin sydämme*
tön rosvo. Armottomalla kädellä kuristit sinä Mariam»
nen jumalallisen rakkauden, runnoit sisaren sydäm»
men, jonka lemrnenhelleys sua kohtaan maksoi enem»
min kuin maa ja taivaan tähdistö. Niin sanomatto»
man kallis on hengen hieno kulta. Kaiken tämän
sinä teit, koska syleilit vierasta, julkeata naista.
Canzio. (Vetää miekkansa) Miekkas!
Claudio. (Tekee samoin) Tässä seison. (Taistellevat)
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Canzio. (Eriks.) Ellen häntä lävistä, niin tulkoon kaikesta loppu.
Claudio. (Eriks.) Silmäni ei katso oikein kirk
kaasti nyt, mutta seisonpa kannallani toki.
Angelo. Ei! tämä ei ole rehellinen kamppaus.
Pidättäkäät! (Katkasee miekallansa taistelon)
Canzio. Herra, mitä teette?
Angelo. Toisaiksi 1 tämä taistelonne! Kumppaninne ei voi hyvin, hän horjuu ja miekastelee vai-

5;

voin.

(Pitellen otsaansa) Ole rauhassa, An

Claudio.
gelo.

Canzio. Hän horjuu.
Miksi rohkenee siis
arka jänis härsytellä jalopeuraa?
Angelo. Hän rohkenee ja taistelee vielä kuin
mies, mutta toisella erällä.
Canzio. Kehno pelkuri pysyköön miekankalr
nasta kaukana.
Claudio. En koskaan pelkuri!
Canzio. No näytä se ja puollusta itseäsi (Taiste*

in

20

levät hetken kovin kiivaasti, viimein Claudio, saatuansa pis=
toksen Canziolta, pudottaa miekkansa ja kaatuu)

Claudio. Siinä oli kylliksi.
Angelo. Claudio?
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

25;,

"

1

toisaiksi

=

toistaiseksi.

2
—

kempelö

=

kömpelö.
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naamarin, joka niin kauvan on peitellyt sieluani.
Tässä tahdon kuolla kukoistavalla sijalla.
Angelo. Oi Claudio, mun kallis ystäväni!
Giotti. Uskollisuus itse!

Claudio. Lohduta
Angelo.

äitiäni.

Kurja äiti! Herra Canzio, mitä olette

tehnyt?

Canzio. Tappanut Claudion.
Angelo.

Ja

hänen äitinsä.
Claudio. Akkinen ja petollinen taudinjuoni ve=
ressäni saattoi matkaan tämän. (Gregorio tulee)
Gregorio. Minä hänen tapoin.
Giotti. Poika, mitä tahdot tässä? Mene tie*
hees!
Gregorio. Mielisinpä lähteä samalle tielle kuin
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 sinulle vauhtia
matkalles.
Gregorio. Kuulkaat, hyvät herrat ja mun kuo*
levainen isäntäni, kuulkaat minua: Se taudin puuska,
joka saavutti hänen niin äkisti ja teki hänen kunnotto*
maksi väistelemään itseänsä taistelossa, se on myrkky,
jonka annoin hänelle aamujuomassansa minä. Jaa,
se on totuus, arvoisat mun

herrani.

Angelo. Sinä viheliäinen!
Giotti. Sinä kirottu peikon sikiö!
Canzio. Niin nuori ja niin saatanallinen!
Gregorio. Jos teitä miellyttää, niin tehkäät mi*
nusta paikalla ruumis.
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Sen tehköön laki ja pyövelin kirves.
Gregorio. Heitä tervehdin.
Giotti.

Claudio. Gregorio, miksi teit tämän kauhista*
van työn? Miksi tahdoit murhata sun herras?
Gregorio. Mun sisustani, kiukkuinen kuin kyi* t
nen luola, ei voinut sulattaa häpeätä, jonka mulle
saattoi hyvin ansaittu kuritus teidän kädestänne.
Olipa se ansaittu moninkertaisesti; sillä monet ker*
rat olitte jo ennen mulle antanut anteeksi saman il»
kivahan. Te minua löitte, siihen oli teillä oikeus ja syy, i»
mutta nämät iskut tahdoin minä kostaa, ja nyt se on
tehty. Oi Jumala, Jumala, kuinka taisin tehdä näin
hirmuista rikosta mun hyvää, armiasta isäntääni koh*
taan!
Claudio. Mutta mistä sait tämän myrkyn?
i*
Gregorio. Totuuden tahdon tunnustaa.
Ai*
noa palvellus, jonka taidan teille osoittaa vielä. Mutta
ah kuinka katkera palvellus! Siis kuulkaat, kuulkaat
kaikki! Ensisteen tahdoin tikarilla päättää aikeeni ja
kätkin itseni tuonne tien varrelle vartomaan tuloanne
herra Canzion linnasta. Mutta te viivyitte ja murha*
himoni ei suonut minulle kärsivällisyyttä, vaan rien*
sin lopulta linnaan päin ja kohtasin puistossa tuon
muukalaisen vaimon, joka kutsuu itsensä Marciaksi.
Hänen terävä silmänsä huomasi kohta, että jotain oli
tekeillä, huomasi kostoni kimman ja näki povessani

kirkkaan tikarin. Koska

nyt

a»

2s

kuumassa houreessani

huolettomasti suustain, niin tiesi hän
pian kehen aikeeni viittasi ja ilmoitti, että hänkin oli
Claudion vihamies aina kuolemaan asti, ja tuumamme
liittyivät nyt yhteen.
Canzio. Poika, sinä pahanhengen lähettiläs!
sanat virtasivat

«o
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Salli hänen kertoa asia loppuun.
Gregorio. Hän sanoi pelkäävänsä, etten tikari
kourassa onnistuiskaan juonessani. Sentähden käski
hän mun heittämään tämän aseen ja antoi minulle
pienen pullon myrkkyä täynnä, ja tämä on kuoletta*
nut herrani.
Canzio. Minä runnon pääsi, sinä myrkyllinen
Giotti.

kärme!

Malta, Canzio!
Tämä on totuus, totuus!
Claudio. (Nojaten itseään vasten kyynäspäätänsä)
Canzio, kuule minua vielä.
Canzio. Minä olen sinun murhannut.
Te: Angelo
Claudio. Nyt ei enemmin siitä.
sinä,
poistukaat
Gregorio,
meistä muutama
ja Giotti ja
askel.
Haa! tämä saattaa
Canzio. (Eriks.) Marcia!

Giotti.

Gregorio.

—

l6

—

kaiken vereni jäätymään.
Claudio. (Eriks.) Valani
20

25

30

on siis tieltäni pois.

Giotti ovat käyneet perille, jossa juttelevat
Gregorio on istunut heidän viereensä alas; pi*

(Angelo
keskenänsä;
telien tukkaansa katselee hän eteensä tuijotellen)
Canzio. Mitä tahdot sanoa?
Claudio. Käy mua likemmäs.
Canzio. Tässä olen; sano.
ja

Claudio. Käydessämme tuomiolle, emmeko tah*
toisi tehdä kaikki hyvin? Tahdon siis osoittaa sinulle
vaaran, joka sinua uhkaa. Miksi en mielisi vielä kuo*
lemassakin sinun parastas? Olithan ystäväni.
Canzio. Mutta näinhän kokoot kuormittaisin
tulisija hiiliä pääni päälle.
Claudio. Ole tyyni, minä rukoilen sinua, ole
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tyyni ja kuultele vakaana mitä sanon, ja koska olen
sen sanonut, niin älä epäile ja vimmastu, vaan koeta
vielä saattaa parhaaksi kaikki. Nyt, mitä kuulet, ota
vastaan kuin mies. Lupaatko niin?

Minä lupaan.
Marcia on tosin Albericon
Claudio. Hyvä!
Canzio.

—

leski, mutta Albericus kuoli ryöväri Vincenziona ja
Marcia oli Flaminia, joka tappoi sinun isäs.
Sinä
kalvenet hirmuisesti, mutta seisotpa kuitenkin niin*
kuin sankari. Minä kiitän sinua.
Canzio. Ystäväni, mitä sanoit?
Claudio. Kaikuuko jo niin vaisusti 1 ääneni, et*
tes kuule mitä sanon.
Canzio- Minä kuulen. Mutta miksi et sano*
nut tätä ennen?
Claudio.
Ensiksi pidätti minua vannottu lu=
paus, toiseksi, kuultuani työs ja toimes, rupesin ar=
velemaan jos eikö salaisuuteni ilmoitus parantaisi
pahaa puolet pahemmalla. Olisinpa nytkin mennyt
äänetönnä hautaan kaikesta tästä, ellei poika Gregorio
olisi jo korkealle kyllä nostanut eteesi tämän peitteen
lievettä, jonkatähden katsoin parhaaksi vetää kaiken
esiripun edestäsi pois. Naisen käytös mua kohtaan,
onnettoman nuorukaisen kautta, on myös saattanut
minun vapaaksi vannotusta valasta. Sillä koska koh*
jona hetkenä tunsimme toinentoisemme
tauimme,
viipymättä
rukoili hän minulta äänettömyyden lu=
pausta, minä vannoin sen, mutta ehdolla, että pidät*
täisi hän itsensä kaikista pimeyden salaisista juonista
sen miehen henkeä kohtaan, joka tunsi hänen rikok*
sellisen elämänsä. Olipa hän kerran pelastanut hen*
—

—

—

—

1

vaisu

=

heikonlainen, raukea.
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hän sen antajaksi ja ottajaksi, ja
Nyt tiedät kaikki
sanoin.
olen
sanonut
mitä
minä
tästälähin
toimit.
tämä vaimo
kuinka
Saata
ja tiedät
johonkin
vapakaupunkiin,
pois
etäiseen
linnastasi
hyvitä sisäres ja lohduta häntä ja koeta päästä Mariam*
nen entiseen suosioon taas. Siinä on nainen, joka on
luotu tekemään miehensä onnen. Mutta ellei voi luon»
nistua näin, vaan vielä mainekkin kiukkuisesta asiasta
hiipistelis julkisuuteen ulos ja nimesi alkaisi eles*
kelemään 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
enemmin, vaan täytyy minun kuolla. Toki: synnyin*
hän kuolemaan; ja hyvin minulle, että silmäni kuol*
tessansa näin vapaasti voi katsella taivasten vahvuutta.
(Canzio lyykistyy alas hänen viereensä)
Canzio. Claudio, tahdotko käydä sovintoon
keni; mutta nyt tuli

—

10

is

kanssani?
Claudio. Anna minulle kätes.
Canzio. (Suutelee Claudion kättä) Hyvästi, Clau*

20

dio!

25

Claudio. Ota vastaan henkeni, ijankaikkinen,
sinertävä korkeus!
(Kuolee)
Canzio. (Noustuaan ylös) Ystävät siellä!
Giotti. Mitä kuuluu?
Canzio.
astuvat esiin;

30

asemaan)
Angelo.

Claudiomme kuolee. (Giotti ja Angelo
Gregorio jää istumaan samaan paikkaan ja

Sinä olet jo kuollut.
Giotti. Hyvästi, toveri!
Angelo. Hän oli mies.
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joka murhasi miestenmiehen. Ja mitä elämästä enään,
koska löyhkää se ihmisvereltä, koska lakkaamatta
käyskelemme verisen uhrauksen ilmassa? Pois! Mitä

elon valkeudessa senkaltainen narri kuin Canzio?
Tällainen vintiö ja narri, joka tappoi parhaan ystä*
vänsä, hylkäsi morsiamensa, taivaallisen

.

,

Giotti. »Hyvä mies»; se on hänestä Giottin yk»
sinkertainen mutta oivallinen kiitossana.
Angelo. Ken oli ansaitseva elää ellei hän?
Canzio. Ei kenkään niin arvoisa kuin hän.
Ken on siis vähin ansaitseva elämän riemua? Hän, sJ

le-

Mariamnen,

veritahratun ryövärnaisen helmaan!
Angelo. Herra, mitä tarkoitatte?
Giotti. Sinä saatat meidän ällistymään, toveri
Canzio. Nyt hurratkaamme! Vincention ku= m,
ningatar, kaunis Flaminia, on Canzion kultalintui*
nen. Ha ha ha! Hän, joka isäni sydänveren vuodatti
niin uljaasti tanterelle. Oivallista!
Giotti. Mitä haastelet?
Angelo. Houritteko?
Canzio. En.
Angelo. Ilvehditteko kanssamme?
Canzio. En.
Asia on peloittavan vakava ja
kuitenkin murhatun lystillinen eteenki myrkyllisen
ilveniekan kynässä. Ah, lystillistä! kohta on Canzio »-■
kaiken Italian syntipukki.
Mutta näinhän teen
itseni aina suuremmaksi narriksi, tunnustaen edes*
sänne kaikki. Mutta tulisko ihmetellä, että kohtalon
laukaus näin tuikea, joka vilauksessa kaiken elämäni
käänsi myllertäen ylösalas, tekisi miehen hieman a»
päättömäksi? Ja toiseksi: onhan sanottu jo A. Yh=
täkaikki!
ja vaipui

—

—

Canzio. IV.

231

Angelo. Niinmuodoin elää hän?
Canzio. Kuolemaksi yhdelle ja toiselle.
Giotti. Nyt on saatana tehnyt mestariteoksensa.
Canzio. Oivallista kaikki, vallan oivallista! Sen*

tähden hurratkaamme.

Vimmattu seikka!
Canzio. Niin on.
Mutta näinkö kunnioitan
että
juuri
muistoa,
hänen hetkellänsä, hä=
Claudion
nen taivaaseen astuissansa poistun näin kauvas oman
sydämmeni askareihin? Huomakaamme minkä yle*
Giotti, käy nyt
vän ruumiin ääressä seisomme.
tänne,
voimia
saattaaksemme
tästä pois
toimeen
äänettömän,
jonka
kalvean
miehen,
otsa jo ki=
tuon
Alppein
Käy
lumi.
matkaan, Giotti;
maltaa kuin
sillä itse en nyt ole juuri toimeliaalla tuulella.
Giotti. Kernaastihan täytän yhteisen velvol»
Mutta
lisuuteni kuolletta ystäväämme kohtaan.
saatetaan
murheen
sanoma
hänen
äitillensä
kuinka
Tahdonpa koettaa
ja kuinka lohdutetaan häntä?
poika.
Langettakoon
laki ylit»
Tule,
mitä voin.
sesi oikean tuomion. (Menee periltä oikealle, taluttaen
Angelo.

—

—

—

Gregorioo, joka lakki kädessä seuraa Giottin kiivaita aske*

leita)

Muotosi kuolemassa, Claudio, on hy=
myilevä vakuus.
Canzio. Claudio makaa makeasti, mutta Can»
Angelo.

zion sielussa alkaa temmellys ja työ, joka viittaa hei»
vettiä kohden. (Eriks.) Eilenpä lausuilin oikein jyr»
keyden kieltä Rachelin korvaan, ja kaiketi vietti hän
murheisen, kyyneleisen yön. Pahoin, pahoin tehty!
Tahdon toki rukoilla häneltä unohdusta, ja hän ken»
ties ei kiellä. Mutta sitten?
Pakenisinko hänen
—
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kanssansa maapallomme toiselle puolelle, jossa löy=
Pois kaikki
täisin rauhan. Rauhan? Niinkohan?
välty
mihen tahdot, ainapa toki sun
toivo! Canzio,
ympärilläs väikkyy täältä siivitetty muisto, kuin öi=
nen, äänetön nahkasiippa **, laskematta umpeen sielusi
silmää; ja sinua huutelee jo kammoittava ääni. Al=
kannut[!] on ääni, ja huutaa niinkuin eräästä himmeästä
maasta ja sydän teroittelee korvaansa, kuultellen le=
Kamalat teokset! Claudion kuoletin,
votonna.
pimitin impien elämän taivaan ja vaivuin murha=nai=
—

—

helmaan. Korskea Marcia, sun silmästäsi, nyt
huomaan sen, katsahtaa tuhoni tulisesti ulos ja olen*
tosi mieltäni inhoittaa. Kuinka taisin erota Mariam*
nesta ja liittyä Marciaan? Minä mieletön! Kuinka
sen

taisin astua tuon jalon, korkean temppelin pyhästä il*
masta tähän kuumaan masuuniin 2 alas? Minä mieletön!

Mariamne. (Ulkona oikealla) Rachel!
Canzio. Ken huutaa?
Mariamne. Rachel, varro! (Rachel tulee

15

juosten

oikealta)

m

Rachel. Minä kirmasen 3, juoksen ja kirmasen!
(Pysäyy vasemmalle, nähtyänsä Claudion ruumiin, jota hän
rupee katselemaan tarkasti) Mies makaa.
Mariamne. (Ulkona) Rachel, missä olet?
Canzio. Rachel?
Rachel. Canzio! Ahaa! nyt löydän sinun vii*
mein. Mutta mies makaa.
Canzio. Kuinka on laitas, sisar?
Rachel. Joteskin hyvin. Mutta katselkaamme
miestä, joka makaa purpuraisella vaipalla.
w
3

■

2
masuuni
nahkasiippa
yökkö.
nopeast juosta.
kirmaista

1
—

=

=

—

=

sulatusuuni.
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Alkäät viipykäät tässä, fröökinäni.
Canzio. (Eriks.) Nyt on siis kohtaloni myr*
kyllinen kattila täys. No kuohukoon se ylitse ja sam*
Hän on kadottanut jär*
mukoon kaikki, kaikki.
kensä.
Angelo.

—

5

10

Rachel.

Claudiohan

siinä

makaa.

Angelo. Rachel, ettekö jaksa hyvin?
Canzio. Hän on mieletön, hän on hullu! Mutta
miksi? Sen hullukin huomaitsee.
Angelo. Mikä sydäntä musertava kuva!
Voi
kurja neito!
Canzio. Voi häntä, joka loi tämän kurjuuden!
(Mariamne tulee)

Rachel, sinä vallaton tyttö; et suo
Mutta ah! mitä
päivän et yöseen rauhaa.
näen? Oi tämä kiertelee mun sieluani! Taivaan Ju=
mala, suo voimaa kestämään kaikkea tätä!
Nyt
Mariamne.

16

minulle

—

—

käsitän.
20

No riemuitse, Canzio, kruunattuasi suuren
miehen tuhatta kertaa ar=

sankartyös, murhattuasi
voisamman sinua.

Canzio. Se oli hän. Jaa, niin totta kuin hän on
kuollut ja elämän 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 tahratun
hias. Minä tahdon häntä herättää. Mutta ei, ei, ei!
Hän myhäilee kuin enkeli ja näkee armahimman unen.
Kaiketi hän Isä=Jumalasta uneksuu. Sehän on unelma,
«o jonka sanotaan ennustavan autuasta lähtöä täältä.

25

(Panee kätensä ristiin ja katsahtaa ylös) Oi, mikä unek*
suminen, jossa Jumalan lempeätä majesteetiä katse*
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lemme! Siitä unesta muisto kauvan valveillamme*
kin ihanasti päällemme hengittää, kunnes se mail*
man hälinässä haihtuu pois. Mutta vielä sitä muis»
telemme, ja koska sitä muistelemme, siilon sielumme
Niin uneksut, Claudio, ja
onniautuaasti hymyy.

uneksu kauvan niin!
Mutta unohdanpa Canzion,
joka on mun veljeni rakas. Ole tervehditty! (Lähenee
—

Canzioo, mutta seisahtaa kolme, neljä askelta hänestä, kal=

listaa päänsä ja katselee häntä lakkaamatta.
Giotti tu*
lee, ja seuraa häntä maaväkeä, sekä miehiä että naisia)
—

Giotti. Tässä kuollut herranne; kantakaat hän
koreasti kotia.
l:n Mies. Siis tomussa tomuna makaat tuossa.
2:n Mies. Äsken katsahti hän lempeästi pääl»
lemme; nyt on silmänsä ainiaaksi painettu kiinni.
l:n Nainen. Se aatos sulkee poven portit kaikki,
ja pakahtuu sydän. Voi onnetonta päivää!
2.77 Nainen. Se aatos saattaa kirkkaan päivän
sydän=yöksi. 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 paras kaikista.
2.7? Nainen. Ken on siis hänen murhamie»
hensä?
Canzio. Katsahda tänne.
l:n Nainen. Sinä?
Canzio. Minä.
l:n Nainen. Ole kirottu!
Canzio. Hm!
2.77 Nainen. Kirottu olkoon se sydämmetön,
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kylmä ja peikollinen käsi, joka lävisti sun rintas.
Kiroile, mun suuni ja vaikerteli
2:n Nainen. Se käsi hävitti tämän kalliin ra*
kennon, jossa taivaallinen hyvyys asui. Vaikertel,
mun suuni, ja tule kyyneleistä sokeaksi, silmä!
Giotti. Naiset, tuota on jo tuossa kylliksi,

mielestäni. Pankaat vaikertelemisellenne

raja.
2.7? Nainen.
Hautamme olkoon se raja, koska
musta multa on tukkenut silmiemme suolasen vir»
ran. Hautaan, hautaan saatamme nyt Claudion, puet*
tuna pukuun

valkea kuin lumi.
Canzio. (Eriks.) Tämähän on leikki. Tuossa
hän Nioben kuvana mua katselee, ja tuossa valitus
kipeä yleinen ja avara kuin vihaisen tappelopäivän
iltana. Tässä on helvetti jo valmis.
2.7? Nainen. Ylös! Minä tahdon ommella hä=
nen hameensa puhtaan ja valkean.
2:n 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 öl=
jy=oksan.
2.77 Nainen. Eijaa! jo kaikuu enkelten veisu,
koska puvussa niin juhlaisessa viemme herramme
hautaan.
2.7? Nainen. Ja sinne häntä saatamme murhe»
vaatteissa mustat

Mariamne.
1

pallistaa

=

kuin

yö.

Musta kuin ijankaikkinen
päärmätä.

yö

ol=
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vaatteus, jossa murehtien astelen kuin neito,
joka sydämmensä lemmityn kadotti.
Canzio. (Eriks.) Peitetty, mutta katkera muistutus. Siis ovat nyt kaikki mun kalani tässä. Oi kauhistava saalis!
2:n Nainen. Mutta sitten, sitten?
2.7? Nainen. Sitten kellot pauhaa ja murha*
miehen sydän vapisee.
2.7? Nainen. Vapisee kuin soidessa tuomio*
kellon. Mutta sitten, sitten? Ah!
l:n Nainen. Humauksen syvästä komerosta kuu*
let, täytetty on synkeä hauta ja kumajavat kellot pau*
haa taas, pauhaa, ja vapisee murhamiehen sydän.
2.7? Nainen. Vapisee ja kammastuu kuin soi*
dessa tuomiokellon. Mutta sitten? Sittenpä itkemme
onnettoman äitin kanssa.
3:s Nainen. Itkemme yöt ja päivät. Voi äitiä,

voi!

Canzio. Vaiti, naiset, vaiti kuin Claudion hau*
dassa! Kuolema ja kirous! suun, joka aukenee vielä,
tukkeen paikalla. Hiljaa!
Giotti.
Mikä huhkaimen=posti saattoi tänne
tämän naisten joukon? Poika, joka hurjasti huuteli
myrkystä, myrkystä ja Claudion kuolemasta.
Canzio. Ruumis pois!
Giotti. Tartu hänen hartijoinsa sinä, Pogolo, ja
sinä; te kaksi temmaskaat hänen ympäriltään kiinni;
ja sinä, Matfei, ota hänen jalkansa kouriis. Ja sitten
kotia! Pian!
Canzio. Pois tämä kummitus myös, tämä suola*
patsas, jonka katsanto on mielelleni vaivaksi. Mene,
sisareni!
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Mariamne. Rachel, tule.
Rachel. Tässä on meidän hyvä

seistä.

Mariamne. Voi sinua aina itsepintaista! Tule!
Angelo. Fröökinäni, koska teidän kohtasin tässä
5

ensimäisen kerran,

niin annoitte

minulle

aivan suosi*

vasti käsivartenne; suokaat minulle sama kunnia ker»
ran

vielä.
Rachel. Sen

olentos,
I0

teen, sinä

niin viaton

ennen.
Angelo.

ihana nuorukainen. Sun

ja kaino, muistuttaa Canzioo

Hyvä. Käyskelemmeko pois?

Rachel.

15

ao

25

30

Koska on se tahtonne. Mariamne!
oikealle;
Angelo ja Mariamne taluttavat Rache*
(Menevät
lia. Miehet kantavat Claudion ruumista pois, ja heitä
seuraa naiset ja Giotti)
Canzio. Giotti, Giotti! (Tulee takasin, mutta toi*
set menee)
Giotti. Mitä tahdot?
Canzio. Sinun huuliltasi, minä tiedän sen, on
turha valitus pannaan pantu.
Giotti. Mutta sano mitä tahdot?
Canzio. Mitä tahtoisin enään, päästyäni perille,
ehdittyäni päähän, joka seisoo edessäni kuin polttava
vuoren=seinä. Mihen astuisin?
Giotti. Seuraa minua ja odota minua lähellä
Claudion kotoa, kunnes palaan takasin.
Canzio. Sitä en tee, vaan linnaan lujaan astelen
kerran vielä. Mutta tuletko luokseni, tehtyäs tuon
palvelluksen kuolletta kohtaan?
Giotti. Minä tulen.
Canzio. Minä käsken sinua kestiin.
Giotti. Kestiin?

23
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Canzio. Niiden kolmen

sisaren

1

pyörryttävään

juhlaan.
Giotti. Toveri!
Canzio. Alä peljästy; minä itse maksan viulut,
sinä olet käsketty vieras.
Giotti. Ole toki vakaa ja haastele kuin järkevä
mies.

Canzio. Kuin rautapylväs. Mutta käy nyt toi*
mituksees sinä.
Giotti. Minä menen ja kiirehdin taasen luokses
pian. (Menee)

Canzio. (Yksin) Tässä seison yksin kohtaloni
kanssa, joka niinkuin musta muuri on ympäröinnyt
miehen. (Puhaltaa) Se ahdistaa, minä tunnen kuinka
henkeni ammahtaa hänestä kasvoilleni takasin. Näen*
kö enään tämän pimeyden läpitse? Toki: tuossahan
on Arnon kukoistava ranta. Mutta tämä kauneus on
silmälleni myrkky. En tässä, vaan Sarmatian ava*
rilla aavikoilla tahtoisin nyt seistä lumituiskun pyör*
teissä talvi=yönä, toverina ulvovien susien. Siihen
laulantoon sointuisi nyt yhteen Canzion mieli. (Menee)
1

s. o.

kostottarien.

Viides Näytös.
(Sama huone kuin toisessa näytöksessä.

—

Angelo

tulee.)

Angelo. (Yksin) Jyrkkä muutos on tapahtunut
komeassa linnassa. Koska lauvantain aurinko vaipui,
olihan kaikki vielä onnen ja rauhan sylissä, mutta
siilon tuli Canzio, lyöden maahan mitä elämä oli
rakentanut vuoskymmenien kuluessa. Hän tuli ja
saattoi tämän huoneen kauhistuksen kodoksi. Mur»
heellista on tässä nähnyt silmä ja tuntenut sydän.
Neito Rachelin houraus, Mariamnen äänettömyys,
ankara kuin tuomiopäivä, virran partahalla Claudion
veri ja sitten Canzion tunnonvaivat, ne tunkevat mun
sieluni syvyyteen, ja minä halaan täältä pois kotomet»
sieni hyminään taas. Mikä ihana onni, vapaalla po=
vella salojen vapaissa jylhissä saliissa käyskennellä.
Se onni olkoon aarteeni aina! (Canzio tulee kiivaasti
periltä)

Canzio. Herra, koko mailma tämän rauhan
edestä, joka asuu teidän otsallanne!
Angelo. Rauhasta en taida juuri kerskata nyt.
Canzio. Miksi kiusaatte Jumalaa?
Rauhaa
täys! Niin, köyhän kadehtiva silmä huomaa parhain
—

rikkaan

tavarat.

—

Rauhaa

täys!

Se

maan tomusta
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jalosti kohden taivasta viittaa. Se on kuin viileän
kukkasniitun yksinäinen, korkea ja tuuhea koivu,
joka kesä=yöseen tyyneessä kuutamossa autuaasti
uneksuu. Niin ääretön on rauha teidän sielussanne;
mutta täällä, täällä on Vesuvion kuuma temmellys.
Mutta miksi haastelen, koska olen saanut mitä tah*
doin? Kuitenkin; tahtoisinpa vielä sanoa teille asian.
Varjelkaat tätä kalleutta, varjelkaat sitä!
Niinhän
on täällä laita, että aukenee aina etehemme kaksi
tietä, joista on tarinoittu mailman alusta; sillä he ovat
tärkeät, se haara täällä määrää kaikkein onnenosan.
Näistä teistä on yhden nimi: ilo, hekuma ja turmio;
sen toisen: itsekielto, kilvoitus ja voitonkruunu. Se
ensimäinen juoksee pitkin ihanata niittua alas, jota*
myöden himojemme hurjalla orhilla ratsastamme,
kunnes kellahdamme nurinniskoin hävityksen löyh*
käävään suohon. Se toinen kulkee halki tuikean, kar*
mean vuorimaan vaivaloisesti ylöspäin, ja me vael*
lamme sauva kourassa vyötettyinä kaipauksen 1 kiin*
teällä vyöllä. Mutta puhdas on kallioitten ilma, rai*
kas solisevan ojan kirkas laine ja hongistossa kaikuu
pyhien tuulien kohina. Useinpa seisomme myöskin
vuorten harjanteilla ja katselemme tiemme päätä,
josta kotimaamme etäältä katsoo meitä vastaan kuin
äiti ijankaikkisesti nuori, kuin morsian, joka sulhai*
seitaan petosta ei pelkää, katsoo kuin uskollisin ystä*
vämme.
Oi, jää hyvästi, hyvästi ainiaaksi jää!
Angelo. Koettakaat itseänne lohduttaa, herra.
Canzio. Hyvästi kaikki!
Angelo. Aika on voimallinen.
—

—

1

kaipaus

=

kieltäymys, vaillaolo.
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Canzio. Se otollinen aika, jonka olen jättänyt jo
kauvas. Yli rajan rynkäsin kuin hullu, huolimatta

6

10

ts

20

25

30

vartijan varoittavasta viiristä. Nyt on myöhän enään
pyrkiä takasin; mua lykkää alas kipenöitsevä paino,
velan paksuus, joka voisi ulettua maan mullasta Täh*
telaan ja peittää kaikki korkeuden loimot. Mitä an*
toi minulle runsaskäsinen luonto? Hän antoi minulle
äitin, nuoren ja armaan kuin Madonna itse; hän an*
toi minulle morsiamen kauniin, suloisen immen, jonka
silmäripseillä asui viisauden juhlallinen tyyneys. Ja
mitä antoi hän vielä? Ystävän, jonka vertaista uskolli»
suudessa ei löydy täällä. Kaiken tämän sain. Mutta
ilmestyipä nyt eteeni vale taivaan haamussa, hurma*
ten miehen, houkon, joka menetti kalliit aarteensa,

sulkeakseen syliinsä petollisen kuvan. Minä murha*
sin äitini sydämmen, murhasin morsiameni sydäm*
men ja viimein parhaan ystäväni teurastin. Ja koska
tämä oli tehty, muuttui äkisti lumoova haamu, hän
muuttui ja sylissäni istui itse saatanan äiti, höyryen
isäni verestä. Tämä on aatos, nuorukainen, ja paino,
joka runtoo. Missä ovat ne hartijat, jotka voisivat

kantaa tämän kuorman? Oi! tämä painaa, ahdistaa
ja polttaa, ja tuo helvetin naasikka mieltäni kääntelee.
Missä mahtanee hän olla?
Angelo. Ketä tarkoitatte? Vaimoa Marciaa?
Canzio. Onko häntä nähty?
Angelo. Ei löydy häntä huoneissa nyt, mutta
luullaanpa hänen käyskelevän tässä linnan ympäris*
tössä, niinkuin sanotaan tapansa olevan. Kaiketi tah*
dotte hänen saattaa lain rangaistuksen alle?
Canzio. Hänen rangaiskoon jumala! Hän huo*
neestani siirtyköön kuulumattomiin pois, ja älköön
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mainittakoon nimeänsä
tiedätte.

tässä. Herra,

olkoon kätket*

tynä mitä

Angelo. Siitä olkaat varmaa. Tällaisista asioista
seison kernaasti matkanpäässä.
Canzio. Huolisinko itsestäni minä, jonka tunti*
klasi kohta on tyhjä? Mutta tahtoisinpa poistaa
Rachelin murheesta häpeän punan, jos kurjan lap*
sen himmentynyt järki vielä kerran selkisi, niinkuin
toivon, toivon. Hänen kaunis päänsä, jonka sisällä
hurja hulluus orgioitansa viettää, mua vaivaa ijan*
kaikkisesti. Paljon ehkä taitaisin unohtaa, mutta sitä,
että Rachel tuijottelee, sitä en Tuonen alhossakaan
unohda. Mutta ah! unohtaisinko Mariamnen kuvaa,
joka kerran mua kohtaan salaisesti hymyili? Mikä
hetki, koska ensimmäisen suudelmani painoin hänen
huulillensa! Siilonpa järistystä nuorukaisen povessa
ja hän seisoi kuin keskellä pyhää tulta. Oi! tuntuipa
kuin olisin suutellut taivaan haamua, seistessäni reu*
nalla huimaavan pilven. Unohtaisinko sinua ja unoh*
taisinko Claudioo, veljeni ja isäni yhtaikaa?
Hänkö
julma? Enhän ole löytänyt hänen kauneutensa kai*
maa täällä. Hyvin sille, jonka korva ei ole tottunut
kuulemaan imarruksen vaarallista ääntä! Hyvin sille,
joka töissään ja toimissaan aina oman itsensä unoh»
taa! Vilpittömästi, vapaasti katsahtaa hänen silmänsä,
ja koko hänen olentonsa on luonnon raitis hedelmä.
Tämän laatua hedelmätä oli tyyni Claudio. Toki
löytyi hänen sielussansa vielä jotain korkeampaa, jo*
tain taivaallista huomenlahjaa, hänelle jo äitinkohdun
salapyhyydessä annettuna, löytyi tulta, joka kirkas*
taen kaikki, ulostunki hänen povestansa ja teki itse
julmuuden jumalten kuvaksi. Mutta mikä todistaa
—
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tämä ihmeellinen, säteilevä voima
että on se ijankaikkista luontoa?
sielussamme,
meidän

selvemmin kuin

Oi! nyt vasta ehkä alkaa elämä, koska luulin jo pää»
seväni loppuun, alkaa maassa, jota yhdenkään silmä ei
ole nähnyt. (Rachel tulee vasemmalta)
Rachel. Ken haastelee niin korkealla äänellä lin»
nassa korkeassa? Mies vai nainen?
Canzio. (Eriks.) Siinä uhriistani ensimäinen!
Rachel. Ah, kalliit vieraamme! olinpa nyt ko=
vin siistymätön teitä kohtaan. Mutta suokaat anteeksi
ja tehkäät niin hyvin ja astukaat perille tuonne pors*
tuvaan istumaan. Kaiketi olette väsyksissä tultuanne
alas hevosenrattailta.
Canzio. (Lankee polvilleen Rachelin eteen) Impi,
minulla on yksi rukous. Mielitko sen täyttää?
Rachel. Miten jaksaa nuoren immen voimat.
Canzio. Kiroo sitten kaikesta sun voimastasi
tätä miestä.

Rachel. Oletteko tarkoin ja visusti tuumiskellut
mitä rukoilette? Miksi kirousta ja mistä syystä ki=
roisin miestä, jota en tunne, vaan jonka elämä on
minulle pimeys? Miksi kirousta? Siunattu, siunattu
olkaat aina!
Canzio. (Nousee ylös) Pois siunauksines! 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=
rousta,

kirousta?

Rachel. Ettekö ole Romasta?
Canzio. Minä olen Canzio.

Rachel.
?
Canzio
..

.

(Muistutellen) Canzio
. Canzio
.
yhden
joko
Minä muistan
Canzion,
..

..
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ennen oljenteli helmassani ja kasvoi salskeaksi, ko=
reaksi mieheksi. Toki tuskinpa oli hän mieheksi
tullut ennenkun Tuoni hänen temmasi pois. Mutta
sitten on kauvan, kauvan; aatos hiventyy muistellessa
sitä aikaa näin riutuvana, myöhäisenä iltapäivänä kuin

Hänen nimensä oli Canzio.
Canzio. Hänen näet edessäsi tässä.
Rachel. Hän on siis tullut takasin, vaihka onkin
niin kauvan siitä päivästä, jona nuorukainen kuoli.
Mutta nyt on hän tässä! Kuinka jaksaa hän?
Canzio. Ei yhtään hyvin.
Rachel. Samoin neito Rachel. Hänen
hänen
. totuutensa täällä päässä on tullut vähän isketyksi.
Niin, nyt ei ole hyvin.
nyt.

..

.

.

.

Canzio.

(Hiljemmällä

äänellä)

Huomaitkaat,

herra Angelo, hänellä on haireestansa tumma aavistus.
Angelo. Niin ilmoittaa puheensa.
Canzio. Mutta syytä, syytä, muistelleekko hän
Rachel, mikä saattoi matkaan tämän häiriön
sitä?
—

tuossa sievässä päässäs?

Rachel. Lelee, lelee! Mariamnen helmassa kii*
kuin, kurja lapsi, siinä ikävissäni itkin ja vasten hänen
poveansa otsani painoin. Mutta hänen sydämmensä
syrjähti, sykähti, otsaani löi, ja siitä päähäni huimaus

kamala.

Canzio. Hyvin seliitetty!
Rachel. Tämä tapahtui kammarissa oikealla puo*

lella immen

päätä. Mutta mikä riisti sen vasemman?
Canzio. Sano.
Rachel. Sano miksi vallaton Canzio kiljahti niin
hirmuisella äänellä vasempaan korvaani, että järähti
kovin siellä kammion perusta.
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Canzio. Hyvin seliitetty, hyvin! Sua kiitän.
Rachel. Kuulkaat vielä, hyvä mies. Sieltä kam*
-miosta kirmasi alas tuo leikkaava ääni ja tuli »mun sy=
dämmeni karsinaiseen», mutta sieltä hän valahti kä=
teni vasempaan sormeen, siihen kauniiseen, jonka
kiiltävä kappale.
tuo
ympärille pannaan tuo
Sormus, sormus, sormus,
Miksi kutsutaan sitä?
loistava, kultanen kihlaussormus! Mutta tästä kii»
rehti se sydämmeeni takasin taas ja sydämmestä
kulmilleni. Toki, ihanaksi muuttui tämä otsan hui»
maus, koska Arnon rannalla istuin ja povestani vä»
lähteli ihmeellinen valo mun kasvoilleni ylös, ja pyhä
oli ohausten särkö. Lelee! siinä lauleskelin, tuuittelin
ja lauleskelin. Lelee, lelee, lelee!
Canzio. (Eriks.) Oi enkelit, enkelit, nostakaat
jo häntä suvillanne ylös taivaan kynttilöjen keskelle,
mutta minä vaivuttakaat pohjattomaan syvyyteen!
Oi enkelit, oi tuomion enkelit! miksi viivyttelette täyt»
tämästä palkinnon ja rangaistuksen työtä?
Rachel. Miksi tämä kolkka[!] muoto? Miksi ette
iloitse ja naura?
Canzio. Naura! En kaikkein kalleusten edestä
nyt myhäilisi.
Rachel. Eikö sielunne ole vapaa ja sydämmenne
puhdas?
Canzio. Ryvetetty, ryvetetty!
Rachel. Kuinka lapsekas! Vaihka syntiesi pai»
jous olisi kuin santa meressä, niin rikkaampi on kui*
tenkin armon pöytä. Kaikki on viimein hyvin. Siis
iloitkaat ja riemuitkaat; niin käskee nuori Rachel,
jonka vartalo on hoikka ja taipuvainen kuin pa=
jun=vitsa ja kiharat kuin korppien joukko.
....

....

....
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Mikä turhuuden ja vakuuden
Canzio, sinä rosvon kourilla hävitit
tämän olennon kultasen kesän, kesän, joka niin ar*
maasti säteili sun päälles ja sulki sun kukoistavaan
helmaansa. Mikä teos! (Mariamne tulee oikealta)
Entinen morsian, miksi lähestyt? Mariamne, kuinka
äänetön ja kalvea ja kuitenkin niin jalo ja korkea!
Niin olet, mutta oletpa myöskin peloittava, niinkuin
se torni joka päällemme kallistuu ja kerran meidän
runtoo.
Mariamne! tämä ankaruus
(Ääneensä)
sun tyyneessä, taivaallisessa silmässäs tuo Canziolle
Jumalten tuomion. Juuri niin! Ho hoo! Mutta nyt,
koska on se ilmoitettu, anna pimeyden henkien saat*
taa se käytäntöön ja käänny itse helvetistä pois.
Mutta vielä kuitenkin yksi sana. Saanko sanoa?
(Äänettömyyttä)
Mariamne, koska olen heittänyt
. .
sen, jonka onnenlapsi pitää täällä rakkaimpana
(Eriks.) Mutta tämä on hyljättävä rukous.
(Ää*
neensä) Mutta olisipa minulla tomen rukous, kos*
keva nykyistä hetkeä. Saanko sanoa?
(Eriks.)
Hän ei vastaa minua. (Ääneensä) Mariamne!
Mariamne. Mitä tahdot?
Canzio. Ettäs käännät puolestani pois sun ko=
van, kylmästi rangaisevan katsantos. (Mariamne menee oikealle.
Varro tulee periltä) Herra Varro, mun
isäni veli.
Varro. Herra Duello 1, mun veljeni poika
Canzio. Kunnian edestä kiitos.
Varro. Murhamiehen kunnian edestä? Voi
sinua!
Canzio. Hän kaatui kunniallisessa taistelossa.

Canzio.
sekamelska!

(Eriks.)

—

—

.

—

—

1

ital. duello

=

kaksintaistelu.

.
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vielä, velimurhasta ylvästelet.

en tee.

Varro. Uskonpa niin.
Canzio. Väärin, väärin!

Hänen kaunis sie*
lunsa on jo kuollut, kohta ruumis samoin. Mitä sa=
not tästä rikoksesta?
Canzio. Keisarillinen rikos.
Varro. Oletko itse perkele, vai oletko jo samassa
viheliäisyydessä kuin tyttö tuossa? Tiedätkö enään
mitä leksottelet?
Canzio. Minä tiedän, että Nero oli keisari ja

Varro.

Äitisi tapoit myös.

tappoi äitinsä.

Varro. Oikein! Ota Neroa kädestä, sinä olet
hänen vertaisensa.
Canzio. Suurempa häntä; sillä tässä on mur*
hattu armaampa äiti, joka kasvatti poikansa parem*
.
min, paremmin kuin prinssin, ja sentähden
Mitä? No sentähden tulin suuremmaksi Neroa.
Varro. Sentähden palkitsit äitis näin ja sentäh»
Niin, tuossa
den ole kirottu lukemattomat kerrat.
tirkistelee,
seisoo hän ja
mun ainoa hauskeeni ja loh*
dutukseni täällä. Nyt on Varro köyhä! Mihen käy
hän käsiin? Kaikki hänen elämänsä lähteet ovat tyh»
jennetyt. Haa! vähän toisin eletty, olisipa sielullani
kentiesi jokin turva. Noo, minä mahdan olla kirottu
Mitä olisi tehtävänä nyt?
myös.
Canzio. Tehkäät niinkuin minä, jos tahdotte
olla kirottu. Mitä vaikuttaa tyhjät sanat?
Varro. Vaiti, sinä verinen pyöveli ja Bohvaanin
poika yhtaikaa! Jos jotain tässä teen, niin ensiksi
murhaan sinun.
..

—

—

.
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Canzio. Alkäät tehkäät sitä. Minä siunaisin teitä
kuolemassa murhamiekkanne alla. Mutta te tahdotte
tulla kirotuksi.
Varro. (Ottaa Rachelia kädestä) Tule, Rache*
lini, mennään murehtimaan yhdessä ja, jos niin täit*
taan, yhdessä iloitsemaan. Kynäseni, näytä, että löy*
tyy rinnassasi vielä vähän elon kuraasia jäljellä ja pyh*
käse tuo hiustöyhtö otsaltasi pois kuin kiltti piika.
(Rachel tekee nopeasti niinkuin Varro käskee) Kas niin,
mun lapseni! Sinusta pidän aina, sinusta ei poistu Var*
ron rakkaus, vaihkas muuttuisitkin perin huhkaimeksi.
Sinusta pidän, vaan en kestään muusta. Täällä ukko
on kuin nuorukainen: yhtä rakastaa hän vaan. Mutta
taasen ei hän olekkaan kuin nuorukainen. Nuorukai*
sen, jolla on kultalintuinen, sen nuorukaisen katse
lämmittää onniautuudella kaikkia hänen piirissänsä.
Ah! hänen silmänsä lempeä säde lentää ilon ja rau*
han sanomalla aina mailmojen rantaan, muistellessaan
sydämmensä impeä. Mutta vanha, villin elon tassima
ukko on kuin vanha susi, joka, viimeisen kerran
emona, synnyttää ainoastaan yhden penikan, niinkuin
kerrotaan; tätä yhtä hän nyt armastelee kaikin voi*
min, mutta morahtelee koko mailmalle hänen ympä*
rillään. Niin Varro myös. Käy nyt kanssani luo*
laamme, kurja penikkani. Mutta voi, mikä virnis*
televä kohtalo! Kerrotaanpa vielä, että tästä yhdestä
penikasta tulee viimein hullu villisusi, jonka purema
kuolettaa. Niin sanotaan, mutta katso mikä ihana
vastakohta tässä kuitenkin. Hän on hullu, mieletön,
mutta enkeli, vaihka mieletönki, ei taida purta.
Herra Angelo, käykäät
Niin, sinä sairas seraffini.
kanssamme kammiooni lohduttamaan meitä. Olkaat
—
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toki pure, en edes morahtele teille,
vaihka itseni vertasinki vanhaan suteen. Onpa täällä
vielä niin paljon ihmisyyttä jäljellä, että tyhjennän
kernaasti kanssanne pienen klasin; vahvisteeksi, vah*
visteeksi, jota ehkä tarvitsemme molemmat; sillä mo=
lemmat olemme nähneet tänäpän hirvittäviä asioja.
Tehkäät niin hyvin.
Angelo. Jättäisimmeko hänen?
Varro. Rutto häneen! Peuhakkoon hän tässä
ihanien muistojensa kanssa. Ettekö tahdo tulla loh»
duttamaan yksinäistä, murehtivaa Mariamnea, sai»
rasta Rachelia ja minua, viheliäistä ukkoa?
Angelo. Minä olen huono lohduttaja, mutta tu=
lenpa toki. (Eriks.) Sinua en kuitenkaan unohda,
Canzio. (Varro, Rache! ja Angelo menevät oikealle)
Canzio. (Yksin) Olet siis yksin, Canzio. Ja
Kentiesi Claudio;
kenpä taitaisi lohduttaa sinua?
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 seliittää pulman ja kertoa minulle ijankaik*
kisuuden tarinan. Mutta sen olet jo tehnyt, alkaen
työs sinä päivänä, koska haastelimme vielä ystävinä.
Koska tapahtui tämä? Se tapahtui eilen, puolipäi»
vän aurinkoisen säteillessä, ja tässä seisoit. Siilon
sanasi liekehtivä miekka iski reijän entisen vakuu*
tukseni, huolimattomuuteni rintarautaan; iski reijän,
josta epäilys rupesi tunkemaan sisään, ja nyt, nyt
virtaa sen läpitse mun poveeni visseys. Mutta kuinka?
Niinkuin polttava schirocho=tuuli; kammoittavana
myrskynä se rynkää sisään, huutain minua lakkaa»
matta nimeltä, Sana Canzio, Canzio ja taasen sana

pelkäämättä,

enpä

—

—

—
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Canzio nyt kuuluu kaikkiaalta, kuuluu läheltä, kuu* jt
luu mittaamattomien matkojen päästä, kaikuu kor* i
vissani huumaten kuin Niagaran koski. Mutta mistä
tämä ääni, tämä loppumaton pauhu? Maasta, jonka
synkeätä, jylhää rantaa ja ankaria ikivuoria, joita ajan
hammas ei syö, mä katselen ja kauhistun, koska muis*
tan, ettei löydy siellä toista rantaa. Selvänä seisoo
nyt edessäni kaikki, ja minä näen, ettei päätös ole
tässä. Sillä jos nyt tähän vaipuissani kaikki olisi
siinä, niin miksi näin paljon telmettä ja jyryä tämän
kehnon räätin tähden? Miksi tämä kimma ja tuska
ilman lievitystä, tämä syvyyden ja korkeuden myller*
rys yhden raukan madon tähden, joka muutaman ker*
ran itseänsä kiertelee ja kuolee? Ei, ei! hengemme
syvä aavistus on ilmaiseva kaikki; ja myrsky, joka
nyt riehuu, lausuu ijäisyyden tuomion, ja Canzioo
huudetaan, niin, Canzioo 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 hirmuista päivää; mutta alun toki aukasi
Claudio. Oi, Claudio! missä vaeltelet nyt ja miksi et
riennä ystäväsi luokse?
Giovanni! Giovanni!
Tule! Missä olen huomenaj!]? Olenko jo ehtinyt
perehtymään paikassani, vai katselenko kamoten ja
hämmästyen ympärilleni vielä?
Missä olen juuri
tähän aikaan? (Giovanni tulee ja seisahtaa ovelle perillä)

1
I
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—

—

»

Tässä olen, herra.
Hyvä!
Canzio.
Saat mennä taas. (Giovanni u
lähtee poispäin) Mutta varro kuitenkin. Sano: kuinka
kauvan olen jo tässä aikaellut?
Giovanni.
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Giovanni. Nyt on meillä tiistai, lauvantaina
tulitte.
Canzio. (Eriks.) Ei siis vielä täysiksi kolme päi*
vää kluostarin=kellon kaikunasta tähän äkeään het*
keen asti.
Giovanni. Tahdotteko muuta?
Canzio. Oletko saanut aina ja täydellisesti

palkkas tässä huoneessa?
Giovanni. Aina ja täyden palkan.
Canzio. Minulta on kuitenkin sinun saatavana
kolmen päivän palkka. Ota tämä kukkaro.
Giovanni. (Eriks.)
Koko hänen kukkaronsa!
Mitä merkitsee tämä? (Ääneensä) Herra?

Canzio.

Tottele!

(Giovanni ottaa vastaan)

Giovanni. Kenties kultaa täynnä?
Canzio. Paljasta kultaa.
Giovanni. Mitä teen näin paljolla rahalla?
Canzio. Viskase virtaan. Mutta säästä toki
kaksi tai kolme kultakappaletta, pojalle Gregoriolle,
joka istuu vankina. Hän tosin teki parastansa, täyt»
taakseen kanssani onnettomuuteni maljaa; mutta
katselinpa kuinka hän äänetönnä, lakki kourassa ja
tukka kiemuroissa seurasi Giottin kiivaita askeleita,
ja tämä leikkasi sydäntä.
Giovanni. Mitä on tapahtunut ja mitä on poika
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. Vähän ikävä asia.
—
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Giovanni. Minä näen: te ette jaksa hyvin.
Canzio. Mistä näet tämän?
Giovanni. Miksi hikoilette tässä viileässä salissa?
Canzio. Tuo minulle raikasta vettä; sillä minuavainoo kiusallinen jano. Tuo sieltä vuoren lähteestä,
jonka partahalla lasna ollessani vietin monen hetken.
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 viileätä juomaa lapsuuteni lähteestä
ennen käymistäni matkalle?
Mutta aika on liian
tärkki, koska aina voimallisemmasti synkeä ääni huu*
taa nimen Canzio.
(Kiivaasti) Mitä tahdot, mitä
äänettömyydessä
hirmuisesti huutava
tahdot, sinä
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 kos*
kaan nähdä, nähdä teidän kasvojanne? Anna minulle
se toivo, oi anna se toivo! vaihka valmistuisikin se
vasta myriadein vuosien mentyää, ja minä kuolen
uljaasti kuin sankari, jos toivoa saan, että he kerran
hymyilevät mua vastaan.
Vaikene jo, sinä kiuk*
kuinen ääni! Minä tulen, minä tulen! Mutta ensin,
lukitkaamme ovet. (Käy perille; Giotti tulee)
Siinä
mies, joka saattaa terveisiä Claudiolta. Kuinka jak*
—

—

saa ystäväni?
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Giotti. Lepää syvimmässä rauhassa.
Canzio. Mutta äiti, äiti?
Giotti. On ilman yhtään vaaraa.
Canzio. Sinä myhäilet niin alakuloisesti. Minä
ymmärrän kuinka on laita, tiedän että kaikki on ryn*
Kurja äiti vimmoissansa
kännyt pahinta kohden.
kädellään
elon
painon harti joiltansa
nosti omalla
pahin
mikä kaikista
sammui hänenki
pois, tai
järkensä valo ja nyt hän riehuu hulluutensa hou*
—

—

reessä.

Giotti. Väärin arvelet.
Canzio. Mutta jotain on tapahtunut, ja elles
sano

millinen

on tämän

kunnianmatronan kohtalo

pidänpä totena, että Canzio on tehnyt hä=
nestä eläimen.
Giotti. Kuule sitten: Kuolon mainetta en voi»
nut hillitä enään, vaan nuolena juoksi edellämme

nyt, niin

sanoma ja, tietäen kaikki, astui onneton
äiti meitä vastaan vakavilla askeleilla. Tyyni hän oli,
mutta veren pisarata ei löytynyt hänen kasvoillansa,
ja hänen maksansinisiltä huuliltansa ei kuulunut
yhtä ainoata sanaa koska hän kedolla syleili veristä,

murheellinen

kuolletta poikaansa, katsahtaen pilviin.
Viimein
nousi hän kiivaasti ylös, povi tahrattuna Claudion
verestä, huusi luokseen tytöistänsä kaksi, tarttui yh=
den oikeaan, toisen vasempaan käsivarteen ja, käy»
den näin heidän keskellänsä, rupesi saattamaan poi»
kaansa. Mutta kauvas ei ollut hän käyskellyt, ennen»
kuin äkisti vaipui hänen päänsä ja ulos hän vuodatti
Kerran
suustansa sydämmensä lämpöisen veren.
vielä ojensi hän salskean ruumiinsa, muuttui pian
kylmäksi kuin jää; ja kuolleina kannettiin kotia niin
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äiti kuin poika. He makavat nyt rinnasin, ja suloi*
sen rauhan näet heidän kasvoillansa.
Canzio. Mitä sanoi eilen ennustava neito? »Ri=
kos kerran tehty vetää seuraansa heti muita ja he
rientävät yksi toisensa jälessä kuin aallot myrskyssä.»
Niin hän sanoi, koska minä, pettäen lemmittyni,
avasin tämän rikosteni retken. Ja, lähtien siitä het»
kestä, mitä on nyt kokoontunut kiireelleni? Velkoja
ilman loppua, velkoja verestä, murhasta, myrkky»
juomista, hulluudesta, kylmästä epäilyksestä ja lu=
kemattomista murheista. Huomaa: eikö ole mitta
täys.
Huomaa: paitsi melkein perisynnin pilkkua,
olin eilen vielä viaton kuin impi, tänään mato sydäm*
messä verimeressä uiskentelen aina sieraimia myöten
ja pääni päälle puhaltaa tuimana tuulena taivaan viha.

%

M

«

Siinä, veljeni!
Giotti. Mutta miksi oljentelet murehtien yksin
tässä? Ajan kangasta ei lievitetä takasin; niinmuodoin
katso taasen miehukkaasti tulevaan, ja unohtukoon
pois mikä pahoin kudottiin.
Canzio. Mutta siitä kutomastapa meille vaat»
teet, joilla tulevaisuudessa käymme. Tässä olen yk=
sin seisnyt ja katsahdellut menneeseen, katsahdellut
tulevaan, mietiskellyt tulevan pituutta; ja olkoon
se tulleeksi. Mutta sano, eikö lähesty vihdoin aika,
jona kolme sieluni ijankaikkisesti lemmittyä, jotka
murhasin ja joita rakastan vielä helvetin tulessa, \
eikö, kysyn minä, koita aika, jona he unohtavat teh* l
dyn työn ja muistelevat minua lempien vaan? Minä §
rakastan heitä; voimallisempa kiirastulen hellettä on «f
lempeni heitä kohtaan, ja sentähden ei sammu etäi* 1
sellä reunalla tähti. Mutta aikaa on siinä menevä en* I
*

--
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nämät partin=pilkut ovat pestyt pois, siinä
on menevä aikaa. Mutta olkoon menneeksi! Sen
otan vastaan, tahdon huohottaen reutoa, kyisillä
vainioilla kiiriskellä, tahdon janossa ja ilman leväh»
dystä juosta halki tomun ja pöllyn kohden taivaan

nenkuin

rantaa kuin villi ennen, mutta juosta väsymättä kun»
nes 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 sinulle tarinan kertoa
ja sanon, että suostun kauppaan, jos kaikki vaan on
hyvin koska kaikki on tapahtunut mitä tarinassa ker*
rotaan. 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 santa, siilon on tullut sovinnon päivä.
Mutta kuinka saatetaan tämä sannan paljous pois?
Aljetaan. On ympärilläni Saharan meri ja sa=
mumtuuli puhaltaa, liehtoo myrkyllinen schirocco,
mutta etäällä koillisessa, josta päivä nousee, lainehtii va=
pauden meri. Santa sihisten pyörii, ja joka sannan jyvä
merkitsee yhtä vuotta. Mutta koska vuosi on mennyt
ja aurinko pohjoisessa kuumottaa, lentää merestä ylös
pieni pääskönen, lähestyy miestä, ilosesti viserrel»
len, ja poimasee nokkaansa yhden sannanjyvän, jolla
hän jälleen lentää kauvas pois ja upottaa sen me*
reen. Taasen liehtoo tuskallinen tuuli, ympärilläni
kiertoilee polttava santa, ja pitkät ovat vaivojen päi*
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vät. Mutta koska vuosi on mennyt, takasin sama pääs»
könen tulee, nousee merestä ilosesti viserrellen, poi*
masee nokkaansa jyvän, kantaa sen kauvas pois,
sen upottaa mereen. Niin aina eteenpäin: kuuma

tuuli riehuu, 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 santatunturi korkeuteen ylös, ehtii
taivasten rajan; se nousee kuin ihana Taborin vuori,
muodostaen 1 naisen rintaa, ja antaa viimein janoo*
valle sielulleni suloista virvoitusta. Ja siilon alkaa
Mutta mitä sanot?
uusi aika.
Onpa
siinä pituutta. Eeh!
Giotti.
Canzio. Se riittää.
Giotti. Sama kun ei koskaan.
Canzio. Ainahan parempa kuin ilman, parempa
kuin ilman, mun ystäväni! Ja muista, liiallisuus on
tarinan luontoa, ja tämä kuvailkoon kauhua sen mie*
hen mielessä, joka surmasi kolme armahinta lempeä.
Mikä teos!
Mutta mitä lausui vielä ennustava
tyttö? »Vaihka rikostemme paljous olis monilukui»
sempa meren santaa, niin rikkaampa on toki armon
pöytä. Kaikki viimein hyvin taas.» Niin hän lausui.
Ja mitä oppia virtasi ennen, ennen hänen huulil»
—

—

tansa

pienen

Canzion korviin?

Korkeata, ihmeel»

listä oppia; nyt huomaan sen. »Rakasta sun vihamies»
täs.» Se on oppi! Ken aatteli tämän aatoksen? Ih=
misenko aivo? Mahdotonta! Se syntyisin on lemmen
maasta. »Rakasta sun vihamiestäs.» Eriskummalli*
1

muodostaa

muistuttaa (jtkn).

=

olla (jnkn) näköinen, (muodoltaan)
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nen aate ja kuitenkin ihana, mittaamattoman suuri.
Se aate syleilee kaikkisuuden, se iskee auki taivalli*
sen lemmen sinkilätien 1, tekee tehdyn tekemättömäksi
ja syntiemme santavuoren harjanteelle luo se uudet
Edenin niitut. Ihanata, Giotti!
Giotti. Canzio, Canzio! pane jo siteisiin sun
hurja haavees. Oi, jos näkisit nyt muotos! Kuumeen
punerrusta niin vimmattua, tulista ja läpihohtavaa
kuin poskillasi nyt sinä kammastuisit. Rauhoitu!
Heitä hyödytön murhe ja käykäämme ylös hengit»
tämään vuorten ilmaa. Tule, ystäväni!
Canzio. Pois tieltä!
Anna syntieni sannan,
kuin Saharan humisevat hietapylväät, myrskyä mua
vastaan, minä kiiritän ne rinnoiltani alas ja katsah»
dan aina ylemmäs, ylemmäs, aina korkeuden kirk»
kaalle vuorelle! Siellä he jo seisovat, siellä Rachel,
Mariamne ja Claudio valkeissa, kimmeltävissä vaat»
teissä ja helluntai=lehdistä seppelit päissä hymyile»
vät mua vastaan ja viittavat mua luoksensa armiaasti.
Minä tulen, tulen kerran, väkivalloin! (Hän horjuu,
Giotti tarttuu häneen)

Giotti. Nyt hiljaa, mies!
Canzio. Kuinka on?
Giotti. Mies horjuu, aatoksensa kaataa hänen.
Tahdotko käydä lepoon?
Vasta minua.
Canzio!
Canzio. Giotti, käsiäni polttaa Claudion veri.
Giotti. Unohda se, ole kuvitelmasi hirmuval»
tijas, pakoita aatoksesi omasta povestasi ulos. Missä
on Angelo, missä Varro ja missä toiset tämän huoneen
—

—

asujamet?
1

sinkilä

=

pidin, haka, lenkki.

