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HENKILÖT:

Kirkkoherra Samuel Korpi, rikas pappi.
Rouva Korpi.
Samuel, 25-vuotias, maisteri, kirjailija \

....
.

Maria, 20-vuotias, ylioppilas > .

P
Anna, 17-vuotias j 81aan -

Miina, vanha palvelijatar.
Kirkkoväärti.
Lääninrovasti.
Juho Heikura, mökkiläinen.
Anni, hänen vainionsa.
Matti, 5-vuotias, kunnan hoidokki.
Kätilö.
Hoppu, sirkustaiteilija.
1. Markkinamies
2. Markkinamies.
Humalainen.
Juutalainen.
1. Työmies.
2. Työmies.
Pomo.
Engelman, jumaluusopin tohtori, kirkkoherra.
1. Asiamies.
2. Asiamies.
1. Nukkuja.
2. Nukkuja.



Petäjäinen, pappi, vanhempi kirjailija.
Heitto \

Kurkia I nuoria kirjailijoita, »Kain»-nimisen kirjal-
N uoli [ lisen kerhon jäseniä.
Jousi \
Pelastusarmeijan yömajan hoitaja.
110-V ille \

H ilu-Kalle ..

Pontsari j yömajan vieraita.

Maisteri J
Hauska herrasmies, ruotsalainen.
Markkinayleisöä, kaupustelijoita, sirkustaiteilijoita,
rautatien työmiehiä, yömajan asukkeja, ravintolaylei-
söä y. m.

Tapahtuu nykyaikaan. 1., 2. ja 3. kuvaelman tapah-
tumat noin neljän kuukauden aikana. 3. ja 4. kuvael-
man välillä on l vuotta. 5. ja 6. kuvaelman tapahtu-
mat noin kahden kuukauden kuluessa. 6. ja 7. ku-
vaelman välillä 3 vuotta, ja 7. ja 8. kuvaelman välillä
5 vuotta.

Esittämislupa pyydettävä Suomen Näytel-
mäkirjailijaliiton toimiston välityksellä.



ENSIMMÄINEN NÄYTÖS

ENSIMMÄINEN KUVAELMA.

Maalaispappilan sali, nykyaikaisesti kalustettu. Mm.
vasemmalla ja taka-alalla ovi. Viimeksimainittu kaksi-
osainen, auki eteiseen.

Miina, vanha palvelijatar, seisoo keskellä lattiaa,
kuunnellen vasemmalla olevasta huoneesta kuuluvia
ääniä, jotka ovat osaksi katkonaista puhetta, osaksi
pidätettyä itkua.

Miina
Voi, Jumala! Hän lähtee aivan varmaan!

(Maria, Anna ja Samuel tulevat vasemmalla
olevasta huoneesta perätysten, kaksi ensiksimainittua
itkettyneinä, nenäliinat silmillä, viimeksimainittu kal-

peana, suutuksissaan.)

Anna
Näin menetämme huolenpitäjän!

(Istuu nyyhkyttäen nojatuoliin.)

Maria
Ja isän kalliin, hyvän, hurskaan, armaan!
(Istuu toiseen nojatuoliin, nyyhkyttää.)

Samuel
(kiukkuisena)

Vai hurskaan jo! On hulluks tullut hän!
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Ki r k k o väärti
f joka Samuelin repliikin aikana on tullut huoneesta

vasemmalta)
Ei tuomiota, ettei tuomittaisi
myös meitä

Samuel
Vai ei enää edes saisi

sydäntään tässä purkaa!
Miina

(antaen kädellään merkkejä)
Kuunnelkaa!

Hän puhuu taas!

Kirkkoherran ääni
(toisesta huoneesta)

Voi tätä maailmaa,
kun ei se usko sanaa Vapahtajan,
vaan orjuudessa elää synnin, ajan!
Näin saarnas Herra oppilapsilleen:
»Ja missä kuljette, niin sanokaa:
Taivasten valtakunnan tää on enne!
Ja älkää kultaa, älkää hopeaa
te varustako matkaan itsellenne.
Ei laukkua, ei kahta ihokasta,
ei kenkiä, ei sauvaa. Sitten vasta
olette mulle otolliset »

Samuel
(on noussut kävelemään)

Hulluus
tää suurin on!

(Pysähtyy selittämään.)
Kas miksi ei nyt voida

virkaansa pitää, hoitaa pappilaa,
ja kastaa, haudata ja vihkiä,
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ja saarnata niin tietysti, ja kantaa
myös palkkaa, minkä seurakunta antaa,
vaan pitää halki mailman patikoida

(pilkallisesti)
julistamassa sanaa!

(Heilauttaa halveksivasti kättään.)

Kirkkoherra
(noin 50-ikäinen, kalpea, laihanpuoleinen mies, on
Samuelin puheen aikana tullut saliin, itkettyneen rou-
vansa häntä seuratessa. Hän on paljain jaloin, hyvin

vaatimattomasti puettu, kädessä hattu.)
Samuel!

Et ymmärrä sä Hengen kutsumusta!
Se isälles on selvään kirkastunut!
»Myy kaikki, mitä täällä omistat
ja anna vaivaisille ...»

Samuel
(torjuen)

Hullutusta!

Lääninrovasti
(lihava, kirkkoherraa vanhempi; tulee hengästyksis-

sään)
No, hyvää päivää, hyvät ystävät!

(Pyyhkii hikeä otsaltaan ja katselee hätäisesti ympä-
rilleen.)

Taisinpa sentään ajoissa ma tulla?
(kääntyen Kirkkoherran puoleen)

No, kuule, veli veikkonen, mi sulia
tää päähänpisto oikein lieneekään?

(katsellen ympärilleen)
Sä näinkö aiot kaikki poies heittää
hylätä perhees, vaimos, lapses
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Anna
Setä!

Puhukaa isälle!

Samuel
Niin taivuttakaa!

Kirkkoherra
Sa olet tullut taivuttamaan? Ketä?
Jumalaako? Ma olen koettanut.
Kuin Jaakob, joka kerran painiskeli
Herransa kanssa, niin oon taistellut
myös minä

Lääninrovasti
Kyllä! Uskonkilvoituksen

tajuan kai myös minä

Kirkkoherra
(kuin ei olisi ollenkaan kuullut virkaveljensä huo-

mautusta)
Viivoituksen

sain vasta, koska peräänannoin ma.

Lääninrovasti
Oot käsittänyt väärin

Kirkkoherra
Minä väärin,

jok' olen öitä Herran eessä maannut,
ah, kasvoillani rukouksessa?

(kiihtyen)
Vai väärin, minä, jok' en ennen laannut
kuin oli Henki mulle Hengen taannut
ja sielun täyttänyt, ah, riemulla!

(katsoen pitkään Lääninrovastia)
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Sellaista riemua et sinä, veli,
oo koskaan tuntenut. Mun henken' eli

(Kohottaa kätensä.)
vain taivaan iki-ihanuuksissa!

(päättäväisesti)
Nyt lähden! Se, mik' on, se mulle oli.
Ma olen uuden ajan apostoli,
ja mulle kuuluu koko maailma!

(kääntyen läsnäolevien puoleen)
Nyt, Herran haltuun! Mull' on pitkä matka!

(Lähtee.)

Kirkkoväärti
Mut ei kai kirkkoherra paljain jaloin?

Kirkkoherra
(pysähtyen; katsoen kiinteästi Kirkkoväärtiin)

Mä lähden vakain, vilpittömin valoin:
ei kenkiä, ei sauvaa, kukkaroa.
(Menee hitaasti, sivuilleen katsomatta.)

Samuel
(sytyttäen hermostuksissaan savukkeen; katkerasti

naurahtaen:)
No kyllä on! Ma johan sanoin: hulluks
on isä tullut.

Lääninrovasti
No, kun sentään en

mä ennemmin nyt tänne saanut tulluks'.

Kirkkoväärti
Ei ois se auttanut. On koetettu.

Kirkkoherran rouva
(Vaipuu nyyhkyttäen sohvaan.)

Voi, Jumala, tät' tuskan, hädän päivää!
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Kirkkoväärti
(katsellen poistuvan jälkeen)

Hän siellä menee ...

Miina
(samoin)

Kirkon kohdalla
hän pysähtyy ja päänsä paljastaapi.
Hyvästit heittää temppelille kai?

Lääninrovasti
(myös katsellen poistuvan jälkeen)

Niin kaiketi.
(kääntyen näyttämöönpäin ja silmäillen huolestuneena

ympärilleen; päätänsä raappien:)
Mut kyllä tästä saapi

Nyt miettimistä piispa

Samuel
(Heittää savukkeen pätkän uunin eteen.)

kapituli!

Miina
(pannen kätensä ristiin ja katsoen ylöspäin)

Ja huomenna on meillä helluntai!

Esirippu.
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TOINEN KUVAELMA.

Metsämökki, liedessä tuli, tulella pata. Aamupuoli
yötä. Kevätaamun hämy.

Kirkkoherra tulee ovesta, oikealta, ja kantaa
käsivarsillaan vastasyntynyttä, riepuihin käärittyä lasta.
Juho Heikura, lapsen isä, tulee perässä.

Heikura
Olipa Luojan lykky, että pani
kirkherran tätä tietä kulkemaan.

(Kohentaa tulta.)
Näin saatiin apu. Vaipumaisillani
jo olin epätoivoon surkeaan.

(Ottaa nurkasta pesusoikon ja asettaa sen kahden tuo-
lin varaan.)

Tää pesusoikko ehti valmihiksi.
Hyvissä ajoin sitä rustaamaan
rupesin, koska havaitsin ma, että
on pikkusiin päin eukko kallellaan.

(naurahtaen)
Mut enpä tuota silti aavistanut,
ett' ennen määräaikaa tämä tupsaus.
Heh, viikko, kaksi, almanakan mukaan
kulua olis pitänyt
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Kirkkoherra
(ajatuksissaan)

Niin kukaan
ei tiedä Herran aikaa. Minäkään
en tiennyt ennemmin kuin eilen vasta.

Heikura
(lieden luota)

Nyt tämä tässä kohta lämpiää
ja saadaan ensi kylpyhynsä poju.

(lähestyen lasta)
Näin perhettä se Luoja meille lisäs.
(Koskettaa sormenpäällä lapsen nenää.)
Kas, kun se heti, poika, äimistää,
ja vetää suuta väärään.

(ojentautuen; vakavan leikkisästi:)
Tass' on isäs!

Kirkkoherra
(vaisusti hymyillen)

Ei tunne teitä vielä lapsonen.

Heikura
Mut kyllä tuntee, kunhan isoks' oistuu!
Ja sen ma takaan, että silloin se,
heh, puute tästä hökkelistä poistuu!
Vai mitäs kirkkoherra?

Kirkkoherra
(ajatuksissaan)

Minä vain,
kas, aivan toista tässä mietin, pohdin:
Tää lapsi saarnaa meille, opettain,
millainen tääll' on ihmisparka
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Heikura
Tohdin

kai tuon jo kaataa?
(Osoittaa pataa.)

Kirkkoherra
(kuulematta Heikuran kysymystä)

Tämä tässä on
kuin ihmisparka, joka täällä elää
Jumalaa vailla . ..

Heikura
(kuuntelematta Kirkkoherraa)

Minä kaadan sen.
(Kaataa veden padasta pesusoikkoon.)

Kirkkoherra
(on noussut seisomaan)

Mut kuinka lausuu profeettansa kautta
Jumala Israelin kansalle:
»Sun syntyessäs ei sua kapaloitu,
ei ykskään silmä sua säälinyt.
Niin oh sielus ylönkatsottuna.

(painaen lasta rintaansa vasten)
Mut minä kuljin ohitses ja näin sun
niin verissäsi siinä makaavan
ja sanoin: 'Sinun totisesti pitää
elämän!' Niin ma sanoin silloin sulle:
'Sun totisesti pitää elämän!'»

(Heikuran puoleen)
Voi, Heikura! Niin on nyt käynyt mulle.
Oon kauan maannut henkiheittona,
kun mammonata palvoin.
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Heikura
(on hakenut liinavaatekappaleen)

Peittona
tää sitten olla saa. Me poikaressun,
kas, siilien käärimme ja äidin viereen
sen kylvyn jälkeen oitis kiikutamme.

(Koettaa kädellään vettä.)
No, nyt on tässä valmis kylpyamme.

(Kätilö tulee Matti-pojan seuraamana.)

Kätilö
No, päivää, yötä, hyvää huomenta!
Mitä mä näänkään! Kirkkoherra täällä!

(katsellen ympärilleen)
Ja tääll' on kaikki

Heikura
melkein valmista,

(osoittaen kamariin päin)
ja äiti tuolla loistavalla päällä.
Tulitte kreivin aikaan! Kylpyvesi
on valmis tässä.

(Kätilö ottaa lapsen Kirkkoherralta ja ryhtyy sitä
pesemään; Kirkkoherralle, jokaon istunut penkille:)

Hän se pojan pesi!
Kätilö

(lasta pestessään)
No, tää on maaihnata! Kirkonkylä
on vallan kuohuksissa.

(lapsen puoleen)
Kas, kun peuhtoo!

Hei, terve poika tää on!
(Kirkkoherralle)

Pitäjällä
nyt joka akka tapausta seuhtoo.
Mitenkäs kirkkoherra sillä lailla?



(Heikuralle)
Tuo tänne liina!

(H ei kura ojentaa liinan.)
Tääkö pyyhinliina?

Sellaisia te miehet olette!
Te itsekkyydessänne, jolT ei vertaa
kaikk' käsitteetkin maahan polette!
Sill' onkos tämä laitaa ?

(Heikuralle)
Onko paitaa?

Heikura
(pitäen kädessään paitaa)

Kas, paita kyll' on. Mutta olette,
kätilömuori, kiukkuisella päällä!

(hakupojalle)
Pane sa maata, Matti!

(Poika panee maata.)

Kätilö
Kiukuttaa,

kun kaikki on kuin liukuvalla jäällä.
No, paita tänne!

(Saa paidan japukee sen lapsen ylle.)
Sääli pruustinnaa,

ja lapsia ja koko seurakuntaa.
(Heikuralle)

Kapalo tänne!
(Saa kapalon ja rupeaa kapaloimaan.)

Mun jos valta ois,
niin tämä muori teidät kapalois!
Sill' onkos tää nyt laitaa

(Ojentaa lapsen Heikuralle.)
Tuossa on!

Ja vie se heti saamaan äidin rintaa!
(Heikura vie lapsen kamariin.)

2 Järventaus, Yks’ on tarpeellinen. 1T
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Kirkkoherra
Te kirkolta kai jotain ?

Kätilö
(edelleenkin kiukkuisena)

Pitkin pintaa
ma pruustinnana öisin antanut!
Voi, Herra Jeesus, kaikk' on sekaisin!
Ei pappia, ei kirkonmeiningeitä!
Ja kaksi pyhää! Herra siunaa meitä!
Kysytte vielä! Kaikki suossa on!

Kirkkoherra
Ken lähtenyt on Pyhän Hengen teitä
jo käymään, häntä liikuta ei nuo.

Kätilö
Vai Pyhän Hengen! Pihkaa! Pahan hengen!

Kirkkoherra
(ankarana)

Älkää te Herran töitä laittamaan!

Kätilö
Vai Herran töitä! Mustalaisen töitä!
Jos kykenisin tienne taittamaan,
sen tekisin!

(Purskahtaa itkuun; itkun lomasta:)
Kun sielunpaimen lähtee

ja jättää omaisensa suremaan.
(Heikura tulee.)

Kirkkoherra
(on noussut)

Näin sanoo Vapahtaja: Jokainen,
ken luopuu pelloistaan ja taloistaan,
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tai lapsistaan ja myöskin vaimostaan,
nimeni tähden, hän on monin verroin
takaisin saava sekä perivä
elämän iäisen. Niin olen tehnyt.
Se helppoa ei tosin ollut mulle.

(syvään hengähtäen)
Kun ensi öitä taistella ma aloin,
niin uusi päivä usein aamuvaloin
mua tervehti, kun vihdoin raukenin.
(pää hetkeksi rintaa vasten painuneena)

Mut' sitten vasta rauha raadellulle
mun koitti sielulleni, konsa vaipui
mun lihani ja oma tahto taipui.

(kohottaen päänsä)
Se vast' on ollut paini Jaakobin!

Kätilö
Ja kirkkoherra läksi paljain jaloin!

Kirkkoherra
Niin, ystäväni, aivan paljain jaloin
mä läksin. Arpa heitetty nyt on!
Ken täällä auraan käden laski kerran,
ja taakseen katsoi, valtakuntaan Herran
ei pääse, vaan on saanut tuomion!

Kätilö
(pilkallisesti)

Ja herättänyt suuren huomion!
(Menee kamariin.)

Heikura
Kas nyt sen huomaan! Tässä hötäkässä
en ennemmin sit' ookaan äkännyt:
on kirkkoherra ilman kenkiä!
Mihinkäs kirkkoherra oikein ?
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Kirkkoherra
Kuule!

On Vapahtajan oma kehoitus
mull' ollut onni täytäntöhön panna:
Jos tahdot olla täydellinen, niin
myy kaikki, mitä sulia on ja anna
sä köyhille ja sulia oleman
pitääpi aarre taivahassa.

Heikura
Mutta

ee eikö tuskaiselta tunnu?

Kirkkoherra
Näin,

kas, Jeesus Kristus myöskin opettaa:
»Kun vaimo synnyttää, on hiillä tuska,
mut kun on lapsi tänne syntynyt,
ei äiti enää vaivojansa muista,
ah, ilon tähden! Niin on käynyt mun!
Sä ymmärrätkö?

Heikura
Kyllä, kyllä vaan.

Kirkkoherra
(kuin kirkastuneena)

Kosk' ihminen on tullut maailmaan!

Heikura
(nyökäyttäen päätä kamaria kohti)

Kuin tuolla tuo.

Kirkkoherra
(osoittaen itseään)

Ja niinkuin tämä tässä.
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Kätilö
(kamarin ovelta)

Tulepas tänne!
(Heikura menee.)

Kirkkoherra
(suuren sisällisen ilon vallassa)

vaivojaan ei muista,
kosk' ihminen on tullut maailmaan!

(haltioituen)
Niin vapahdettu sielu täällä saa
nojata päätään vasten Isän rintaa
kuin lapsi tuo, min kädet hamuaa
povea äidin, äkkionnellisen.
Kysyiskö silloin matkamies jo hintaa,
joll' osti hän tään suuren autuuden?
Ei suinkaan! Siispä tyynnä jatkan matkaa,
mi pois vie Kaupungista Turhuuden!

(Astuu ovelle, painaa hatun päähänsä ja kohottaa kä
tensä siunaukseen.)

Nyt rauha olkoon tälle huoneelle!
(Lähtee. Matti -poika nostaa päänsä penkiltä ja kat

soo ihmetellen vastasulkeutunutta ovea.)

Esirippu.
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KOLMAS KUVAELMA.

Markkinatori. Vasemmalla, etualalla, sirkusteltta,
josta toinen puoli näkyvissä. Teltan edessä esiintymis-
laxm. Taustalla karuselli ja pieniä ampumatelttoja
ynnä muita huvittelulaitoksia. Oikealla, taka-alalla,
kadun suu, joka muodostaa suoran kulman taustalla
olevan toisen kadun suun kanssa. Samalla puolen, to-
rin varressa, taloja. Samalla puolen, etualalla, toinen
kadun suu ja makasiini, minkä päässä pakkilaatikoita.
Joku kulkija siellä täällä.

Syksy. Aamupäivä, verraten varhainen.

Sirkusteltan edessä hakkaa Hoppu maalian puu-
paalua.

Kirkkoherra
(Tulee oikealta. Hänellä on jalassa risaiset kengät;

pysähtyy Icatselemaan markkinatoria:)
Tää voisi olla telttakaupunki
Jehovan, Herran

Hoppu
(kiukuissaan, kun ei saa paalua pysymään)

Voi, jo yhren kerran!
Ja sata sarvipäätä!

Kirkkoherra
Turhuudelle

tään silti maailma on pystyttänyt.



23

Hoppu
(Huomaa Kirkkoherran.)

Tuus auttamaan!

Kirkkoherra
(Menee.)

Vai ei tää aio pitää.

Hoppu
(Ottaa puunuijan ja valmistautuu iskemään.)

Pass' opp nu, kun mä tällä humahutan.
(Iskee; paalu uppoaa.)

Kas niin! Se seisoo!
(Ottaa savukelaatikon ja tarjoaa.)

Paatkos tupakan?

Kirkkoherra
En, kiitos polta.

Hoppu
(Sytyttää.)

Mistä painelet?

Kirkkoherra
Turhuuden Kaupungista läksin pois.

Hoppu
Turhuuden? Arvaan. Käytät kuvakieltä,
kuin meikäläiset, vapaat taiteilijat.
Näin mekin usein osoitamme mieltä,
kun jossakin on huonot markkinat.

(Karusellimies kiertää karusellinsa ympäri.)

Kirkkoherra
Minulla oli hyvät. Kumminkin
ne jätin.
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Hoppu
Arvaan ammattis.

(nauraen)
Sä näytät

mieheltä, joka tutkii takapihat.

Kirkkoherra
Kas, mistä tiesit?

Hoppu
Lumpunkerääjä ?

Kirkkoherra
Kuin naulan kantaan! Kerään lumppuja,
joist' ihanimman kankaan kutoo käsi,
ah, Suuren Kankurin!

Hoppu
En tajua

sun puhettasi oikein. Mutta monta
oon tavannut ma miestä matkallain,
joill' lompakossa tuhatlappu lepäs,
sun ammattias, nääs.

Kirkkoherra
Mut multa epäs

he kiertokulkuni noin ihan vain.

Hoppu
Se on kateutta!

Karusellimies
(On tehnyt kierroksensa.)

Jokos pyörimään
me pannaan pelit?
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Hoppu
Kaipa saanee panna.

(Kirkkoherralle)
On niitä meidän ammatissakin.

(viitaten päällään taaksepäin)
Kas, noille tuolla kelpais hoosianna,
joa teltan katosta ma putoisin.

(Nauraa.)

Kirkkoherra
Niin mikä onkaan spesiaalialas?

Hoppu
(itsetietoisesti)

Se on kuolinhyppy, ettäs tiedät sen.
Jos sekunninkin siinä myöhästyy,
niin tulee auttamattomasti loppu.
Kas, se on näin

(Rupeaa näyttämään.)

Ääni teltasta
Hoppu, Hoppu. Hoppu!

Hoppu
No nyt on piru! Täytyy kiiruhtaa.

(Menee telttaan.)

(Väkeä on tällä välin tullut, kaikenikäistä ja kaiken-
näköistä, joukossa Helppo-Heikki, Posetii-
vinsoittaja, Humalainen, 1. ja 2. M arkki-

nami e s sekä Juutalainen.)

Juutalainen
(käsivarrella pukuja)

Valmiita vaattehia ostakaa!
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Humalainen
Vai vaattehia! Kappas perhanaa!
Mut viime kerralla sä minut petit!

Juutalainen
(murtaen)

Mitenkä niin?

Humalainen
No, sen nyt kuulla saa

tää kansa tässä. Matolääkkehet
kun ketunmyrkkyinä tuo äijä möi
(Juutalainen häviää väkijoukkoon.)
Mut meidän apteekkari

(Huomaa Juutalaisen hävinneen.)
Minne jutsku?

/. Markkinamies
(osoittaen perälle)

Hän tuonne painui.

2. Markkinamies.
Mutta kukas nautti

ne »ketunmyrkyt»?

Humalainen
Kuka? Akka söi!

(Painuu Juutalaisen jälkeen yleisön nauraessa.)
(Ampumateltat ovat auenneet, yksi toisensa jälkeen,
samoin vahakabinetti. Karuselli on ruvennut pyöri-
mään. Sieltä kuuluu laulun hoilotusta: Raa-laa-la-laa,

raa-laa-la-laa!)

Ampumateltan rouva
Nyt meehet, tulkka kaikki teme talo
ampuma pilkka. Hyve palkinto.
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Kirkkoherra
(joka on katsellut kokoontuvia; rukoillen:)

Jumala, anna mulle Hengen valo,
kun kaikuu täällä kohta kutsus jo!

(Menee makasiinin päähän ja rupeaa pakkilaatikoista
laittamaan itselleen koroketta.)

Pannukakku muija
(Laulaa:)

Nyt pannukakku lämmin on.
Siis tulkaa, tulkaa tänne!

Helppo-Heikki
(tarjoten tavaroitaan; laulaa:)

Taas Helppo-Heikki tullut on,
tuo vanha ystävänne.

Posetiivinsoittaja
(Veivaa ja laulaa:)

Hei, onnenlehti ostakaa,
sen lintu antaa teille.

(Esiintymislavalle on noussut sirkustaiteilijoita, jou-
kossa Hoppu, Maailman väkevin nainen,

Miranda ja Klovni.)

Klovni
(heiluttaen rumpukalikkaa; laulaa:)

Myös tänne katse nostakaa,
ja tulkaa meille, meille!

(Lyö rumpua jarupeaa esittämään;)
Tulkka kaikki katsomaan mailman vekevinte naista!

Katkase suuri ankkurkettingi . . . nosta viiresara kilo-
gramma painossi puntei. Katsoka vaa hene kesivars-
sians! (M aailman väkevin nainen ojentelee kä-
sivarsiaan.) Mailman ihmellissi trapetsitempui, esitte
neiti Miranda. (Neiti Miranda kumartaa.) Suuri
ihmeellinen salto mortale esitte mailmakuulu taiteilija
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herra Hoppu. (Hoppu kumartaa.) Oppinut elefantti
Jumbo kevele olutpulloin peelle. Mailman paras
klovni neytte ihmellissi tempui: niele miekoi, tuliasi
tappuroi ... keitte liatussansa kananmuna, joka voi
söödä. Kuka arvoisa härrasväkki tahto söödä ... hen
saa söödä.

(1. ja 2. Markkinamies tulevat.)

1. Markkinamies
(toverilleen)

Jokohan mennään syömään kananmuna?

Klovni
Tulkka kaikki sisse, kaikki, kaikki!

(Menevät.)

Kirkkoherra
(on sillä välin noussut puhujapaikalleen. Hänen ym-
pärilleen on vähitellen kerääntynyt väkeä, joista toi-
set uteliaina, toiset pilkallisina töllistelevät häntä. Ko-

valla äänellä:)
Kaikki, kaikki! Se on mailman kutsu.
Se myös on kutsu Herran Jumalan!

( Väkeä virtaa kahtaalle, sirkukseen ja Kirkkoher-
ran ympärille. 1. ja 2. Markkinamies tempovat
toisiaan, kumpikin suunnalleen. 1 :nen menee telt-

taan, 2 : sen jäädessä kahden vaiheille.)

2. Markkinamies.
Jo taisi jäädä syömättä se muna.

(liittyen Kirkkolierran kuulijoihin.)
No ...mitäs tääll' on?

Kirkkoherra
Vapahtaja kerran

näin lausui oppilapsillensa
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2. Markkinamies.
Jo

on tuuli pannut pyörälle tään herran,
kun täällä

1. Ää n i
Hiljaa!

2. Ää n i
Älkää melutko!

Kirkkoherra
(paatoksella)

»Kujille kaupungin ja kaduille
te menkää teille, aitovierille
ja pakottakaa heitä tulemaan
sisälle, taloni ett' täytettäisiin!»

Vahakabinetin omistajan ääni
Kyll' Lombardian prinssi näytettäisiin,
mut se on mennyt rikki matkalla!

(Naurua.)

Kirkkoherra
(joka toisten nauraessa rukoilee)

Ei siin' oo mitään ihmeteltävää,
ett' evankeljuminkin ääni kaikuu
turulla mailman, missä yllyttää,
ah, ihmislasta synti, synnin kaipuu.
Juur' semmoisille Herra käskenyt
on kutsun tuoda valtakuntanansa,
ja saarnata. Siks' olen lähtenyt

Humalainen
(tulee.)

Kas, täällä vasta taisi tulla ansa!
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Kirkkoherra
(yhä innostuen, markkinatorin hillitysti säestäessä hä

nen saarnaansa)
Legio maassa kutsutuita on,
mut heili' ei ollut aikaa tulla häihin.
Senvuoksi kutsu teille tullut on.
Jo väsyi Herra kutsuttuihin näihin.

Humalainen
Vai, että häihin. Miss' on morsian?

Kirk k o herra
Sen Herra tietää se voi olla tässä,
miss' usko syttyy

2. Markkina mie s.
Mulle riitti jo!

(Menee sirkukseen.)

Kirkkoherra
miss' sielu salaa, synnin syyttämässä

tunnossaan Herraa hiljaa kiitti jo.
(Humalaisen puoleen)

Voi sullekin se armo suotuna
viel' olla.

Humalainen
Hei, mut ennen sitä täytyy

nää vanhat viinat olla juotuna!
Vai mitä?

(ympärilleen katsellen)
Niin se minä ajattelen!

(Ryyppää.)
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Kirkkoherra
(osoittaen taivasta)

Niin paljon kuin on korkeampi tuo,
ah, maata taivas tuolla päämme päällä,
niin paljon meidän aivoitusta on
ajatus Herran korkeampi täällä.

(Pitää pienen tauon, jonka aikana kuuluu pyssynlau-
kauksia ampumatelttojen luota, ym. hälinää.)

Klovnin ääni sirkusteltasta
Näin, hyvä herrasväki, katkeaa
voimalla kahleet!

(Kuuluu ketjujen helinää ja ihastuneita huudahduk
sia.)

Kirkkoherra
Sisaret, veljet! Kaunis pappila
mull' oli, koti, puoliso ja lapset.
Ma saarnasin ja kastoin

Ääni joukosta
Kuunnelkaa!

Kirkkoherra
Mun harmenivat siinä nämä hapset.

(Silittää päätään.)

Humalainen
No, kyllä osaa jutun juoksuttaa!

Kirkkoherra
En tyydytystä löytänyt mä, en.
Siks heitin kaikki, vaelluksen aloin,
en myötä kultaa, enkä hopeaa
ma ottanut, vaan kuljin paljain jaloin.
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Ääni joukosta
Mut suli' on kengät.

Kirkkoherra
Mua kuunnelkaa!

Ma kerron, kuinka mulle kävi sitten.
Mun seurakuntani oi' laaja maa,
ma kuljin halki suurten pitäjitten ...

Humalainen
No, kyllä osaa!

Ääni joukosta
Häiritä ei saa!

Kirkkoherra
Niin istuin yksin murhemielellä
ja toivoin itselleni kuolemata
syysillass' eilen, maantien vierellä,
ja yllä kaartui kaunis linnunrata.
Ma siinä muistin, kuinka Elijaa,
ah, huolsi Herra hädän päivänäki»
kun erämaassa vuotti kuolemaa,
ja häntä vainos vihollisen väki.
Siis rukoilin, ja katso, kuinka kävi!

(syvään henkäisten)
Kaks miestä ajaa, toinen kiroaa:
»Kas, min' en usko Herraan enkä henkiin!
Mut sitten uskon, jos vain pujahtaa,
heh, papin jalka vielä noihin kenkiin!»

Ääni sir ku ste 11 as t a

Nyt katsotaan, se kuinka pyydystävi
tuon toisen renkaan!



Humalainen
Täähän kuulostaa

tutulta vallan.
(Tunkeutuu lähemmäs.)
Ääni joukosta

Kuinkas sitten kävi?

Kirkkoherra
Näin kävi: Konsa miehet ehtineet
olivat kohdalle, niin toinen heitti
syliini kengät, kehnot, kuluneet.
Syysillan synkkä pimeys seudun peitti.

(Osoittaa kenkiä.)
Ne on nyt nämä tässä ... jalassani.

Humalainen
(on hetken aikaa tuijottanut kenkiin; yhtäkkiä par-

kaisten:)
Voi, hyvä Isä, hyvä Jumalani!

(Heittäytyy maahan vaikeroiden. Hälinää.)

Ääni joukosta
No, mitä kummaa!

Humalaisen vierustoveri
(hätääntyneenä)

Sinunko ne on?

Humalainen
(Yrittää nousta, mutta vaipuu jälleen maahan; äärim

maisen epätoivoisena:)
Voi, hyvä Isä!

Monta hätääntynyttä ääntä
(yhtaikaa)

Hän on omistaja!
(Tunkeilevat humalaisen ympärillä.)

3 Järventaus, Yks’ on tarpeellinen 33
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Kirkkoherra
(kirkastus kasvoillaan)

Nyt uskotteko Herran tuomion?

(Sirkusteltasta kuuluu rasahdus, sitten läpitunkeva
huuto. Jotakin putoaa raskaasti. Väki ryntää tel-
tasta ulos. Kuuluu huutoja: »Se putosi! Kuuden met-
rin korkeudesta putosi!» Hälinää, voivotusta. Ihmi-

siä rientää paikalle.)

Kirkkoherra
(ukkosena jylisten)

On ihmisylpeydelle pantu raja!

Esirippu.
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TOINEN NÄYTÖS

NELJÄS KUVAELMA.

Rautatierakennuksen työmaa. Rautatien takana vil-
japelto, vasemmalla metsä, josta kuuluu lintujen lau-
lua. Oikealta, taka-alalta siintää järvi. Sen takaran-
nalla huvila.

Kesäkuinen keskipäivä.

1. ja 2. Työmies hakut käsissä kyökkäsevät, ylä-
ruumis paljaana. Ensiksimainhtu solakka, pitkäkas-
vuinen, jälkimmäinen vanhempi, lyhyenläntä, kalju-
päinen. Hänellä on pitkä, harmahtava parta.

1. Työmies
(Oikaisee selkäänsä, r-ääntä sorauttaen.)
Näin täällä orja raataa aarnust' iltaan
hyväksi tämän porvar'yhteiskunnan.
Voi perkele!

2. Työmies
(työnsä lomasta)
No, älähän nyt noidu!

Kahdeksantuntinenhan päivä on.

1. Työmies
(Panee tupakan.)

Kuustuntinenkin riittäis.
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2. Työmies
(kuten edellä)

Taikka neli- ...

1. Työmies
Kas silloin oiskin toisenlainen peli!
Me lähempänä uutta yhteiskuntaa
oltaisiin silloin.

2. Työmies
(kuten edellä)

Joss' ei työtä tehtäis?

J. Työmies
Kyll' lempo soikoon silti tehtäiskin.
Mutta kaikki yhtä paljon.

2. Työmies
(kuten edellä)

Entä laiskuus?
Mihinkä laiskuus silloin pantaisiin?

1. Työmies
Sit' tunnettaisi ei! Se kera vanhan
tään yhteiskunnan kanssa haudattais.

2. Työmies
(kuten edellä)

Mitenkä niin?
1. Työmies

No, siten, että laiskuus
on porvarisen yhteiskunnan syy.

2. Työmies
(kuten edellä)

Ja kaikki muutkin paheet?
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1. Työmies
Totta vie!

Ei niitä löytyis kommunistimaassa.

2. Työmies
(keskeyttäen työnsä)

Mut kuinka sinä, joka olet laiska,
yht'äkkiä noin tahdin muuttaisit?

1. Työmies
Sehän on selvä! Minä ahkeraksi
uudessa valtiossa muuttuisin.

2. Työmies
(Rupeaa jälleen työskentelemään.)

Sa poikoteeraat?

Z. Työmies
Minä poikoteeraan,

ja sapoteeraan, milloin kykenen.
(Iskee hakulla rautatiekiskoa.)

2. Työmies
(työnsä lomasta)

Yleiseks' onkin kovin sapoteeraus
nykyään tässä maassa muuttunut.
Kun piianluntutkaan ei muuta osaa,
niin vesisaavit särkee, runtelee.

(Keskeyttää työnsä. )
Tuonnottain sattui

1. Työmies
(Katselee vasemmalle.)

Kukas tuolta tulee?
2. Työmies

Mi lienee kulkija ... niin tuonnottain
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Kirkkoherra
(Tulee vasemmalta.)

Jumalan rauhaa, veljet!

1. Työmies
Mistäs tiedät,

ett' oon sun veljes?

Kirkkoherra
Eikö kulkijain

näin tapa tervehtiä toisiaan?

1. Työmies
On kyllä, jos on aate yksi, sama.

Kirkkoherra
En tunne aatettas. Mut eiköhän
vois veli olla, Luojan lunastama,
myös toisen lunastetun kanssa?

1. Työmies
Hei!

Tää on se pappi, jonka henki vei,
heh, metsään!

Kirkkoherra
Korpeen niinkuin Johanneksen

1. Työmies
Sä oot siis niitä löylynlyömiä,
jok' uskot vielä ?

Kirkkoherra
Uskon, veli, uskon!

Vain uskon voimalla ma vaellan.
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1. Työmies
Etköhän ruoan, ruismoottorin?

Kirkkoherra
Jumala antaa ruoan, joka ruumiin
ravitsee, että jaksaa käydä mies.
Jumala antaa Hengen, joka näyttää
miss' on sun määränpääsi, elon ties.

2. Työmies
(joka on työnsä lomasta seurannut Kirkkoherran ja

1. Työmiehen keskustelua; ystävällisesti:)
Mihinkä matka?

Kirkkoherra
Taivaan kaupunkiin.

1. Työmies
No sitten olet vääräss', äijä parka!
Tää maantie heittää sinut Helsinkiin!

(Nauraa.)

Kirkkoherra
Sen kyllä tiedän. Sinne aion mennä,
jos Herra suo, ja siellä julistaa
Jumalan sanaa kaduilla ja teillä.

2. Työmies
(keskeyttäen työnsä)

Te ootte pappi?

Kirkkoherra
Olin sitäkin

jos papin virall' ymmärretään, että
on pappi täällä milloin niitäkin.
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J. Työmies
Ja nyt oot virkas juonut?

Kirkkoherra
Tavallaan.

Mä Pyhän Hengen maljast' täytyin niin -r-

-1. Työmies
ett' tuomitsit kai toiset helvettiin?

Kirkkoherra
ett' tunsin kutsun käydä saarnaamaan

sanomaa valtakunnan kaikkialle.

1. Työmies
Voi, hullu mies! Jo meni penkin alle!
Sun saarnastasi kuka välittäis?

Kirkkoherra
Välittää vaivaiset, ne jotk' ei muuta
tääll' omaisuutta omista kuin uskon.

1. Työmies
Väärillä olet sitten markkinoilla,
voi, äijä parka!

(Kaivaa taskustaan markan ja heittää Kirkkoherralle.)
Tuosta silti saat,

heh, yhden markan! Tokko senkään vertaa
suli' lienee taskussasi?

Kirkkoherra
(Kumartuu ottamaan.)

Kiitos vaan!
Se oli lahja.
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2. Työmies
(1. Työmiehelle)
Etpä muistakaan,

kuink' olet sadatellut monta kertaa,
ett' elää papit niinkuin ruhtinaat?
Nyt yksi, joka oppis mukaan tässä
elelee, kulkee

1. Työmies
(tarttuen hakkuunsa)

Se on teoriaa,
jot' tarvitahan massain herätykseen.
Mut kommunismi käytännössä on,
ett' ei oo pappeja ees kerjäämässä.
Tahdomme olla rikkaat, hävittää
maan päältä kirkot, uskot, papit, kaikki!
Sen kuulitte! Ja nyt mun sallikaa
taas tehdä tätä työtä perkeleen!

(Työskentelee.)

Kirkkoherra
Voi, veli parka, kuink' oot soennut,
kun tahdot tehdä työtä perkeleen.
Sa olet orja.

J. Työmies
(keskeyttäen työnsä)

Orja, piru vie!
Mut orja työn ! Jos väisty et, niin lyön!

(Nostaa hakkunsa uhkaavasti.)
Tai kutsun tänne pomon, saatana!

(Menee kiireesti vasemmalle.)

2. Työmies
(nojaten hakkuunsa)

Hän työtä kiroo, mutta nyt hän siihen
turvaapi taas, kun usko vaarass' on.
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Pomoa noituu, mutta pomon apuun
samasta syystä vetoo, kunnoton!

Kirkkoherra
Ei tuomita, meit' ettei tuomittais.
Se, jok' ei usko, on jo tuomittu.
Mut sinä, veli, näytät toista mieltä,
et epäuskoon vieF oo langennut?

2. Työm i e s
En tiedä, kuinka uskon laita lie,
mut sit' oon aina ajatellut vain,
kun leivän jokapäiväisen ma sain,
ett' auttanee tuo Luoja ihmislasta.

Kirkkoherra
Niin auttaa, veli, auttaa varmasti.
Mut sitten auttaa ihanasti vasta,
kun ratkaissut oot täydellisesti.

2. Työmies
Niin, kuinka tarkoitatte?

(1. Työmies tulee. Häntä seuraa Pomo ja useita
muita työmiehiä.)

1. Työmies
(osoittaen Kirkkoherraa)

Tämä mies
se täällä akiteeraa!

Pomo
Kuka oot?

Kirkkoherra
Olenpa köyhä pyhiinvaeltaja.
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1. Työmies
Ties, piru, millä asioilla kulkee!

Pomo
(nauraen)

Tuommoiset yöksi korjaa heinävaja.

3. Työmies
Huvilan ryytimaa, kun poistaa säleen.

(Kuuluu lähestyvän auton hyrinää.)

Pomo
(ankarana)

Ala nyt painua ja juuri valeen!
Sa kruunun töitä täällä häiritset.

J. Työmies
Ja perille, jos jaksa päästä et,
niin pyri helvettihin eltariksi,
nääs, lämmittäjät siellä lakkoilee.
(Autto pysähtyy johonkin aivan lähelle.)

3. Työmies
Tai taivaasehen pellonpelätiksi.

E n gelman
(Tulee.)

No, päivää, mestari! Te rakennatte.

Pomo
(nöyrästi)

Kas, hyvää päivää, herra tohtori!
Rakennustyössähän me täällä ollaan.
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E n g elman
Ois niulla hiukan asiata teille:
Kas meillä oisi uuden kaivon laitto,
mut min' en luota näihin maatiaisiin.
Ois porattava puhki kallio,
ja ammutettavakin jonkin verran.
Niin ajattelin, että mestari
sen ottais niinkuin firaapelitöikseen.

Pomo
Ky-kyllä . . . mutta mulT ei oikeutta
oo käyttää kruunun tarveainehia.

E n g e lm a n
Ei, ei! Mä kyllä hankin dynamiitit.
Mut jos te niinkuin porat, pari miestä

Pomo
Ky-kyllä minä, herra tohtori!
Vaikk' ulottuisi kilometrin syvään!

E n gelman
No, kiitos, kiitos! Voimme lähemmin
sopia tästä sitten pappilassa.

Pomo
Mä tulen siellä aivan pian käymään.

E n g elman
(Huomaa Kirkkoherran.)

No, veli Korpi! Kuinka ?

3. Työmies
(1. Työmiehelle)

Jullilleen
se kävi nyt!
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(Engelmanille)
Sai tohtori nyt kyydin!

E n g elm an

Tietysti, mutta

1. Työmies
Sanoo taivaaseen

matkailu olevansa.

Pomo ja työmiehet
(paitsi 2. Työmies)

Hahhahhaa!

E ngelman
(nauraen)

Mun kyllä ennen täytyy seisottaa.
Lähdehän, veli. En voi sallia,
ett' tällä lailla alttiiks annetaan
tääll' arvo papin.

(Pomon ja työmiesten puoleen.)
Hyvästi nyt vain!

Pomo ja työmiehet
Hyvästi!

Kirkkoherra
(Kääntyy 2. Työmiehen puoleen.)

Veli! Sulle Herran rauha!

Pomo
(komentaen)

Nyt, miehet, käteen kuokka, mittanauha!
(Lähtevät vasemmalle nauraen mennessään kaikki

muut paitsi 1. ja 2. Työmies.)
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E n gelm an
(Kirkkoherralle:)

Näiss' uskon asioissakin nääs täytyy
noin menetellä varovaisittani.

(Menevät. Kuuluu auton käyntiinpano ja sitten vähi
telien häipyvää hyrinää.)

1. Työmies
(pannen tupakaksi)

Jos pääsee vain tuo resuteeni rattiin,
niin taivaan pihaan pian porhaltaa,
jos pentsu piisaa.

2. Työmies
Älä sinä pilkkaa!

Se oli Herran mies, sen huomasin.

J. Työmies
Pötyä kaikki! Humpuukia silkkaa!
Kuulitkos, kuinka sitä suomasin?

2. Työmies
Sen kuulin kyllä. Olet polsevikki,
joll' ei oo taivasta, ei Jumalaa.

1. Työmies
Ei myöskään helvettiä, missä rikki
ja tulikivi tuiskuu, katkuaa.

2. Työmies
Sä kiellät kaikki?

1. T y ömi e s
Kaikki!
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2. Työmies
Senkin, että

heräävät kuolleet kerran haudoistaan?

1. Työmies
Sen kiellän myös. Tuhannen perkelettä!
Pirukos pani sun mua kiusaamaan!

(Heittää 2. Työmiestä kivellä. Tämä kaatuu.)

Huuto linjalta
Veturi tulee!

1. Työmies
Saatana ja Kristus!

(Heittelee työkaluja syrjään ja juoksee ratavallin toi-
selle puolen.)

2. Työmies
(On noussut pidellen vertavuotavaa päätään.)

No sehän riehui vallan vimmoissaan!
(Istuu ratavallin syrjälle. Kuuluu raivokkaita veturin
vihellyksiä, työmiesten karkeita kirouksia, veturinläm-
mittäjän huuto: »Pois alta!» Yhä kasvavaa kolinaa.)

Alanpa uskoa, ett' Antikristus
jo tekee tuloansa maailmaan.

(Veturin puuskutus lakkaa. Se viheltää ja perääntyy
takaisin. Vasemmalta rupeaa kuulumaan suuremman

väkijoukon liikettä ja laulua:)
»Sä laula joukko enkelten,
Ylistä Jeesustas!
Tuo lialle kruunu loistoinen
Ja kruunaa, kruunaa Jeesus,
Korkein ruhtinas!» 1

(Näyttämölle virtaa haltioitunut väkijoukko, joukossa
Humalainen, Heikura, hänen vaimonsa,

1 Hengell. laulut ja virret 253,1.
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joka kantaa lasta käsivarrellaan, Kirkkoherran
rouva, Matti-poika y.m. Laulavat:)

»Marttyyri, joka verelläs
Todistit uskostas,
Ja lialle annoit elamäs,
Nyt kruunaa, kruunaa Jeesus,
Korkein ruhtinas!» 1

(Paikalle on kerääntynyt Pomo ynnä työmiehiä,
jotka ihmeissään katselevat kummaa kulkuetta.

2. Työmies pyyhkii tiheään silmiään.)

Humalainen
(1. Työmiehelle)

Miss' on apostolimme? Näitkö, mies,
mihinkä suuntaan kulki?

1. Työmies
(raivokkaasti)

Piru ties!

2. Työmies
(Viittaa oikealle.)

Hän tuohon suuntaan meni tästä äsken.

Pomo
(huutaen)

Hoi, työhön joka mies! Nyt minä käsken!
(Suurin osa tottelee, paitsi 1. ja 2. Työmies ynnä muu-

tamia muita.)

2. Työmies
Sun käskyjäsi olen kuullut mä
ja äsken päätin, että töihin lähden.

(Osoittaa veristä otsaansa.)
Mut miksi tällaisia merkkejä
saa uskovainen työmies uskon tähden ?

1 Hengell. laulut ja virret 253,2.



Heikura
Niin oikein, veli! Liity joukkoomme!
Me etsimme vain Herraa, Vapahtajaa.

1. Työmies
Mut työläs teidän hänt' on saavuttaa,
kun piilillä hän edellänne ajaa.

Kirkkoherran rouva
(käsiään väännellen)

Oh, älkää pilkatko!

Pomo
(nauraen)

No, se on totta!
Tään seurakunnan pappilaan hän ajoi
rovastin autoss', apostolinne.

(Liikettä ja hälinää joukossa.)

Heikura
(huutaen)

Siis sinne kaikki! SielT on johtajamme!
(työmiehille)

Tulkaatte mukaan!

1. Työmies
Kautta perkeleen!

Me rakennamme rautatietä.

Matti
(2. Työmiehelle)

Setä!
Tulkaatte mukaan! Meillä valmis on
jo rautatie, mi johtaa taivaaseen.

2. Työmies
Mä tulen, lapsi!
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Ääniä joukosta
Jumalalle kiitos!

(2. Työmies rupeaa kokoilemaan työkalujaan.)

Pomo
Vai aiot vielä kruunun kamppeet viedä!

2. Työmies
Omani ovat, mutta jääköhöt.
Ei ristin tie maallista kuormaa siedä.
Mut palkan maksanette vaimolle?

Pomo
Se kyllä tehdään.

2. Työmies
Sitten tie on selvä.

(Jättää työkalut ratapenkereelle ja astuu odottavan
joukon luo.)

Matti
(käsiään ojentaen)

Oi, setä, setä! Nyt me lähdemme
ja käymme kohti siintäväistä rantaa!

2. Työmies
(silmiään pyyhkien)

Niin käymme, lapsi! Ollos siunattu!
Mun salli sua sylissäni kantaa.

(Ottaa pojan syliinsä. Useat, varsinkin naiset, tait-
televat pajunoksia ja niitä heilutellen laulavat:)

»Pyhien parvi valkoinen,
Oi, laula autuas!
Liehuissa palmun oksien
Sä kruunaa, kruunaa Jeesus,
Korkein ruhtinas!» 1

1 Hengell. laulut ja virret 253,3.
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(Joukko on lähtenyt liikkeelle, 2. Työmies Mat-
tia kantaen. Laulu häipyy vähitellen. Kuuluu vetu-
rin vihellyksiä ja yhä kasvavaa kolinaa. Huutoja:

»Alta pois!»)

J. Työmies
(heittäen hakkunsa)

Kun eivät palmunlehvät muuttuis vaan
oksiksi pajun.

Pomo
(huutaen)

Soraa purkamaan!
(Työmiehiä juoksee vasemmalta lapiot olalla.)

Esirippu.
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VIIDES KUVAELMA.

Upea pastorinkanslia. Oikealla pulpetti, jolla kir-
konkirjoja, pulpetin pää katsomoa vasten. Seinällä
papereita naulakoissa. Peräseinällä, oikealla ovi, sa-
moin vasemmalla, pulpettia vastapäätä. Ovien välissä
hirvensarvet, joissa pyssyjä ja metsästysvälineitä. Nii-
den alla Lutherin kuva.

Pilvinen iltapäivä.

En g e linan pulpetin takana, silmälasit nenällä,
sikari suussa, täyttää taulukkoa. Kirkkoherra
istuu sohvalla kumarassa, pää lynkäpäiden varassa.

E n g el m an
(Keskeyttää työnsä; silmälasiensa yli:)

Mikseikäs virkaa näinkin voitais hoitaa?
Tabellit, vuosikertomukset, kuitit,
diaariot ja historiakirjat.

Kas, nekin kuuluu papinvirkaan.

Kirkkoherra
Kyllä.

Apostoleilla vain ei ollut virkaa.

Engel m an
Ei ollut tosin siinä mielessä
kuin meillä nykyään. Mut yhteiskunta
myös antaa meille tehtäviä.
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Kirkkoherra
Niin.

E n g e lm an
(kuin edellä)

On pappi palvelija yhteiskunnan.

Kirkkoherra
(ojentautuen äkkiä)

Mun mielestäni yksin Jumalan.

E n g elman
(tehostaen sanojaan kädenliikkeillä)

Jumalan myös ja yhteiskunnan myös.
(Astuu esiin pulpetin takaa.)

Sanopas, veli, mitä siitä seurais,
jos kaikki papit sinun tavallas
nyt pitkin maata lähtis patikoimaan?

Kirkkoherra
(on noussut seisomaan; haltioituneesti:)
Herätys! Suureen Herran hengen voimaan,
ah, koko maassa silloin noustaisiin!
Niinkuin on noustu nyt jo monin paikoin.

Engel m an
Mut kuka vihkis, kastais, haudat siunais?

Kirkkoherra
Sit' en oo ajatellut. Eiköhän
myös samat papit sitä tehdä vois?

Engelman
Äläpäs! Näille kävis niinkuin sulle:
he erotettaisiin, ja
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Kirkkoherra
(Kävelee edestakaisin.)

Minä vain
ett' oisi piispat myöskin kiertämässä.

Engelman
Kas, siitä syntyis vallankumous!

Kirkkoherra
(pysähtyen Engelmanin eteen)

Mitäpäs muuta on kuin kumousta,
ett' täällä synnin valta murretaan.
Jokainen kääntymys on

vallankumous.

Engelman
Sä oot siis aivan kumouksellinen?

Kirkkoherra
Jumala minut sellaiseks on luonut.

(Istuu entiseen asentoonsa.)

Engelman
(On siirtänyt tuolin keskelle lattiaa; istuu.)

Mut ajattele, veli, tilaa synnyinmaan!
Nyt täällä riehuu, raivoo puolueet

Kirkkoherra
Kaks puoluetta Raamattu vain tuntee.

Engelman
On täällä kommunistit

Kirkkoherra
(havahtuen)

Kommunismin
myös tuntee Uusi Testamentti.
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E n gel man
Tuon

mä ymmärrän. Sa alkuseurakuntaa
tarkoitat. Mutta annahan nyt, veli,
mun selittää.

Kirkkoherra
Sen mielelläni suon.

Engelman
On meillä puolueita viisi, kuusi:
kokoomus, edistys ja maalaisliitto
ja kommunistit, sosdemot ja sveesit.

Kirkkoherra
Mä kyllä tunnen nämä vanhat teesit.
Ei mulle kieli eikä kotimaa
merkitse enää mitään.

E n g el m an
Mutta, veli!

On Jumalalta myöskin isänmaa.

Kirkkoherra
Ken veriin saakka täällä kamppaeli,
hän taivasta vain yksin tavoittaa.

E n g el man
No, mitä ajattelet armeijasta?

Kirkkoherra
Ma ainoastaan yhden armeijan,
ah, tunnen.

E n gelman
Minkä?
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Kirkkoherra
Ristiarmeijan!

Engel m an
Mut sellaisena pyytää olla myös
tää Suomen armeija.

Kirkkoherra
Ei sinnepäinkään!

Se kiväärein ja tykein taistelee.

E n gelman
Mut kuule, hyvä veli, pasifismin
tuo vaarallista ohjelmata on.
Mitenkäs ryssää vastaan?

Kirkkoherra
(kuin heräten)

Ryssää vastaan?
Ei tarvis ole käydä, ainoastaan,
ah, vastaan syntiä ja turhuutta.

En gelman
No niin! Mut jospa ryssä tänne hyökkäis ?

Kirkkoherra
Sä mitä? Hyökkäis? Kyllä Isä lastaan
hädästä, vainoojasta varjelee.

Engel m an

Sä olet haaveilija!
(Sytyttää sammuneen sikaarin.)

Kuulehan
nyt mua kiltisti ja kaunihisti:

(Vetää muutamia savuja.)
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Jos suli' ei ole vahvaa armeijaa,
niin millä ihmeellä sä silloin voit,
heh, vastaanottaa vainolaisen joukot?

Kirkkoherra
Mun ei oo tarvis. Herra vastaanottaa.

E n g elman
Ei kai nyt Herra tänne sotimaan!

Kirkkoherra
(pyhällä paatoksella)

Niin juuri: Herra! Ratsut tuliset,
enkelijoukot miekoin välkkyväisin!

E n gelman
Äh, roskaa!

Kirkkoherra
(ihmetellen)

Mitä? Roskaa? Vaikka tää
Pyhässä Raamatuss' on kirjoitettu!

(On noussut; haltioituneesti:)
Eliisa muinoin pakomatkallaan,
kun joutui Samarian vuoriseutuun,
miss' sotajoukko vieraan kuninkaan
hänt' ahdisteli, yksinäistä miestä

E n gelman
(keskeyttäen)

Älähän puhu! Salli selittää!
Tapahtui Dootanissa. Monta kertaa
tuon paikan olen tekstiks ottanut
kun sattunut ei muuta sopivata.
Nääs hätävara.
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Kirkkoherra
(Istuu.)

Mielenkiintoista.

E n gelm an
(On ottanut pulpetilta Raamatun; lukee:)

»Ja Syyrian kuningas kutsui palvelijansa ja
sanoi heille: ' kuka meikäläisistä pitää Israelin
kuninkaan puolta?'

Niin sanoi yksi hänen palvelijoistansa: 'ei niin,
herrani kuningas, mutta Eliisa profeetta, joka on Is-
raelissa ' (lukee mumisten).

Hän sanoi: 'menkää matkaan ja katsokaa, missä
hän on —'. Ja he ilmoittivat hänelle ja sanoivat:
'katso, hän on Dootanissa.'

Ja hän lähetti sinne hevosia ja vaunuja ja suuren
sotajokon (lukee mumisten).

Ja Jumalan miehen palvelija nousi varhain aamulla
menemään ulos, ja katso, suuri sotajoukko piiritti kau-
pungin, hevosilla ja vaunuilla. Niin hänen palveli-
jansa sanoi hänelle: 'voi, herrani! mitä me nyt
teemme?'

Mutta hän sanoi: 'älä pelkää, sillä niitä on enem-
män, jotka meidän kanssamme ovat, kuin niitä, jotka
heidän kanssansa ovat.'

Ja Eliisa rukoili ja sanoi: 'Herra, avaa nyt hänen
silmänsä, että hän näkisi!' Ja Herra avasi palvelijan
silmät, että hän näki, ja katso, vuori oli täynnä tuli-
sia hevosia ja vaunuja Eliisan ympärillä.»

(Katsoo Kirkkoherraan kiinteästi.)
Näin tässä seisoo.

Kirkkoherra
(kuin kirkastuneena)

Niin! On paikka tuttu.
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Engelman
fpäättävästi)

Mut täss' ei auta kirjaimellinen
selitys, nääs, vaan allegorinen.
Kas täytyy olla aina kriitillinen.

(Paukauttaa Raamatun kiinni.)

Kir kk o h er r a
Ei Jeesus opettanut sellaista,
vaan käski

Engelman
(joka on noussut pannakseen Raamatun pulpetille)

Mitä?

Kirkkoherra
käski uskoa.

»Kaikk' uskovalle ovat
mahdolliset.»

Ja siin' ei enää auta selitys.

Engelman
(Istuu.)

Tavallaan oikein.

Kirkkoherra
Niinpä »tavallaan».

Tuo sana, kas, on epäuskon kieltä.
Ja Herra vaatii aivan uutta mieltä.
Ei »tavallaan», vaan aivan kokonaan.
Sinä et usko!

Engelman
(kiivastuen)
Mitä? Kuinka niin?
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Kirkkoherra
No, se on selvä. Herran ihmeisiin
jos uskoisit, niin ihka avoimin
sä silmin näkisit, ett' Dootanin
viel' ympäröidä ihmeratsut voivat.
Tää »allegoria» nääs kelpaa mulle.

En gelman
(pyörittäen päätään)

On ihmehitten aika ohi nyt,
ja mulle ei tuo tulkintasi sovi,
nääs, näissä meidän nykyoloissamme.
Ken valtaan haihattelujen siis jäis!

Kirkkoherra
Jos uskoisit, niin et sä selittäis.

(huutaen)
Enemmän seisoo meidän puolellamme!

(Aurinko pilkistää pilven raosta ja valaisee huoneen;
katsoen ihmetellen ylöspäin:)

Kas, kuinka auki on nyt taivaan ovi!
On Herra itse tänne lähtenyt!

(Ojentaa kätensä haltioituneena näkyä kohti. E n gel-
man on säikähtyneenä hypähtänyt pystyyn. Kirk-
koherran kädet vaipuvat alas, ja hän istuu sohvalle
peittäen käsillään kasvonsa. Aurinko on jälleen men-

nyt pilven taa.)

1. Asiamies
(laestadiolainen, tulee)

Hyvää päivää! Pitäisi saada papinkirja lainhuu-
datusta varten. Minä ostin maatilan. (Tervehtii.)

E n gelman
Vai ostit. No, paljonko maksoit?
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1. Asiamies
Menihän siitä kolmisensataatuhatta.

(Tarkastelee Kirkkoherraa, joka nojaa sohvan
selkää vasten kasvoillaan ihmeellinen kirkkaus.)

Kukas se tämä vieras on?

(Kirkkoherra selittää.)

1. Asiamies
Vai niin! Olen kuullut. Kirkkoherran olisi pitä-

nyt liittyä oikeaan seurakuntaan.

Kirkkoherra
Mikäs se on?

1. Asiamies
No, esikoisten, alkukristittyjen.

Me emme käytä kultaa, hopeaa,
koruja taikka muuta mailman moskaa.
Se kaikki meist' on arvotonta roskaa.

Kirkkoherra
Mut ostelette rustholleja vain.

1. Asiamies
Täytyyhän elää! Kuinkas sitten muuten.
Lähteehän leipä maasta!

Engelman
(pulpetin takaa, kirjoittaen)

Hyvä! Haasta
sen päähän järkeä. Ei sille kelpaa
armeija, kirkko eikä isänmaa.
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J. Asiamies
Mä ymmärrän.

(istuen Kirkkoherran viereen)
Mut kuinkas synnit anteeks

saadaankaan tuota

Kirkkoherra
(ristissä olevat kädet polven ympärillä)

Kristus anteeks suo.

J. Asiamies
Äläpäs! Kristus! Tuo ei kelpaa tuo!
Ne veljein kautta, uskonveljien

Kirkkoherra
Siis myöskin minun.

1. Asiamies
todistetaan anteeks.

(läjäyttäen polveensa)
Niin kirjoitettu on. Mut sin' et kuulu,
nääs, meikäläisiin. Siinäpäs se on!

(K ir kko herra on noussut ja mennyt Lutherin ku
van eteen. Katselee sitä eikä puhu mitään.)

E n g elman
(ojentaen todistuksen)

Kas, tässä oisi!

1. Asiamies
Paljonkos se maksaa?

E n g el m an
Viis markkaa.
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1. Asiamies
(Maksaa; kääntyen Kirkkoherran puoleen:)

Uskoon täytyy veljen tulla.
(kääntyen Engelmanin puoleen:)

Me sitten vasta ollaan tiellä kai?

Engelman
(sytyttäen sikariaan)

Niin aina.

1. Asiamies
Hyvästi!

Engelman
Hyvästi vain!

(Kirkkoherran puoleen)
Nuo laestadiolaiset ovat jäykät
omissa uskonkäsityksissään.

Kirkkoherra
(kääntyen)

Mä tiedän sen. Oon heiltä aina saanut
osaksi tuomion.

Engelman
(istahtaen sohvaan)

Mut yksikään
ei silti väistä maansa puolustusta.

(2. Asiamies tulee.)

2. Asiamies
Hyvää päivää! (Kättelee Engelmania.) Se tulisi taas

se Taavetti Eskelinen meille ja pitäisi raamatunseli-
tyksen. Eiköhän tohtori kuuluttaisi ensi pyhänä? Ja
sitäpaitsi olisi siellä meidän perällä niitä mukuloi-
takin taas. Sopisi kastaa samalla kertaa. (Kaivaa povi-
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taskusta kirjekortin.) Siinä se kirjoittaa ... huono
sill' on käsiala mutta hyvästi se sanan selittää.

Kirkkoherra
(joka tällä välin on tallustellut pulpetin taa ja tar-

kastelee seinällä riippuvia papereita:)
Mihinkäs suuntaan selittäjä kuuluu?

2. Asiamies
No ...ei se suuntaa .. . sill' on selvä kurssi.
Se ruoskii oikein suruttomia.
Ja poletiikass' se on luotettava.

Kirkkoherra
(kääntyen äkkiä.)

Vai ori se politikko?

2. Asiamies
Kyllä on.

Lapuan äijä oivaa sorttia.

Kirkkoherra
Vai Lapuan ?

2. Asiamies
Tietysti!

E n gelman
(taputtaen sohvan käsinojaa)

Niinhän täällä
Lapuan merkeissä vain eletään.

2, Asiamies
Ei taida kelvatakaan Lapua
vieraalle tälle?



Enge l m a n
(naurahtaen)

Hän on utopisti.

2. Asiamies
Niin mikä?

E n gelm an
Utopisti.

2. Asiamies
Eihän vain

se sama oo kuin nihi-nihilisti?

Kirkkoherra
(naurahtaen)

Heh, aivan samaa. Nihilisti oon:
mull' ei oo mitään.

2. Asiamies
Vaarallisimmat

ne ain' on olleet, joilla ei oo mitään

Kirkkoherra
Puhuitpa totta. Vaarallisimmat
on köyhät, jotka riistää valtakunnan,
siks' että ovat väkevimmät myös.
Olet kai kuullut, että itsellensä
väkevät riistää sen?

2. Asiamies
Ja irti kulkee!

Engel m an
Käsität väärin. Tämä vieras on
aseita kammoava pasifisti.
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2. Asiamies
Pitäispä sitten Eskelisen tulla
ja käännyttää tää mies.

(Katselee Kirkkoherraa.)
Vai niitä on!

Mitäs ne pasiliskit ajaakaan?

E n gelman
Ikuista rauhaa.

2. Asiamies
Seh! Vai on tää niitä?

Kirkkoherra
Niin olen, mutta sielun rauhaa ajan.

(painaen kädellä sydäntään)
Jos täälF on rauha, niin se mielestäin
on parahinta pasifismia.

2. Asiamies
Se kyll' on totta. Mutta mahtaako
toteutua se mailman rauha?

Kirkkoherra
Kyllä!

(Ulkoa kuuluu väkijoukon melua ja huuto: »Kirk-
koherra! Johtajamme! Apostolimme!» En gelman
nousee ja kääntyy ikkunaan. Kirkkoherra on

avannut kirkonkirjan ja lehteilee sitä.)
Kun ensin Kristus kaikki vallannut
on alleen maat ja valtakunnat, kaikki,
tuhannen vuotta täällä hallitsee
Hän omiensa kanssa. Niinhän on
Pyhässä Raamatussa kirjoitettu.

(läjäyttäen kirkonkirjan kiinni)
Ma aikakauden tuon oon apostoli!
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2. Asiamies
Vai niin.

(Katselee epäillen Kirkkoherraa.)
Mut mikä melu siellä ulkona?

Engelman
On talon eessä suuri väkijoukko.
Kun eivät murtautuisi ryytimaahan
ja tallaisi mun marjapensaitani.

(kääntyen Kirkkoherran puoleen)
Ne sunko ovat seurakumppaneita?

(2. Asiamies hyvästelee ja lähtee. Engelman me-
nee saattamaan eteiseen ja kuuluu puhuvan jotakin

kokoontuneille.)

Kirkkoherra
(Astuu syvissä mietteissä edestakaisin. Istahtaa soh-
vaan kuin kuunteleisi Engelmanin puhetta. Nojaa

päätä käsivartta vasten.)
Voi, Jumala, niin ett' on soenneet,
nyt täällä ihmisparat, ihmismielet.
Ei ykskään usko todenperästä,
vaikk' kaikki luulee kyllä uskovansa.

(Pieni vaitiolo.)
Ja kuitenkin on Herra sanonut:
»Mä annan teille vallan tallata
käärmeitä, skorppiooneja ja voimaa
vihollistenne, eikä vahingoittaa
voi teitä mikään ...»

(Engelman tulee; nousten päättävästi:)
Veli, rauha sulle!

On aika minun matkaa jatkaa taas.

Engelman
Jokos sä lähdet? Olis haukattu
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me illallista tässä hetken päästä.
Mut ymmärrän. Nuo tuolla

(Viittaa ulos.)

Kirkkoherra
Vaivas säästä.

Mua ruokkii kyllä kaarneen poikaset.
Mut mua odottaapi Herran työ.

(paatoksella)
»Ja missä kuljette, niin saarnatkaa:
Taivasten valtakunta lähestyypi.
Sairaita parantakaa, kuolleita
herättäkäätte sekä puhdistakaa
pitalisia, ulosajakaa
riivaajat kaikenlaiset. Lahjaksi
olette saaneet, lahjaks antakaatte.»

E n g elman
(On mennyt pulpetin taa; keskeyttäen työnsä:)

Sa mitä puhut? Onko aikeesi
tuo ohjelma myös täytäntöhön panna?
Herättää kuolleita, hoi, kuule, veli,
kuol-lei-ta ?

Kirkkoherra
(kirkastunein kasvoin)

Kyllä! Uskon voimalla!
Sinapin siemenenkin verta riittää,
ah, järkyttämään vuoret paikaltaan!

(Huulet liikkuvat kuin rukouksessa.)
Mä siitä tahdon Vapahtajaa kiittää,
ett' tuokin armolahja annetaan,
kun antaa Herran kuljettaa ja viedä.

(Lähtee. E ngelman jää ihmeissään katsomaan hä-
nen jälkeensä. Ulkoa kuuluu innostuneita huutoja:
»Herran apostoli! Siinä hän on! Tule ja auta meitä!»)
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Engelman
(kuunnellen poistuvan joukon ääniä)

En minä jaksa tuota ymmärtää!
Mull' ilmankin on liiaks miettimistä.
Ihanhan tässä sekoo vallan pää!

(Kirjoittaa.)
Herättää kuolleita! No, katsohan!

(kynsien päätään)
Tuon kuolleen sarekkeeseen elävitten
nyt merkitsin! Voi synnin myrkky tää!
Ja kun ma käytännössä vastustan
radeerausta ätsh! kirjain raaputusta.

(Miettii.)
Ei tämä käy. Mun täytyy luopua
nyt tällä kertaa

(Ottaa kynäveitsen.)
sillä eihän sovi,

ett' tulee kuollehitten joukkoon lovi.
(Miettii.)

Mut enpäs raaputakaan! Olkoon niin!
Voi tätä iankaikkista dilemmaa!
Se menee täältä lääninrovastiin.

(Kääntelee taulukkoa.)
Ja loppusumma sehän sentään stemmaa!

(Panee taulukon syrjään ja menee ikkunan ääreen.)
No, eivätköhän senkin pakanat
jo särkeneetkin ryytimaani aitaa
ja tallanneet mun marjapensaitani!
Kas, niin se käy, kun kansa villiintyy,
ja hullu rupee hulluin johtajaksi.
Ei siin' oo silloin päätä eikä laitaa.
Ja nämä vielä uskottelevat
käyvänsä täällä, raukat, tietä kaitaa!

(Rientää ulos.)

Esirippu.
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KUUDES KUVAELMA.

Metsikkö maantien laidassa.
Kesäkuu. Aamupuoli yötä.
Joukko ihmisiä levolla, mikä missäkin asen-

nossa. Suurin osa nukkuu, mutta muutamat ryhmät
valvovat, joukossa Humalainen, 2. Työmies ja
Kirkkoherran rouva. He hyräilevät säkeistöä:

Oi Herra, auta kuulumaan
Sun riemukansahas jne.

(Hengell. laulut ja virret 253, 5.)
Heistä etualalla käsin Anni Heikura, hyssytellen
sylissään lasta. Kirkkoherra oikealla, etualalla,
Heikuran ja muutamien vaimojen kanssa, kes-
kustellen ensiksimainitun kanssa. Matti-poika nuk-
kuu kuusen juurella. Eväskoppia ja vaatteita hujan
hajan siellä täällä.

Anni Heikura
(Laulaa:)

Aa-aa, aa-aa.
Äiti tuutii lastaan.
Metsä tuli vastaan.
Aa, aa, pienoiseni.
Minne isä meni?

Täällä vaanii peikko.
Laps' on pieni, heikko.
Kantaa karitsansa
Jeesus helmassansa.
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Aa-aa, aa-aa.
Äiti tuutii lastaan.
Aamu tuli vastaan.
Aa, aa, lapsi vaipuu.
Yö jo poies haipuu ...

(tarkastellen lapsensa kasvoja)
Tää kuolee! Juho, tule katsomaan!
On kasvot aivan kalpeet ...

(Koettelee hätäisesti lapsen käsiä.)
Kädet kylmät

(Painua päänsä lapsen kasvoja kohti.)
Ei tämä enää hengitäkään, Juho.
Voi, kuule, tämä kuolee!

1. Nukkuja
(kohottaen päätään)

Surkeaa!
Kun eivät enää nukkuakaan anna.

2. Nukkuja
(samoin)

Voi, mua raukkaa, kurjaa, katalaa,
kun läksin tänne maita laahustamaan!

Kirkkoherra
(Heikuralle)

Ken uskollisna kestää loppuun asti,
saa viimein voiton palkan.

Heikura
Minä möin

mökin ja maat ja annoin vaivaisille
sen mitä niistä sain.
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1. Nukkuja
(On noussut istualleen; hamuaa käteensä eväskoppau.)

On aivan tyhjä!
Illalliseksi viime palan söin.
Mitäs nyt eteen otetaankaan sitten?
(Katselee haikein mielin ympärilleen.)

Anni Heikura
Voi, kuule, Juho!

2. Nukkuja
(Kaluaa luuta.)

Tass' on viimeinen
myös minun eväsvaroistani.

(Heittää luun menemään.)

Anni Heikura
(parkaisten)

Juho!

Heikura
No, mikäs hätänä?

Anni Heikura
Tää lapsi kuolee!

Heikura
(tullen vaimonsa luo)

Sä olet epäuskon vallass', Anni.
Ei meitä enää uhkaa kuolemakaan.

(Viittaa Kirkkoherraan.)
On tuolla apu! Heitä huolet pois!

(Vähitellen on yhä enemmän väkeä kerääntynyt
Anni Heikuran ympärille.)
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Humalainen
Niin oikein, Heikura. Ei meitä uhkaa
nyt enää mikään, kun on apostoli
matkassa meillä.

2. Työmies.
Herran profeetta!

Kirkkoherran rouva
Voi, älkää, hyvät miehet!

(Menee miehensä luo ja keskustelee hänen kanssaan.)

Matti
(Herää.)

Eikö, äiti,
oo Jeesus saapunutkaan?

2. Työmies
(mennen pojan luo)

Kyllä, Matti!
Hän saapuu kyllä, kun me valvomme.

Matti
Mut min' en jaksanutkaan valvoa,
vaan nukahdin, ja siks' ei Jeesus tullut.

2. Työmies
(silitellen pojan päätä)

Odotahan, kun aamu valkenee,
niin vaellamme aurinkoista tietä
ja laulamme taas »Kruunauslaulua».
Varmasti silloin Herra Jeesus saapuu.

Matti
(ihastuen)

Niin saapuukin! Ja voihan kirkkoherra
häneltä pyytää leipää. Mun on nälkä.
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Anni Heikura
Voi, kirkkoherra, tulkaa tänne!

Kirkkoherra
Heti.

(vaimonsa puoleen:)
Ken kätensä jo auraan laski kerran
ja taakseen katsoi

Anni Heikura
Rakas kirkkoherra!

(vaikeroiden:)
Nyt hän on kuollut!

(Laskee lapsen eteensä maahan ja tuijottaa sitä kau-
histuneena. Ympärillä hälistään. Viimeisetkin nuk-
kujat ovat heränneet jakerääntyneet lapsen ympärille

Hätäisiä kysymyksiä: »Kuoliko se?»)

Kirkkoherra
(tunkeutuen joukon keskelle; lempeästi:)
Onko poika sairas?

Z. Nukkuja
Näkeehän tuon jo tyhmäkin, se että
on kuollut.

Kirkkoherra
(hätkähtäen)

Mitä? Kuollut?

Heikura
(polvistuen Kirkkoherran eteen)

Armahda
nyt meitä sinä, taivaallinen paimen!
On sulia valta kuolleet herättää.
Siis kutsu poika jälleen elämään!
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Kirkkoherra
(perääntyen)

Sä mitä haastat? Minä ?

Heikura
Kerran jo

autoithan lapsen tähän maailmaan.
Nyt auta vielä.

(Ottaa lapsen ruumiin maasta ja laskee sen Kirkko-
herran käsivarsille; väkijoukon puoleen kääntyen:)

Tuolla tavoin noin
se lepäs silloin hänen käsissänsä.

Kirkkoherra
(On taistellut itsensä kanssa; haltioituneena:)

Niin, Heikura! Mä hyvin muistan sen.
Mä autoin lapsen äidin kohdust' tänne.

(katsahtaen taivaalle)
Nyt mulT on voima

Kirkkoherran rouva
Varo, Samuel!

Sä kiusaat Jumalaa!

Kirkkoherra
(yhä haltioituneemmin)

Ah, kuolon jänne
on sillä valta katkaista, ken uskoo !

(Laskee lapsen ruumiin maahan; yliluonnollisen eks-
taasin vallassa:)

Mä katkaisen! Ja hetken päästä saa
elävää lasta äiti tuudittaa!

(Kohottaa käsivartensa.)

1. Nukkuja
No nyt!

(Syvä hiljaisuus.)
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Kirkkoherra
(rukoillen)

Oi, armon Herra, katso puoleemme!
Ja anna vuotaa voiman taivahasta.
Me menehdymme muuten huoleemme,
jollet tee eläväksi tätä lasta ...

Sä auttanut oot kerran Jairustakin
ja Nainin leskeä ja Maariaa.
Vetoan Sinuun kuolon uhallakin.
Siis auta mua vastaan kuolemaa.

(Tekee liikkeitä käsivarsillaan, koko ajan rukoillen.)

Humalainen
No, nyt me samme nähdä uuden ihmeen!

Kirkkoherra
(katsoen lasta; voimakkaasti:)

Nous' ylös, poika!

(Kiihkeää jännitystä.)

Kirkkoherra
(uudelleen)

Poika, silmäs avaa!

(Yhä kiihkeämpää jännitystä.)

Kirkkoherra
(huutaen)

Mä sanon sulle, poika, niinkuin Kristus:
Nyt nouse, herää!

Kaiku
(kerraten)

... herää!
(Ruumis pysyy liikkumattomana.)
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Ääni väkijoukosta
Kuollut on!

(Kirkkoherra vaipuu maahan.)

1. Nukkuja
Johan ma sanoin!

2. Nukkuja
Voima ihmisen

ei auta tässä.

Kirkkoherra
fpuolittain ylös kohottautuen)

Lama sabaktani?

Heikura
Ja minä onneton, kun möin jo maani!
Ei pystynytkään pappi tähän työhön!

Ääni väkijoukosta
Ei pystynyt! Jo silmät auki sain!
Nyt palataan!

Heikura
(raivon vallassa)

On hyvä sanoa
sun, joll' on koti! Mutta mitäs meillä.
Mä, houkka, mökin .. . kaikki annoin pois
ja siitä saakka horjunut oon teillä!

(Kirkkoherran puoleen:)
Haa, petturi! Nyt miss' on aartehet,
joill' olet meitä narrannut?

Humalainen
(samoin)

Nyt tänne
hevonen mulle, rattaat, jotka möin!
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2. Työmies
Älkäähän, rakkaat veljet! Lankeemus
se saattaa tulla täällä ihmiselle.
Minäkin vaimon, lapset laiminlöin,
se käypi nyt niin kovin sydämelle.
Mut sittenkin mä uskon .

Heikura
(raivoissaan)

Mitä uskot?

2. Työmies
Ett' avun vielä Herra lähettää.

Matti
Ja antaa meille leipää.

Heikura
(yhä raivokkaammin)

Vaikka kuoli
jo nälkään oma, pikku poikani!

(Tempaa maasta kiven ja iskee sillä 2. Työmiestä,
joka horjahtaa, mutta ei kaadu.)

Matti
(parkaisten)

Voi, kirkkoherra-setä! Tulkaa tänne!

Kirkkoherra
Ah, Jumalani!

Kirkkoherran rouva
Kotiin, Samuel,

nyt lähdemme!

1. Nukkuja
Vai aiot livistää!
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Monta ääntä
Ei käy se laatuun!

2. Nukkuja
Viel' on lopputili!

(Hyökkää Kirkkoherran kimppuun karttu kä-
dessä. Kirkkoherran rouva yrittää suojella

miestään. Isku sattuu häneen.)

Kirkkoherran rouva
(maahan vaipuen)

Voi, Samuel! Ne murhasivat mun!

2. Nukkuja
(Kirkkoherralle)

Ja nyt on, pappi, jälleen vuoro sun
herättää kuollut! Siispä teekin se!
Se onhan vaimos!

(Heittää kartun menemään.)

Heikura
(huutaen)

Miehet, matkalle!

(Kaiku vastaa. Toisten lähtiessä jää Kirkko-
herra murtuneena makaamaan maahan.)

Väliverho.

Pieni nukkuva kaupunki, etualalla joki, jonka yli
johtaa silta. Se on autio niinkuin ympäristökin. Mo-
lemmin puolin siltaa kaksi syvennystä, joissa on
penkki. Samoin toisessa päässä, mutta ne eivät näy
katsomoon.

Elokuu, aamupuoli yötä, ilmassa ukkosta.
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Kirkkoherra nojaa sillan kaidepuuhun lopul-
lisesti uupuneena ja epätoivoisena; katselee virtaa.

Kirkkoherra
Ei löydy Jumalaa! Ma, houkka, ennen
hänehen uskoin, häntä kirkastin
ja riemumielin kuljin, saarnasin.
Yks sana minut kaasi: kuolleita.
En pystynytkään niitä herättämään!

(Juutalaisen pää kurkistaa sillan toisen pään
syvennyksestä.)

Ja vielä toinen: Murhasivat mun!
Nuo sanat kaikuneet on korvissani
siit' alkaen kuin jätin joukon tuon,
mi puolisoni rakkaan multa riisti.

(syvään huokaisten)
Mut minä olen siihen syyllinen,
kun minun tähteni hän henkens' antoi.

(Peittää käsin kasvonsa.)
Niin, niin ...ma olen ...olen murhamies
ikäänkuin Kain, joll' ompi tunnollaan
vaimonsa murha .. . mutta uusi Kain,
jok' uskoa ei jaksa Jumalaan.

(Katselee ympärilleen.)
Mitäpä siis: on paras tehdä loppu!

(Riisuu takkinsa, rientää sillan keskikaiteen kohdalle
ja nousee kaiteelle.)

No, nyt!
(Yrittää heittäytyä, mutta Juutalainen on hänen
huomaamattaan hiipinyt komerostaan ja vetänyt hä-

net alas.)

Juutalainen
(murtaen)

On sangen hävytöntä häiritä
yörauhaa lähimmäisen tällä lailla.



Kas, siitä syntyy kova polskahdus
ja siihen herää koko kaupunki!

Kirkkoherra
(nojaten sillan kaiteeseen)

Voi, Jumalani!

Juutalainen
Jokos kelpasi

nyt Jumalakin? Tyhjää pötyä!
Kas minä autan sua hienommasti.

(Ottaa taskustaan kapselin)
Tää maksaa kympin. Niele, ota se
ja pian pääset esiripun taa.

(Kirkkoherra ottaa kapselin ja asettaa sen sillan-
kaiteelle siksi aikaa kuin hän hakee rahoja laskus-

taan.)

Kirkkoherra
No, hyvä on!" Mä menen majataloon
ja sitten: selvä!

Juutalainen
Mitä, hullu mies!

Mitä sä majataloon sitä varten?
(Osoittaa omaa komeroaan.)

En minäkään nääs mene hotelliin
ja minä aion elää. Sinä voit
ykskaikki tässä tehdä valmista.

(Osoittaa katsomon puoleista sillan syvennystä.)
Kas niin!

(Kääntyy katsomaan kapselia, mutta sen on tällä välin
tuulen henkäys puhaltanut menemään.)
No, donnerwetter! Mitä perhanaa!
Putzweg ja aivan, aivan tyyni ilma!

6 Järventaus, Yks’ on tarpeellinen 81
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Kirkkoherra
Voi, Jumalani!

Juutalainen
Kohta rupean

ininäkin uskomaan.
(Miettii.)

Hm. Mutta vielä
on yksi hyvä keino.

(Kaivaa taskustaan revolverin.)
Kuulehan:

sun onko vielä halu itses tappaa?

Kirkkoherra
Voi, Jumalani!

Juutalainen
Hyvä! Minä kuulen,

ett' on sun päätöksesi pysyväinen.
Mä tästä tahdon viisitoista markkaa.

Kirkkoherra
(epätoivoisesti)

Ei ole mulla rahaa. Viimeisen
ma annoin tuosta myrkkykapselista.

Juutalainen
Vot, hyvä on!

(Osoittaa eteensä sillalle.)
On tuolla sinun takkis.

Kas, minä vaihdan siihen, vaikka varmaan
mä häviänkin siinä geschäftissä.
Haluan sua auttaa.

(Nauraa ilkeästi. Menevät ottamaan takin.)

Kirkkoherra
Sen kyllä saat, mut anna sitten tänne
se pyssy pian. Minulla on kiire.
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Juutalainen
(kädet levällään, olkapäitään kohautellen)
Ah, aina joutaa täällä kuolemaan,
mut elämäss' on paljon, paljon puuhaa.
Me tarkastamme ensin, onko kaikki
patruunat paikoillansa.

(Ottaa yksitellen patruunat esiin ja näyttää Kirkko-
herralle.)

Kas, minä aina ... aina minä teen,
nääs, rehelliset kaupat kundin kanssa.
En minä petä, vaikka sanotaan,
ett' aina pettää juutalainen. Ei!

(Panee patruunat paikoilleen.)
Se kunnoss' on.

(Ojentaa revolverin.)
Siis anna paukahtaa!

Menee komeroansa kohti nauraen, Kirkkoherran
kävellessä syrjään, oikealle.)

Kirkkoherra
(katsellen revolveria)

Voi, Jumala! Jo kaksi kertaa on
hän mulle ihmeen osoittanut tässä.
Mut minä olen liiaks onneton
mihinkään turvataksen' elämässä.

(Antaa revolveria pitelevän käden vaipua. Seisoo tuo-
kion syvissä mietteissä, leuka rintaa vasten painuneena.

Ympärilleen katsellen:)
Niin lupaavasti matkan aloitin,
mut nyt mä seison tässä Kainin lailla.
Mä puolisoni rakkaan surmasin
ja siksi olen armahdusta vailla.

(päättävästi)
Siis: tulkoon pimeys, täydellinen yö!
Näin päättyy retki Kainin, Kaiuin työ!
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(Lysähtää äkkiä polvilleen, painaa revolverin ohimol-
leen ja vetäisee liipasinta, mutta ase ei laukeakaan,
kuuluu vain heikko naksahdus; yliluonnollisen kau-

hun vallassa:)
Voi, Jumala! Sa olet sittenkin!
(Ampuu ilmaan, ja nyt ase laukeaa.)

Jo kolme kertaa teit Sä ihmehen!
Nyt uskon, uskon, kurja, vihdoin sen!

(Heittäytyy pitkälleen ja kierittelee maassa. Juuta-
lainen näyttäytyy sillan toisessa päässä hyvin levot-
toman näköisenä. Kirkkoherra makaa tuokion,
ruumis silloin tällöin suonenvedontapaisesti nytkäh-
täen, kunnes nousee kalpeana, mutta rauhallisena.)

Nyt ymmärrän: se oli myöskin turhaa.
Ei Kain voi suorittaakaan itsemurhaa.

(Poistuu oikealle, heittäen revolverin menemään.
Juutalainen tulee paikalle, äärimmäisen hämmäs-

tyneenä.)

Juutalainen
Ma Jahven kautta öisin vannonut,
ett' ykskään noista paukuista ei laukee.
Mut laukesipas!

(Katselee ympärilleen.)
Missä, miss' on mies?

(Huomaa revolverin, ottaa sen ja luksuttaa sitä puoli-
kymmentä kertaa aseen laukeamatta.)
Kuulinhan aivan selvään paukahduksen.

(Kaivelee taskujaan ja vetää esiin toisen kapselin.)
Voi kauhistus! Kun myrkkykapselin
mä erehdyksissäni hälle möin!
Ja tarkoitus vain oli filikooni.
Mua pistäköön nyt vaikka skorppiooni,
jos täss' ei ole jotain kummempaa!

(Rupeaa satamaan.)



85

Ja nyt se sataa! Minä maksamaan
nyt joudun hotellissa koko yöstä.
Sen palkakseen saa rehellisesi työstä:
mun tarkoitushan oli pelastaa
tuo hullu mies! Mut nytpä totean,
ett' tähän sekaantuivat taivaan vallat.

(Ukkonen jyrähtelee.)
Voi Abraham! Sehän on paukkinaa!

(Lähtee niska kyyryssä juoksemaan yli sillan. Siep-
paa syvennyksen kohdalla vaatemyttynsä ja parantaa

vauhtia.)

Esirippu.
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KOLMAS NÄYTÖS

SEITSEMÄS KUVAELMA.

Helsinkiläinen ravintola.
Syksy. Puolenyön aika.

Etuhuoneessa, suuremmassa, muutamia harvoja hen-
kilöitä. Perähuoneessa oikealla pianiino. Pöydän ym-
pärillä ns. Kainin Kerho, nuorten kirjailijain ryhmä:
Samuel Korpi, Jousi, Nuoli ja Heitto ynnä
pari muuta kirjailijaa. Heit on päässä Kainin sep-
pele, jossa on keinotekoisia omenia, päärynöitä ja vii-
nirypäleitä. Pöydällä laseja ja juomatavaroita, paljon
tupakansavua. Kaikki enemmän tai vähemmän huma-
lassa. Hauska herrasmies istuu puoleksi juopu-
neena etuhuoneessa pöydän ääressä, edessään whisky-
grogi. Petäjäinen ja Kurkia istuvat jutellen
kahden, lähellä Hauskaa herrasmiestä. Tar-
joilijatar seisoo taka-alalla, oven suussa, joka on
osittain verhojen peitossa. Perähuoneen ovi raollaan.

Samuel Korpi
(Tarttuu maljaan.)

Eläköön ärsytys ja kiihoittuneisuus!
Solidit miehet alas!

Hauska herrasmies
(iroonisesti)

Fina bitar! '

1 Hienoja paloja!
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Jousi
Tää oli sulia varmaan oppi uus?
Solidit miehet alas! Niinpä niin.

Samuel Korpi
Kas, järkiperäisyys ja tahdikkuus
ne varmimmin vie miehen helvettiin!

Hauska herrasmies
(kuten edellä)

0, fina bitar, fina bitar!
(Ryyppää.)

Nuoli
(Keskustelee Jousen kanssa.)

Lempo!
No, aineenvaihdossairautta

Heitto
Mitä?

Nuoli
No, sitä!

(Ottaa seppeleen Heitolta ja panee sen päähänsä nau
raa hirnuen ja jatkaa keskustelua Jousen kanssa.)

Petäjäinen
(Kurkialle, viitaten perähuonetta kohti)
Kas, siellä istuu suuret mestarit
taas tarkastellen taidelestejänsä.

Samuel Korpi
Mut ken ei täällä kestä kestejänsä,
joukosta pois!

Jousi
Juur' oikein, piru vie!

(Jatkaa keskustelua Nuolen kanssa.)
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Samuel Korpi
Kas, minä tarkoitan: on meitäkin
tää paha niailma paljon rusikoinut.
Me oomme hummaajia, nystyröitä
tään yhteiskunnan tuhatvuotispuussa.
Mut siksi että mellastamme öitä,
saa poroporvar' uinaella kuussa.
Nääs, toisin sanoin

(Pää nuukahtaa rinnalle.)

Petäjäinen
Kuule katalaa!

Hauska herrasmies
0, fina bitar!

Samuel Korpi
(lyöden nyrkkiä pöytään)

toisin sanoin, haa!
Me todistamme, ett' on mailma terve!

(Kaksi ravintolavierasta etuhuoneesta läh
tee.)

Heitto
(kuin heräten)

No, terve, piru vie! Hei, lisää viinaa!
(Painaa soittonappia. Kello kilisee.)

Hauska herrasmies
Mitäpä täällä sieluansa piinaa.
Hei, neiti, tänne!

(Tarjoilijatar kiiruhtaa perähuoneeseen.)

Kurkia
(Kilistää.)

Neiti, tänne myös!
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Samuel Korpi
(Hoilottaa:)

Sa juo ja laula,
rellustele yös.

(Hamuaa kiinni tarjoilijatarta.)
Ja hellustele! Työs
se olkoon uuden
sukupolven tuotto.
Siis: hellustele yös!

Yks' whisky mulle!
(Iskee silmää tarjoilijattarelle.)

Petäjäinen
(on keskustellut jatkuvasti; ääneen:)

Luihu inies

Jousi
(tarjoilijattarelle)

Kenties
se menis vielä ...

(Nostaa etusormen pystyyn, samoin Heitto. Tar-
joilijatar menee.)

Hauska herrasmies
(Ryyppää.)

Fina, fina bitar.

1. Kirjailija
(joka on keskustellut 2. Kirjailijan kanssa)

Mut minä sanon sulle, kuule, mies,
ett' täärpoo aina tämä poika siittar!

Hauska herrasmies
Hah, fina bitar!

(Tarjoilijatar tulee Petäjäisen pöytään. Petä-
jäinen maksaa ja lähtee. Kurkia tilaa, viitaten
perähuonetta kohti ja siirtyy sinne. Etuhuoneeseen

jää vain Hauska herrasmies.)
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2. Kirjailija
No, vie sun piru! Terve, Kurkia!

(K urkia istuu pöytään.)

Samuel Korpi
Nyt vastako?

2. Kirjailija
(Itselle)

Kas, minä hämäläisen
tajuan aina luonteen. Katsokaa

(Nostaa oikean kätensä kääntyen miehestä mieheen.
Mutta kun kukaan ei välitä hänestä, lyö näppiä il-

massa ja jää tuijottamaan lasiinsa.)

Kurkia
(Heitolle)

Tuoli' istuin hetken kera Petäjäisen.

Samuel Korpi
Vai Petäjäisen!

Nuoli
Papin höyrypäisen!

Sekin se muka kirjailija on!
Heitto

Heh, kauppakirjailija! Postilloita,
romaanein jotka tittelillä kulkee

Hauska herrasmies
(Saa uuden tilauksen.)

Hah, fina hitar!
J. Kirjailija

Tämä piiri sulkee
häneltä ovet Olympon ja maineen!

(Läjäyttää kämmenellä pöytään.)
Vai mitä, pojat?
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2. Kirjailija
Hyvä!

Kurkia
(Ojentaa kätensä l:lle Kirjailijalle.)

Kiinni on!
(Saa tilauksensa, samoin Samuel Korpi, Heitto ja

Jousi.)

Jousi
(kohottaen maljaansa)

Mut miss' on Heikki Hiiri, kirjailija,
tuo tämän päivän suuri nimi?

Heitto
(maistaen)

Hiiren
näin puistoss' eilen.

Samuel Korpi
(samoin)

Mitäs teki?

Heitto
Lempi.

Hauska herrasmies
O, fina bitar! Fina bitar!

Kurkia
Hiiri

Rabelais'ta käytännössä toteuttaa:
rhetorisieren

(Ryyppää.)

1. Kirjailija
Hyvä!
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Kurkia
delektieren

sich an der grazie der evafilien. *

Nuoli
(loilottaa.)

Liepe war es niee-e ...

'

Koko seura
(hyräillen)

Denn du hast leider doch kein Herz ...

'

Samuel Korpi
Nyt tämä menee vallan hemmettiin!
Rabelais'stahan täss' oli puhe meillä.

2. Kirjailija
(sytyttäen piippuaan)

Niin oikein oli. Mitäs naikkosista!

Kurkia
Jätetään Rabelais! Mennään Petäjäiseen!
Voi, helkutti, jos tietäisitte, pojat,
hän kuinka meitä soimas.

Jousi
(joka tällä välin on joutunutväittelyyn vierustoverinsa

kanssa, huutaa:)
Auki ojat!

Niin kuivaa tämä kirjallinen suo!

Hauska, herrasmies
Heh, fina bitar!

1 Siansaksaa: puhua, ilahduttaa itseään Eevan tytärten sulolla.
- Liebe war es nie = rakkautta se ei ollut koskaan.
3 Sillä sinulla ikävä kyllä ei ole sydäntä.
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1. Kirjailija
(kohottaen maljansa)

Kauan eläköön
Francois Rabelais!

Samuel Korpi
Hänhän on jo kuollut.

1. Kirjailija
(nousten seisomaan)

Olkoonpa vain! Mut minä, poika, huudan:
Eläköön Rabelais, Meudonin kirkkoherra!

(Istuu.)

Samuel Korpi
(omissa mietteissään)

Isäni myös mut hän ei ollut Rabelais

Nuoli
vaan uusi painos Fransiscuksesta.

(Laskee seppeleen Jousen päähän.)

Kirkkoherra
(On tullut vasemmalta, väsyneen näköisenä. Hänen
kasvojensa ilmeestä huomaa, ettei hän ole täysin nor-

maali ; itsekseen:)
En tuone turmaa tälle huoneelle?

Samuel Korpi
Suu kiinni, pojat!
(Painaa päänsä pöytää vasten ja itkee.)

Paljon juoneelle
tää liikaa on.

Hauska herrasmies
Aa ...fina bitar! Fina bitar!

(Ryyppää.)
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Heitto
Pojat!

Avatkaas siellä hiukan ikkunaa.
On savuakin niinkuin helvetissä.

(Kurkia menee ikkunaa avaamaan.)

Kirkkoherra
(joka tällä välin on viitannut tarjoilijattaren luok-

seen)
Saisinko kupin mustaa kahvia.
Se virkistää, kun mies on näännyksissä.
(Samuel Korpi kierähtää lattialle.)

Kurkia
No, peijakas! Nyt Samppa Korpi kuoli.

(Pojat siirtelevät tuoleja ja nostavat toverinsa tuoleille
oikealle. Hän tulee makaamaan niin, ettei pöydän
päässä istuja häntä erota, kun tuolin selusta peittää

hänet.)

Kirkkoherra
(On kuunnellut levottomana; osoittaa oikealle.)

Ah, keitä tuoli' on?
(Lähtee perähuonetta kohti.)

Kurkia
(Heitolle)

Otahan se tuoli
ja istu siihen pakaroillesi.
Ei tässä sentään, pojat, vielä kuolla.

(Järjestäytyvät uudelleen istumaan.)

Kirkkoherra
(ovella)

En tuone turmaa?
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Hauska herrasmies
Fina, fina bitar!

Jousi
Nyt tuli joulupukki! Istukaa!
Ja pankaa äijän eteen ryyppy viinaa.

(Joku täyttää pikarin ja asettaa sen Kirkkoherran
eteen, joka istuutuu poikansa jättämälle paikalle.)

Kirkkoherra
Taisinpa tulla rehelliseen seuraan?

(Jättää viinapikarin koskematta.)

(Tarjoilijatar on tällä välin tuonut kahvin, ih-
mettelee jakatselee ympärilleen. Hauska herras-
mies viittaa nauraen viereiseen huoneeseen. Tarjoi-

lijatar vie kahvin sinne.)

1. Kirjailija

Niin juuri!
2. Kirjailija
Mistäs pappa vaeltaa?

Kirkkoherra
Turhuuden kaupungista läksin pois,
mut matkustan nyt kohti Noodin maata.

(1. Kirjailija painaa nyrkin suunsa eteen. Toiset
iskevät silmää ja tuuppivat toisiaan.)

1. Kirjailija
Vai Noodin maalle. Missäspäin se on?

Kirkkoherra
Idässä siellä, mistä päivä nousee.
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Nuoli
Otetaan sakkiin! Täähän modernia!

He itto
Ja vallankumousmaista.

Kirkkoherra
Juuri niin.

Olenkin ollut kumouksellinen.

Heitto
Meneekö pappa ehkä Venäjälle?

Kirkkoherra
Tavallaan kyllä. Synnin Venäjän
mä harteillani tunnen raskaan painon

Jousi
Mä tuota vastaan hiukan penäjän:
Venäjän kautta kulkee uusi tie.

Hauska herrasmies
O, fina bitar, fina bitar.

(Ryyppää.)

Kirkkoherra
Oikein!

Se uutten Kainien on valtakuntaa.

Hauska herrasmies
Bravo!

Heitto
No, hitto! Uutten Kainien?

Kukas sa oikein olet? Mikä nimes?



Kirkkoherra
Mun nimeni on Kain mut vanha Kain.

Kurkia
(iskien silmää tovereilleen)

No, terve sitten, Kain! Oot meidän mies!
Kas, mekin ollaan hänen oppilaitaan.

(Naputtaa otsaansa ja nyökkää Kirkkoherraa kohti.)
Hauska herrasmies

Ah, fina bitar!
Heitto

(on hypännyt pianiinon ääreen; soittaa ja laulaa:)
Kaupungin rakentaja Kain läks pois
ja asui Eedenistä suoraan itään.
Mii' ihmiskunnasta siis tullut ois,
jollei tää arkkitehti mennyt pois
ja rakentanut kaupunkia itään?
Ma sanon, pojat: ei ois tullut mitään!

Kaikki
(paitsi Kirkkoherra, laulaen:)

Ei mitään, ei mitään!

Kirkkoherra
Niin kyllä, herrat, synnin alku on
tää ensimmäinen Kain ja kaupunkinsa.

(Heitto palaa paikalleen.)
Nuoli

Vai synnin alku! Kehityksen alku!
Nääs, synnistä se alkaa kehitys.

Jousi
Ja sitä varten mekin harjoitamme,
heh, syntiä, jottei se pysähtyis.

Hauska herrasmies
0, fina bitar!

(Ryyppää.)
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Kurkia
Pojat! Meidän sakki

nyt seppelöipi tämän ukkelin
ja kruunaa hänet Kainin seppeleellä.

Kaikki
Hyväksytään!

Hei tto
No, antakaapa tänne.

Me laskemme sen Vanhan Kainin päähän.
(Ottaa seppeleen Jouselta ja vie sen Kirkkoherran

päähän.)

Kai kki
(tarttuen maljoihinsa)

Eläköön Kain, ja vielä Vanha Kain!

Kirkkoherra
Siin' ootte vallan oikeassa, herrat.
Mun täytyy elää, min' en kuolla saa
kuin ensimmäinen Kain, johonka Herra
merkkinsä pani.

2. Kirjailija
(On lopettanut keskustelunsa 1. Kirjailijan kanssa ja

ruvennut kuuntelemaan.)
Pojat, kuunnelkaa!

Hän pitää meille puheen.

Hauska herrasmies
Fina bitar.

Kirkkoherra
(paatoksella)

On kulkijan ja pakolaisen osa
sun osas täällä, näitten maitten päällä .. .
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J. Kirjailija
Hei, kuunnelkaa! On hällä tyyliä!

Kirkkoherra
Tai toisin sanoin: siks kun maaksi tulet

Heitto
Nyt tuli tyylivirhe: »toisin sanoin».
Jehova ei kai sentään haksahtanut
sanoissaan noin?

2. Kirjailija
Kas, se on sinun syys.

Sä keskeytit, nääs, papan esityksen.

Heitto
Siis jatka, pappa, kaikki kuuntelemme.

Jousi
No, se on tietty!

Hauska herrasmies
Fina, fina bitar!

Kirkkoherra
Sen osan olen saanut minäkin,
jo kolme pitkää vuotta vaeltanut . ..

Jousi
Selittäkääpä hiukan tarkemmin .

Te ootte vainottu kuin mekin? Mitä?
Kas, meitä vainoo akateemikot,
nuo kirjalliset lampaankeritsijät.
Me »Aapeleiksi» heidät ristineet
olemme, kosk' on tyylinsä niin pehmyt,



100

niin sulava, niin siloteltu, siro
kuin ruuvikiehkuraiset neidon päässä.

(Ryyppää.)
Kuulutte myös siis vainottuihin';'

(1. ja 2. Kirjailija keskustelevat vuoroin, vuoroin
seuraavat, mitä ympärillä tapahtuu.)

Kirkkoherra
Niin

tavallaan kyllä. Minä Herran vihaa
oon kantanut jo vuotta kolmisen.

Jousi
Vai Herran vihaa.

Kirkkoherra
Niin. Mä kerran sain

sen armolahjan Herralt' että aloin
jo uskoa ja että uskalsin
myös päätökseni kerran toimeenpanna.
Mä vaeltelin maita saarnaten

ja ruokanani oli taivaan manna.
»Myy kaikki, mitä täällä omistat
ja anna vaivaisille »

Nuoli
Kuunnelkaa!

Tää pappa onkin Herran boheemi!

Kirkkoherra
fon noussut seisomaan)

Niin olin, mutta yksin sellainen,
jonk' intohimo sieluin pelastus
ja Herran kunnia vain täällä oli.
»Mä lähden matkaan kaiken uhallakin.
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niin kaiken jättämällä kaiken saan ...»

Näin ajattelin silloin

Heitto
Maljasi!

Kuulemme, että osaat uhmata.
Kas, se on tunnusmerkki »Kainilaisten».

Kirkkoherra
Mut siinä oli lankeemuksen syy.
Ma uhmasin ja Herra mulle kosti.

Jousi
No - ?

Kirkkoherra
(Istuutuu.)

Niin vieläkin, ah, mieli järkyttyy,
kun muistan, kuinka joukko raivokas
mun iski kuoliaaksi puolisoni.

(Pää painuu hetkeksi pöytää vasten.)
Mut minä siitä kannan tuomion.
Se lyhyesti Kainin taru on.

(2. Kir jai li ja tekee merkkejä tovereilleen.)

Nuoli
(juhlallisesti)

Tää malja Kainille, ken yksin vaan
rakensi asuinpaikan tuskistaan.
Vain nimi siltä nähtävästi puuttuu .

Kirkkoherra
Poikansa mukaan Käinkin kaupungin
nimitti, koska murhesydämin
hän huomas, että isän kirous painaa.

(silmiään pyyhkien)
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Niin olen, herrat, tehnyt minäkin,
kun lapsiltani kodin hävitin.
Nyt kurjuus heille vuodettansa lainaa . . .

(S amu el Korpi kohottautuu vaivalloisesti ylös,
puristelee päätänsä huomaamatta vielä isäänsä.)

Samuel Korpi
Mitäs te, pojat, parleeraatte?

(Huomaa isänsä, haukkoo ilmaa, yrittää nousta, mutta
luuhistuu yhteen kasaan.)

Heitto
(ihmeissään)

No •- ?

Samuel Korpi
Voi, rakkaat veljet! Tuli tuomio!

Monta ääntä
No, mitä, Korpi?

2. Kirjailija
Mitä perhanaa?

Samuel Korpi
(väännellen itseään)

Voi, rakkaat veljet !

Monta ääntä
Mitä?

1. Kirjailija
Keskösee ?

Samuel Korpi
Näin Herra mua, raukkaa, rankaisee!

(Purskahtaa juopuneen itkuun.)
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Monta ääntä
No, nythän jotain!

Hauska herrasmies
Fina, fina bitar.

Samuel Korpi
(Vääntäytyy pystyyn, osoittaa Kirkkoherraa; tukah-

tuneesti:)
Mun isäni.

Kirkkoherra
(samalla tavoin)

Mun ainut poikani.
(Kaikki hälisevät.)

Kurkia
No .. . täähän vasta koko voltin heitti!

Nuoli
Lähdemme pois!

(Lähtevät. Maksavat etuhuoneessa, puoliääneen kes-
kustellen ja päätänsä pudistellen.)

Samuel Korpi
Voi, isä rakas!

Kirkkoherra
Oma poikani!

Samuel Korpi
On kuollut ...äitikin.

Kirkkoherra
Mä hänet tapoin.

Samuel Korpi
Et sinä, isä. Tunnen tapauksen.
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Kirkkoherra
(vaipuen polvilleen)

Voi, Herra, tätä, tät' en enää kestä.
On hirveää tää sielun ahdistus ...

Mut minun täytyy

Hauska herrasmies
(synkästi)

Fina bitar.

Kirkkoherra
täytyy!

Voi, anna voimaa!

Heitto
Pojat! Niin se käy:

peractum est solemne. 1

(Viittaa tovereilleen ja menevät vasemmalle.)

Kirkkoherra
(nousten)

Samuel!
Oon taistellut ja voiton saavuttanut.

Samuel Korpi
Sä palaat?

Kirkkoherra
En ...en palata ma saa:

On Kainin määrä maata vaeltaa.
(Lähtee, seppele päässään.)

Samuel Korpi
Voi, isä, isä! Älä heitä mua,
mä lähden kanssas!

1 Näytelmä on näytelty.
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(On koko lailla selvinnyt, hoippuu etuhuoneeseen,
katselee ympärilleen kauhistunein kasvoin; tuskai-

sesti:)
Menikö hän jo?

Tarjoilijatar
Hän meni kyllä eikä maksanut.

Yks' kuppi kahvia ...

Hauska herrasmies
(traagillisesti)

0, fina bitar!

Samuel Korpi
(hirveästi kiihtyneenä)

Mitä te juttelette? Maksanut?
Ei tätä käyntiä voi maksaakaan!

(yhä kiihtyen)
Sen kahvikupin, jonka isäni
täss' synnin pesäss' äsken tuolla joi,
ei mailman rikkaus korvata nyt vois!

(Lyö seteleitä pöytään, joukossa satamarkkasiakin.)
Kas tuossa! Tuoss'on! Tuossa vielä! Oi!
Ken tämän tuskan multa ottaa pois?

(Syöksyy ulos epätoivoisena.)

Hauska herrasmies
(On noussut.)

0, fina bitar, fina bitar! Fröken!
Nu ser jag sannerligen onda spöken. l

(Horjuu ulos tarjoilijattaren jäädessä kalpeana
javapisevana seisomaan pöydän ääreen, jossa on tukku

rahoja.)

Esirippu,
1 Hienoja paloja, hienoja paloja! Neiti! Nyt näen todella-

kin pahoja kummituksia.
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KAHDEKSAS KUVAELMA.

Pelastusarmeijan yömaja.
Jouluaatto. Verraten varhainen.

Asukit nukkuvat vaatimattomissa vuoteissaan. Ka-
tosta riippuu himmeä sähkölamppu, joka heikosti
valaisee huoneen. Oikealla, etualalla, yksinkertainen
pesuteline pyyhinliinoineen. Perällä ikkuna, johon
paistaa kadulla oleva kaasulyhty. Kuuluu voimakasta
kuorsausta.

Katsomoa lähinnä olevasta sängystä, vasemmalta,
nousee istumaan Kirkkoherra, yllä kulunut paita.
Hän on tavattomasti laihtunut, tukka käynyt ihan
lumivalkoiseksi ja otsalta harventunut. Hänen vaat-
teensa ovat tuolin selustalla sängyn vieressä. Tuolilla
kynttilän pätkä ja raamattu.

Kirkkoherra
(On täysin selvinnyt harhastaan; liittää kätensä ris-

tiin ja rukoilee:)
Sua kiitän, Isä, ett' oon jouluaattoon
mä vielä päässyt päällä tämän maan.
Suo minun pian autuaittes' saattoon
jo liittyä ja päästä juhlimaan
Sua ikuisessa joulunvietoss' siellä.
Sä pääsyä, oi Herra, ethän kiellä
minulta valtakuntaas ihanaan?

(Jää hetkeksi rukousasentoonsa. Avaa silmänsä ja
hivuttautuu sängyn reunalle istumaan. Yskii.)
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Oi ihmeellistä, että nyt on joulu!
Ma muistan, kuinka ennen lapsena
mä ikävöitsiu kaupungista kotiin,
ja toivoin, että loppunut ois koulu.

(Istuu hetken äänettömänä eteensä tuijottaen, ojentaa
vartaloaan.)

Nyt tunnen, että kohta toteutuu
tää lapsen toive täydellisimmin:
kun matkamies, väsynyt mailman sotiin,
nyt retkeltänsä kohta koteutuu!

(Miettii.)
Mut sama riemu mulla on kuin silloin,
kun tähtitarhaa lasna katselin
ma ikkunassa pitkin talvi-illoin
ja yksin valvoin muita kauemmin.
En taivaan lampuist' tuhansista, en
ma muista välittänyt. Yhtä kohti
oi' luotu katse pienen poikasen.
Se tähti minut Betlehemiin johti.

(Miettii.)
Näin nyt on käynyt. Yksi sana vain
muodostui mulle muita kalliimmaksi:
»Myy kaikki!» Siitä mulle matkallain
kirkastui köyhyys kaiken kharismaksi.

(Huokaa pitkään.)
Mut armolahjaa sit' en kestänyt,
vaan ylpistyin ja jouduin lankeemukseen.
Ei Herra siitä mua estänyt,
vaan työnsi minut suureen ahdistukseen.
Sain osakseni kantaa Herran vihaa
kuin Kain, mi vastaan omaa verta, lihaa,
ah, kääntyi, kun hän tappoi Aabelin.
Mut nyt mä uskon, uskon vihdoinkin,
ett' taivaasehen pääsee Kainikin.

(Painaa sydäntään. Yrittää vetää housuja jalkaansa,
mutta luopuu siitä ja asettuu jälleen pitkäkseen.)



108

110-Ville
(Herää, kavahtaa pystyyn, silmiään hieroen ja hau-

kotellen:)
No täähän metkaa! Meitä vasta kaksi
on ylähällä.

(Haukottelee ja venyttelee.)
Hauskaa joulua!

Kirkkoherra
(nyökäyttäen päätään)

Niin, sitä samaa!

110-Ville
Pojat ryyppypäällä

varmast' on olleet, kun noin nukuttaa.
(Töytäisee seuraavassa sängyssä makaavaa kylkeen.)

Hei, Pontsari!

Pontsari
(Herää; ärtyisenä:)

No, mitäs 110-Ville?
Mun anna maata!

110-Ville
Lähde kaupungille!

Nyt mailma meidät kultaan hukuttaa.
On joulu!

(Kirkkoherralle)
Eikös rovastikin lähde?

Kirkkoherra
En jaksa nyt.

1. Asukki
(Herää.)

Vai tääll' on rovastikin!
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Hilu-Kalie
(lyhyt ja tanakka, kihara tukka jakihara, ruskea, kak-
sijakoinenparta, kyöjnynenä, mustasilmäinen, nousee.)

Sa taidat olla ensikertalainen,
kun viel' et tunne omaa pappias.
On täällä rovastit ja maisteritkin.

(Osoittaa toiselle puolen.)
Kas, tuo mies tuossa! Hän on maisteri.

Maisteri
(Herää.)

Mitäs se, pojat, merkitsee, kun litkin
ma ammehesta Ranskan samppanjaa?

110-Ville
Se merkitsee: sa joulun jälkeen pitkin
taas tallustelet mailman kamppanjaa
ja kiität, jos saat vingerporin verran,
heh, viinaa!

Maisteri
Haista!

(katsellen ympärilleen)
Kuka tilaa teet?

Kirkkoherra
(kohottautuen istumaan)

No, kyllä minä.
(Kaivaa liivinsä taskusta muutamia markkoja.)

H ilu-Kalle
(pesutelineen luota)

Se on aivan väärin,
ett' aina Korven markat lioss' on.
Saattaishan Pontsarikin
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P ont s ari
(lihava mies, nousee)

Haape niks.

1. Asukki
Oikein ja väärin aina kokoon käärin.

(Kaivaa tupakkamassinsa.)
Ma, piru soita, päänkin vaapeniks!

(Sytyttää. Kirkkoherra ojentaa rahat H ilu -

Kallelle, joka lähtee teetä tilaamaan.)

Ma is t eri
(1. Asukille)

No, kas kun heitti tänne miljardöörin!

Pontsari
(110-VHielle)

Oletko valmis?

110-Ville
Kyllä. Lähdetään.

Ja illaksi me tuomme sekaköörin!
(Menevät.)

Väliverho.

Sama huone. Joulukuusi oikeassa nurkassa etualalla.
Kynttilät palamassa. Kirkkoherra makaa vuoteel-
laan heikon näköisenä. Maisteri ja Hilu-Kali e
pelaavat shakkia yhdessä nurkassa. Shakkilauta tuo-
lilla. 1. Asukki leikkii jo-jo'lla. 2. Asukki katse-
lee päältä, seuraten jännittyneenä toisen laskua.

1. Asukki
Kaksisataa viis ...kaksisataa kuus .. . kaksi-
sataa seitsemän .. . kaksisataa kahdeksan ..

.
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(Epäonnistuu.)
Kas ryökälettä! Luulin kahteensataan
ja viiteenkymmenehen ainakin
jo pääseväni.

2. Asukki
Minä yhteen jataan

toiselle tuhannelle

Maisteri
(Nauraa ja lyö talonpojan.)

Lainakin
se maksaa pitää.

2. Asukki
Nyt on minun vuoro.

(Ottaa jo-jo,n ja aloittaa.)
Yksi ...kaksi ...kolme ...neljä ...viisi ...kuusi .

(hanka menee sykkyrälle.)
No, katsos peijakasta!

1. Asukki
Hävisit!

(Nauravat ja menevät seuraamaan shakkipeliä.)

H ilu-Kalle
No, missä viipyy 110-Vilien kuoro?

(Siirtää.)

Maisteri
No ...vaikka millä lailla kävisit
tät' taistelua nyt, niin

(Siirtää.)
Shak! Oot matti

ens' siirron jälkeen!
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1. Asukki
Niinpä näyttää niin

H ilu-Kalle
(Siirtää.)

Mut entäs nyt?

2. Asukki
No, minkä tempun teki!

Maisteri
(raappien päätään)

En huomannut. Saat panna krediittiin.

Yömajan hoitaja
(Tulee, kädessään kimppu »Sotahuutoja».)
Jumalan rauha, hyvät ystävät!
Ja hauskaa joulujuhlaa!

Kaikki
(yht'aikaa)

Suuri kiitos!

Yömajan hoitaja
(jakaen lehtiä)

Tass' oisi lukemista.

Maisteri
(katsellen lehteä)

»Sotahuuto».

Yömajan hoitaja
Niin oikein »Sotahuuto».

Maisteri
Ruotsiksi

se minä ennen studeerailin.



Yömajan hoitaja
Jaa!

»Krigsropet» myös on tuossa!
(Ojentaa lehden.)

Maisteri
Tack så mycky!

H ilu-Kalle
(nauraen)

On ruotsalaisill' aina oiva lykky.
Omalla kielellään ne aikovat
asiat taivaassakin toimittaa.

Yömajan hoitaja
Taivaass' on yksi kieli.

2. Asukki
Yksi mieli.

(Syventyvät kukin lehteensä.)

Yömajan hoitaja
No, kirkkoherra! Kuinka jaksatte?

Kirkkoherra
Hyvästi jaksan, kiitos. Parempaa
en oisi koskaan toivoa ma voinut
kuin että täällä rauhaan nukahtaa
saan silloin, kun on joulukello soinut.
Ja vielä täällä, köyhäin majassa,
ah, keskuudessa näitten!

(Osoittaa ympärilleen.)

Yömajan hoitaja
Ajassa

on meillä täällä vaiheet monenlaiset.
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Kirkkoherra
(Kohottautuu ryntäilleen; yskien:)

Niin ovat. Miekin muistan hyvin sen,
kun nuorna pappina ma vietin juhlaa.
Heloitti kuusi. Vaimo, poikanen,
ne siinä mulle rakkauttaan tuhlaa.

(Pää hiukan nuokahtaa.)
Mut sitten muistan joulun toisenkin:
Vuoskymmen siit' on. Aatto synkkä, musta
Ma vaikka kuinka, kuinka kamppailin,
ei mistään, mistään rauhaa, lohdutusta.
»Sa olet rikas! Veljes vaeltaa
nyt joulunakin puutteen painamana,
ja kuitenkin sa aiot julistaa,
ett' taivahasta lihaks tuli sana.»
Voi, mikä sana? Armo, laupeusko,
vai lunastusko, ristin kuolemako?
Jos kuinka tutkin: sama ahdinko,
ja sama vastaus, ennenkuin mä kysyin:
Hän tuli tänne köyhäks

(Nyyhkyttää.)

Yömajan hoitaja
(lämmöllä)

Aivan niin.

Kirkkoherra
köyhyydess' että rikkaiks tultaisiin.

Yömajan hoitaja
Niin, veljeni! Niin, niin on kirjoitettu!

Kirkkoherra
(tyyntyen)

Mut sitten muistan vielä yhden joulun:
noin kolme vuotta siitä kuin mä jätin
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kotini, perheen, lapset, vainioni,
kun kiiruhusti pussiini mä mätin
vähäiset tavarat ja talviseen,
ah, syöksyin yksin yöhön hirmuiseen:
mua haamut vainos aivan kintereillä.
»Sa olet Kain! Ei lupa levähtää
sun ennemmin kuin tulee matkan pää!»
Nyt on se tullut. Minä kohta kuolen.

(110-Ville ja Pontsari sekä kolme muuta
asukkia tulee, Pontsarilla vanha pukkiturkki

päällä.)

110-Ville
Hei, pojat! Näin se Herra pitää huolen,
kun joulu on!

(Vetää repustaan monenlaisia ruokatavaroita. Yö-
majan hoitaja keskustelee hiljaa Kirkkoher-

ran kanssa.)
Kas siin' on sorttia!

H ilu-Kalle
Nyt kristillinen jako!

1. Asukki
Juuri niin!

Pontsari
Me kolkutimme monta porttia,
mut vihdoin yksi aukes aukes oikein.

110-Ville
Se rouva oli vallan remsseä,
se antoi tämän ansuuviksipurkin.

(Näyttää.)
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P ont s ar i
Ja herra vielä remsseänipi, nääs
se antoi tämän vanhan pukkiturkin.

(kääntyen ympäristön puoleen)
Hei, kuka tarjoo tästä enimmän?

Yömajan hoitaja
Pidä se itse.

3. Asukki
Siinä vietät hääs!

P ont sari
Ei tämä poika nai!

(Tarjoilee turkkia.)
Hei, kymppi tänne!

4. Asukki
No, tuoss' on kymppi.

5. Asukki
Helpollapa lähti.

(Kirkas tähti tuikahtaa ikkunaan.)

Kirkkoherra
Voi, näettekö! Betlehemin tähti!

(Kaikki katsovat ikkunaan, hetkinen vaitioloa. Kel-
lot kumahtavat soimaan.)

Kirkkoherra
(Nousee vaivalloisesti istumaan vuoteensa reunalle.)

Yks' sana, veljet.
(huohottaen raskaasti)
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Mulle kirkastui
totuudeks kerran, että Herran tähden
mun luovuttava omaisuudest' on
ja sitten vasta turvattuna lähden.

(hengittäen raskaasti)
Nyt tunnen, että kohta hetki lyö.
Mut siks ett' edes lopussakaan kestäis
tää uskoni, niin viel' on yksi työ:
ett'ei mua liha, mailina enää estäis.

(Hengittää raskaasti; kirkastunein kasvoin:)
»Myy kaikki, minkä täällä omistat!»
niin kuuluu käsky Herran, Vapahtajan.
»Ja taivaaseen sa arteen talletat,
kun jätät vaivat tämän vaivan ajan.»

(Ojentaa kätensä tuolia kohti.)
Nuo tuoss' on kaikki, mitä multa jää,
ne, toivon, että keskenänne jaatte.

(ääni värähdellen)
Ja paitani, mi vielä lämmittää
mun ruumistani, kuoltuani saatte.

(kirkastuneena)
Niin lähden täältä niinkuin tullut oon
yht' alastonna. Mitä ruumiistani!
Enempi henki on! Näin loppukoon
tää viime vaihe vaelluksestani.

(Vaipuu vuoteelle. Samuel Korpi ja hänen m o
lemmat sisarensa tulevat.)

Samuel Korpi
Etsimme kirkkoherra Korpea.
Olemme tulleet häntä kotiin tuomaan . . .

(Asukit antavat tietä. Yömajan hoitaja osoit-
taa äänettömänä kuolevaa.)



118

Maria
Voi, isä!

(Peittää kasvonsa, sitten äkkiä ottaen kädet silmiltään
katselee isäänsä kuin hymyilisi ja itkisi yhfaikaa.)

Anna
Isä!

(Menevät kaikki kolme joulukuusen taa itkien
hiljaa.)

Kirkkoherra
(Kohottautuu vielä kerran ylös; kuin näkisi näyn:)

Rakas vaimoni,
kas, tuossa tulee ja niin hyrnyääpi.
Ja tuossa lapset joulukuusen taa
niin herttaisesti hetkeks lymyääpi.

(Katselee ympärilleen.)
Mik' on tää huone suuri, loistava?
Ah, nyt sen huomaan! Tää on taivaan koti.

(Osoittaa Yömajan hoitajaa.)
Ja tuoss' on Jeesus, apostolit nuo.

(Osoittaa Hilu-Kallea.)
Ja Pietari, mi Getsemaness' soti.
On kaikki koolle tulleet Herran luo.

(1. Työmies tulee. Kirkkoherra osoittaa häntä.)
Kasvoillaan uskon pyhä kiivaus
nyt tuolta saapuu Siimon Kiivailija.

(2. Työmies tulee. Kirkkoherra osoittaa häntä.)
Ja tuolta itse pyhä Stefanus,
joll' ennen muita tääll' on paikka, sija.

(6. ja 7. Asukki tulevat, 6. Asukki selkä edellä.)

6. Asukki
Se pollari ... tuhannen täytehinen .. . !



(Yömajan hoitaja, 110-Ville ja HUu-Kalle
hätistävät käsillään. 6. ja 7. Asukki pysähtyvät ih-

metellen katsomaan.)

Kirkkoherra
(korkealla äänellä)

Oi, Jeesus Kristus! Yks' on tarpeellinen!
(Vaipuu kuolleena vuoteelle. Syvä hiljaisuus. Sa-
muel Korpi nojaa päätä seinää vasten. Hänen ruu-

miinsa nytkähtelee pidätetystä itkusta.)

Yömajan hoitaja
(liikutettuna)

Niin, rakkaat veljet, hänpä sanoi sen,
ett' yks' on tarpeen: iankaikkinen.

Esirippu.

119







/irviJl&rvent&iiksen teotcsia.
Romaaneja ja kertomuksia:

RISTI JA NOITARUMPU. Romaani lappalaisten kaannyt-
tamisesta kristinuskoon. 2. pain. 308 siv. 45:—, sid. 55:—.

TYKKIEN VIRSI. Kenttapapin kokemuksia ja mielialoja
vapaussodan paivilta. 2. pain. 18:—.

TUNTURIKERTOMUKSIA. Novelleja. 168 siv. 18:—.
MAAN HILJAISET. Lapin romaani. 212 siv. 25: —, sid.

40:—.
RUNOILIJA AATAMIKUUSKOSKEN ELAMA. Leikilli-

nen romaani. 212 siv. 10:—.

TAWAALLINEN PUUSEPPA. Valtion palkinnon saanut
romaani. 2. pain. 362 siv. 45: —, sid. 55: —.

TIE SELVA. Valtion palkinnon saanut romaani. 544 siv.
70: —, sid. 80: —.

RUMMUT. Suur-romaani Suomen sodasta 1808—9.
Saanut valtion palkinnon. 4 osaa, yht. 1180 siv. 3. ja
2. pain. Yht. 145:—, sid. 185: —.

KETTUSEN KOMPPANIAN LAPINMATKA. Nuoriso-
romaani. Kuvitettu. 121 siv. 25: —, sid. 35:—.

jVIAAHANTULO. Romaani Unkarin muinaisuudesta. 2.
pain. 265 siv. 35: —, sid. 45: —.

MIEHEN KUNNIA. Romaani yliopiston kielikjrsymyksesta.
302 siv. 40: —, sid. 50: —.

SAVUAVA MAA. Romaani Unkarin tuhosta Mohaczin
taistelussa 1526. 421 siv. 50: —, sid. 65: —.

»JA ELAINTEN HENKI OLI EATTAISSA ...» Romaani
veturimiesten elamasta kapinakevaana 1918. 279 siv.
40:—, sid. 50: - .

Naytclmia:
UUSI PIRTTI. 4-nayt. Lapinnaytelma. (18 henk.) 10:—.
PAIMENTYTTO. i-nayt. jaakarinaytelma. (7 henk.) 6: 50.

WERNER SODERSTROM OSAKEYHTlO.

Hlota 20 mk.










