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Ne kohdat, jotka tekijä oli näytelmän käsikirjoi-
tukseen merkinnyt lyhennyksiksi teatteriesityksiä

varten, on -painettu petiittikirjasimin.



Henkilöt;

Klaus, Louhikon herra.
Kirsti, hänen vaimonsa.
Birgitta, hänen äitinsä.
Arvi
Henrik Klaun jaKirstin poikia.
Tuomas
Kaarina
Anna Klaun jaKirstin tyttäriä.
Martta
Laura, Penttilän herratar.
Eerik Sarvelainen, aatelismies.
Jaakko Jaakonpoika, »

NiiloPirkkalainen, »

El jaana, Klaun palvelijatar.
Valpuri, vanha nainen.
Niklis Olavinpoika, pappi.
Tallinnalaisia kauppiaita.
Teini.
Vieraita.
Näyttelijöitä.

Tapahtumapaikka: Turun seutu.
Aika: viidennentoista vuosisadan alkupuoli



I Näytös.

Suuri tupa Louhikon kartanossa. Oikealla kaksi
ovea. Takaseinällä oikealla ovi ulos, oven yläpuolella
mustapohjainen vaakuna, jossa on kullattu kotka ja
punainen vaaka. Keskellä perällä rukouskaappi korok-
keineen, sen yläpuolella Neitsyt Marian ja Kristus-
lapsen kuva. Kaapin vasemmalla puolella kaari-
ikkuna lasimaalauksineen. Vasemmalla seinustalla
ovi etualalla, keskellä takka, takan takana ovi pal-
velustyttöjen huoneeseen, takanurkassa kaksikerrok-
sinen sänky uutimineen. Takan edessä tuoli ja rahi.
Keskellä huonetta pöytä ja tuoleja. Oikealla seinällä
ovien välissä seinäkudonnainen ja penkki, ulompana
kolme rukkia rahoineen. Seinillä jokin ase ja kilpi.

Tuomas nukkuu pöydän ääressä pää painuneena
käsivarsien varaan. Hän on yhdeksäntoista vanha,
pitkä, tumma poika. Lattialla hänen luonaan on
kaaripyssy, jota hän on äsken vuollut.

Vasemmalta, 'palvelustyttöjen huoneen ovesta kur-
kistaa Klaus. Hän huomaa Tuomaan nukkuvan
pöytää vasten.



8

Klaus (kuiskaa): Tuomas? (Vähän kovem-
min) Tuomas. (Hän tulee, lähenee Tuomasta.
Eljaana kurkistaa samasta ovesta. Klaus Eljaanalle)
Tänne on Tuomas asetettu vahtiin.

Eljaana: Kirsti-rouva on sen tehnyt.
Klaus: Jos on sen tehnyt, niin saa sen tuntea.
Eljaana: On poika parka tainnut valvoa koko

yön, koska noin nukkuu. Näetkös, Klaus-ritari,
miten poikasi ja vaimosi vainoavat minua. Ja yhä
sinä väität, etteivät he ole huomanneet mitään.

Klaus: Jos huomaisivat, eivät he uskaltaisi
nousta minua vastaan.

Eljaana: Minua peloittaa.
Klaus: Mikä?
Eljaana osoittaa Tuomasta.
Klaus viittaa kädellään merkiksi, ettei tarvitse

pelätä, ja viittaa Eljaanaa poistumaan. Eljaana
vetäytyy huoneeseensa.

Klaus: Tuomas?
Kun Tuomas ei herää, menee Klaus ulos takana

oikealla olevasta ovesta.
Oikealta tulee Henrik, vaalea, likinäköinen. Hän

on kahdenkymmenen vanha, varovainen liikkeissään
ja itseensä sulkeutunut.

Henrik: Tuomas? Nukutko sinä?
Tuomas ei vastaa.
Henrik (nykäisee häntä): Tuomas,
Tuomas (nostaa -päätänsä): Aah.
Henrik: Valvoitko koko yön?
Tuomas: Valvoin. Täisinkin nukahtaa äsken.
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Henrik: Nukuit. Mitäpä siitä. Oliko hän siellä?
Tuomas: Hän on siellä.
Henrik: Hän on pihamaalla.
Tuomas (nousee ylös): Minä vahdin —ja nukah-

din. Hänet on saatava kiinni.
Henrik: Mitä se hyödyttää.
Tuomas: Rikos on todistettava, ennenkuin se

rangaistaan.
Henrik: Hän ei pidä sitä rikoksena, eikä moni

muukaan. Emmekä pysty häntä rankaisemaan.
Hän tekee, mitä hän tahtoo.

Tuomas: Hän ei saa tehdä, mitä hän tahtoo.
Henrik: Älä kiihdy suotta.
Tuomas: Suottako? Niinkö sinä sanot? Eikö

hän ole häväissyt meitä jo tarpeeksi? Elämmekö,
niinkuin muut ihmiset elävät? Olemme kuin orjia
ja vieläkin pahempia. Hänen sairaalloisen kidutus-
halunsa nautintovälineitä.

Henrik: Älä liioittele. Hän on, mikä hän on,
eikä sitä voi auttaa.

| Tuomas: Mutta äidin tähden, ellei meidän oma
elämämme merkitsisi meille mitään. Hänellä on
taisteluikäisiä poikia, jotka istuvat kädet ristissä
eivätkä puolusta kunniaa. Olemmehan aatelis-
miehiä toki. Katso vaakunaa, siinä on vaaka,
oikeuden merkki.

Henrik: Siitä aateluudesta ei ole paljon jälkiä.
Tuomas: Ei, kun annamme kaiken rappeutua.
Henrik: Jos nostaisimme kätemme isäämme

vastaan, olisi meidän paettava maasta. Muista
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Arvi-veljeämme. Isä ajoi hänet pois kotoa. Kym-
menen vuotta on hän ollut kateissa. Elääkö hän?
Kukaan ei tiedä. Ja äiti suree. Ei ole päivää, ettei
hän häntä muistelisi.

Tuomas: Äidin oma elämä on vaarassa.
Henrik: Isä ei tapa häntä. Hän on pelkuri.
Tuomas: Hän on pelkuri. Mutta hän kerskuu

ja uhkaa.
Henrik: Kerskuri on aina raukka. Hän tekee

salaa pieniä tihutöitänsä. Hän pitää kiinni näöstä
jaulkonaisesta kunniasta. Jaon ovela. Se on seikka,
joka meidän on otettava aina laskuun. Häneen ei
kannata puhdasta asetta liata eikä hänen tähtensä
maankiertäjäksi tulla. On paljon tärkeämpää kuin
kosto.

Tuomas; Mikä on tärkeämpää?
Henrik: Itse elämä. Meillä on suuri perhe ja

meidän on ajateltava toinen toisiamme ja tuettava
toinen toisiamme.

Tuomas; Mutta miten näissä oloissa?
Henrik: On oltava ovela, on vaiettava jatekey-

dyttävä tyhmäksi.
Tuomas: Eikö sodittava pahaa vastaan?
Henrik: Ei kiivastellen, vaan niinkuin viisas,

harkiten jakylmästi. (Ojentaa kätensä) Tehkääm-
me liitto, lupaa minulle, ettet ryhdy mihinkään
minun tietämättäni.

Tuomas (ei anna kättänsä): »Niinkuin viisas,
harkiten» —■ mene helvettiin.
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Henrik: Jos vaadit, minä annan henkeni tei-
dän puolestanne.

Tuomas: Ota käteni. Ah, sinä et ymmärrä, miten
minä vihaan häntä. Tahtoisin tappaa hänet.

Henrik; Varo sitä ajatusta.
Tuomas: Hän, hän se on tehnyt minut huonoksi

ihmiseksi. (Kuiskaa) Koko yön mietin, miten tap-
paisin hänet. Tekisin hyvän työn. Vapauttaisin
äidin ja teidät hänestä.

Henrik: Ja sinä?
Tuomas (kuiskaa yhä): Minä olisin mennyttä.
Henrik: Ja äiti sen jälkeen ja me muut?

Oletko ajatellut sitä, minkä tuhon tuottaisit jakirouk-
sen koko perheelle? Näetkös, paha kasvattaa pahaa.
Ja rikos on aina rikos. Pane se mieleesi. Ja muista,
että kokonaisuus on aina tärkeämpi kuin sen osa.
Perhe on suurempi kuin sen yksi jäsen. Jokaisen rikollisen virhe,
jos emme rikosta laske rikokseksi, on siinä, että hän tämän

unohtaa. Ja nykyään rangaistuksen oikeutus perustuu siihen,
että kokonaisuus on sovitettava, ei vain kostettava rikolliselle,
niinkuin entiseen aikaan. Ja sen hengen mukaista on, että me
maltamme mielemme, emmekä anna sokeiden tunteitten puhua.

Tuomas: Sokeiden?
Henrik: Tunteitten sokaista itseämme, sanokaamme niin.
Tuomas: Uskotko, että isä on tappanut ensimmäi-

sen vaimonsa?
Henrik: Kansa puhuu aina kaameuksia. Ei

voi väittää sitä, mitä ei voi todistaa. Sanovat, että
hän kuoli synnytettyään kuolleen lapsen. Jos isä
olisi tehnyt sen, mitä sanoit, ei hänellä olisi help-
poa olla. Vaikeaa on kantaa rikosta omallatunnollaan.
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Tuomas: Hän kantaa. Ja hän rankaisee siitä
ympäristöään. Ihmettelen, miten äiti on kestänyt.

Henrik: Hän ajattelee perhettänsä eikä itseänsä.
Tuomas: Ihmettelen, miten hän isälle tuli.
Henrik: Hän oli kuudentoista vanha ja hänet

naitettiin.
Tuomas; Kestänyt tätä kaksikymmentäviisi

vuotta.
Henrik: Siitä näet hän luottaa elämään ja

meihin. Emmekä me saa pettää häntä.
Tuomas: Tue siis minua. (Tuomas asettaa

kätensä Henrikin olkapäille.)
Henrik (asettaa kätensä Tuomaan olkapäille):

Minä tuen sinua.
Tuomas; Katsos, välistä minun ruumiini ja

sieluni ovat sairaita vihasta. (Kuiskaa) Olen lyö-
vinäni häntä kuin hullua koiraa, piiskaavinani rau-
taruoskalla. Ja tunnen, miten minä läähätän ja
kohta voivottelen ääneen. Minun vereni on sakea.

Henrik; Varo tulemasta samanlaiseksi kuin
hän on.

Tuomas (vetäytyy kauhistuneena takaisin): Sa-
manlaiseksi? Ennen lopetan itseni.

Henrik: Sanoithan, että tahtoisit tappaa hänet.
Tuomas: Hän johtaa minut niihin ajatuksiin
Henrik: Ja sanon, että hänen tähtensä ei kannata tulla mur-

hamieheksi.
Tuomas: Ei. Ethän tuomitse minua siksi?
Henrik: En. En ihmettele mitään.
Tuomas: Veli. (Tuomas syleilee Henrikiä.)
Henrik (kuiskaa): Itsekin olen joskus sitä ajatellut.
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Tuomas; Sinä kevennät sydäntäni.
Henrik: Älä tunne syyllisyyttä siksi, älä alemmuutta. Se

on inhimillistä. Eikä sinusta tule samanlaista kuin isä on.
Tuomas: Minä vannon, ettei tule.
Henrik: Työnnä siis pois mielestäsi kaikki ne synkät aja-

tukset, mihin olet eksynyt. Ehkä olot täällä eivät olekaan niin
pahoja kuin luulemme, ehkäkokemattomina liioittelemme. Ehkä
elämä on kaikkialla suunnilleen samanlaista, ainakin täynnä
vaikeuksia.

Tuomas (synkkenee): Niin, Henrik.
Henrik: Äidin tähden jo älä näytä itseäsi

tuollaisena.
I Tuomas: Hän näkee, mitä tehdä. Hän katsoo

suoraan sydämeen.
Henrik; Puhdistaudu. Ajattele, että selviydymme.
Tuomas; isixin. Yksi asia painaa minua. En

tahdo, että minulla olisi mitään peitettävää. Olen
syyttänyt mielessäni sinua.

Henrik: Jäämistä?
Tuomas: Siitä, että ehkä hyväksyt pahan, koska

puolustat liiaksi isää.
Henrik: Sinä olet sokea. Isää olen tottunut

ajattelemaan niinkuin sairasta ajatellaan, niinkuin
sellaista, joka ei pysty vastaamaan teoistansa.
Hän on salaisten paheittensa orja. Luuletko, että hän on
vapaa? Hän ei pysty olemaan enää rehellinen. Hän on epävapaa,
myrkytetty, omien vaiheittensa saastuttama. En pidä häntä
aatelismiehenä, jonka kilpi on kirkas, mutta hän on isämme.

Jos hyökkäämme hänen kimppuunsa, me hyök-
käämme samalla itsemme kimppuun ja raatelemme
itseämme. Etkö koskaan ajattele, että meillä on
sisaria ja meidän on suojeltava myös heitä?
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Tuomas: Olet oikeassa (menee ikkunan luo).
Katsos isä seisoo tuolla jyrkällä kalliolla.
Mitä hän aikoo? Hän katsoo mereen. Mene, Henrik,
mene, jospa hän hyppää alas.

Henrik: Pysy levollisena. Hän peloittelee tuolla
äitiä ■— tahi hän muuten katselee merta. Miksi hän
hyppäisi?

Tuomas: Ehkäpä hän on sairas. Onhan siitä mui-
takin hypännyt - ja siinä on meri syvä.

Henrik (katsoo ikkunasta): Nyt hän kääntyy
ja tulee takaisin. Sellaista pahaa ei hän itsellensä
tee.

Tuomas: Ihmettelen, kun olet niin viisas.
Henrik: Ja minä sitä, että tuo sydämesi kuo-

hahtelee tuolla tavalla.
Panevat kätensä toistensa olkapäille, hymyilevät

toisillensa ja heilahteluat kuin pojat
,

jotka ovat kas-
vaneet yhdessä ja pitävät täisistänsä.

Isoäiti Birgitta (tulee vasemmalta, hänessä
tuntuu ikäänkuin heijastusta menneeltä suuruuden-
kaudelta ja käsittämätöntä suloutta, mihin aika ei ole
koskenut): Hyvää huomenta, pojat.

Tuomas (rientää hänen luoksensa): Hyvää huo-
mentä, isoäiti. (Tarjoaa Birgitalle käsivartensa.)

Henrik (samaan aikaan rientää tukemaan Bir-
gittaa toiselta -puolelta): Hyvää huomenta, isoäiti.

Pojat kuljettavat Birgittaa (joka on täysissä voi-
missa) ja hymyilevät hänelle. He seisahtuvat kes-
kelle huonetta.



15

Birgitta (suorittaa kuin seremonian): Päivä
on koittanut.

Tuomas (samoin, ikäänkuin avaten sylinsä vas-
taanottamaan päivää): Päivä on koittanut.

Henrik: Päivä on koittanut.
Birgitta: Älköön tuoko se meille enempää

pahaa.
Tuomas:: Älköön tuoko se meille enempää pahaa.
Henrik: Älköön tuoko se meille enempää pahaa.
Tuomas: Kuin mitä mennyt päivä vei.
Birgitta: Kuin mitä mennyt päivä vei.
HENRIK: Kuin mitä mennyt päivä vei. Sillä sen me

jaksoimme kantaa.
Birgitta: Niin. Ja ellei jokainen osaa tyytyä

osaansa, (katsoo kuvaa seinällä) älä hymyile meille
niin suloisesti, sinä Neitsyt Marian pieni poika.

Tuomas: Mutta voisi pyytää jo parannusta.
Näinhän me seisomme samassa paikassa aina, iso-
äiti. Ja sitten me saamme rukoilla vain sitä, että
jaksamme päivästä kerrallaan suoriutua.

Birgitta: Ennen ritarit läksivät etsimään lohi-
käärmettä vierailta mailta, hävittääkseen pahan
maailmasta. Ja missä luulette sen piilleen?

Tuomas: Jokaisen omassa rinnassa, isoäiti. Sen
olet jo sanonut.

Birgitta: Siellä se uinuu. Älkäämme herättäkö
sitä.

Tuomas; Miksi ei tappaa sitä?
Birgitta: Koska voisimme silloin ejikä kaiken maan päältä

tappaa, poikaseni. Ja oletko huomannut, pienokaiseni, että
pallastakin voi olla suurta hyötyä maailmassa?
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Henrik: Niin on, isoäiti.
Tuomas: Meidänkö ei siis tarvitse taistella lohi-

käärmettä vastaan lainkaan?
Birgitta: Taistella, juuri taistella. Mutta ravit-

sematta sitä vihallamme ja vain uuvuttamalla sitä
sitkeydellämme. Koska maailma on kuitenkin mei-
dän. Tehkäämme se asuinsijaksemme.

Tuomas: Niin minä tahtoisin.
Henrik: Niin, isoäiti.

Tuomas: Mutta mistä alkaa? Puhdistuksesta?
Kodista?

Birgitta: Ei pahalla. Te olette ritareita.
Tuomas: Se on sana vain, isoäiti. Me olemme

ihmisiä ja tuskin sitäkään.
Birgitta: Tuomas armaani. Mitä sanoit? Oletko

kapinallinen aina?
Tuomas: Isoäiti. Emmekö näy teoistamme?
Birgitta: Mitä ovat teot? Osa meistä.
Tuomas; Ja toinen osa?
Birgitta: Ajatukset ja salaiset tunnot,’ älä

unohda.
Tuomas: Ihminen on silloin paholainen. Täynnä

ilkeyttä ja syntiä.
Birgitta: Mitä puhut, lapseni? Entäpä rakkau-

temme? Kaikki se kaunis, mitä tunnemme?
Tuomas: Miten tunnemme, milloin?
Birgitta: Nytkin. Mitäpä luulet isoäidin tun-

tevan, kun kaksi hänen lastansa
Tuomas: Lastenlastansa
Birgitta: Se on sama. Niin, kun kaksi hänen
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lastansa on häntä vastassa aamulla. Eikös minun
tulisi langeta Neitsyt Marian eteen ja kiittää häntä
kaikesta hyvästä?

Tuomas: Ja pyytää heille puhdasta sydäntä,
synnitöntä mieltä. Niin kauan kuin muistan, olen
ollut syntinen.

Henrik: Liioittelet.
Birgitta: En ole nähnyt syntiä silmissäsi vielä.

Silmäsi ovat kirkkaat kuin poutainen taivas.
Tuomas: Ilkeästi pilailet. Pidät minua lapsena

vain.
Birgitta: Ritarina, joka etsii lohikäärmettä ja näkee sen

vilahtavan kaikkialla.
Tuomas: Mutta ei entinen paksunahkainen ja rehellinen

käärme, vaan liukas, ovela, kynnyksien alitse pujahteleva, näky-
mätön luikertelija. Pahakaan ei ole enää pahuuden ruhtinas.

Birgitta; Uusi aika, uusi paha.
Tuomas: Miksi sanot aina uusi aika? Mikä on se uusi aika?
Birgitta: Se on tämä, kun ruhtinaalla, aatelisella ja talon-

pojalla on sama paha, sama arvo ihmisenä, samat voitettavat.
Ja sama rakkaus.

Tuomas: Sinä olet lapsellinen, isoäiti. Suurin lapsi
meistä kaikista. Entisaikaan ei ollut vaikeuksia
elämässä, voitiin ajatella enemmän rakkautta.

Birgitta; Kaikkina aikoina lienee sitä jonkin
verran ajateltu.

Tuomas: Me nuoret
Henrik: Emme sitä ajattele
Tuomas: Emme

Tyttäret Kaarina, Anna ja Martta tulevat melu-
ten iloisina oikealta. He tervehtivät isoäitiä, joka
2 Klaus, Louhikon herra.
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yhtyy heidän iloonsa. Martta viskaa lankavyyhden
Tuomaan kaulaan, Anna ja Kaarina istuutuvat ruk-
kinsa ääreen. Henrik vuolee Tuomaan -pyssyä.

Martta: Ritari tuo tuo tuohipää
Tuomas: Ikäneito Martta.
Martta; Mitä salaisuuksia ritareilla (-pörröttää

Tuomaan tukkaa)? Haaveita, mitä? Isoäiti, sano,
mitä puhuitte.

Birgitta: Lohikäärmeistä (istuutuu kutomaan
sukkaa).

Martta: Lohikäärmeistä? Niitä ei ole. Men-
neen ajan juttuja. Eikö kukaan ole mitään Tukhol-
masta kuullut? Eikö hovissa tapahdu mitään? Eikö
ketään sieltä tule tänne?

Tuomas; Kosimaan mitä, rakastumaan sinuun.
mitä?

Martta; Miksi ei minuunkin? Onko synti aja-
tella sitä, isoäiti?

Birgitta: Miksi syntiä. Kerta tulee joku.
Martta: Siinä sen kuulit, Tuomas, kerta tulee

joku.
Tuomas (leikkii miekalla): Niin, voihan joku

joskus eksyä tänne ja rakastua Kaarinaan ja sitten
joskus joku toinen ja rakastua Annaan ja sitten
kymmenien kymmenien vuosien perästä kolmas ja
näkee ikäneidon Martan ja kauhistuu.

Martta: Voikos käydä niin? Sitä minä sanoisin
kamalaksi kohtaloksi.

Birgitta: Niin ei käy. Älä peloittele häntä,
Tuomas. Ei lapselle niin käy.
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Martta: Mutta miten varmasti voin estää sen?
Birgitta: Se estyy itsestänsä.
Henrik: Hovista
Martta: Mitä hovista?
Henrik: Puheen tullen kuulin, että Jaakko

Jaakonpoika on tulossa Suomeen
Martta: Salakavala veli, kun ei sitä heti sano-

nut.
Tuomas: Katsohan, Martta, Kaarina punastui.
Tytöt nauravat.
Martta: Älä punastu, Kaarina.
Anna: Käypä kehräämään, Martta. Kankaan

pitäisi joutua ennen joulua.
Kaarina: Käistähän tulee vain pitovaatetta.

Antaa Martan olla.
Martta; Ei (istuutuu rukkinsa ääreen). Keh-

rätään, tytöt. Jos Jaakko Jaakonpoika tulee kosi-
maan Kaarinaa, eikä häntä varusteta, käy hänelle
kuin tyhmille neitsyeille. (Laulaa, toiset yhtyvät
siihen:)

Kehrää, kehrää neito pien’.
neito nauravainen!

Aamulla saat sulhasen,
neito nauravainen!

Kehräs neito vuosia,

neito ikävöivä.
Kasvot kävi kalpeiksi

neidon ikävöivän.
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»Saat vain kuolon sulhoksi,
neito ikävöivä.»

Kyynel vieri silmästä
neidon ikävöivän.

Martta: Minä en suostu. Se oli väärin. Niin ei
voi käydä. Hukkaan koko elämä. Älkää, tytöt, olko pahoil-
lanne. Minä laulan ennen Lalmannista se on parempi.

Nuor’ Inkeri, kultakutri armahin,
oli lapsena morsioksi luvattu Lalmannin,

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Läks’ Lalmanti matkateilleen merten taa,
jäi Inkeri ikävissään kotona suremaan,

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Niin vieriessä vuoden jo loppuun kolmannen
nuor’ Inkeri taivuteltiin väen vietäväks' vihillen.

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Hääjuhlat kauniin Inkerin oli parhaillaan.
»Punainen purje merellä näkyvi», huudetaan.

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Riens’ Inkeri, kultakutri morsian,
kuin tuulen siivillä mennen riemuiten rantahan.

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Pian tuttava pursi laski laituriin,
Lepäs’ morsian onnellisna sylissä Lalmannin,

kun päivä kirkkaasti paistoi.

Martta: Jos minä en saisi sitä, jotarakastaisin,
menisin luostariin.
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Birgitta: Meitä tarvitaan elävässä elämässä.
Tuomas: Luostari on vanhentunut laitos.
Anna: Älä puhu syntiä.
Tuomas: Luostari on hyvä turvapaikka vain sellaisille, jotka

maailmassa ovat tahtomattaan joutuneet pahaa tekemään, esi-
merkiksi tappamaan jonkun.

Kaarina: Kuka tahtomattaan joutuu sellaista tekemään?
Henrik: Miksi ei joudu? Itsepuolustuksessa.
Anna: Hän on sama rikollinen kuin murhamies ainakin.
Tuomas: Ei ole.
Anna: Luostari on pystytetty Jumalalle ja mestauspölkky

rikolliselle.
Martta; Huh. Ei saa puhua mestauspölkyistä.
Birgitta: Martta on oikeassa. Ei saa puhua sellaista.

Olkaamme iloisia, koska elämme näin onnellisina.
Tuomas: Vai on tämä elämä onnellista?
Anna: Aina on joitakuita, jotka ovat tyytymättömiä kaik-

keen.
Tuomas: Minäkö olen?
Anna; Viime aikoina olet käynyt synkäksi.
Birgitta: Hänhän kasvaa, lapsukainen, ja sukeutuu kuores-

taan vasta. Tuntemattomien asioiden edessä tulee synkäksi.
Tuomas: Sinä tiedät, että niin ei ole, isoäiti. Tunnen asiat.
Birgitta; Sanotaan nyt niin, että väistäisimme kiistat itses-

tämme. Me tunnemme toisemme ja luotamme toisiimme. Näin
on niin hyvä.

Martta: Muistatko, isoäiti, sitä aikaa, kun olit
yhtä nuori kuin minä?

Birgitta: Silloin olin onnellinen.
Martta: Onnellisempiko kuin nyt, isoäiti?
Birgitta: Nyt olen onnellisempi.
Martta: Onnellisempi? Ja miksi?
Tuomas: Koska hän on niin viisas ja osaa tyy-

tyä.
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Birgitta: Ei. Koska te olette minun ympä-
rilläni. Olisin kiittämätön, ellen osaisi olla onnelli-
nen. No, eivätkö minun lapsenlapseni rakasta
minua?

Martta (juoksee isoäidin kaulaan): Kaikki
me rakastamme sinua. Ja toivomme, että eläisit
mahdottoman kauan. Ja toivon, että sinä näkisit
no, sitä en sano, Tuo Tuomas seisoo tuossa.

Tuomas: Sinun sulhasesi. Niin, sitä ajattelit.
Älä kiellä.

Birgitta: Älä hänestä välitä, Martta-tyttöseni.
Martta; Saako Jumalaa, meidän Herraamme, lähestyä puh-

tain sydämin missä asiassa tahansa?
Birgitta; Saa.
Martta (lankeaa Neitsyt Marian kuvan eteen): Neitsyt

Maria, pyhä Äiti, vie minun rukoukseni meidän Herrallemme
ja pyydä, että hän valitessaan minulle sulhasta, antaisi sellaisen,
joka minulle sopii, ja salli isoäidin elää kauan, tulla luokseni ja
elää kauan. Sinä yksin voit ihmeitä tehdä. Aamen. (Nousee
ylös.)

Anna; Sinä olet itsekäs. Sellainen rukous on väärä.
Martta: En ota sanojani takaisin. Minkä minä rukoilin,

sen minä rukoilin.
Anna: Kiusata meidän Herraamme pienillä asioilla.
Martta: Pienillä? Kun vanha sukupolvi kuolee, täytyy

uuden sukupolven nousta aina tilalle. Sentähden voi niin myös
rukoilla.

Tuomas: Antaa hänen rukoilla sulhasta. Ennustan, että
tulee joku kuudenkymmenen vanha leskiukko
ulkolainen.

Martta (koettaa kurittaa Tuomasta, onnistu-
matta): Ah, sinä

Tuomas; Ne kuuluvat maksavan nuorista
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tytöistä, ei tarvitse myötäjäisiä olla. Mutta kuka
maksaisi sinusta taaleriakaan?

Martta (saa kiinni Tuomaan): Polvillesi nyt
ja pyydä anteeksi minulta.

Tuomas (polvillaan): Anteeksi, neitsyeni. (Nou-
see, lämpimästi) Ei, en sinua muulle kenellekään
anna kuin valtakunnan parhaimmalle ritarille, joka
pystyy murskaamaan lohikäärmeen pään.

Martta: Entäs rakkaus?
Tuomas: Ja kilvoittelemaan siitä.
Anna: Älä pane hänen päähänsä turhia haaveita

rakkauksista. Neidot naitetaan usein. Ritarit sitä-
paitsi etsivät komeita neitoja hyvämaineisista su-
vuista.

Kaarina: Älä peloittele lasta.
Birgitta: Eivätkös meidän tyttäremme ole

komeita kyllin?
Anna: Meidän maineemme
Martta: Älä keskeytä. Tiedän siitä kaikki.

Turhaan minulta asioita salailette. Isästä puhutaan
pahaa. Klaus Louhikkolainen on huono ihminen.
Hänellä on jalkavaimo.

Birgitta: Martta!
Martta: Siksi ei tänne kukaan tule. Me emme

minnekään pääse. Kaarina oli Isossa-Laitilassa häissä. Ja
Jaakko Jaakonpoika näki hänet ja rakastui häneen. Jaakko
on poikkeus. Mutta kuka meitä huomaisi? Me olemme
puetut kotikutoisiin, värjäämme itse kankaat. Meilläei ole palaa-
kaan Venetsian pitsiä, ei Italian silkkiä eikä samettia. Isä
käy kauppaa Saksaa kanssa, ja rikkautta on, mutta ei kukaan
tiedä, minne se häviää. Minä ihmettelen, jos Jaakko Jaakon-
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poika tulee lainkaan Kaarinaa kosimaan tahi jos Eerik Sarvelai-
nen enää katselee Annaa.

Kaarina: Martta.
Anna: Kaarina, älä välitä hänen sanoistansa. Noin käy,

kun antaa Martan puhua. Mene ulos.
Birgitta: Antaa hänen olla.
Martta: Olisi häpeä, jos ritarit kieltäytyisivät naimasta

meitä. Se puhe, että isä olisi tappanut ensimmäisen
vaimonsa, langettaa varjon meidän päällemme.
Onko hän tappanut? Ei kai se viimeisellä tuomiol-
lakaan selviä. Sellainen syntiluettelo hänellä on.

Birgitta: Se on kansan puhetta. Elina kuoli
luonnollisen kuoleman.

Tuomas; Martta on oikeassa. Meitä halveksi-
taan. Luuletteko, että isä on parempi kuin mai-
neensa? Sata kertaa pahempi. Sillä mitä on yksi tap-
paminen, jos muuten eläisi puhtaasti? Meidän Herramme näkisi
siinä erehdyksen vain. Mutta kun koko elämä on samaa likaa,
niin meidän Herramme rankaisee isän pahat teot lapsille.

Birgitta; Lapset, minne eksytte?
Martta: Kerro meille, Kaarina, mitä Jaakko

Jaakonpoika sanoi, kun olit Ison-Laitilan häissä ja
hän tapasi sinut ja rakastui sinuun, kerro. Sanoiko:
Minä rakastan sinua.

Kaarina (hyvyydessään): Sanoi, niin sanoi.
Birgitta: Sehän oli kauniisti. Miten kauniisti

sanottu.
Martta: Kauniisti. Rakastaa häntä. Sellaista

siis tapahtuu. Kyllä hän sitten tulee. Hän tulee.
Kaarina: Hän lupasi tulla. »Ole uskollinen», hän sanoi.
Martta (hyväilee Kaarinaa): Ei mikään ole niin kaunista

kuin rakkaus. Ja uskollisuus. Oh, siskot. Minä rakastan
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häntä koska hän niin kauniisti sanoi. Mitä ovat
kaikki maailman ikävät tämän hyvän rinnalla!

Birgitta: Se on totta. Elämä on hyvä. Elää,
miten se on kaunista ja suurta.

Tuomas: Tulisiko joku meistä onnelliseksi, meistä
täältä Louhikon hautaholvista? Sitä en usko.

Martta: Kaikki ritarit eivät ole Louhikon her-
roja. Älä peloittele. Mitä laulussa sanotaan: (Laulaa)

Kun neito on juhlapuvussaan.
Niin ylkä se noutaa ratsullaan.
Koti uusi lahden rannalla on.
Häipyy mielestä vanha onneton,
Kun ritari vierellä on.

Birgitta: Elämä on hyvä ja elettävän arvoinen.
On ajateltava vuosisadoissa sitä, niin lohdun saa.

Henrik; K iin, isoäiti. Se on ymmärrettävä
ensin. Sitten ajateltava vuosisadoissa vasta.

Martta: Jos ajattelee itsensä vuosisatojen kes-
kellä, on viisaampi, ei ole tjdimä neitsyt. Tyhmän
elämä kuluu hukkaan. Tytöt, harjoitetaan nyt se
»Tyhmät neitsyet», kun kaikki olemme koossa eikä
pahanhengen vaikutus tunnu.

Birgitta: Harj oitelkaa.
Martta: Sinä Henrik pappi, Tuomas »kauppiaat»,

Kaarina »viisaat» ja me »tyhmät neitsyet». Aloita,
Henrik.

Tytöt, Tuomas ja Henrik asettuvat näytelmän
vaatimaan ryhmään.

Henrik (lausuu):



Tyhmät:

(Anna)

(Martta)

Viisaat:
(Kaarina)

Kuulkaa taivaan sanomaa:
Valvokaa ja rukoilkaa,
niinkuin neitseet viisahat,
joill* on lamput palavat.

Synnin unta välttäkää,
jota nukkuu tyhmät nää
käsissä lamput sammuneet,
edessä yö ja kyyneleet.

Armonaika vähenee,
häät ja ylkä lähenee:
pian nähdään, kuka on
perivä kruunun morsion.

Oi kuulkaa meitä, rakkaat sisaremme.
Apua nöyrästi nyt teiltä rukoilemme:
öljyä lamppuihimme lainatkaa,
valossa ylkää tarvis odottaa,
ettei raskas uni pettäis’ meitä.

Lainaks’ antaa öljyä on meidän mahdoton,
sillä pitkä yö myös meillä valvottava on.
Mutta syytä teili’ ei liene huoleen,
jos käännytte vain kauppiaiden puoleen,
he pulassanne auttanevat teitä.

Tyhmät (kääntyvät Tuomaan puoleen):
(Anna) Oi kauppamiehet armahat.

meille myykää öljyänne!
(Martta) Jo kaikki häihin hankkivat

tuloss’ on ylkä tänne
ei valoa meillä riitä.
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Kauppiaat:

(Tuomas) Ei enää itku, kyyneleet
pulassa auta tässä.
Olette öljyn tuhlanneet
te torkkuin elämässä.
Nyt kärsikääkin siitä.

Tyhmät:

(Anna) Voipa houkat houkkuuttamme.
turhuuttamme, tuskiamme,
synnin unta synkeää.

(Martta) Turhaan ylkää odotamme.
halajamme kruunuamme.
kirkkautta, kunniaa.

(Anna) Valo loistaa taivaan teillä.
sydän meillä, pettyneillä.
täynn’ on yötä, kuolemaa.

Viisaat:
(Kaarina) Nyt ylös, siskot, nyt riemu raikuu.

kun ylkä saapuu jo loistossaan.
Jo aamulauluista ilma kaikuu
ja torvet kutsuvat juhlimaan.

Klaus (tulee synkkänä): Mitä tämä on, perhe
aamulla jo näytelmiä näyttelemässä. (Lyö ratsu-
piiskallaan ilmaa.) Häpäisette Louhikon.

Tuomas: Tämä ei ole häpeä. Emme sitä me
häpäise. Muut sitä enemmän häpäisevät.

Birgitta: Tuomas.
Klaus: Anna hänen sanoa. Kuka muu sitä

häpäisee?
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Tuomas (kiihtyneenä aikoo sanoa. Henrik vetää
häntä pois. Tuomas hillitsee itseään ja sanoo vain):
Laulut ja näytelmät ovat kaunista, eikä ajatus niistä
pahene. Eivät ne johdapahaan tekoon.

Birgitta: Tuomas on oikeassa. Eivät ne johda
pahaan. Tarvitsemme mielen virkistystä ja kau-
neutta.

Klaus; Loruja.
Tytöt menevät pois peloissaan. Henrik koettaa

toisten huomaamatta vetää Tuomasta pois, mutta
Tuomas seisoo paikoillansa.

Klaus: Mikäs johtaa pahaan? Mikä?
Tuomas; Synti. Meidän oma lihamme.
Klaus: Mitäs sinä siitä tiedät?
Birgitta (Klaulle): Anna hänen olla. Älkää

hävittäkö kaikkea suloutta elämästä raskailla sanoil-
lanne.

Klaus; Hän on uppiniskainen.
Tuomas: Vain pahateko ansaitsee rangaistuk-

sen.
Birgitta (nousee): Saata minua, Tuomas.
Klaus: Anna hänen jäädä. Puhuttelen häntä.
Henrik (tarjoaa isoäidille käsivartensa): Tuo-

xnas, hillitse itseäsi. (Saattaa isoäitiä pois.)
Klaus: Vai pahateko ansaitsee rangaistuksen?

Sinä olet täynnä kapinahenkeä. Minä kukistan sen.
(Lyö ilmaa piiskalla.)

Tuomas: En puhu, ellei kysytä.
Klaus: Näen sinun ajatuksesi, poika.
Tuomas: Ajatuksissani ei ole mitään salattavaa.



Klaus: Minäkö tässä seison syyttäjän edessä.
Naamasi on kalpea kuin lakikirjan sivu. No, mitä on
tapahtunut?

Tuomas: Sitä, mitä ennenkin lienee tapahtunut.
Klaus: Jos minä lyön sinua.
Tuomas: En ole niinkuin äiti, joka antaa lyödä

itseänsä.
Klaus: Hän on minun vaimoni.
Tuomas: Hän on minun äitini. Meillä on valta-

kunnan laki.
Klaus; Laki? Vastaan itse teoistani. Missä

minä olen, siellä vallitsee minun lakini. Hallitsen,
niinkuin itse tahdon.

Tuomas: Hallitset? Hallita on toista kuin käyt-
tää valtaa. Oikein hallitsee vain se, joka pystyy
ensin itse itseänsä hallitsemaan.

Klaus; Sinäkö pystyt?
Tuomas: Minä en pysty.
Klaus: Ja tahtoisit minua opettaa. Minä kostan. Äitisi

saa maksaa tämän.
Tuomas: Olet alhainen. Et oikeudenteosta mitään tiedä.
Klaus: Typerä.
Tuomas: Koetan olla tekertiättä väärin.
Klaus: Tarkoitat, että joku on tehnyt väärin.
Tuomas: Niin.
Klaus: Ja kuka se joku on?
Tuomas (vaikenee): Oli —-

Klaus: Minä?
Tuomas: Niin.

Klaus: Ja olet kärsinyt siitä. Mitä?
Tuomas: Eniten äiti.
Klaus: Hänkö käski puolustamaan itseään? Siinä seisoo
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äitinsä henkivartija. Hänkö käski vakoilemaan? Olet vakoilija.
Tuomas; Olen. Ja kuka pakottaa minut siihen? Emmekö

elä kuin viimeistä päivää? Ja kauanko? Onko meidän hen-
kemme edes taattu?

Klaus: Tahdot sillä sanoa, että pystyisin murhaamaan.
Pystyisin mihin tekoon tahansa? Luuletko, että seisoisit siinä,
jos olisin siihen pystynyt? Katsopas äitiäsi, eipä hänkään ole
kuollut.

Tuomas: Olet pitänyt häntä ainaisessa pelossa, että sinulla
olisi vapaus tehdä mitä tahansa.

Klaus: Ja eikö minulla ole siihen oikeutta?
Tuomas: Siljä tavallako sinä vastaat perheestäsi?
Klaus: Kukaan teistä ei ole vielä kuollut.
Tuomas; Olet ajanut maailmalle vanhimman

poikasi.
Klaus: Ja ajan vielä nuorimmankin. Ja ilman

perintöä.
Tuomas: Ellei laki turvaa.
Klaus: Hävitän omaisuuteni. Siilien minulla on oikeus.
Tuomas: Ja se on sinusta oikein?
Klaus: Maankiertäjiä tulee teistä kaikista.
Tuomas: Äidillä on perintötilansa.
Klaus: Joka on minun.
Tuomas: Valtakunnan laki ei sitä salli.

Klaus: Valtakunnan laki ei voine minua estää
käyttämästä omaisuuttani, niinkuin tahdon.

Tuomas: Se estää. Ja moniavioisuus on laissa
kielletty.

Klaus: Kuka on moniavioinen?
Tuomas: Se, jolla on useita vaimoja.
Klaus: Ja kenellä niitä on?
Tuomas: Silläkin, joka salaa niitä pitää.
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Klaus: On todistettava se ensin. Todistettava.
Syytös ei merkitse mitään ilman todistusta. Joka
väärin syyttää, kantakoon vastuun. Minulla ei
ole ainoatakaan syrjälasta, niinkuin monillaritareilla
on.

Tuomas: Oletko tapattanut ne? Olet saita. Et
salli niiden elää.

Klaus (ryntää Tuomaaseen käsin, käheänä):
Minä tapan sinut.

Kirsti tulee.
Kirsti (koettaa erottaa heitä): Tuomas, mene

pois.
Tuomas: Mene pois, äiti.
Klaus: Minä tapan hänet.
Kirsti (Tuomaalle): Hän tappaa sinut.
Tuomas: Silloin joutuisi hän hirtettäväksi.

(Klaulle) Kuoliko sinun ensimmäinen vaimosi
luonnollisen kuoleman?

Kirsti: Tuomas.
Klaus (huohottaa): Kuuntele häntä. Käär-

mettä olemme elättäneet.
Tuomas: Hakiko hän turvaa voudin luota? Äiti

ei ole hakenut turvaa mistään.
K/rsti; Tuomas, oletko hullu! Minä kiellän.
Klaus: Todista, todista syytöksesi.
Tuomas: Se oli kysymys vain. Pahasti sinä

teit, kun kasvatit vieraatmiehet lapsistasi. Sinun
olisi pitänyt hävittää heidät. Nyt on jo myöhäistä.

Klaus: Ei ole myöhäistä. (Lyö Tuomasta
'poskelle.) Siinä on sinulle.
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Kirsti; Klaus, jätä.
Tuomas (jäykistyen): Lyö vielä.
Kirsti: Neitsyt Maria, auta. (Klaulle) Älä lyö.
Klaus (lyö): Hyvä.
Kirsti: Hillitse nyt itseäsi, Klaus. Ymmärrä,

että he ovat nuoria ja voivat kiihtyä. Älä kiihdytä
häntä. Hänellä on miekka.

Tuomas: En käytä sitä.
Kirsti: Tuomas, säästä minua.
Tuomas: Älä pelkää. Ei mitään tapahdu.
Kirsti työntää jäykäksi ojennetulla kädellään

Tuomasta -pois.
Tuomas: Älä pelkää, äiti.
Kirsti: Mikä on sinun tarkoituksesi?
Tuomas (katsomatta häneen): Puhuimme vain
puhui poika isänsä kanssa.
Klaus: En sinun sanojasi tarvitse.
Tuomas; Ehkä itse tarvitsin.
Klaus: Mikä luulet olevasi? Talonpoika. Munkki.

Minä olin sinun iälläsi elänyt jo monta elämää ja
tiesin elämästä vähän enemmän kuin sinä, maito-
parta.

Tuomas: Minä en ole elänyt mitään omaa. Sinun
syntejäsi vain. Niitä on tässä suojeltu ja peitetty.

Klaus: En ole pyytänyt suojeluasi.
Kirsti: Lakatkaa.
Tuomas: Huku sitten paheisiisi.
Klaus: Jos minä hukun, omaan itseeni hukun.

Sinä olet niin matala, ettet pysty itseesi hukkumaan-
kaan. Minä, minä olen Louhikon herra.
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Tuomas: Luuletko, etteivät ihmiset sinua tunne?
Olet ryövärin maineessa. Ruotsissa tietävät, että
olet väkivaltainen, kiskot kansalta veroja liikaa,
otat lahjuksia, tuomitset väärin, ryöstät kansaa.
Siinä on Louhikon herra.

Klaus (säikähtää): Valhetta, valhetta. Minä
tiedän, miten pitkälle voi mennä.

Kirsti: Tuomas liioittelee.
Tuomas: Olet häväissyt meidän nimemme. Ja

kun meidän pitäisi astua maailmaan, on se meiltä
suljettu. Saamme kulkea häpeissämme.

Klaus: Lähde. Lähde heti. Pois, pois kotoa.
Tuomas: Lähden.
Kirsti; Hän ei lähde. (Pidättää Tuomasta,

joka näyttää tehneen -päätöksensä lähteä.) Sinä
et lähde. Älkää tehkö ajattelemattomuuksia. Riit-
tää jo. Tuomas, etkö ymmärrä minun tilaani?
Mikä on minun kohtaloni sen jälkeen? Tahdotko
tappaa minut? (Kääntyen Klaun puoleen) Ym-
märrä, Klaus, hän liioittelee. Mikä on ärsyttänyt
häntä? Hän on sairas, sairas. Sinä olet terve ja
täysi mies, hän on vain lapsi, ymmärrähäntä. (Tuo-
maalle lujasti) Älä sotkeudu meidän väleihimme.
Me tulemme toimeen sinun avuttasi. Vastaa sitten
itse itsestäsi, kun sinun vuorosi on. En ole pyytänyt
sinulta suojelusta. Anna minun kulkea sitä tietä,
joka minulle on suotu, anna minun kantaa taakkani
yksin. Milloinka olen sinulle valittanut, milloinka
olen vedonnut sinun . sydämeesi, jonka tunnot
eivät ole kiinteämpiä, tahi sinun älyysi, joka ei pysty
3 Klaus, Louhikon herra.
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näkemään pitemmältä? Emme elämää ajattele
tämän päivän kannalta. Eivät nämä sotkut ole
meidän, isän ja minun, niiden juuret ovat vuosi-
satojen takana. Eikä niitä joku nuorukainen sel-
vitä, eivät ne vuosisadassakaan selviä. Jos ihminen
ei ole kypsä ja kirkas eikä hänen sydämensä eikä
oikeudentajunsa puhu, on uudistuva aina sama ja
sama, taistelu omista eduista. Mutta emme olisi
järkeviä edes, ellemme ymmärtäisi sinun nuoruu-
tesi intoa palvella muita. (Klaulle) Näetkö,
hän häpeää. Anna hänelle anteeksi. Jätä hänet
minulle. En jätä häntä lujasti oikaisematta. (Tuo-
maalle ) Näetkö, sinun isäsi ei ole vailla suurpiir-
teisyyttä. Hän on sinun isäsi. Enemmän vastuun-
alaisuutta ja hienoutta sinulta, Tuomas, odotin.
Milloinka tappelulla tahi murhalla oikeutta saadaan
tahi jokin asia ratkaistaan? Ratkaisematta se sil-
loin jää ikiajoiksi. Sinä vaadit toisilta sitä, mitä
itselläsikään ei ole. Itsehillintää. En ole osannut
sinua kasvattaa. Syy on minun. Ellei perhe, kou-
rallinen ihmisiä, pysty seisomaan lujana ja koko-
naisena pienissä koettelemuksissaan, kuinka voi
maa, kokonainen kansa sitä tehdä suurissa koette-
lemuksissa jasuuressa hädässä. Me pyydämme iloa
jaonnea. Millä oikeudella? Kun me suoritamme teh-
tävämme, seriittää. Luoda meidän pitää ja rakentaa,
eikä hävittää. Mene, tutki sydäntäsi. Ulkona odot-
tavat verokalojen tuojat, mene merkitsemään punni-
tut. Jakäske palvelijantuoda haarikka olutta isällesi.

(Tuomas menee pää painuksissa ulos.)
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Klaus; Minä olisin ajanut hänet pois.
Kirsti: Ei, Klaus. Etkö sinä itse, jos olisit

puhdas ja nuori, uskaltaisi nousta isääsi vastaan?
Se ei ole vaarallista. Minä oikaisen häntä.

Klaus (ovelana ja herpaantuneena): Poika on
oikeassa.

Kirsti: Miten? Ei hän ole oikeassa.
Klaus: Hän on enemmän oikeassa kuin luulot-

kaan. Sinä kuljet silmät ummessa, etkä ymmärrä
mitään. Hän on oikeassa. Jos et olisi niin yksin-
kertainen kuin olet hm olisit nähnyt, että
henkesi on ollut vaarassa

Kirsti (ei ole ymmärtävinään): Minun? Se on
mahdotonta. Älä sellaista uskottele.

Klaus: Tämä Tuomas, sinun henkivartiosi,
on pelastanut sinut usein. Saat olla hänelle kii-
tollinen jäljellä olevasta elämästäsi.

Kirsti: Tuomas? Mitä sinä keksit. Mikä minun
henkeäni uhkaisi? Kenen tiellä minä olisin? Sehän
on naurettavaa.

Klaus (ovelana ja yksinkertaisena uskoen, ettei
Kirsti ole ymmärtänyt, ja on tyydytetty kokeestaan):
Siinä sinä olet yksinkertainen. Et näe. Se ehkä on
hyväkin.

Kirsti: Luuletko? Tuskin vain on hyvä olla
yksinkertainen. (Houkuttuu utelemaan, nähdäkseen,
miten yksinkertaisena Klaus häntä 'pitää. Kevyesti)
Mutta jos minä tuollaista ajattelisin, varmasti
pelkäisin.

Klaus: Olisi syytäkin pelätä. (Klaus nauttii
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vaihteeksi kulkemalla melkein tunnustusten rajoilla.)
Ihminen ei ole niin kesy kuin luulet. Jokainen on
oma helvettinsä. Ei täällä rakenneta, niinkuin sinä
sanoit. Täällä tuhotaan. Mitä varten olisi miekka
miehen kupeella? No. Siinä on meidän rakennuk-
semme. Merkki meidän tahdostamme.

Kirsti: Mitä varten koti, perhe, laki, hallitus,
maa yhteinen? Siinä merkki meidän ihmisyydes-
tämme. Ei yksi sairas tahto eikä monikaan tätä
lujaa rakennusta tuhoa. On oikeus, jokatakaa tule-
vaisuuden.

Klaus: Niinkö sinä sanot? Jaonko sinulle oikeus
tapahtunut?

Kirsti: Ellei olisi, ei se silti ole olematon.
Klaus; Ovela ottaa itselleen ne oikeudet, mitkä

tahtoo. Hän elää täällä vapaana kuin Jumala,
hyvästä tahi pahasta välittämättä. Eikä laki häneen
pysty.

Kirsti: Ellei laki, niin tuhoaa hän itse itsensä.
Klaus: Loruja. Otaksupas, että olisin tehnyt

murhan, jota kukaan ei tietäisi. Minä en syyttäisi
itseäni. Mikä olisi siitä rangaistus? Mikä tuhoaisi
minut?

Kirsti; Sinun omat painajaisunesi. Tahi toiset
synnit, joihin johtuisit. Tahi mielesi sairaus. Tahi
yksinäisyytesi. Olisit oma vankisi.

Klaus: En olisi. Olisin vapaa. Minulla olisi
omat salaiset lupani, omat määränpääni. Eikä
hiuskarvaakaan minun päästäni putoaisi.

Kirsti: Et tunne niitä voimia, jotka ulkoapäin
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meihin vaikuttavat, pahaa tehtyämme, ehkä et
niitäkään, jotka tiedottomasti itsestämme nouse-
vat.

Klaus: Taikuutta. Minä olen kokonainen ja
voima itsessäni. (Kuiskaa) Jos sinä tietäisit,
missä kaikessa henkeni liikkuu ja olen kuitenkin
vahingoittumaton, et puhuisi noin.

Kirsti: En tahdo tietää.
Klaus: Sen sinä valehtelet. Näen silmistäsi,

että olet utelias. Odotat, että paljastaisin itseni.
En paljasta. Epäilet minua. Epäilet murhasta.
Epäilet aviorikoksista. Vahdit kuin mielipuolta.
Ja sanot, ettet tahdo tietää totuutta.

Kirsti: Et sinä pysty sitä sanomaan.
Klaus: Sinä pelkäät kuulla sitä, siinä se. Se

muuttaisi sinun asemasi. (Kävelee, hurmaantuneena
itseensä.) Ah, jos kertoisin, mitä tämä käsi on teh-
nyt, mitä tämä ruumis on kokenut! Olen elänyt ja
palanut. Eikä minulle kukaan ole mitään tainnut*
Laki? Sille minä nauran. Teidän siveytenne?
Haa! Huonosti sinä minut tunnet. Ja sinä ummistat
silmäsi, koska se on sinulle ja sinun perheellesi edul-
lista.

Kirsti: Onko minulle tämä elämä edullista ollut?
Onko edullista riippua ristinpuulla?

Klaus; Taidat katua.
Kirsti: En kadu. Sitäpaitsi tehtyä ei saa teke-

mättömäksi. Meillä on lapsia. Meidän on elettävä
niille.

Klaus: On keinot, joilla hävittää jälkensä.
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Kirsti: Lapsetko?
Klaus (kuiskaa): Lapset. Oletko ajatellut?
Kirsti: Mitä puhut!
Klaus: Etkös sinäkin usko, että tapoin ensim-

mäisen vaimoni?
Kirsti: En.
Klaus: Etkö epäile minua?
Kirsti: En.
Klaus (nopeasti): Sinä valehtelet. Tunnen aina

sinun ajatuksesi seinienkin läpi. Sinä pelkäät minua
ja epäilet. Tiedät, että pystyn mihin tahansa.
Tiedän teidät, hurskaat ja viekkaat. Odotat, että
minä olisin poissa. Koska olen teidän tiellänne ja
häpäisen teidät.

Kirsti: En odota.
Klaus: Minä tunnen ihmisen paremmin kuin

sinä. Tunnen oman itseni kautta. Sinussa itsessäsi
ei ole säröä, ei mustaa paikkaa. Mitenkä sitten tun-
tisit muita ja heidän helvettiään? (Kiihtyy) Älä
tekeydy, niinkuin et ymmärtäisi. Minä tunnen, että
näkymättömin käsivarsin tartut minuun ja pitelet
minusta. Sinä tässä hallitset. Ja mikä helvetin
voima sinussa on, kun et laske minua vapaaksi.
Tekeydyt, niinkuin et ymmärtäisi. Ahaa, nuo viat-
tomat silmät, ne merkitsevät muuria. Se on se suo-
jus, jonka sisään vetäydyt. Nainen. Nainen. Minkä
verran sinä mistään tiedät? Sinä synnytät lapsesi
kivulla, niinkuin sanotaan, ja vartioitset niitä kuin
metsänpeto pentujansa. Mutta elämän tuskaa sinä
et tunne. Joka ajatuksen tuskaa. Joka ajatus on
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kuin ruoska, jollaminä pieksän itseäni, kunnes minun
on palattava tähän kuoreeni ja kovennuttava. Niin,
viekas on Klaus. Mitä muuta voisi olla, jos tahtoo
elää ja jatkaa olemistaan.

Kirsti: Klaus.
Klaus (katsoo raivokkaana Kirstiä kuin aikoisi

lyödä, mutta ottaakin hänen päänsä käsiensä väliin ja
tuijottaa siihen): Mitä liikkuu tämän pään sisällä,
mitä?

Kirsti: Vain ajatuksia, jotka saat lukea, jos
osaat.

Klaus: Jos minä leikkaisin irti tämän pään, mitä?
Kirsti: Mitä sitten? Elää, se ei ole erityisesti

mitään. Mutta olla elämättä on vieläkin vähem-
män. Jokaisella on oikeus tuohon enempään ja
parempaan.

Klaus: Jos ottaisin sen osasi, tekisin viimeisen
tilini. Ja lopullisesti olisit vain minun, yksin minun.

Kirsti: Miksi sinua loukkaisi se, että olen mui-
denkin? Olen vain lasteni äiti.

Klaus; Lapset ovat meidän vihollisiamme, ovat
tunkeutuneet meidän väliimme. Te muodostatte
oman salaliittonne tahdotte tuhota minut - mitä

(kuiskaa) etkö tahtoisi saattaa minua mestaus-
lavalle murhamiehenä —-?

Kirsti: En.
Klaus: Koko sinun olemisesi on yhtä tuomiota,

mitä?
Kirsti: Ei ole.
Klaus; Elänkö minä hulluuden rajoilla vai sinäkö
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elät siellä, kun sinä sidot minua ja pidät minusta
kiinni antamatta minulle vapauttani. Elämä on
yhtä tuskaa.

Kirsti (nousten ylös): Tulee uusi aika, syntyy
uusi ihminen. Ehkä hahmottelet sitä itsessäsi ja
se tuottaa sinulle tuskaa, koska se hävittää sinun
mittasuhteesi, väärän suuruutesi, väärät oikeutesi
ja väärän vapautesi. Sinun henkesi myllerrys on
synnytystä vain. Joskus selviääsiitä ihminen. Mutta
se ei ole enää tämä. Hän alistaa itsensä vapaaehtoi-
sesti ja taipuu kokonaisuuden palveluun.

Klaus: Oletko hullu.
Kirsti: Maassa elää muitakin kuin ritareita.
Klaus: Kuka pakottaa minua pitämään ihmi-

senä ketään muita kuin itseäni? Ei ole monta
minun veroistani maassa.

Kirsti: Näet vain itsesi. Joka ihmisellä on oma
tehtävänsä ihmisenä. Joka kansalla oma tehtävänsä
kansana.

Klaus: Tämä maa köyhä, luhistuva, kolkko
asuinpaikka, mikä tehtävä tällä kansalla voisi olla!

Kirsti: Tämä kansa on kokenut monet kovat
vaiheet ja säilynyt. Se tulee säilymään yhä ja
nousemaan. Olen kansani tytär ja tunnen sen.
Uskon sen elämään ja tiedän, että sillä on oma teh-
tävänsä.

Klaus: Ja mikä autuus siitä sinulle koituu?
Kirsti: Olemme mukana —. Sinä ja minä sei-

somme yhdessä siellä tuntemattomassa tulevaisuu-
dessa elävänä voimana.
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Klaus: Ettäkö seison vuosisatojen perästä,
ha-haa, lapsissani en näe enää itseäni.

Kirsti: Vuosisadat tekevät meille hyvää. Elä-
mällä ei kenties muuta vikaa olekaan, kuin että se
on liian lyhyt, emmekä ehdi kypsyä

Klaus: Kypsyä? Olet ylpeä. Mikä helvetti
asuu sinussa, kun en sinua tapaa? (Synkkänä) Sinä
et rakasta minua enää.

Kirsti: Etkö ole saanut minun läsnäolostani
tarpeeksesi?

Klaus: Sinä nautit alemmuudestani. Lohdutat
ja peloitat minua elämän jatkuvaisuudella. Sinussa
aSUU petos, petos. Kaikki sinun sanasi ovat petosta. Luu-
letko olevasi minulta turvassa?

Kirsti: Paljon puhutaan sellaista, mikä ei mitään tarkoita.
Klaus: Älä ole siitä niin varma. Helppoa on kuitata se.

mitä ei näy, mutta mikä on. Näkymättömissä ovat meidän
tekojemme juuret. Eikö sinua peloita? (Synkkänä) Täällä
alhaalla, sydämessä, painostaa kummasti. Mitä haluja, mieli-
haaveita se on täynnä.

Kirsti: Mitäpä haaveksinet, en ymmärrä.
Klaus (kuin sairaana, kuiskaten): Että joskus— tapan

sinut - tahi itseni. Niin käy.
Kirsti: Ei käy. Jos niin ajattelisit, olisit sairas.
Klaus: Tahi sitten, varo: hiivin hiljaa yöllä ja tapan Tuo-

maan.
Kirsti: Niin ei käy.
Klaus; Etkö pelkää?
Kirsti: En. Et voisi tehdä sitä.
Klaus: Eivätkö lapseni ole kuin kyykäärmeitä, jotka pis-

tävät? Tuomas on vaarallisin. (Salaperäisesti) Etkö näe, että
hän on murhamies? Hän aikoo tappaa minut.

Kirsti: Klaus, tule järkiisi
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Klaus: Aikoo tappaa minut. Sinä näet sen, mitä pinnalla
tapahtuu. Mutta sinä et näe sitä, mikä salattuna mielessä
liikkuu, sitä, mikä todellisuus on. Minä tunnen sen. Sillä minä
itse niin, minä itse olen täynnä pahojen tekojen mahdollisuuk-
sia.

Kirsti: Sinä luulottelet vain.
Klaus: Kaikki ovat vihamiehiäni. Joko minä tahi he, siitä

on kysymys. Älä näytä niin viattomalta, ymmärrät kuitenkin.
Uskollista täällä ei ole muuta kuin taivas, se kaartuu samana
hautamme yllä. Tähdet ja taivas. Tähdet ja taivas. Mutta ne
eivät puhu, mykät todistajat. Ja sinun työsi on turhaa. Mitään
et aikaan saa.

Kirsti; Ehkäpä en. Seison kuitenkin paikoillani.
Klaus: Sitkeässä on sinussa usko. Jos minun sieluni sietäisi

seistä rinnallasi, pitäisi minun lakata olemasta omana itsenäni.
Mutta ennen minä revin ja hävitän ja tuhoan kuin menetän
itseni.

Tuomas (tulee): Vieläkö täällä tapellaan?
Klaus: Henkivartio tulee
Tuomas: Siellä on väkeä. Pappi, Niklis Olavin-

poika pyysi saada siunata verokalat. Minä sanoin,
että Louhikossa ei siunata, täällä kirotaan. Mutta
täällä saatetaan siunattuun tilaan turvattomat
tytöt.

Kirsti: Mene, mene, anna siunata kalat
Klaus: Älä mene
Kirsti: Mene.
(Tuomas menee.)
Klaus: Valhetta, valhetta. Mitä hän julkesi

sanoa? Onko hän pirun riivaama? Siitä sen näet.
Kirsti: Jospa hän puhuikin totta.
Klaus (ei ole ymmärtävinään, vaan heittäytyy

säälittäväksi): Minä vannon kautta Neitsyt Marian, että
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hän valehtelu En ole lähestynyt tuota tyttöä. Pitäisikö minun
tappaa itseni, todistaakseni sen?

Kirsti: Älä puhu.
Klaus: Että näkisit, mihin olette minut saattaneet.
Kirsti: Itse itsesi saattanut.
Klaus: Olen heikko ihminen, mutta niin huono en ole

kuin luulet. Te tuomitsette minut väärin ja sillä
tuhoatte minut. Ei sinun pitäisi vaalia syntisiä
toiveitasi.

Kirsti: Mitä toiveita?
Klaus: Että kuolisin ja sinä jäisit Louhikon val-

tiattareksi.
Kirsti: Niitä toiveita ei minulla ole. Kuka on

noitunut sinut näkemään kaikki kierosti?
Klaus; Minä tiedän: verta ihminen janoaa.

Verta. Hän on peto. Saisi tulla oikea sota ja vuotaa
verta. Ja toivoisin, että sinun poikasi kaikki kaa-
tuisivat .

Kirsti: Sinä et ajattele sitä.
Klaus: Uneksin siitä. Minun olisipitänyt syntyä

aikaisemmin, jolloin lakeja ei vielä ollut, jolloin
ihminen oli villi javapaa, jolloin ihmishenki ei mak-
sanut mitään. Teidän kirottu sivistyksenne ja sivey-
tenne on tehnyt elämästä laimean unen. Minun ei
olisi pitänyt suostua kenenkään taltutettavaksi.

Kirsti: Sitä on myöhä katua.
Klaus; Lapsesi, sudenpentuja kaikki. Kun niillä

on kylliksi lujat hampaat, hyökkäävät ne kimp-
puuni ja purevat.

Kirsti: Sinun lapsesi eivät ole vaarallisempia
kuin toistonkaan lapset.
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Klaus; Muista Arvia, poikaasi.
Kirsti: Kun Arvi näki sinun lyövän minua,

puolusti hän minua.
Klaus: Hyökkäsi kimppuuni. Ja Tuomas nyt.

(Ovelana) Mutta jos sinua miellyttää ajatella, että olen uskoton,
avionrikkoja ja että minulla on monta vaimoa, niin ajattele niin,
seison edessäsi rikollisena. Silloinkai minulla on oikeus olla rikol-
linen. Se on sinun tahtosi ja toivomuksesi. Jasillä se on kuitattu.
Älä syytä minua, syytä itseäsi. Kuka tekee minut syylliseksi?
Sinä, sinä.

Kirsti: Älä teeskentele.
Klaus; Mitä sanot?

Kirsti: Älä teeskentele.
Klaus: Minä korjaan kaikki hyväksi. Sinulla ei

ole kohta valittamista. Minä kuolen. Helvetti
minut periköön. Parempi sielläkin kuin täällä tahi
taivaassa sinun kanssasi.

Kirsti: Voihan olla.
Klaus; Ei. Jos kuolisit, tahtoisin kutsua sinut uudelleen

luokseni.
Kirsti: Kiduttaaksesi minua.
Klaus; Sinun puhtautesi ärsyttää minua.
Kirsti: Jos olisin rikollisempi?
Klaus: Tappaisin sinut.
Kirsti: Hekumoit noissa syntisissä ajatuksissasi.
KLAUS; Tarvitsen niitä. Ärsytystä, jännitystä, pur-

kautumista. Ja saattaa toinen samaan tilaan.
Kirsti: Teet vain itsesi onnettomaksi
Klaus: Monet ansat olen asettanut tiellesi, etkä ole vielä

lannistunut. Miksi, miksi teen sen? Ehkä minä rakastan
sinua.

Kirsti; Ei. Tarvitset kipujasi, niinkuin sanoit.
Niitä sinä enimmän rakastat.
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Klaus: Nyt ajattelet, että valehtelen.
Kirsti: En ajattele mitään.
Klaus: Olkoon. Ehkä valehtelen. Eikö sinua

raivostuta se, että elämä loppuu kohta? Ei mitään
tyydytystä. Kuolema yllättää ja nolaa meidät.

Kirsti; Jälkeemme jäävät lapset. Ja heidän jäl-
keensä lapsenlapset.

Klaus: Niinpä minun helvettini jatkuu tulevissa
ja tulevissa sukupolvissa sinun mukaasi. Sinä
tulet kanssani siihen kuolemattomuuteen. Olenko
sielläkin kiusanhenki vai olenko jumalainen voima?
Ha-haa, mikään ei ratkea meissä, eikä kuolemakaan
helpota. Siinä on kirkon helvetti.

Kirsti (lähtee): Koeta saada rauha mielellesi.
Kirsti menee.
Eljaana (tulee sisään oluthaarikkaa tuoden, antaa

sen Klaulle): Juo, Klaus-ritari.
Klaus (juo): Oh, se teki hyvää. Istahda pol-

velleni nyt. Viihdytä minua.
Eljaana: Jospa joku tulee.
Klaus: Minulla on vainukoiran korvat.
Eljaana (istahtaa Klaun polvelle): Kohta emme

voi rakkauttamme salata.
Klaus (huvitettuna): Rakkauttamme? Mistä

sellaisen sanan sait?
Eljaana: Itse olet opettanut.
Klaus: Naurettavaa. No, vaikkapa niinkin.

Olkoon sitten rakkautta.
Eljaana (nousee Klaun ■polvelta): Ellei tämä

sitä ole, niin mikä sitten sitä on?
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Klaus: Minua väsyttää puhua siitä. Parasta
on, että opit olemaan vaiti asioista, jotka eivät
sinulle kuulu. (Vihaisesti) Kun minä puhun,
kuuntele. Mutta ole sitten vaiti. Vaiti.

Eljaana: En puhu.
Klaus: Puhu.i
Eljaana: En puhu hienojen tapaan.
Klaus: Olet saattanut minut pahaan pulaan.
Eljaana: Minähän pulassa olen, Klaus-ritari.

Minulle nauravat, osoittelevat sormellansa ja häpäi-
sevät minua.

Klaus; Kuka uskaltaa?
Eljaana: Kaikki renkisi ja alempi kansa.
Klaus: Otan asiasta selkoa ja ajan rengit pois.
Eljaana: Tahtoisin tästä talosta pois.
Klaus: Minne?
Eljaana: Jos olisi oma maatila, jossa asua.
Klaus; No?
Eljaana: Jos ostaisit minulle maata tahi loh-

kaisisit omastasi.
Klaus: Kerrohan, mitä tekisit tilallasi.
Eljaana: Olisin tilan emäntänä, pitäisin pal-

velijoita, istuisin kauniilla rahilla.
Klaus: Kerro pois.
Eljaana: Pidän mesikaakuista ja hilloista ja

simasta. Pidän kauniista vaatteista. Pukeutuisin
niin, että miellyttäisin aina ritaria.

Klaus: Minua siis? Ja minä maksaisin kaiken
tuon? Mistä tämän olet keksinyt?

Eljaana: Kertovat sellaista joskus tapahtuneen.
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Klaus: Ja kauanko olet tuota hautonut?
Eljaana; Alusta asti.
Klaus: Ei kannata suuttua sinuun. Luulitko,

että minä menisin siihen ansaan? Olet orpo, kuka
vieras siis neuvoi?

Eljaana: Lauluissa siitä lauletaan.

Klaus: Ha-ha-haa. Näytät typerältä, mutta et taida niin
typerä ollakaan.

Eljaana: Koetan ollaviisas ja oppia.
Klaus: Viisas on varovainen.
Eljaana; Olen varovainen.
Klaus; Viisas osaa vaieta.
Eljaana: Osaan vaieta. Mutta haluilleni en

voi mitään. Haluan kunniaa.
Klaus: Ja mikä on kunnia?
Eljaana; Saada olla ritarin oma ja ritarin

rakastama. Synnytän sinulle perillisen.
Klaus: Perillisen, minulle? Ja mitä hän perii?
Eljaana; Sen tahtoisin tietää. Saako hän tilan?
Klaus; Petät minua.
Eljaana: Kautta Neitsyt Marian, asia on niin.
Klaus: Luuletko, että minä otan sitä häpeää

tällä iälläni? Minulla on perillisiä liiaksikin. Ajan
sinut pois.

Eljaana: Luulisin, että se ei käy .päinsä.
Klaus: Minulla on valta.
Eljaana: Maineesi estää.
Klaus: Ahaa. Eikö syy ole sinun? Juoksit hevoshaassa

luokseni, syliini.
Eljaana; Pelkäsin ukkosta.
Klaus: Muuta et pelännyt.
Eljaana: Aina olen ihaillut ritareita. En sille mitään voi.
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Onko missään kauniimpaa kuin Klaus-ritari? Hän on valtias,
mitä hän tahtoo, sitä tahdon minäkin.

Klaus: Mutta mitä Jumala tahtoo
Eljaana: Sitä en tiedä. Luulen kirkolta voitavan synnit

anteeksi ostaa. Se on hyvä. Minua ihmetyttäf kunnia. Sehän
ei ole mitään. Jolla sitä ei ole, pitää siitä kiinni, jolla sitä on, ei
siitä välitä. Mutta niinkuin minulla se on hyvä olemassa.

Klaus; Sinä huvitat minua. Haluat siis sitä?
Eljaana: Sitä haluan. Ja rikkautta.
Klaus: Kumpaakaan et saa. Kutsu Valpuri tänne,

hän on siellä verokaloja tuomassa.
Eljaana: Älä lähetä minua Valpurin luo. Sano-

vat, että hän on noita ja on surmannut pieniä lap-
sia. Lastani en anna. Sehän on sinun lapsesi. Ennen
lähden tästä.

Klaus: Levittelemään pahoja tietoja minusta.
Ole huoletta, emme tee sinulle pahaa.

Eljaana: Mestauspölkylle en tahdo.
Klaus: Kautta taivaan, sinä tottelet.
Eljaana: Kun joudun syytteeseen, tapetaan

minut. Minä pelkään.
Klaus: Olisit pelännyt ennen
Eljaana: En osannut pelätä ritaria. En pelkää vieläkään.

Jos sinä olisit tahtonut tappaa minut ennen, olisin suostunut.
Nyt en suostu.

Klaus: Miksi et hyppää kaivoon tahi mereen?
Siinä on kallio kuin sitä varten luotu.

Eljaana: Sanotaan, että on viimeinen tuomio ja
tulinen järvi. Sinnekö minut tahtoisit?

Klaus: En tahdo.
Eljaana: Osta siis kirkolta syntini anteeksi. Mitä on kulta

tahi hopea? Sinä voit kaupoillasi saada niitä. Jumala antaa
sinulle onnea vielä, kun et suuria syntejä tee. Sinä olet
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mahtava ja suuri, Klaus. Sinun veroistasi ei ole ketään tässä
maassa.

Klaus: Älä pelkää, tyttöseni. En sinulle pahaa
tahdo. Annan lahjan merkiksi. (Kaivaa arkusta
koruja, ottaa kaulanauhan, jossa on synnytysristi,
ojentaa sen Eljaanalle.) Katsos, siinä on synnytys-
risti, se suojelee lastasi. Piilota tämä rinnallesi.
Jos sanot, että olen antanut sen, tapatan lapsesi.

Eljaana (kätkee nauhan kaulallensa): En sano.
Klaus: Kutsu nyt Valpuri tänne. Pyydän sinulle

tilaa Valpurin luona.
Eljaana menee.
Valpuri (vanha eukko, tulee): Kutsutit minua,

Klaus-ritari.
Klaus: Ei sinun, Valpuri, tarvitse verokalasia

tuoda.
Valpuri: Tahdon tavata ihmisiä. Suothan sen

ilon vanhukselle, poikaseni.
Klaus: Piru sinua siitä estäköön, muoriseni.

Tarvitsen sinua.
Valpuri; Kaikki tarvitsemme toisiamme, ritari.

Vanhat silmäni ovat nähneet, että kaipaat kohta
minua.

Klaus: Vai nähneet. Olet noita, pirun palvelija.
Valpuri: Tiedät itse parhaiten, mitä olen.

Luuletko, ettei Herramme taivaassa pystyisi minua
rankaisemaan, jos olisin liitossa pahojen henkien
kanssa? Parannan jonkun sairaan, jos sattuu,
enkä rikollisuutta harjoita, enkä kenenkään muun
kuin Klaus-ritarin nuoruudensyntejä ole korjannut.
4 Klaus, Louhikon herra.
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En, vaikka kymmeniä ruistynnyreitä olisi luvattu.
Mutta kun yksinäinen nainen elää kauan jaon sattu-
nut parantamaan sairaan, sanotaan heti, että hän
on pahanhengen morsian. Minkäs sille taitaa. Kansa
on taikauskoinen.

Klaus: Ennen noitia poltettiin roviolla.
Valpuri; Mitä sinä tahdot minulta, kun siitä muistutat?
Klaus: No, no, muoriseni, aika on nyt toinen. Laskin leik-

kiä. Tiedän, että sinä uskot kirkkoon ja Jumalaan ja paaviin
ja tuontuommoisiin. Ei sinua kukaan syytä.

Valpuri: Ei aika ole paljon toinen. Ilman sinua minut olisi
poltettu. Syyte oli jo nostettu.

Klaus: Sinä saat siitä kiittää Kirsti-emäntåä. Hän se minut
pakotti. No, onhan minun sanallani painoa, jos tahdon. Nuo
pappi-lurjukset. Heiltähän voi kaiken ostaa, vaikka ne pitävät
sellaista hintaa ja sellaista elämää perkeleestä ja sen menoista.

Valpuri: Tein minäkinsuurensynnin sinun puolestasi, Klaus,
että sain kuitatuksi sen, mitä sinä teit puolestani. En tiedä,
saammeko sitä anteeksi.

Klaus: Maksoin sen kirkolle omana syntinäni. Ja se on
kuitattu. Ja se oli vain tyttölapsi. Jos sen sieluttomana huku-
tit, ei se ole sellainen synti niinkuin on murha ja tappo, ei edes
ryöstön eikä varkauden veroinen. Eikä perkele huoli sellaisista,
ei sieluton joudu kadotukseen.

Valpuri: Parempi, että hän on taivaassa. Tahi muualla
tuonelassa.

Klaus: Puhuvat tuonelasta. Missähän se on? Onkohan sitä
missään.

Valpuri: Niinkuin perkelettäkään. Onkohan sitä missään.
Minä en ole nähnyt. Salama iskeköön minuun, jos hän on unee-
nikaan tullut.

Klaus: Jospa se on pappien keksintöä kaikki. Niinpäluulen.
Kirkko antaa meille Jumalan, ja se on hyvä. Vaan papit antavat
meille perkeleen.

Valpuri: Ja kansan typeryys noituuden. Selvää on vain se.
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että peljätä pitää Jumalaa ja syntiä pitää karttaa. No, luota
minuun kuin äitiisi, poikaseni.

Klaus: Enemmän kuin äitiini minä sinuun luotan. Sinä et
petä minua. Muut kaikki pettävät.

Valpuri: Yhteisten rikosten siteet ovat lujemmat kuin veri-
siteet. Monintavoin olen kiinni sinussa, Klaus-ritari. Minä sinua
pienenä koitelin, minä ruokin, minä sinulle ensi sanasi opetin.

Klaus: Ja sinä minun äitiänipetit.
Valpuri; Palvelija on palvelija vain. Sinun isäsi, Hurjapää-

Hannu teki, mitä hän tahtoi. Toista vielä olihän. Ei hän tunnon-
vaivoja mistään tuntenut.

Klaus: Ha-haa, kansa sanookin, että hän olipahahenki itse.
Lienet ollut viisas, kun ovelaa isääni niin hyvin narrasit, että
hän mökin sinulle antoi.

Valpuri: Viisautta ei nuorena tarvita. Mökin hän antoi.
Ja kiirastuli minut periköön, jos pahalla häntä muistelen.

Klaus: Luulenpa, että hän löi sinua joskus.
Valpuri; Miksipä ei olisi lyönyt? Omaa tuskaisuuttansa löi.

Se oli hänen luontonsa. Rauha hänen sielullensa.
Klaus: Paremmin häntä nyt ymmärrän kuin nuorena.
Valpuri: Isän veri, isän veri on sinussa, poikaseni. Vaan

paljon säyseämpi olet. Meidän Herramme on suosinut sinua ja
antanut menestyä.

Klaus: Sen asian laita onvähän niin ja näin. Paljon on ansoja
eteeni asetettu.

Valpuri: Sinulla on hyvä vaimo.
Klaus: Mitä hänestä. Syntiä on tullut tehdyksi. Monta

sakkoa olen kirkolle maksanut.
Valpuri: Älä maksa enää, luulen, ettei Jumala itse saa

niitä rahoja.

Klaus: Ikävät ovat tunnonvaivatkin. Ja perhe hyökkää
minun kimppuuni.

Valpuei: Selvitä sotkusi, Klaus-ritari.

Klaus: Mitenkä selvitän? Sinun on autettava
minua. Sanoit nähneesi, että olen avun tarpeessa.
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Valpuri; Lähetä tyttö minun luokseni, kun aika
tulee.

Klaus (kuiskaa kiihkeänä): Petä häntä, tuhoa
lapsi. Sano, että syntyi kuolleena.

Valpuri (kuiskaa): Jos vain piilotamme lap-
sen. Sehän on omaa vertasi. Sehän voit olla sinä.
Anna hänen kokeilla tätä elämää.

Klaus: Olenkokeillut sitä tarpeekseni ja minulla
on lapsia kokeilemaan sitä.

Valpuri; En tahdo tehdä syntiä.
Klaus: Mikä on synti?
Valpuri: Niin, mikä on synti? Tappaminen on

varmasti synti.
Klaus; Sodissa tapetaan, eikä se ole syntiä.

Ryöstetään jopa kirkkoja, jase on ansio. Mutta olet
oikeassa. Tappaminen on synti. Mutta muuta kei-
noa ei ole.

Valpuri; Mitä sinua haittaisi yksi lapsi, joka
nimetönnä eläisi jossakin joukossamme?

Klaus; Oletko hullu, Valpuri? Eikö minun täh-
teni kannata tehdä yhtä syntiä vielä?

Valpuri: Ihmishengellä on nykyään suuri arvo.
Ehkä oli toista ennen.

Klaus: Aika on toinen. Nyt ollaan pelkureita.
Nyt tuomitaan ritaria kuin pahaista talonpoikaa.
Käyvät ihmiset kohta yhtä tärkeiksi kaikki, ja
samanarvoisiksi.

Valpuri: Samanarvoisia eivät ole.
Klaus; Tuomitaan pappejakin ja kirkon väärinkäytöksiä.

Paljon on lakaisemista heidän jäljiltään, se on totta.



53
Valpuri: Kukapa puhdistaa heidän jälkensä.
Klaus: Mutta nyt, niin kauan kuin vielä voi,

voi koettaa kuitata syntinsä rahalla. Ja tämän syn-
nin minä ostan vielä.

Valpuri: Tunnonvaivat jäävät.
Klaus: Jospa minun sydämeni voisi kivettyä

kokonaan, niin etten tunnontuskia tuntisi. Vaikea
on noudattaa lakia, vielä vaikeampi Jumalan käs-
kyjä vapaan ritarin. Olla hurskas ja säyseä, kun
veri on sakea ja tyydyttämätön. Olla hyvämainei-
nen, kansansa palvelija vain. Kiittämätön kansa.
Rikki ovat he lyöneet meidät uusilla ajatuksilla,
ritariuden hävittäneet, ja nyt tahtovat sulkea kam-
mioihin ja kytkeä työhön. Ja kurjan elämän pal-
kaksi tarjotaan vain taivasta ja autuutta, jonka saa
palkakseen pahainen palvelijakin. Kuka ottaa enää
näillä ehdoillapäällikkyyden? Kohta vaintalonpoika,
joka ei pelissä menetä mitään.

Valpuri; Totta puhut. Uudet ajatukset sekoit-
tavat meidät. (Kuiskaa) Minä autan sinua, poi-
kaseni.

Klaus: Vanno se.
Valpuri: Kautta Neitsyt Marian teen parhaani

ja autan sinua, tyytymätön poikaseni. (Muistelee)
Tyytymätön olit pienenä, kun sinun piti kävellä.
Valpuri kantoi sinua. Tyytymätön olit usein.
Valpuri narrasi sinua.

Klaus: Jos nytkin narraat?
Valpuri: Kuka sinusta enemmän pitäisi kuin

minä?
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Birgitta (tulee): Ulkona syntyy tappelu, Klaus.
Klaus: Mitä ne taas, äiti?
Birgitta: Joku loukkasi Eljaanaa jarepi hänen

vaatteitaan. Menehän näyttäytymään, jottei synny
suurta tappelua.

Klaus: Minunko tehtäviini se kuuluu? Siellä
on pojat.

Birgitta: Pitäisikö poikiesi puolustaa kunniaasi?
Klaus: Mitä silläon minunkunniani kanssa teke-

mistä? Eivätkö nämä pihariidat ja tappelut lopu
milloinkaan?

Birgitta: Riippuu sinusta itsestäsi. Tyttö on
kiihtynyt ja hullu.

Klaus: Miksi ette pane häntä pois?
Birgitta: Kiellä häntä liikkumasta väkien ko-

koontumispaikoilla.
Klaus; Miksi häntä kiellettäisiin?
Birgitta; Koska hänelle nauretaan.
Valpuri: Mene, Klaus-ritari, mene. Turhat

selitykset ovat tarpeettomia.
Klaus menee ulos.
Valpuri aikoo lähteä.
Birgitta: Älähän lähde vielä. Harvoin enää

tavataan. Ollaan vanhoja, mitä?
Valpuri: Vanhoja ollaan.
Birgitta: Muistatko, kun oltiin nuoria, mitä?
Valpuri: Varmasti, teidän armonne.
Birgitta: No, he-hee, kukapa mitään unohtaisi.

Mutta ollut on ollutta. Ja mennyttä. Tehtyjä ei
saa tekemättömiksi. Vai saako?
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Valpuri: Ei mitään saa.
Birgitta: No, annoitkos noitajuomaa Hurjapää-

Hannulle, mitä?
Valpuri: En, teidän armonne. Niin totta kuin

Jumala on taivaassa, taikoja en tehnyt enkä noi-
tuutta harjoittanut.

Birgitta: En minäkään usko. Miehet ovat mie-
hiä, minkä niille taitaa. Ne olivat sen ajan tapoja.
Ja vieläpä taitaa olla samoja tapoja nytkin. Hitaasti
muuttuu ihminen.

Valpuri: Hitaasti, teidän armonne.
Birgitta: Kun minä olin nuoruudessani Ruotsin

hovissa, kerrottiin siellä kummia etelämaalaisten
huonoista tavoista, mutta sitten näin, että sopi sen
ihmisen tehdä jonkinverran syntiä pohjoismaissakin,
eivätkä pienet olot olleet esteenä. No, mutta sinä
kielsit aina?

Valpuri: Sen verran uskollisuutta täytyy olla.
Birgitta: Oikein. Sen verran täytyy olla.
Valpuri: Jos minä, halpa nainen, olisin tunnus-

tanut, että Hannu-ritari oli iskenyt silmänsä minuun,
olisin vain teidän mieltänne enemmän pahoittanut.
Ja tappanuthan se Hannu olisi minut. Kyllä teidän
armonne ymmärtää.

Birgitta: Eivät ne miehet tapa, vaikka uhkaa-
vat, älä sitä luule. Röyhkeitä vain ovat.

Valpuri: Ja totuus sitten, kun kaikki on alka-
nut mennä vinoon, tuntuu turhanpäiväiseltä. Ker-
tyy syntiä niin, ettei tiedä, minne päänsä piilottaa.
Häpeällistä se on elämä. Ja kumma, että siitä sel-
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viää. Ja vieläpä loput vuosikymmenet saa elää, niin-
kuin kunnialliset elävät. Sitä minä sanon Jumalan
armoksi.

Birgitta: Hyvähän sinun on sitäsanoa Jumalan
armoksi. Oksinhan minä voinut ajaa sinut pois
maaltamme, vaan teinkös sen? Minulle, päinvas-
toin, on tuottanut aina huvia tavata sinua. »Tuossa
on minun mieheni morsian», olen ajatellut aina.
»Hannu-paran vaimo.» Olkoon muistuttamassa mi-
nulle pyyteittemme turhuudesta, olkoon ruoskana
mielelleni. Koska olin ylpeä nuorena. Se, näetkös
sentään - no —ei ollut vailla kipua. Enempää
kostonhimoinen en ole. En.

Valpuri: Ha-haa. Niin, vanharouva, teidän
armonne. Nyt voimme sille nauraa.

Birgitta: Eikä se ole oikein sydämestä itkettä-
nyt koskaan. Hävettänyt vain. Hävettänyt. Ja
kuka sanoo, kumpi meistä elämältä enemmän sai,
Hannu vai minä. Hän koetti puristaa siitä kaiken.
Joka synnin hän tunsi. Ja minä vain häpeän. Mutta
sitten; lapsenlapset. Mitäs siitä sanot: lapsenlap-
set! Ne ovat minun. (Kuiskaa) Rakkaus täyttää
sieluni kuin autuus, kuin kevätpäivä. No, tätä et
ymmärrä. Olet vainkuin kuihtunut lehti, joka lakais-
taan pois. Jätetään se.

Valpuri: Pahasti tein, mitäpä ansaitsen muuta.
Birgitta: Häpeällisintä täällä on tehdä pahaa

toisille. Se, joka sallii itsellensä 'pahan oikeuksia, kuuluu
alempaan luokkaan. Nuorena vihaamme pahuutta, koska sydä-
memme niin käskee. Sillä oikea viha ja oikea rakkaus ovat
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sama tunne, niiden juuri imee ravintonsa samasta suuresta rak-
kaudesta oikeaan. Sinä et sitä ymmärrä. Puhun itsekseni.
Teidänlaistenne kautta minä opin kunnioittamaan oikeata.
Minun pesäeroni tuli minulle kalliiksi, koska Hannu löysi huvinsa
minun kiusaamisestani.

Valpuri: Teidän armonne ajattelee oikein.
Hyvän naisen edessä huono mies häpeää, eikä siksi
palaa hänen luoksensa, vaan jatkaa pahaansa.

Birgitta: Nuorena sitä ei vain tajua. Ja voihan
olla, että sitä Hurjapäätä sentään vähän rakastin.
Ha-ha-haa.

Valpuri; Ha-ha-haa.
Birgitta: Ja sinä?
Valpuri: Pyhä Maria-emonen. Minkälainen

hän oli, komea. Olikos ketään komeampaa miestä-
hän oli minun makuuni.

Birgitta: Niin. Sellainen hän oli.
Valpuri: Nainenhan on vähän hullu, ja tällai-

nen oppimaton mitäpä hän ymmärtää. Mutta
missä Hannu liikahti, siellä oli helvetti.

Birgitta: Kertaakaan en enää päässyt Ruotsiin.
Minä pakenin ihmisiä ja jouduin huonoon valoon;
ylpeä, sanoivat, kova. Silloin kun on kuin sairas
rakkaudesta ihmiseen, ei ole tietä ihmisen luo.
Mutta elämä on hyvä koettelemuksineen. Sinäkään
et antaisi itseäsi poltattaa etkä tuhota, mitä?

Valpuri: Enhän toki.
Birgitta: Vaikka olet noin vanha ja saanut jo

osasi, sinä et päivääkään antaisi pois. Elämä on
meidän todellinen omaisuutemme. Onko niin?

Valpuri; Onpa kai.
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Birgitta; Meidän kaikkemme. Kenelläkään
ei ole oikeutta viedä meidän kaikkeamme, eikö niin?

Valpuri: Teidän armonne, se on niin.
Birgitta: Niillä, jotka syntyvät tänne, niillä

on koko elämä edessänsä?
Valpuri: On.
Birgitta: Sitä elämää älä heiltä vie. Sinulla ei

ole oikeutta siihen. Sinä murhaat et vain heitä,
vaan heidän jälkeläistensä polvittani lisääntyvän
sukupuun. Minkä vahingon sinä teet sillä maalle.
Kuka antoi sinulle oikeuden ihmishengen yli?
Etkös kavahda.

Valpuri: Mutta mitä tarkoittaa tämä?
Birgitta: Älä auta synnyttäviä tuhoamaan

lapsiaan. Moni on onneton. Onnettomuus on usein
näköhäiriötä. Monta kertaa onnettomuus kääntyy
onneksi ihmiselle. Lupaa siis, ettet sitä tee.

Valpuri: En ole sitä tehnyt.
Birgitta: En sitä kysy, mitä olet tehnyt. Vaan

lupaa, ettet sitä enää tee. Jos lupaat, minä annan
sinulle anteeksi kaiken pahan, mitä olet minulle teh-
nyt.

Valpuri: Minä lupaan.
Birgitta (ottaa häntä kädestä): Tulepa tänne.

(Vie hänet alttarin luo, nostaa kaksi sormea ylös.)
Vanno.

Valpuri: Minä vannon
Birgitta: Klaus puhui sinulle Eljaanasta. Älä

kiellä.
Valpuri: Korkeat ritarit käskevät, eivät puhu.
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Birgitta: On vain yksi Herra (viittaa sormel-
lansa ylös). Häntä tottele. Sinä voit piilottaa lap-
sen ja minä vastaan siitä.

Valpuri: Mutta jos hän saa tietää.
Kirsti tulee.
Birgitta: Valpuri on vannonut sen.
Kirsti: Lapsi on säästettävä. Olkoon hän minun.
Birgitta: Niin, tyttäreni.
Valpuri: Minä valehtelen ritarille, että olen sen

tappanut. Valheen synnin otan niskoilleni. Mutta
teidän on vastattava, ettei asia tule ilmi.

Birgitta: Me vastaamme.
Kirsti: Huolehdin lapsesta kuin omastani.
Valpuri: Kaikki, mitä voin, teen, sillä minä

tunnen, että se on Jumalankin tahto.
Klaus (tulee kiihtyneenä): Mikä neuvottelu

täällä on? Miksi pidätetään Valpuria? Onko joku
sairas?

Birgitta: Ei ole.
Valpuri: Olin lähdössä juuri.
(Menee.)
Birgitta: Mitä ne metelöivät ulkona?
Klaus: Joku mies kiusasi Eljaanaa. Tuomas

tappeli miehen kanssa. Ja minä löin miestä ja hei-
tätin hänet kuoppaan.

Kirsti: Pilaat maineesi.
Klaus: Mies sanoi, että olen pahan näköinen,

kova, hirviö, ja minä löin. (Tuntien -pelkoa, sala-
peräisenä) Ja se huusi, että minulle käy vielä huo-
nosti. Ja minä löin. Mikäs tuomari hän on? Hän
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sanoi, että itse minä tuomitsen vielä itseni. Kuo-
passa miettiköön sanojansa.

Kirsti; Varo, Klaus.
Klaus: Minä opetan kansaa.
Kirsti; Kansa voi opettaa meitä vielä kerta.
Klaus: Mitä, mitä? Ruoskaa ne vain tottelevat

ja tarvitsevat.
Birgitta: Meillä ei ruoskita enää. Mitä hän

sinusta sanoi, näytti hänestä oikealta. Ehkä hän
oli mieltynyt Eljaanaan.

Klaus; Tuollaista tyttöä ei kunnon talonpoika
huoli.

Kirsti: Ei enää.
Klaus: Mitä tarkoitat? Onko tässä jokin syy-

tös? Ehkä minä olen ollut luvattomissa suhteissa,
mitä? Vastaa.

Kirsti: En vastaa. Näet, mitä kansa sinusta
ajattelee. Seisomme sinun vierelläsi. Sinun tekosi
ovat meidän tekojamme. Tuomas tappeli puolestasi.

Klaus: Perheen maineen tähden. Perheestä
minä vähät välitän.

Kirsti: Sen tiedämme. Mutta vieraat jos tuo-
mitsevat, et jaksa seistä yksin.

Klaus: Tiedän, kuinka pitkälle voi mennä.
Minä tunnen maailman.

Birgitta: Mutta et tunne niitä voimia, jotka
maailmaa hallitsevat.

Klaus: Tyhmyyksiä, äiti. Ei ole mitään lakeja.
Missä minä liikun, siellä vallitsevat minun lakini.
(Kirstille) Mitä jäykistyt, mitä tuollaiset silmät
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päässäsi? Vastalause. Et uskalla. Olet valheellinen.
Säyseytesi on valheellinen.

Martta (tulee sisään): Äiti, siellä on kaukaa
vaimo, jolla on pieni lapsi mukanansa. Se on kuin
enkeli, äiti. Mutta se on sairas ja vaimo kysyisi
neuvoa sinulta.

Kirsti; Minä tulen.
Birgitta: Anna lapselle maitoa ja hunajaa. Ja

syötä vaimoa.
Martta: Minä en ole nähnyt mitään niin sievää, isoäiti. En

muuta kuin tuon Neitsyt Marian pojan.
Birgitta; Hyvä. Ole heille ystävällinen, Martta.
Klaus: Tänne tulevat vaivojansa valittamaan.

Täällä on vaivoja kylliksi itselläkin.
Martta: Eukko toi tuoreen kalan kontissansa.
Martta ja Kirsti menevät.
Klaus: Kylläpä tätä kansaa nyt hoidetaan.
Birgitta: Se kannattaa. Ainoa hyvä, mitä

voimme tehdä, on antaa ilmainen neuvo. Sanoit
Kirstille äsken, että hän on valheellinen. Jokainen,
joka on vaikeissa oloissa eikä tartu aseeseen, on
valheellinen. Jos hän on valheellinen, on syy
sinussa.

Klaus; Aina sinä puolustat häntä. Ja hän on
vieras.

Birgitta; Mistä olisit saanut sellaisen naisen,
joka olisi jaksanut seistä näin kauan rinnallasi?
Hänellä on taitoa, jota minulla ei ollut. Minkälaiset
lapset on hän lahjoittanut sinulle. Te miehet kat-
sotte, miten nainen pystyy huvittamaan teitä. Me
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vanhat naiset punnitsemme hänet sen mukaan, mitä
hän jälkimaailmalle jättää ja maallensa antaa.

Klaus: Etkös ole lapsellinen ja jo hourupäinen,
äiti?

Birgitta: Ikäni antaa minulle siihen oikeudet.
Aina olen ollut vähän hourupäinen ja lapsellinen.
Huolet ovat takanani jo. Minulle jokainen päivä on
uusi lahja.

Klaus: Haa, lahja!
Birgitta: Se on vain kunniantekoa elämälle.

Eikä minun viimeinen ritarini sitä pahaksensa pane.
Hän odottaa, ei hän petä minua. Hän tulee, hän
tulee kyllä. Miellyttäisikö sinua se vieras minun luokseni
tulevana?

Klaus: Huono olen, mutta en koskaan ole sitä ajatellut. Mi-
nua suututtaa sinun kielevyytesi.

Birgitta: Kas, kas. Sepä teki hyvää vanhalle sydämelleni.
En siis kuole lapsetonna.

Klaus: Koko maailma on täynnä niitäsinunlapsiasi. Keino-
tekoista tingintää kuolemattomuudella.

Birgitta: Kas, kas. Sepä sattui. Joskus ihmettelen, onko
elämä lainkaan todellista. Kaikkiko, mitä olen läpikäynyt, olisi
eletty? Moni asia. mikä oli ennen raskas, on nyt samantekevä.
On vain yksi asia, josta olen pahoillani. En osannut sinua lain-
kaan kasvattaa, olinliian nuori ja sinä liu’uit pois käsistäni.

Klaus: Ajattele, että oton syntynyt siksi, mikä olen. Ja
mikä minussa on vikana?

Birgitta: Ethän näe eroa hyvän ja pahan välillä.
Klaus: Kun tulen vanhaksi, kadun kaikkea. Matkustan

pyhälle maalle.
Birgitta; Vanhanaikaista. Muuten petät minua.
Klaus: Maksan kirkolle kaikesta. Papit ovat sitävarten, että

punnitsevat noita sielun asioita. Mistä nyt tuomitset minua?
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Birgitta; Itse tiedät.
Klaus; Kerrotaan, että Jumala lähetti ainoanpoikansa, joka

otti kaikkien synnit päällensä. Muuten, eikö sinun äidinsydän-
täsi lonkkaa koko tarina?

Birgitta; Älä koeta hämmentää minua.
Klaus: Sinä yksin viihdytät minua. Elämä on kiirastulta.
Birgitta: Älä syyttele elämää. Se on sitä, miksi sen teemme.

Mitä ovat nuo naiset, jotka vuodesta vuoteen häpäisevät meitä?
Täytyykö lastesi tätä aina nähdä? Ajoit vanhimman poikasi pois.

Klaus: Ajan heidät kaikki.
Birgitta: Jos aatelismies on tällainen, mitä voi odottaa kan-

salta?
Klaus: Jos sinäkin puhut näin, lähden kotoa pois. Taalla

tukahtuu.
Birgitta: Monta kertaa olet lähtenyt ja tullut takaisin.
Klaus: Minua raivostuttaa.
Birgitta: Puhdas omatunto tuottaa rauhan.
Klaus: Milloin on näin pienistä asioista ketään kuristettu

niinkuin minua?
Birgitta: Onko ihmishenki pieni asia?
Klaus: Mikä ihmishenki? Syytätkö minua murhasta? Ja

liioittelet ihmishengen arvoa. Jos yksi menee, tuhansia saadaan
tilalle. Ihmisiä ei tule puuttumaan.

Birgitta: Älä paaduta itseäsi. Minne joudut?
Klaus: Vaikka joutuisin alimpaan helvettiin, tässä seison,

enkä muuksi muutu. En vastaa kenellekään teoistani.
Birgitta: Autan sinua. Säläämme Kirstin kanssa lapsesi.
Klaus: Kirstin? Ei, ei. Olen mennyttä, (kuiskaa) jos hän

tietäisi. Hänen valtansa nujertaisi minut.
Birgitta: Niinpä siis rakastat häntä?
Tuomas (työntää Eljaanan sisään): Sinä tulet.
Eljaana: Jätä minut.
Tuomas: En jätä. Sinä häpäiset meidät. Tämä

on meidän kotimme. Sanoit kaulanauhan saaneesi.
Olet varastanut sen.
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Eljaana: En ole varastanut.
Tuomas; Kuka sen sinulle antoi?
Kirsti (tulee oikealta): Mitä on tapahtunut?
Klaus: Tuomas rettelöi.
Tuomas: Eikö tämä kaulanauha ole sinun, äiti?

Kun hän lajitteli kaloja, valahti se kaulalta ja renki
tarttui häneen ja pilkkasi. Minä puolustin tyttöä,
mutta hän saa vastata kaulanauhasta, siinähän on
synnyttäjien risti.

Kirsti: Mistä sen löysit?
Eljaana; En ole sitä varastanut. Tiedän Juma-

lan käskyn, hän kieltää varastamasta.
Tuomas: Ja valehtelemasta. Ja paljon muuta

hän kieltää.
Kirsti: Kuka sen sinulle antoi?
Klaus; Kysy sitä. Hän on varastanut sen. Mene

ulos, tyttö, mene ulos.
Tuomas (ottaa Eljaanalta kaulanauhan pois):

Et mene, ennenkuin sanot, kuka tämän sinulle
antoi ja mitä varten antoi?

Klaus: Sinäkö tässä tuomarina seisot? (Eljaa-
nalle) Sano, että sen varastit, ja lähde ulos. Annam-
me sinulle anteeksi.

Kirsti (ottaa kaulanauhan Tuomaalta ja antaa
sen Eljaanalle): Pidä nauha.

Birgitta: Ja mene ulos töihisi.
Tuomas: Näyttää kuin hän tarvitsisi sitä.
Klaus; Sinä tunnet nämä asiat.
Tuomas: Mutta en tiedä, kuka
Klaus: Mitä tarkoitat?
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Tuomas: Kuka sen antoi?
Klaus: Permannoltako sen löysit?
Eljaana: Klaus-ritari sen minulle antoi.
Klaus: Te uskotte häntä enemmän kuin minua.

Hän on valehtelija. (Ottaa Eljaanaa käsivarresta
ja työntää pois.) Mene.

Birgitta: Mene, kun käsketään. Emme sinua
usko.

Tuomas (pidättää Eljaanaa): Älä pelkää, jos
puhut totta. Jos et ole pahaa tehnyt, ei sinulle
pahaa tapahdu.

Klaus: Kas, siinä on suojelijasi.
Eljaana (Tuomaalle): En ole sitä varastanut.

Olen orpo, kukaan ei suojele minua. Jokainen syyt-
telee.

Tuomas: Se ontotta. (Klaulle) He ovat meidän
alaisiamme, meidän on vastattava heistä.

Kirsti (Tuomaalle): Etkö voi vaieta jo.
Tuomas; Sinä olet vaiennut ikäsi. Mitä se on

hyödyttänyt?
Klaus; Noudata nyt oikeudentuntoasi, lankea

polvillesi tytön eteen ja pyydä anteeksi, kun epäilit
varkaudesta. Hän on ihminen.

Tuomas; Jakavaltaja japettäjä. Joka sanamme
hän kavaltaa.

Klaus: Kenelle?
Tuomas; Sille, joka on asettanut hänet kavalta-

jaksi.
Kirsti: Meillä ei ole mitään salattavaa. Kaiken

saa kavaltaa.
5 Klaus, Louhikon herra.
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Tuomas: Mutta ei vääristellä.
(Kirsti viittaa Eljaarialle, että hän poistuisi.

Eljaana menee oikealle.)
Birgitta: Älä sotkeudu liian syvältä toisten asioihin, Tuo-

mas. Maailmaa ei siten paranneta.
Tuomas: Kuinka se parannetaan?
Birgitta: Ellemme voi nousta aseelliseen vastarintaan, on

parasta vaieta ja seistä paikoillansa.
Tuomas; Ja hyväksyä kaikki?
Birgitta: Ei. Tehdä velvollisuutensa.
Kirsti: Turhaa on selvittää kiihtyneille mitään.

He eivät ymmärrä muuta kuin tunteitansa.
Klaus: Ja minä kysyn, kuka on teidän vihoi-

ksenne.
Birgitta: Kaikki paha,
Klaus: Vai paha.
Birgitta: Kun meidän ei tarvitse taistella rajan takaa

tullutta vihollista vastaan, on meillä aikaa taistella pahaa vas-
taan itsessämme. On säilyttävä lujana kansana.

Klaus: Ja minäkö rappeutan sitä?
Kirsti: Emmehän sinusta'pu lm.
Tuomas; Miksi emme puhuisi?
Birgitta: Jos sinun omaatuntoasi kolkuttaa avaa se.
Klaus: Miksi minun omaatuntoani kolkuttaisi ja mikä?

Mitä olen tehnyt?
Tuomas: Puhukaamme suoraan.
Kirsti: Jättäkäämme. Kukaan ei ymmärrä

suorien sanojen tarkoitusta.
Tuomas: Turhaa pelkuruutta. Millä oikeudella

hän vaatii itsellensä hemmoittelua? Minä kysyn,
onko tämä tyttö, joka tästä läksi, minun äitipuo-
leni. Jos on, onko minun häntä syväänkin kumar-
rettava? Sinä olet tuomari jatiedät tämän. Ja onko
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lain mukaan moniavioisuus sallittua? Ja jos on, on
meidän rehellisesti luovutettava tässä tilaa äiti-
puolellemme ja hänen lapsellensa. Vastaa, ja minä
kannan puolestani tekojesi seuraukset.

Klaus (hyökkää raivostuneena Tuomasta kohti
ratsupiiska kädessä): Nujerran sinut.

Kirsti: Hillitkää itseänne. Tule järkiisi, Klaus.
(Asettuu suojelemaan Tuomasta.)

Tuomas: Ihmispeto.
Kirsti (Tuomaalle): Hän on sairas, älä ärsytä

häntä.
Tuomas: Sairas pahuudesta.
Klaus (huohottaa): Ja tätä sanotaan kodiksi.
Kirsti (Klaulle): Älä välitä hänen sanoistansa.

Hän on lahjaton. (Tuomaalle) Vanhana näet,
että elämässä on paljon sellaista, mitä et siedä.
Ja maailmassa on elettävä kuitenkin.

Tuomas: Mene pois, äiti.
Klaus: Mene pois.
Kirsti: Minun paikkani on mieheni vierellä.
Klaus (Kirstille): Hän murhaa minut vielä.

Murhanhimo kiiltää hänen silmistänsä.
Tuomas: Luulitko antaneesi meille jotakin arvo-

kasta, kun elämän meille annoit? Ottaisit sen pois,
jos uskaltaisit. Et uskalla tehdä niin paljon pahaa,
kuin tahtoisit. Siinä sinun ristiriitasi. Pelkuri.

Klaus: Isänsä murhaaja.
Tuomas: Isä. Lastensa elämän turva.
Kirsti; Olen tehnyt väärin, kun olen antanut
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hengittää heidän samaa ilmaa, joka on myrkyttä-
nyt kaikki.

Birgitta: Oikein olet tehnyt, tyttäreni.
Klaus: On aika hajoittaa tämäkoti. Vastatkaa’seurauksista.
Tuomas (äidilleen): Siinä on palkka hyvyydestäsi.
Klaus; Kun ei kunnioiteta ihmistä.
Tuomas: Pahuutta, ei ihmistä. Sinä itse et ihmistä kun-

nioita, häpäiset häntä.
Kirsti: Mutta on taisteltava eteenpäin. Emme

tuhoa koko perhettä.
Tuomas: Miksi tämän perheen pitäisi tällaisena

säilyä?
Kirsti: Oh, älköön kukaan kehuko, että kykeni

kasvattamaan lapsensa. Odota, Tuomas. Tulosta näke-
mättä on mentävä päivä päivältä eteenpäin.

Birgitta; Elääkseen elämää, tarvitaan hyvyyttä.
Tuomas: Enemmän, tarvitaan oikendentuntoa.
Klaus: Tulisi tuho, jotaennen ei vielä olisi nähty.
Tuomas: Hekumoi sillä ajatuksella. Muuhun

et pysty. Sodan juuret asuvat sinun tuhoajatuk-
sissasi.

Klaus (kaivaa arkusta rahakukkaron, jonka
pistää vyölleen): Minä, Klaus Louhikkolainen (lyö
rintaansa), elän miten tahdon ja kuolen niinkuin
tahdon.

Kirsti: Jätä kukkaro.
Klaus: Se on minun.
Kirsti: Siellä on kuninkaan rahaa, minne ne

viet?
Klaus: Hoidan itse asiani. Ette näe minua enää.
Kirsti: Älä lähde.
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Birgitta; Tule järkiisi.
Klaus: Olen saanut tarpeekseni perheestä.

Helvetissäkin on parempaa tilaa. (Klaus syöksyy
ulos.)

Kirsti: Hän meni. (Rientää ikkunaan.) Mene,
Tuomas, ja katso, ettei hän mene rantakalliolle ja
syöksy alas.

Tuomas: Hän otti rahaa mukaansa.
Birgitta: Hän tulee takaisin. Ei hän itsellensä

pahaa tee.
Tuomas: Hän on pelkuri.
Kirsti: Mene, Tuomas.
(Tuomas menee ulos.)
Birgitta: Näin on ennenkin ollut. Mieheni,

Hurjapää-Hannu, läksi usein jakatosi pitkäksi aikaa.
Ja tuhlattuaan rahansa, palasi takaisin. Kaikki
kertaantuu.

Kirsti: Pelkään aina.
Birgitta: Etkö ala tottua elämään jo?
Martta (tulee): Isä läksi, ratsasti pois. Hän

huitaisi piiskalla hevostansa. (Lankeaa isoäidin
eteen.) Minua pelottaa.

Birgitta (silittää hänen tukkaansa): Älä pel-
kää, lapsi. Eihän tämä ole mitään vielä.

Tuomas, Anna jaKaarina tulevat.
Tuomas: Hän läksi.
Anna: Hän käy Turussa ehkä.
Kaarina: Ellei hän tule takaisin?
Tuomas: Hän tulee.
Anna: Hän rakastaa mainettansa. Niin kauan
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kuin hänellä on ulkonainen maine ja kunnia koske-
maton, ei hän kaadu.

Tuomas: Hän kaatuu vielä itseensä.
Kirsti: Meidän on suojeltava häntä. Seiskääm-

me paikoillamme ja koettakaamme pysyä koossa.
Tuomas: Elämää kaikilla ehdoilla ei ole ostet-

tava.
Birgitta: Paeta vaikeuksia on sama kuin paeta

elämää. Meitä on monta, eikä tämä ole pahimpia
vaikeuksia vielä.

Martta: Mutta kuka huolii meistä? Ja tarjou-
tua tästä, eikö se olisi väärin ihmiskuntaa kohtaan?

Birgitta: Tämä ihmiskunta on saanut sulattaa
itseensä kaikenlaista. Eipä se olekaan vain laske-
tuista aineksista luotu.

Anna; Kun kuluu vuosisata
Kaarina: tahi kaksi ja kolme
Anna: niin kukaan ei meistä mitään tiedä.
Martta: Mikä onni.

Esirippu.



II Näytös.

Vanhaa Turkua. Penttilän talon pihamaa. Oi-
kealla asuinrakennus, vasemmalla aittarakennukset,
taustalla matalaa attaa, 'jonka takaa näkyykaupunkxa.
Vasemmassa kulmassa kulmaportti, jonka päällä
on vaakuna. Aidan vieressä pensaita, penkki, pöytä,
jolla on simaleili ja tuoppeja, edessä pari rahia.
Oikealla ja vasemmalla puiden alla pöytäryhmä
penkkeineen ja rahoineen. Markkina-aika syyskesällä.

Eerik Sarvelainen, Niilo Pirkkalainen, Penttilän
Laura, Kaarina, Anna, Martta ja Henrik tanssivat
;piirileikkiä pihamaalla ja laulavat:

Köyhä olen, senhän tiedät,
uskollinen, senhän näät;
toivehikas, ellet torju;
tuttu olet, tutuks’ jäät.

Silmin sua ihaelen,
huulin sulle puhelen;
silmin lausun, mit’ ei virkkaa
tohdi sanat huulien.
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Muistaa ei sun tarvis mua
eikä pakko rakastaa;
mutta vaikka vaatisitkin,
en voi sna unhoittaa. 1

Martta (pysähdyttää piirin): »En voi sua unhoit-
taa». Voi ihanaa. Nehän rakastavat, vaikka sanovat,
ettei tarvitse muistaa.

Toiset (naurahtavat): Ha-ha-haa
Martta: Mitä varten ei voisi näyttää heti, että

rakastaa?
Niilo: Se on salaisuus.
Martta: Eikö minulle sitä sanota? Vaaditaanko,

että ennen avioliittoa tytön pitää olla ylpeä? Mutta
entäs sitten? Sitten miten hullusti käypi.

Toiset (naurahtavat): Ha-ha-haa. (Jatkavat
piirileikkiä, laulavat:)

(Tytöt) Neito liikkui heinäsuolla
iloisesti laulellen.

(Pojat) Poika huokas’: »Tahdon kuolla
edestäsi, armainen!»

(Tytöt) Mutt’ neitonen vain naurahti
niin, naurahti vain.2

Martta: Omituinen tapaus. Mutta voi olla,
että poika ei puhunut totta.

Toiset: Ha-ha-haa, (jatkavat:)

'■Vapaasti vanh. espanjasta
2 Vapaasti ruotsista.
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Ennen tippuvat taivaalta tähdet
meri vuotaa ja kuiville jää,
kuin muistosi murtuu ja kuvas’
sisimmästäni pois häviää.3

Laura: Mutta me jäämme kuiville, ellemme
muista simaa pöydällä. (Tarjoaa simaa.)

Martta: Oi, Turku, miten olet kaunis kuin
taivas. Onko teillä aina näin hauskaa?

Niilo: Jos tulette tänne useammin, niin näette.
Martta: Täällä tahtoisin elää ja täällä kuolla.
Eerik: Ja aina markkinoilla kuljeksia ja käydä

povauttamassa itsellesi.
Martta: Oh, sinua.
Henrik: Onko Martta ollut jo povauttamassa?

Minut asetettiin holhoojaksesi.
Anna: Hän pyysi rahaa ja sanoi, että hän käy

mesileivän ostamassa.
Martta: Eerik, tämän sait aikaan. Että viit-

sit ilmiantaa, miten harmillista!
Laura: Ei vaarallista. Sanehan, mitä hän povasi

sinulle.
Eerik: Sulhasia?
Martta: Eipäs sulhasia ollenkaan. Onnetto-

muuksia. En onnistu maailmassa.
Kaarina: Älä usko sitä.
Martta: Niinkuin nyt näki. Kun astun ulos

kojusta, seisoo Eerik siinä ja nauraa.

8 Vapaasti espanjasta.
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Eerik: Eikös sanonut, että ensimmäinen mies,
jonka kohtaat, on sulhasesi?

Martta (lähtee ajamaan Eerikiä): Voi sinä.
(Eerik juoksee puiden ympäri, käännähtää äkkiä ja
ottaa Marttaa vyötäisistä ja nostaa ilmaan.) Ah,
Eerik.

Eerik: Tunnusta pois.
Martta: En tunnusta, koska ei sanonut niin.
Eerik: Tunnusta pois, muuten suutelen sinua.
Martta: Uskoton, noin nuorella iällä. Suutele

Annaa.
Anna; Martta.
Martta; Toruu. Laskehan, saat palkinnon,

oikein hienon.
Eerik (laskee Martan alas): No, palkinto?
Martta (ottaa taskustaan mesileivän): Hieno

mesileipä. Nyt se meni.
Eerik: No, puolet. (Antaa toisen puolen Mar-

talle, joka syö.)
Martta: Ihanaa. Osaan minäkin näitä tehdä.

Milloin tulette Louhikkoon? Povari sanoi, että
odottamattomia tapauksia. Se olisi odottamaton
tapaus, että meille tulisi vieraita. Kuulkaa, kun
minä sanon, nyt sopii meille lähteä, kun isä on mat-
koilla —■ tarkoitan, aina sopii, mutta ei siellä ole
aina niin hauskaa. Siellä on jyrkkä kallio, joka
putoaa mereen. Siitä voi hukuttaa itsensä.

Eerik: Sitäkö kokeilemme? Vai siitä sinä tah-
toisit vyöryttää meidät mereen.

Martta: Jos näen teissä uppiniskaisuutta.
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Anna: Louhikko on synkkä.
Eerik: Se tahtoo sanoa, että nyt otettiin kutsu

takaisin.
Anna; Ei, tervetulemäan.
Eerik: Me tulemme.
Laura: Me tulemme.
Niilo: Milloin Klaus-ritari palaa matkaltansa?
Kaarina: Me emme tiedä.
Niilo: Hän matkusti kai etelään?
Martta: Kuulimme, luulemme, että niin,

emme mitään luule.
Kaarina (keskeyttää): Saksaan.
Niilo: Varmasti viljaa, kalaa, nahkoja viemään.
Martta: Hän päätti matkansa äkkiä, niin ettem-

me tiedä. Hän hävisi.
Anna: Oli kovia myrskyjä silloin.
Martta: Niin ettemme tiedä
Eerik: Älkää pelätkö. Ei hän huku. Sellainen

karhu. Hän tulee kyllä takaisin.
Martta: Mutta povari povasi hukkumisesta.

Joku hukkuu.
Eerik: Aina joku hukkuu. Ja aina joku kuolee,

sellaista voi povata aina. Niin myöskin sulha-
sista.

Martta (ilostuu): Ja pojille morsiamista. Tun-
nusta nyt sinä, Eerik, vuorostasi, kävitkö kojussa.

Eerik: Aina sellaisissa käyn.
Martta: Ahaa. Monet, näetkös, eivät uskaltaisi

tunnustaa. Sanotaan, että se on noituutta. Minulle
hän povasi vielä, että kallis, mikä on kadonnut,
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löydetään. Tarkoittikohan hän äidin kaulanauhaa,
se on kallis. Mutta tiedetään, missä se on.

Anna: Jospa jättäisit. Sotket vähäisen järkesi,
pienokainen.

Martta: Vähäisen? Ja sitten sanoo »pienokai-
nen» näiden ystävien kuullen. Tietysti olen nuorin.
Onko se paha? Ja yleensä minun vikani? Mutta tah-
don viisastua. Ettei sanottaisi: »Olette öljyn tuh-
lanneet, te torkkuin elämässä». Nähdä, nähdäkaikki.

Niilo (Lauralle, joka seisoo hiukan syrjässä):
Täällä on nykyään paljon nähtävää. Kävittekö
katsomassa mestari haureuksen koruja?

Laura: Emme vielä.
Niilo: Siellä on sormus, jonka tahtoisin nähdä

kädessäsi. Smaragdi
Laura: Luulisin sellaisen olevan sopivamman

toisenlaiselle.
Niilo: Siellä on safiireja
Laura: Ne varmaan vaalenisivat, jos tänne

joutuisivat.
Niilo (synkistyy): Sinä muistelet häntä —Arvia.
Laura (hiljaa): Niin.
Niilo: Ellei hän palaa?
Laura painaa päänsä alas.
Niilo (voittaen itsensä, Henrikille): Onko Arvista

mitään kuulunut?
Henrik: Tiedämme, että hän elää.
Laura (ilostuen): Hän —■ elää.
Henrik: Kuulin juuri äsken, että hänet on nähty

Ruotsissa.
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Martta: Silloin hän tulee tänne.
Niilo: Hän on nähnyt varmaan paljon maailmaa.

Onnellinen ihminen.
Henrik: Hän kuuluu purjehtineen Espanjassa

ja Välimerellä.
Martta: Meidän veljemme. Kuinka hän mahtaa

olla viisas.
Anna (Lauralle): Äiti ei ole lakannut häntä

odottamasta, vaikka on väliin ollut toivoton.
Laura (Annalle): En minäkään ole lakannut

odottamasta. Hän lupasi tulla viimeistään tänä
vuonna.

Anna: Hän kävi siis luonasi ennen lähtöään?
Laura: Kävi, nyt sen voin sanoa.
Anna: Jospa olisimme sen tienneet, emme olisi

surreet häntä, niinkuin olemme surreet. Sinä et
saa pettyä, olkoon hän, mikä on.

Laura: En pety. Kuitenkin
Anna: Tietysti. Niinkuin sinä tunnet ja tahdot.
Laura: Ja hän tahtoo.
Martta (tulee toisten hiota): Tytöt, Niilo sanoi,

että suuri laiva on tullut Ruotsista jatuonut matkus-
tajia ja tavaroita.

Eerik; Ja toinen suuri laiva Saksasta
Martta; Lähdettekö liikkeelle?
Laura: Lähdetään, niin nähdään kaupunki

vilkkaimmillaan.
(Toiset siirtyvät sisään simaa juotuaan.)
Eerik: Mitä ostettaisiin?
Martta: Kaikki. Ostaisin koko maailman.
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Eerik: Ehkä sekään ei riittäisi. Mesileipiä
lisäksi.

Martta; Syödä mesileipää —? Ette taida
ymmärtää, kuinka suurenmoinen asia se on. Elää,
olla onnellinen ja iloinen, nauttia. Kuinka nautin
jaloistani, käsistäni, silmistäni.

Eerik: Ja syömisestä
Martta: Ennen kaikkea. Mutta osatakseen

nauttia, pitää olla kiitollinen sydän.
Eerik: Ja puhdas nälkä.
Martta: Ja elämä joskus uhattu. Sitten ymmär-

tää antaa kaikelle arvoa.
Eerik: Ha-ha-haa.
Martta: Naura sinä. _Sinä et ymmärrä elämästä

mitään, lapsukainen, Eerik-pieneni.
Eerik (kumartaa): Voi maammoseni.
Martta: Luulenpa, ettei sinulla ole ollut hengen-

hätää milloinkaan.
Eerik: Niinkuin sinulla. Mutta koen sen sitten

siellä kalliolla. Ikävä, ettei minulla ole sinulle
mesileipää taskussani.

Martta: Jos jollakulla se minua varten olisi,
olisin onnellinen.

Eerik: Nyt et ole?
Martta: Olen. Olen iloinen ilmankin. Jo siitä-

kin, että sinä puhelet minulle. Olet ihminen. Ra-
kastan ihmisiä niin mahdottomasti. Ja tiedän, miksi
minua puhuttelet. Puhelet omasta onnestasi. (Kuis-
kaa ) Koska rakastat Annaa.

Eerik (kuiskaa): Mitä sanot, lapsi?
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Martta (kuiskaa): Ja vaistoat, että hän rakas-
taa sinua. Ja tunnet itsesi onnelliseksi. Etkö?

Eerik: Oh, kultaseni.
Martta: Niin sinä huikentelevainen. Enkö

ole viisas?
Eerik: Kuitenkin rankaisen sinua.
Martta: Loukkaisit minun äitiäni. Tarvit-

seeko hän kasvattajan apulaista?
Eerik: Äitiäsi en uskaltaisi loukata. Sellaista

rouvaa ei ole toista.
Martta: Niin hyvääkö?
Eerik: Niin hyvää.
Martta; En suutu sinuun koskaan elämässäni.

En suutu, tee, mitä tahdot. Tunsin sinut ensi näke-
mältä. Sinä olit kuin oma veljeni. Katsos nyt,
minusta saat liittolaisen.

Eerik: Kiitos. Sehän on suuri lahja.
Martta; Eikös ole. Sillä pian minä kasvan suu-

reksi ja minusta tulee mahtava
Eerik: Niinkö povari sanoi?
Martta: Sanoi kyllä. »Kuten äiti.» En sorru.

Ei sortua, se on suuren elämän kannalta parasta,
mitä tiedän.

Eerik: Mutta nyt minä ihmettelen. Mitä puhut,
lapsi? Mistä olet tuollaista oppinut, sehän on meidän
miesten asia.

Martta; Emmekö sitten seiso rinnallanne. Sinä,
Eerik, katsele vähän tarkempaan maailmaa ja
ihmistä, niin näet enemmän. Katsele meitä sydämeen
asti äläkä pysähdy silmiimme. Äläkä kuuntele
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sanojamme, vaan kuuntele sitä, mikä on sanojemme
takana.

Eerik: Tuulinpa, että niin olin tehnyt.
Martta: Oletkin tehnyt. Siksi olet minun ystä-

väni. (Annalle, joka tulee sisältä) Anna, hän sanoi
äitiämme hyväksi. (Suutelee Annaa.)

Eerik: Palkinto kuuluu minulle.
Martta: Anna antakoon sen, jos tahtoo.
Anna: Hae tavarasi, niin lähdemme.
Martta juoksee sisään.
Anna: Hän on hemmoiteltu.
Eerik: Kaikki on hyvyyttä hänessä. Hän

koettaa olla iloinen, pikku ajattelija. Hän ei anna
perään.

Anna: Mitenkä?
Eerik; Hän koettaa karkoittaa mielestään pois

jotakin painavaa ja ahdistavaa.
Anna: Niinhän me kaikki.
Eerik (suutelee Annan käsiä): Anna rakas.
Anna: Niin, Eerik. (Istuutuu.) Mitäpä sitä

sinulta peittelisin. Meitä painostaa moni seikka
kotona.

Eerik: Tiedän. (Istuutuu Annan viereen.)
Anna; Tiedätkö?
Eerik; Rakastan sinua. Tahtoisin viedä sinut

pois Louhikosta. Mutta pelkään.
Anna: Mitä pelkäät?
Eerik: Kotini on vaatimaton.
Anna: Et luota minuun. Mitä ovat tilat ja

rikkaudet sen rinnalla, kun itsesi annat.
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Eerik: Mikä minä olen, mitä voin tarjota?
Vain köyhän elämäni. Uskaltaisitko?

Anna; Tahdon koettaa. Köyhyyttä en pelkää.
Rakastan sinua. Koko sinun olemuksesi, sydämesi,
sielusi on minulle läheinen. Olen hännilläni, ihme-
tellyt, miksi niin on.

Eerik: Mutta minä en ole ihmetellyt. Rakastan
sinua. Sinua vain olen odottanut.

Anna: Jos mieltäni ahdistaa
Eerik: Oh, armaani. Emme ota elämää niin

vaikeasti. Älä pelkää. Sijoitumme sydämen käs-
kyn mukaan. Kaikki selviytyy.

Anna: Luotan sinuun, tulkoon osaksemme mitä
tahansa. Isäni on synkkä. Voinko ajatella, että
mikä on ollut elämää kotona, on vain minun omaani

tähän asti?
Eerik: En sotkeudu.
Anna: Klaus Louhikkolaisen maine ei ole hyvä.

Ehkä saat kuulla meistä pahaa. Ehkä vierot minua.?
Eerik (naurahtaa): Emme määrittele ihmistä

sen mukaan, mistä hän on, emmekä sen mukaan,
mitä isästä kuuluu. Kenestä kansa ei tarinoisi.

Anna: Teemmekö siis vaihtokaupat? Anna sinä
osa ilostasi minulle ja minä annan mieleni raskautta
sinulle. (Hymyilee, nousee ylös.) Käethän, kumpi
joutuu tappiolle.

Eerik (nousee): Meidän on voitettava molem-
pien.

Portista tulee soittolaatikon kiertäjä, narriksi
;pukeutuneena

,
ja alkaa soittaa ja laulaa:

6 Klaus, Louhikon herra.
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»On Espanjan ruusut ihanat
» » » »

Sisältä tulevat ensin kiireesti Martta, sitten
Niilo, Henrik ja Laura. He kokoontuvat katsomaan
soittajaa, joka laulaa soittonsa säestyksellä:

Tuli ritari pitkältä matkaltaan,
Näki maita uljaita tullessaan,
Laula sinä vaan,
Laula sinä vaan:
In nomine Domini

Neito kotona vuottavi armastaan,
Näki ritarin uijahan palaavan,
Laula sinä vaan,
Laula sinä vaan:
In nomine Domini.

Eerik (antaa rahan soittajalle): Teinikö olet?
Soittaja: Teini, teidän armonne jakorkeutenne.
Eerik: Jos nälkä ahdistaa, hae Eerik Sarve-

lainen.
Soittaja: Tunnen teidän armonne tilan. Tu-

lenko jo huomenna
Eerik: Tulehan jouluna.
Soittaja: Viime jouluna kävin tähtipoikana

Sarven kartanossa.
Eerik: Tänä jouluna voit sinne jäädä. Teh-

däänkö sinusta pappi?
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Soittaja: Veni, Sancte Spiritus!
Veni, dator munerum!
Veni, pater pauperum!
Veni, lumen cordium!

Eerik: In nomine Domini.
Soittaja: Benedictus qui venit in nomine

Domini. Vieläkö soitan espanjantanssin?
Martta: Vielä, vielä.
Eerik: Martta, sinä tulet jouluna meille ja siellä

tapaat tämän soittajan. Nyt me lähdemme (sulaa
Martalle) mestari haureuksen puotiin.

Martta: Onnittelen.
Eerik: Kiitos, siskoseni. Olen onnellinen.
Martta: Minä myös.
Soittaja lähtee. Toiset ovat lähtövalmiina.
Martta (huutaa portaiden luona sisään): Kaa-

rina, Kaarina. Me lähdemme nyt.
Kaarina ilmestyy portaille, mutta pysähtyy, kun hän

näkee Jaakko Jaakonpojan tulevan kadulta pihalle.
Jaakko tervehtii toisia.
Jaakko; Monet terveiset Ruotsista. Tulen suo-

raan laivalta. Tahdoin tavata teitä ensin.
Laura: Tervetulemaasi, Jaakko-serkku.
Jaakko; Kaarina.
Kaarina (rientää vastaan): Tervetulemaasi,

Jaakko.
Niilo: Mitä Ruotsiin kuuluu?
Jaakko: Vain pieniä riitakahakoita Venäjän

kanssa. Itärajalla hiukan levotonta, sen tiedättekin.



84

Henrik: Sitä tulee olemaan aina.
Jaakko: Muuten ulkonaisesti rauhallista. Nyt

puhutaan paljon kaupasta ja rahasta.
Eerik: Rahassa tulee olemaan uusi mahti.
Jaakko: Uskotaan, että ihminen voi luodanopean

rahavaihdon avulla melkein mitä tahtoo.
Niilo: Etelämaalaisten uutta oppia. Ihminen

korotetaan yläpuolelle kaiken. On löydettävä uu-
destaan ihminen, jonka pitää vallata kaikki.

Henrik: Se on mahdollista etelämaissa. Täällä
luonto valtaa meidät, olemme tässä maan-
kamarassa. Olemme vain sitä, mitä luonto sallii
meidän olla. ‘

Niilo: Vallata, vallata kaikki. Kuinka minä
valtaisin sellaista, mikä ei ole minun valtapiirissäni?
Rajat minulle asettavat jo toiset ja toisten tahto.

Jaakko: Ja jokaisessa itsessään on jo mahdolli-
suuksiensa rajat.

Henrik: Kuinka me voimme rajoittumatta
olla kokonaisuus; maa ja kansa? Jos meidän vii-
leytemme, kaikki intohimot, lasketaan vapaiksi,
kokonaisuus heikkenee. Sillä jokaisella on oikeus
ajatella itsestään samaa kuin toisellakin.

Niilo; Olla Jumala ja korkein kaikista!
Henrik; Ja jokaisesta tulisi vain Jumalan irvi-

kuva.
Jaakko: Ihmisen asettaminen vastuunalaiseksi

maailman tapahtumista kohottaa ihmistä. Rajat
ihmisten väliltä häviävät. —• Aatelittomien seasta
ilmestyy uutta lisävoimaa. Jokaisen erikoinen voima
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määrää hänen asemansa elämässä. Se on uutta käy-
mistilaa. Ja tietää vapautumista.

Eerik: Niin, ainakin kirkosta jasen vallasta.
Henrik: Täyttä vapautta emme ansaitse, emme

ole kasvaneet vielä siihen.
Jaakko: Aika tekee erehdykset ja korjaa ne.
Henrik: Liian maalle. Pelkään:

ihmistä.
Eerik: En pelkää sitä, kun sinua katselen
Martta: Mutta minä ymmärrän Henrikiä. Hän

on oikeassa. Ihmistä voi pelätä. Ja Niiloa ymmär-
rän, kun hän sanoo, että ihminen voi ajatella itses-
tänsä, että hän onkin Jumala. Hyvissä oloissa
tulee sellaiseksi, kun ei vastoinkäymisiä satu. Tun-
nen eräänkin mutta hänestähän minun ei sovi
puhua.

Toiset naurahtavat.
Laura: Käymmekö sisään istumaan?
Jaakko: Olitte lähdössä, älkää antako häiritä

itseänne.
Laura: Sinä jäät tänne.
Jaakko (Kaarinalle): Jään hetkeksi. Ja pidä-

tänkö sinua, jos pyydän jäämään?
Kaarina (Jaakolle): Minä jään. (Toisille)

Minä jään, lähtekää vain.
Laura: Näkemiin siis. Tulemme kohta takaisin.
Toiset menevät kaupungille.
Jaakko: Olen kaivannut sinua ja ikävöinyt

koko ajan.
Kaarina; Ole siunattu.
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Jaakko; Rakastan sinua.
Kaarina; Rakastan sinua.
(He syleilevät toisiansa.)
Kaarina: Eikö tämä ole unta?
Jaakko: Armaani. Nyt en sinua jätä enää

kauaksi aikaa.
Kaarina: Kaikki, mitä olen elänyt sen jälkeen

kun läksit, on kuin pois pyyhitty.
Jaakko; Mitä on ollut, rakkaani? Ikävääkö?
Kaarina: Pieniä kotitapahtumia ja huolta.
Jaakko; Ne me pyyhimme pois.
Kaarina: Puhuitte äsken nykyajan ihmisestä,

sen villeistä*intohimoista ja pyyteistä. Martta viat-
tomuuksissaan sanoo, että hän tuntee yhden. Hän
tarkoitti isää.

Jaakko: Arvasin sen. Klaus Louhikkolainen
tunnetaan

Kaarina: Olemme vieraille vaienneet. Isä kar-
kasi kotoa noin viisi kuukautta sitten. Emmekä
tiedä, missä hän on. Välistä pelkäämme, että hän
olisi —■ olisi kokonaan kateissa.

Jaakko: Silloin olisitte siitä jo kuulleet. Ei
maailmasta helposti kadota. Hän on varmasti läh-
tenyt rahtilaivassaan Saksaan.

Kaarina: Olemme tarrautuneet siihensamaan aja-
tukseen. Uskottelemme, että hän elääjatuleetakaisin.

Jaakko: Hän tulee.
Kaarina: Tunnen alemmuuteni sinun selvyytesi

rinnalla. Sinun perheelläsi ei ole sellaisia huolia
kuin meillä.
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Jaakko: Joka perheellä on omat tarinansa,
joka sukupolvella omat peitettävänsä. Ne hautau-
tuvat heidän mukanansa maahan.

Kaarina: Jotkut tarinat elävät kansan suussa.

Jaakko: Monenlaista peittää maa. Ja mitäpä
me siitä. Koetamme elää niin, että ansaitsemme jos-
kus sylen puhdasta maata peitoksemme ja unohduk-
sen.

Kaarina: Oh
Jaakko: Niin, armainen. Miksi johdatat minut

syrjäpoluille? Ei ole syytä olla synkkä. Turhaa
katsoa taaksepäin. Luomme uutta elämää ja uutta
kauneutta siihen.

Kaarina: Niin. Ettemme pettyisi.
Jaakko: Teemme vain sen, minkä niin monet

muut ovat ennen tehneet ja tulevat tekemään. Ei-
hän sinulta puutu uskallusta?

Kaarina: Ei, annat minulle voimaa, jos tällai-
senaan minut haluat.

Jaakko: Tällaisenaan. Aika pitää muusta huo-
len. Etfiän tahtoisi, että eroaisimme?

Kaarina: En.
Jaakko: Kun näin sinut Laitilassa, tiesin heti,

että rakastin sinua. Vieraitten joukosta sinut tun-
sin. Tunteneeko hän samoin, ajattelin.

Kaarina: Tunsin samoin. Siellä olit vain sinä.
Pelkäsin, että näyttäisin sen.

Jaakko: Ja minä pelkäsin, ettet ymmärtäisi,
mitä oli tapahtunut.

Kaarina: Niin.
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Jaakko: Niinpä ota vastaan minut. (Vetää
miekkansa huotrasta, pitelee sitä.) Olen uskollinen
sinulle kuolemaan saakka, Kaarina Klauntytär
(ojentaa miekkansa Kaarinalle, joka pitelee sitä
käsissänsä).

Kaarina: Olen uskollinen sinulle kuolemaan
saakka, Jaakko Jaakonpoika.

Jaakko (asettaa kätensä miekalle, jota Kaarina
pitelee): Rakastan sinua niin myötä- kuin vastoin-
käymisessä.

Kaarina: Rakastan sinua niin myötä- kuin vas-
toinkäymisessä.

Jaakko (ottaa sormuksen sormestaan): Ja mer-
kiksi siitä annan sinulle tämän sormuksen. (Ottaa
miekan ja antaa sormuksen Kaarinalle.)

Kirsti (tulee rakennuksesta -portaille): Jaakko
Jaakonpoika. (Laskeutuu alas.)

Jaakko: Armollinen rouva. Ehkä minua ei
katsota suopeasti?

Kirsti: Katsomme kaikkia. kanssaihmisiämme
suopeasti, Jaakko Jaakonpoikaa etenkin.

Jaakko: Kiitän. Mutta jos kuultaisiin, että
olisin ryöstänyt taloa?

Kirsti: Jos Louhikossa on sopivaa ryöstettävää,
mielihyvin annamme.

Jaakko: Sen lämpöä, valoa ette antaisi?
Kirsti: Valoa antaessa ei se vähene, lämpöä

lainatessa se vain lisääntyy. Olimme luulleet, että
Louhikko on vähemmän lämmin ja vähemmän
valoisa.
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Jaakko: Huonosti jokainenpystyy silloin arvioi-
maan sen, mitä omistaa.

Kirsti: Vasta kadotettuaan kaiken tietää, mitä
.on omistanut.

Jaakko: Rakastan Kaarinaa ja pyydän hänen
kättänsä.

Kirsti: Kiitän talolle tulleesta kunniasta. Ja
Kaarina?

Kaarina; Äiti, armainen.
Kirsti: Olkaa siunatut, lapseni.
Jaakko (suutelee Kirstin kättä): Kiitos, äiti.

Tuon muuten hyvänkin sanoman. Tapasin Tukhol-
massa Arvin.

Kirsti: Arvin, minun poikani?
Jaakko: Niin. Hän oli kuninkaan linnassa käy-

dessäni siellä.
Kirsti: Ja sinä näit hänet?
Jaakko: Näin.
Kirsti; Hän elää?
Jaakko; Hän voi hyvin. Hänestä on tullut

mahtava mies, kulkee valtakunnan asioilla.
Kirsti: Kiitetyt olkoot Neitsyt Maria ja Pyhä

Henrik. Millä voin palkita sinua tästä ilosano-
masta?

Jaakko: Otan palkkani tästä. (Panee kätensä
Kaarinan vyötäisille.)

Kirsti: Rakasta häntä, tyttöseni. Palkitse
runsaasti hänen rakkautensa. Milloinka Arvi
lupasi tulla Suomeen?

Jaakko: Hän ei päässyt samalla laivalla, mutta
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sieltä piti lähteä toisen laivan. Luulisin, että hän on
tänään täällä.

Kirsti: Arvi, miten olen kaivannut häntä nämä
kymmenen vuotta. Suokaa anteeksi äidille, että
hän puhuu pojastaan. Olen monta kertaa luullut,
että Arvi olisi kuollut. Ja olen surrut häntä. Ja
pitänyt itseäni kaikkeen syypäänä. Olen sekaisin
nyt. Anna, että syleilen sinua, Jaakko Jaakonpoika.
(Itkee Jaakon olkapäätä vasten.) Ja sinua Kaarina.
(Syleilee Kaarinaa.) En ole vähemmän onnellinen
teistä. Pysykää hyvinä keskenänne. (Kaarinalle)
Luulisin, että avonaisuus ja suoruus ovat ne vaati-
mattomat keinot, joilla onni saavutetaan.

Kaarina: Me koetamme, äiti.
Kirsti: Janoan kuulla Arvista vielä. Missä hän

lienee ollut?
Jaakko: Hän on matkustellut paljon, ollut pit-

killä purjehdusmatkoilla Välimerellä, nähnyt outoja
maita jakummallisia oloja. Hän puhui paljon maail-
mankaupasta, sen elpymisestä. Hän arveli, että
uudet löydöt muuttavat vielä käsityksen ihmisestä.
Ihmisestä, jota ei vielä tunneta.

Kirsti: Eikö ihmistä vielä tunneta? Hän erehtyy.
Jaakko; Hän uskoi, että maailmaa on vielä

ulkopuolella Portugalin, Italian ja Itämaiden.
Kirsti: Ja missä?
Jaakko: Löytämättömiä mantereita.
Kirsti; Poika-poloinen.
Jaakko: Hän vakuutti, että meidän käsityk-

semme maailmasta ovat rajoitetut ja naurettavat.
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Kirsti: Sanoiko hän »naurettavat»? Kuinka hän
voi?

Jaakko: Jospa hän on oikeassa.
Kirsti: Ei voi olla oikeassa. Minua peloittaa.

Tieto on tehnyt hänet ylpeäksi.
Kaarina: Meidän huolemme ja murheemme

täällä varmaan sieltä kaukaa katsottuna ovat pie-
niä.

Kirsti: Hän on unohtanut kotinsa ja kaiken,
mitä täällä tunnetaan. Ja löytänyt maailman kes-
kipisteen muualta.

Jaakko: Jospakeskipistettä ei olekaan.
Kirsti: Pitäköön meitä mahdottomina, kunhan

saan tavata häntä. Ja te (tekee ristinmerkin heidän
kohdallaan): Paha älköön teihin pystykö. Ei tie-
don eikä tunnon pahat aseet. Jos sattuvat, haavat
menkööt umpeen, arvet älkööt kirvelkö. (Panee
kätensä ristiin. Kaarina ja Jaakko painavat päänsä
alas.) Pyhä Maria-emonen, suojele minun lapsiani,
siunaa nämä lapseni sillä rikkaudella, joka on pysy-
vää, tee minun kansastani yksimielinen ja viisas
kansa. Ja kaikesta, mitä olet jo tehnyt, minä kiitän
sinua, Maria-emonen.

Jaakko jaKaarina suoristautuvat.
Kaarina: Nyt äiti voi olla onnellinen, kun Arvi

tulee. Etkö olekin?
Kirsti: Olen, lapseni.
Kaarina: Ei Arvi ole muuttunut, älä pelkää.

Emme me kukaan muutu.
Kirsti (istuutuu): Olen pidellyt häntä sylissäni.
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Ja unissani vieläkin joskus pitelen. Nyt hätä, joka
poltti öin ja päivin, on poissa. Kiitän taivasta, kai-
kesta hyvästä, mitä olen saanut, jakaikesta pahasta-
kin, millä se on minua koetellut. (Katsoo ylös.)
Taivas senhän olen unohtanut. En tiedä, minne
olen katsellut, kun taivaan olen unohtanut.

Kaarina; Nyt olisi meidän lähdettävä.
Jaakko; Hyvästi siksi, äiti.
Kirsti: Lähtekää. Katselen maailmaa hetkisen

aikaa.
(Istuu kädet ristissä.)
Jaakko ja Kaarina lähtevät. Kuuluu kirkonkel-

lojen lyönnit ja laulua.
Tuomas (tulee kaupungilta kiihtyneenä, arkivarus-

tuksissaan): Äiti —•
Kirsti: Onko kaikki järjestyksessä? Saitko

lähetettävät tavarat rantaan?
Tuomas: Kaikki on järjestyksessä. Jätin tava-

rat lastattaviksi.
Kirsti: Olet saanut valvoa koko yön, poika-

poloinen.
Tuomas: Ei se mitään.
Kirsti: Miksi huohotat noin?
Tuomas: Hän on täällä.
Kirsti (nousee ylös, iloisena): Onko hän jo

tullut?
Tuomas: Siitäkö olet noin iloinen?
Kirsti; Eikö ole syytä?
Tuomas: Rakastat häntä. En ymmärrä enää

mitään. Sinun tunteesi on väärä. Olet valheellinen,



93

valheellinen. Mikä on enää tervettä sinussa? Tär-
keämpi kuin totuus ja oikeus on sinulle oma hurs-
kautesi.

Kirsti: Oh, Tuomas
Tuomas: Minua hävettää tämä elämä. Ei kos-

kaan selvyyttä, ei eteenpäinmenoa. Sinun liikatun-
teellisuutesi on likaista. Ainaista sovittelua, ainaista
valhetta. Et,ymmärrä kaikkea, et näe. Mitä on rak-
kaus sinun suussasi, mitä se on sinun sydämessäsi?
Valhetta. En halua sitä. Jaa sitä muille. Lähden
kotoa pois. Ja sinun tähtesi olisin voinut murhamie-
heksi tulla!

Kirsti: Oh, Tuomas, miten kidutat itseäsi.
Tuomas: Sinun tähtesi olisin antanut elämäni.

Nyt näen, että se olisi ollut turhaa. Puhtautta ei
ole missään. Sinä et uskalla mitään panna alttiiksi,
et mitään maksaa vapaudesta. Mitkä ovat olleet
sinun keinosi? Kertako olet juossut pakoon? Muis-
tan, miten ennen piilotit meidät voudin puolelle ja
juoksit itse talviyön selkään, kun isä puukolla uhkasi.

Kirsti: Säilyttääkseni henkenne.
Tuomas: Ja monta kertaa olet ollut piilossa.
Kirsti: Olen. Ja olen luullut, että sen tein tei-

dän tähtenne. Hulluus ja väkivalta, mistä minä
tiedän, mihin se pystyy?

Tuomas: Pelkuri.
Kirsti: Niin, rohkea en ole. Joku toinen olisi

temmannut aseen ja puolustautunut, mutta mikä
olisi ollut seuraus? Osaatko laskea sen? Säilyä

Tuomas: Minä häpeän
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Kirsti: Oh, ansaitsenkohan näitä sanojasi?
Tuomas: Ehkä ansaitset isän kohtelun, jotta

joskus heräisit.
Kirsti (istuu kädet ristissä): Voi olla, että

jokainen ansaitsee sen kohtelun, minkä saapi.
Kuitenkaan sydämeni ei myönnä sitä. Tunnen, että
olen kärsinyt vääryyttä. Ja tunnen, että sanasi
ovat väärät, Tuomas. Olisi lapsellista puhua oikeu-
desta. Osakseni on jäänyt sovitella ja kestää, hä-
vetä ja nöyrtyä.

Tuomas: Se oli meitä kohtaan väärin.
Kirsti: Me emme sitä tiedä, koska toisen tapauk-

sen seurauksia emme näe. Olin toivonut, että ymmär-
täisit minua.

Tuomas (itkee): Oh, äiti.
Kirsti; Mutta ajattelehan, että olen äiti. Hän

on ollut poissa kymmenen vuotta kymmenen
pitkää vuotta kaipausta ja epätoivoa. Rakkaus ei
arvioi eikä arvostele. Hän voi olla muuttunut maail-
malla, mutta rakastaisinko häntä siksi vähemmän?
Hän on poikani.

Tuomas; Mistä sinä puhut? Puhutko Arvista?
Kirsti: Puhun. Sanoit, että hän on tullut.

Ticsinkin sen.
Tuomas: Onko Arvi tullut?
Kirsti: Sinä itse
Tuomas (syöksyy •polvilleen äidin jalkojen juu-

reen, syleilee häntä): Anna anteeksi; äiti. Luulin,
että olit iloinen isän tulosta.

Kirsti: Isän tulosta? Onko isä tullut?
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Tuomas; Näin hänet satamassa. Kaarsin kau-
kaa, jottei hän olisi huomannut minua. Ja minä
sinua Rukkasin äsken. '

Kirsti: Ehkäpä joka tapauksessa ansaitsin
sanasi. Ainakin ymmärrän sinua. Menettelyni ei
ole suurta, ehkäpä ei puhdastakaan. Rakkauteni
teihin on pyyteetöntä. Se on ainoa puolustukseni.
Ja jos te säilytte, lohduttaudun sillä, että minun
häpeäni kuolee minun mukanani. Ostan sillä tule-
vaisuutta.

Tuomas: Olen nähnyt sinun lujanakin nouse-
van isää vastaan.

Kirsti: Olen hillinnyt häntä vehkeilemästä
kuningasta vastaan. Olen estänyt hänen kavallus-
aikeitansa. Hän on juonikko ja vehkeilijä pohjal-
tansa. Mitä olen voinut, olen tehnyt. Ja seisonut
silloin järkkymättömänä. Mutta kysymys on ollut
maasta. Hän ei ole päässyt häpäisemään nimeänsä.

Tuomas (nousee ylös): Nimeämme. Häpäisin
äsken itseni. Tulin sokeaksi. Minua raivostutti
isän näkeminen. Nämä kuukaudet olivat niin kau-
niita. Sain tehdä työtä, olla veronkantomatkoilla
jakaikki tuntui terveeltä. Nyt alkaa taas se kidutus
kotona.

Kirsti: Me tunnemme hänessä inhimillistä heik-
kouttamme ja näemme hänessä omaa itseämme, ja
se tuottaa meille tuskaa.

Tuomas: Oli vaarallista antaa Eljaanan jäädä
meille.

Kirsti: Olimme sen velkaa hänelle.
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Tuomas: Liian tunnollista.
Kirsti: Perheessä koetamme seisoa yksi kaik-

kien ja kaikki yhden puolesta.
Tuomas: Jos voisimme taata itsemmekään,

hyvä olisi.
Kirsti: Luulen, että meidän on parasta ratsas-

taa Louhikkoon. Arvi kaipaa varmaan sinne. Mene,
Tuomas, lepäämään aitan ylisille.

Tuomas: Nytkö? JospaArvi tulee.
Kirsti; Hän ei tule vielä. Vasta seuraavalla

laivalla. Jos tulisi, herättäisin sinut heti. Mene,
nukahda hiukan. Saat nähdä, että elämä tuntuu
sitten toiselta.

Tuomas (syleilee äitiänsä): Olet aina oikeassa.
(Menee aitan portaita ylös.) Herätäthän?

Kirsti: Herätän.
Tuomas menee aitan ylisille.

Eljaana tulee tavarapakkoineen kaupungilta.
Kirsti: Aseta vaatepakat tuohon penkille. Tuo

hunajaruukku sitten sisään. (Menee sisään.)
Eljaana asettelee tavaroita.
Klaus (tulee portista): Eljaana. Sinä täällä?

Missä sinä palvelet nyt? Täällä Penttilässäkö?
Eljaana: Ei, Louhikossa, Klaus-ritari. Olemme

täällä markkinoilla.
Klaus; Kaikkiko Louhikosta?
Eljaana: Melkeinpä kaikki.
Klaus: Tuhlausta. Tulepa tänne, kun katson

sinua. (Eljaana lähestyy.) Sievä. Makuni ei ole
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hullumpi. Se ei ollut oikeastaan hullumpi tarina,
he-hee. Niin, ja lapsi? Mitenkäs kävi?

Eljaana: Lapsi kuoli.
Klaus: Vielä elää vanha Jumala. Kirsti-rouva

aavistaako mitään? Oletko puhunut?
Eljaana: Ei aavista, en ole puhunut.
Klaus: Vanno se.
Eljaana; Minä vannon.
Klaus: Kautta autuutesi.
Eljaana: Kautta autuuteni.
Klaus: Älä puhu, vaikka roviolla poltettaisiin.
Eljaana: En puhu. Mutta sinun pitää korvata

se minulle.
Klaus: Siitä sitten. Luulenpa, 1 että kiristät.

No, oletkos muistellut minua? Pahalla, mitä?
Eljaana: Muistellut olen.
Klaus: Oletkos katsellut toisia?
Eljaana: En ole. Olen ollut uskollinen.
Klaus; Mitä väet arvelivat, kun läksin matkalle?

Luulivatko kuolleeksi?
Eljaana: Eivät. Puhelivat hiljaa, en tiedä mitä.
Klaus: Miksi et kuunnellut?
Eljaana: En voinut.
Klaus; Suriko kukaan?
Eljaana: Ei. Päinvastoin. Kaikki ovat olleet

iloisia. Kuulin, kun Tuomas sanoi, ettei ritarin
tarvitsisi tulla takaisin. Sitten on koko perhe syö-
nyt paremmin, tuoresta lihaa, kalaa ja voita syöty,
hunajaa enemmän käytetty ja ulkomaan ryytejä
on ostettu, kangasta kudottu ja liinavaatteita jokai-
-7 Klaus. Louhikon herra.
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selle laitettu. On ollut kuin keyripäivää koko aika.
Tyttäresi ovat ääneti, kun minut näkevät, japoikasi
halveksivat minua.

Klaus: Älä välitä. Kaiken kostan. Onko Kirsti-
emäntä ollut pahoillansa?

Eljaana: Miksi olisi? Ei mikään olisi hänelle
tervetulleempi kuin leskeys. Ehkä koettaisi hän
jakaa Louhikon.

Klaus; Sitä hän ei saa. Onko hän sanonut sel-
laista? Hän saa nähdä.

Eljaana; Naita tyttäresi sellaisille, ettei tar-
vitse myötäjäisiä antaa. Vanhat ottavat nuoria
millä ehdolla tahansa. Vanhat hullut.

Klaus: Mitä tarkoitat? Vanhat hullut?
Eljaana: En sinua. Voisit turvata minut, jos

tyttäresi naittaisit ilman myötäjäisiä.
Klaus: Olen itse kaikkea ajatellut. Sinut on

kuitattu. Lapsesi kuoli.
Eljaana: Ei puhuta siitä. Mutta kun minulla

oli lapsi sinun kanssasi, enkö ollut sinun vaimosi
Jumalan edessä?

Klaus; Ha-ha-haa Jumalan edessä. Miksipä
ei, hänen edessään olemme tiespä mitä. Ei hän
meistä kirjaa pidä. Ei hän niin hullu ole. Liian suuri
työ.

Eljaana: Olen vaimosi.
Klaus: Sinun asemastasi ovat sadat portaat

ylöspäin siihen asemaan. Olet palvelija, pysyt sinä.
Eljaana: Käytät minua vakoilijana ja ilmianta-

jana, niinkö?
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Klaus: Kuten ennenkin.
Eljaana: Eikä mitään palkkaa.
Klaus: Ahne. (Ottaa taskustansa kaulahelmet.)

Tuossa on sinulle helmet, ostin ne Martalle, mutta
annan ne sinulle. Ja tuossa käärö, jossa on hieno
puku, pidä sekin. Kuka enemmän saa?

Eljaana: Kiitoksia, ritari. Nyt he kadehtivat
minua, jos ne näytän.

Klaus: Piilota ne. Joskus nolaamme kotijouk-
koja.

Eljaana: Niin. Joskus ehkäpä joskus ovat
asiat toisin. Jaksan odottaa.

Klaus; Mitä kangaspakkoja nämä ovat?
Eljaana: Ne olivat värjättävinä.
Klaus; Eikö kotivärjäys enää kelpaa? Ovat

tuhlanneet. Mitä on ruukussa?
Eljaana: Hunajaa.
Klaus: Tuhlaavat. Sano kaikki, mitä on ostettu.
Eljaana: Sinä suutut.
Klaus: Sano.
Eljaana: On ostettu tyttärille silkkiä ja samet-

tia puvuiksi ja italialaista pitsiä.
Klaus; Ja ketä varten? Luulevatko pääsevänsä

naimisiin minun naittamattani? Ilman silkkiä ja
samettia minä tyttäreni naitan. Ja ilman myötä-
jäisiä se tapahtuu. Rajoitan tämän perheen.

Eljaana: Se on oikein. Toivovat kuolemaasi.
Mutta minä en jätä sinua, Klaus, suojelen sinua,
älä pelkää, pysyn luonasi.
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Klaus: Toivovat kuolemaani. En kuole. Kat-
sotaan, kuka Louhikkoa hallitsee.

Valpuri (kantaa rinkelivakkaa): Klaus-ritari
on kotona.

Eljaana: Anna rinkelivakka tänne, vien sisään.
Eljaana ottaa vakan ja vie sisään.
Klaus: Lapsi?
Valpuri: Kuoli.
Klaus: Kuristitko?
Valpuri; Syntyi kuolleena,
Klaus: Valehtelet. Tapoit. Poikako oli?
Valpuri: Poika. Sinun näköisesi.
Klaus: Olisit voinut olla sanomatta.
Valpuri: Olisi mukavaa ollut saada toinen Klaus

jälkeesi.
Klaus: Yhdestäkin saatte tarpeeksenne. (Hiu-

kan haikeana) Kuitenkin olisi pitänyt voida pojalle
sanoa, että tällä kertaa ei tänne sopinut. Eihän hän
joutune kadotukseen?

Valpuri: Mistä synnistä? Tänne syntyminen ei
ollut hänen syntinsä.

Klaus: Se on totta. Luitko edes rukouksen pie-
nen puolesta?

Valpuri: Kaksikin.
Klaus (viskaa Valpurille rahan): Tuosta saat.
Valpuri: Kiitos. (Pistää rahan taskuunsa.)
Klaus: Oliko vaikeata ottaa hengiltä?
Valpuri: Älä kysele.
Klaus: Olet oikeassa. Ei ole paikallansa olla

utelias. No, ehkäpä olit hänen hyväntekijänsä.
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Ehkä onnellisempaa se, että pois pääsi. (Synkkenee)
Olisipa minunkin elämäni jo eletty ja tilitetty. Oh,
Jumala, sisässäni on vaikeaa. Nämä ainaiset synnit.
Kun voisi olla niitä tekemättä.

Valpuri: Sovi kirkon kanssa ja maksa sille
niinkuin lupasit.

Klaus: Kuule, tuomiokirkon portaille jäi istu-
maan kaksi tallinnalaista kauppiasta. Menepäs ja
kutsu heidät tänne. Sano vain, että nyt Klaus
Louhikkolainen heitä odottaa.

Valpuri; Toimitan asian.
Valpuri menee 'pois.
Kirsti tulee sisältä.
Kirsti: Klaus. Olet tullut. Ole tervetullut

Tulet Saksasta?
Klaus: Niin. Ja viimeksi Tallinnasta.
Kirsti: Miten matkasi onnistui?
Klaus: Vein tavaroita ensin Saksaan, sitten

Tallinnaan. Miten te täällä elitte?
Kirsti: Kuten ennenkin. Hoidettu asioita.
Klaus: Tuhlattu. Verka oli annettu kaupungissa

värjäyttää. Hunajaa oli ostettu. Ja mitä muuta?
Kirsti: Vaatetta laitettu.
Klaus; Tuhlattu.
Kirsti: Älä takerru pieniin seikkoihin.
Klaus: Ja yhä sinä pidät tuota tyttöä mikä

hän olikaan Eljaana. Pane pois. Varas. Valeh-
telija. Ihmettelen, että keräät huonoa väkeä ympä-
rillesi. Eikös tämä aikonut varastaa jotakinkaula-
nauhaasi?
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Kirsti: Mitäpä ne eivät tekisi.
Klaus: Niin, sinä olet väljä, ei omaatuntoa,

ei oikeudentuntoa. Mutta syyttää minua osaat.
Että minä muka.- Minä, joka olen oppinut kieltäyty-
mään ja uhrautumaan. Teen työtä teidän täh-
tenne. Mutta mikä paholainen sinua riivaa, kun
sinä aina epäilet minun tarkoituksiani? Jos tuo tyttö
saattoi sinut epäilemään minua, miksi et ajanut
pois? Ellet aja, syytä itseäsi. Sinulla on kaikki
valta. Olenko milloinkaan sotkeutunut palvelija-
asioihin? Ne kuuluvat sinulle.

Kirsti: Hyvä on, Klaus. Jos hänet ajan pois,
tulee toinen, hänelle käy samoin. Jamitä tästä tulee?
Huono ihminen. Ja minne hän menisi? Olemme vas-
tuussa hänestä.

Klaus: Olemmeko vastuussa koko maailmasta?
Hyvä on. Mutta älä väitä vasta sellaista, mitä et voi
todistaa. Opi jo jotakin. Annapa tuoda haarikka
olutta miehellesi, kun hän palaa matkoiltansa.

Kirsti: Etkö tule sisään?
Klaus; Odotan tässä paria kauppiasta. Liike-

asioita.
Kirsti menee sisään.
Kadulla kulkee pappi Niklis Olavinpoika.
Klaus: Niklis Olavinpoika. Pistäydy tänne.
Niklis Olavinpoika (tulee -portista pihamaalle):

Terve, ritari Klaus.
Klaus: Istuuduhan.
Niklis: Kuulin jo rannassa, että olit tullut. Mitä

suureen maailmaan kuuluu?
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Klaus: Siellä mellastetaan. Levoton on maailma
nykyään. Ei tiedä enää, mikä on oikeaa, mikä vää-
rää. Levoton on ihminen. Tietäneekö itsekään,
mitä haluaa.

Niklis: Suuri on synnin valta.
Klaus; Kun sen tukena on niin mahtava voima

kuin kirkko.
Niklis: Ja sen harjoittajana niin mahtava kuin

aateli.
Klaus: Sanotaan nykyään, että aateli on ihmi-

nen. Mutta kykeneekö sitä itsestänsä sanomaan
pappi? No, no, leikkiä lasken.

Niklis: Kerettiläisyyttä. Eikös Hussia poltet-
tukaan?

Klaus: Ruumis vain, henki jäi. Saksassa riehuu
sisäinen sota. Hyvä vain, että iskevät suonta itses-
tänsä. Maa janoaa verta. Ja se sitä saa. Mitä ovat
meidän pikkusyntimme siihen verraten, kun siellä
koko kansa on hulluudentilassa.

Niklis; Antikristus hallitsee maailmaa.
Klaus; Jos talonpoika tyhmästä? päästään sanoo,

että paavi on Antikristuksen edelläkävijä ja että
kirkko sairastaa spitaalia niin pään kuin raajojen-
kin puolesta, niin mitäs sen mukaan papit ovat
tämän kirkon haisevassa ruumiissa?

Niklis: Olet syntynyt kauppiaaksi. Mikä synti
nyt olisi halvalla ostettava, kun kirkkoa herjaat?

Eljaana tuo olutta jamenee pois.
Niklis: Sievä palvelusneito.
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Klaus (juo): Näkeepäs pappikin tytön (antaa
haarikan pa-pille, joka juo).

Niklis: Onkos papin maallinen silmä vähemmän
terävä kuin muidenkaan? Taisi asia tätä tyttöä
koskea. Kirkko on laupias. Se ymmärtää ihmistä.

Klaus: Ellei anna ihmisten elää, ei saa maksu-
jaan.

Niklis: Olet viisas ja viekas. Palvelet mai-
nettasi ja teet syntiä kuin ryöväri. Mitä?

Klaus: Olen ihminen ja tarvitsen liikkumisalaa.
Niklis: Muistan entiset rippisi. Olet demooneja

täynnä.
Klaus: Olen joutavista synneistäni maksanut

liikaa. Viimeksi annoin kirkolle pyhäinjäännös-
arkun.

Niklis: Sehän on vaskinen, vaikka väitit hopei-
seksi, ja sen jalat ovat jorikki.

Klaus: Jumala nähköön sen ehyenä ja hopei-
sena. Ja kansipuolta hän vain katsoo.

Niklis; Ei meidän Herraamme petetä. Joka
särön hän huomaa niin arkussa kuin meissäkin.
Yleensä varminta maksaa kunnollisesti. Ei kiiras-
tuli ole mikään huvipaikka eikä helvetti ilohuone.

Klaus: Jos vierailee kuolleena syntynyt lapsi
täällä. Mitä -- maksaa?

Niklis; Kuolema ei maksa, mutta syntyminen
syntynyt avioliiton ulkopuolella, arvaan.
Klaus: Niin.
Nikxis: Sen syntymään liittyy aviorikos. Moni-

avioisuutta. Kaksinkertainen synti. Sen sovitusta
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odottaa lapsi kiirastulessa. Onko sinulla kultaflo-
riineja?

Klaus: Maksan aurtuoissa.
Niklis: Viisisataa kultafloriinia.
Klaus: Se on liikaa. Liikaa.
Niklis: Se on halpaa raskaista synneistä. Mitä

olet tehnyt ja ajatellut tämän asian yhteydessä?
Syntiä säkittäin. Varmuuden vuoksi luen vielä kii-
tosrukouksen puolestasi siksi, että Herranäki hyväksi
antaa lapsen kuolleena syntyä. Pääsit monista ikä-
vyyksistä ja tiespä minne ajatuksesi sinua houkut-
telivat.

Klaus: Jos olisin varma, että tämä auttaisi.
(Laskee rahat.) Milloin pääsen näistä maksuista?

Niklis; Silloin kun et enää syntiä tee. Tahi kun
rahakukkaro kirpoaa kädestäsi.

Klaus: Kirkon pitäisi osata hävetä.
Niklis (ojentaa kätensä): Kymmenen kulta-

floriinia.
Klaus: Yksi riittää (antaa sen).
Niklis: Olkoon.
Klaus: Kaikki tämä kauppa on valhetta, petosta.

En usko, että Jumala on markkinakauppias.
Niklis (ojentaa kätensä): Kymmenen kulta-

floriinia.
Klaus: Yksi riittää (viskaa sen Nikliksen eteen).
Niklis: Vielä, vielä.
Klaus: Kirkko hävetköön. (Ojentaa toisen.)
Niklis; Käyköön tämä ripistä, nimeen Isän,

Pojan ja Pyhänhengen. Aamen.
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Klaus; Ha-ha-haa.
Niklis: Ha-ha-haa. (Ottaa oluthaarikan ja juo.)
Klaus: Taas on sielu keveämpi.
Niklis: Olet armoon osallinen.
Klaus: Hyvä on puhdistus, hyvä armo. Ne an-

tavat varmuutta. Kallista ylellisyyttä. Mutta mies
ja kunnia, ne kuuluvat yhteen. Ilman kunniaa mies
on mitätön. Ja ilman mainetta ei sillä tee mitään.

Niklis: Varjelet mainettasi talonpojan tavoin.
Klaus: Maine on rahaa. Olen myös kauppias.
Niklis: Ovela.
Klaus: Oveluus järjestelmänä on melkein lain-

kuuliaisuutta. Olemme olleet kirkon puristuksessa.
Nyt vapautamme siitä ihmisen. En pyri kunnialli-
suuteen. Se on kallista ja näkymätöntä, se on vai-
vojen takana. Olkoon ihminen vielä mikä on. Mei-
dän Herramme ymmärtää häntä, koska antaarahalla
synnit anteeksi. Enkö ymmärtäisi. Kas, hän on sa-
manlainen kuin ihminen, kuin minä. Hiukan ove-
lampi. Jos hän on sellainen, mikä on maailmassa
eläessä. Hän ymmärtää kaikki, antaa anteeksi
kaikki, kun rahaa liikuttaa.

Niklis: Et ymmärrä kaikkiviisautta, tätä armoa,
tätä universumin toimivaa järkeä.

Klaus: Joka teidän käsissänne sisältää paijauk-
sen, petosta, likaisuutta. Jos ihminen suostuu sii-
hen, hän ansaitsee sen. Jos Jumala suostuu siihen,
hän ei ole minua kummempi. En sääli häntä. Vanha
itsevaltias. Paremman minä olisin maailman luonut
samalla.
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Niklis: Herjaus. Maksa kaksi kult afkuhnia.
Klaus: En maksa. Liitä laskuihisi. Kun puhun

Herrastasi, puhun itsestäni. En ole hänen viholli-
sensa. Ymmärrän häntä. Mikä hän on minulle, se
olen minä perheelleni. Mutta he niskoittelevat minua
vastaan. Kuuliaisuus on poissa. Onko minulla
oikeus vallita perhettäni, niinkuin Herra vallitsee
minua?

Niklis: Lain mukaan on.
Klaus; Onko Jumalan tahto korkein laki?
Niklis: On korkein.
Klaus: Jos se on ilman järkeä?
Niklis: Silloinkin.
Klaus: On kai minun tahtoni perheessä korkein

tahto?
Niklis: On, jos siinä on järkeä.
Klaus: Minulta vaaditaan siis enemmän kuin

Jumalalta. Hyvä. Käytän järkeäni. Jos ajos on
paha, eikö se ole puhkaistava.

Niklis: On.
Klaus: Teen pojat perinnöttomiksi.
Niklis: Lain mukaan et voi. Sinulla on perin-

tötiloja.
Klaus: Lakia osaan kiertää! Naitan kaksi tyt-

täristäni. Onko minulla siihen oikeus?
Niklis: Sinulla on oikeus.
Klaus; Ilman perintöjä?
Niklis: Jos joku ottaa.
Klaus: Minulla on ottajoita. Vieläpä maksavat
Niklis: Siis vanhoja.
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Klaus: Mitä minä heidän iästänsä. Tallinna-
laisia kauppiaita ovat.

Niklis: Mutta vihittävä on.
Klaus: Tapahtuu. Annan lupakirjan.
Niklis: Siis ryöstö.
Klaus: Laillisissa puitteissa. Nuorimman tyt-

täreni annan meidän Herrallemme. Kasvata sinä
hänet ja lähetämme hänet sitten luostariin.

Niklis: Se parantaa kaikki asiasi. Jos tyttäresi
eivät suostu muukalaisiin?

Klaus: Harvoin lapsilta neuvoa kysytään.
Leipä annetaan lapsen käteen ja sanotaan: syö.

Niklis: Pelkään, etteivät lähde.
Klaus: Heidät houkutellaan laivaan ja laiva

lähtee. Kauppiaat ovat rikkaita, kohta kuolevat,
tytöt saavat sitten vapautensa ja paremmat olot
kuin täällä pikkuaatelilla. Onko tässä syntiä
mielestäsi?

Niklis; Ei. Mutta jonkinlainenkauppapetos.
Klaus: Rehellinen kauppa.
Niklis; Kauppapetos.
Klaus: En heitä petä.
Niklis: Jos sanoisit tyttärille suoraan, ennen he

hukuttautuisivat mereen. Heidän onnensa ja koko
elämänsä on kysymyksessä.

Klaus: Kuka heille pystyy onnen takaamaan?
Se ei kuulu vanhemmille. Ja mikä on onni? Ehkä
raha. Sitä saavat. Saavat itse vastata muusta
onnestansa. Niin olen tehnyt minäkin. Ja niin suku-
polvittain. Sulautukoot sinne. Sadan vuoden perästä
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ei heidän onnettomuudestaan ole jälkeäkään. Tahi
kukapatiesi, vaikka jälkeläiset joskus kiittävät
minua.

Niklis: Mutta vaimosi?
Klaus; Hänet nöyryytän kypsäksi.
Niklis: Kirkkoon ei hän vain turvaudu nöyryy-

tettynäkään.
Klaus: Ei hän liene ikuinen. Hän kuolee. Uu-

distun sitten, nain nuoren aatelisneitsyen ja lisään
rikkauksiani. Rakennutan uuden linnan, annan
maalarien koristaa seinät, että niistä uhoaa voimaa
ja väkevyyttä. Luon nimeni kuolemattomaksi.
Kaikki näkevät, että Klaus, Louhikon herra, on elä-
nyt kerta. Niin ovat etelässä tehneet. Ovat ovelia.
Jos ihminen kuoleekin, niin hänen mahtinsa jää.

Niklis: Se maksaa, olet saita.
Klaus: Saituuden kukistan. Kiristän muussa.

Minulla on keinoja puristaa itselleni rahaa.
Niklis: Syntiä.
Klaus: Lakia en riko. Olen saanut kyllikseni

pienestä elämästä. Suuret haaveet täyttävät mie-
leni. (Kuiskaa) Ovat etelässä myrkyttäneet vai-
mojansa. Jotkut pistäneet tikarilla.

Niklis: Kavahda syntisiä ajatuksia. Älä satuta
kättäsi vaimoosi.

Klaus: Minulla on keinoja. Laki ei minuun
pysty. Ensin naitan tyttäreni.

Niklis: Kirkolle ei ole tytärtesi naittamisesta
vahinkoa, jos kauppiaat ovat oikeauskoisia. Piispa
Maunu antaakirkon puolesta suostumuksensa. Mutta
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sinä rikastut liikaa. Omaisuutesi kasvaa. Sinua on
verotettava.

Klaus: Odota, älä tee pahaa päätöstä. Ehkä
teen lahjoituksen sinulle.

Niklis: Ei riitä. Rehellisesti puhuen
Klaus: Rehellistä puhetta en siedä. Jos onnis-

tun aikeissani, kirkkoa runsaasti muistan. Olehan
ihminen. Sieluni pienet toimenhenget asetan kuin
kädellesi. Suuret demoonini ovat omiani. Poh-
jaton on niiden nälkä. (Salaperäisenä kuiskaa)
Ne ovat ne, jotka hallitsevat minua, vaikka kukaan
ei sitä tiedä. Klaus Louhikkolainen on vain kuori.
(Synkkänä) Vain kuori pala helvettiä joskus.
Luuletko, että minun tehtäväni on helppo? Rikki-
hän ne repivät minut. Ja olla ihmisenä sitten.
Pappi, sinulla ei ole aavistusta siitä, mikä on
ihminen. Kuljet siinä typeränä viitassasi ja
tingit.

Niklis (näyttää viittaansa): Katso, tämä viitta
on huono. Puristapas niiltä kauppiailta vähän ver-
kaa uudeksi. Älä unohda. (Tekee ristinmerkin ja
nousee ylös.)

Klaus: Veran saat. Minua ei haittaa. (Vajon-
neena itseensä, jatkaa entistä.) Sisältäpäin mittaa-
maton on ihminen ja syvä, tyydyttämätön henges-
sänsä. Mikä helvetti myllertää hänen sielussansa,
mitkä taivaat kaartuvat hänen hengessänsä ja kai-
pauksessansa. Ei ole kuin Jumala, joka voimassa
hänelle vertoja vetäisi.

Pihalle tulee kaksi tallinnalaista kauppiasta. Nik-
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Us kumartaa Klaulle hyvästiksi ja poistuu. Tuomas
kurkistaa ylisiltä ja vetäytyy pois.

Tallinnalaiset kauppiaat tervehtivät Klauta.
Klaus: Terve, Tallinnan miehet.
I kauppias: Minun esimieheni, kauppias Joa-

chim
II kauppias: ja minun esimieheni, kauppias

Hieronymus, on valtuuttanut minut
I: edustamaan itseänsä siinä asiassa.
II: josta korkeasti kunnioitettu ritari Klaus

Louhikkolainen
I: oli keskustellut vieraillessaan meidän

arvoisien esimiestemme luona.
Klaus: Asian tiedämme. Istuutukaa, kunnioite-

tut kauppiaat.
Kauppiaat istuutuvat.
Klaus: Suomessa on monta ritaria, jotka tavoi-

televat tyttäriäni.
I: Suomalainen ritari on köyhä. Tunnemme

maan.

II: Ei ole rikkaan porvarin veroista muissa
säädyissä.

Klaus: Olen kasvattanut tyttäriäni suuria oloja
varten.

I: Siispä kuin luodut meidän rikkaille kaup-
piaillemme. Meidän kauppahuoneemme vuosivaihto
tekee —1

Klaus: Pysykäämme asiassa. Te annatte vääriä
tietoja, en luota teihin. Eikä ihmisen asemaa tee
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suureksi raha eikä rikkaus. Lahjat, lahjat ne sen
tekevät ja sivistys. Aateli täällä on sivistynyttä.

II: Kautta maailman köyhtyvää nykyään.
Klaus: Valta on sen.
I; Nousevan porvarin.
Klaus: Aateli on valtion selkäranka.
II: Ei meidän rahoittamme pystyssä pysy.

Aatelinen on liiaksi heikko tavara elämän suurilla
markkinoilla, Nyt kysytään voimaa ja kykyä.

I; Eikä kuollut raha edes pitkälle turvaa. Elävä,
vaihtuva raha —-

II: on väkevä tekijä luovan kyvyn käsissä.
Kas, siinä valtakunnan voima ja mahti. Ja sen
väkiluvussa

I; on kansakunnan turva. Hyvin kasva-
tettu, ankarasti opetettu nuori polvi, jota ei ole köy-
hyydessä kidutettu, joka pystyy vastaamaan tule-
vaisuudesta, siinä meidän päämäärämme.

Klaus: Kyllä aatteilla viisastellaan. Suuren
aatteen sisässä on aina suuren valheen siemen.
Mitä enemmän aatteita, sen vähemmän elämää, sen
vähemmän inhimillisyyttä ja rakkautta.

II: Mutta elämisen taito —■

I: Mutta emme me elämäntaitoamme emmekä
viisauttamme teidän köyhiin lääneihinne ja koette-
lemattomaan kykyynne vaihtaisi.

Klaus: Yalehtelet, kauppias. Täältä te tervettä
verta haette, koska oman maanne tyttäret ovat rap-
peutuneita.

I: Osaksi totta. Koska oman maamme tyt-
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täret, joita vanhoille naitetaan, ovat tavallisesti
viallisia. Sen ymmärtää jokainen.

II: Ja harva isä enää meillä tyttäriänsä van-
hoille antaa, paitsi aivan kuoleville.

Klaus: He-hee pysähdytäänpä tuohon. Kuo-
leville pitäisikö kuoleville perintöosuudet antaa?

I: Lain mukaan
Klaus: Mene. Sopimusten mukaan. Sopimus on

sitova. Kuka tässä antaa? Nuori. Kuka tässä
ryöstää? Vanha. Sanelen itse ehtoni. Kuvatkaa
valehtelematta asema, mihin tyttäreni joutuisivat.

I; Kävit kauppias Joachimin luona ja näit
ukon.

Klaus: Suuri lurjus, pahus.
I: Talon näit. Suuri talo. Vaimo kuoli, jätti

jälkeensä viisi lasta. Tarvitsee lapsillensa kasvatta-
jan, taloudenhoitajan, uskollisen aviopuolison, työ-
teliään.

Klaus: Mene, saituri. Pitäköön palvelijoita. Ja
lurjus on 60-vuotias.

I; Viidenkymmenenseitsemän vain. Se ei ole
ikä eikä mikään. Ukko voi elää yhdeksäänkymme-
neen.

Klaus; Uskaltakoonpas. Se olisi häpeämätöntä!
I; Hänellä voi olla vielä kolmas vaimo.
Klaus: Ei tule mitään.
I; Älähän, ritari. Mietitään.
II: Hieronymus-kauppias käski sanoa asiat,

niinkuin ne ovat. Kuusikymmen-vuotias.
Klaus: Siivoton sika. Kauhtana rasvainen.

8 —i Klaus, Louhikon herra.
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H: Hänhän välittää talia ja tervaa. Rahaa
on. Talo suuri.

Klaus: Huono järjestys.
H: Rehellinen.
Klaus: Mitä kauppias tekee rehellisyydellä? Hän

on tyhmä. Antaa pettää kaupoissa. Ei katso, ovatko
mitat täydet.

II; Lapsista neljä maailmalla, kolme kotona.
Lapset kuin vihollisia, hävittävät pesää.

Klaus: Mitäs muuta voisivat tuollaiselle tali-
takille?

II: Varastavat, odottavat hänen kuolemaansa.
Mutta hän aikoo elää vielä ainakin kolmekymmentä
vuotta.

Klaus: Ähää, onkos hän juutalainen? Siinäpä
sisua. Ei tule mitään.

II: Hän voi saada kunnollisia jälkeläisiä omasta
puolestaan. Vaimo hänellä oli kehno.

Klaus: Kaikilla kehnolaisilla ne on kehnot vai-
mot - omasta mielestään.

II: Jos saa kunnon vaimon, kauniin ja nuoren,
tahtoopa valmistaa yllätyksen suvulle, he-hee.

Klaus: He-hee. Se on oikein. Yllätystä suvulle!
II: Jos on ritarin tytär, hän palvelee häntä

ritarin tyttärenä.
Klaus: Se kuulostaa joltakin. Onpa makua

ukolla.
II: »Ja rahankäyttöoikeudet, määräämisvallat

ja yllätykset, mainitse», sanoi, »jos kauppa on onnis-
tunut».
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Klaus: Vanha ukko on innostunut, he-hee.-
II: Ikä ei ole vika. Rakkaus vielä vähemmän.
Klaus: Joko hän rakastaa, näkemättä?
II: Suomalainen on rehellinen, sanoi hän.

Tyttö voi olla kaunis ja terve.
Klaus: Perintöjä en anna.
I: Aiot nylkeä meitä.
II; Ukko sen arvasi.
I: Olet liian saita.
Klaus: Lähde, lähde pois, sinä sika, puhuttelet

aatelismiestä.
I: Älä kiivastu.
II: Suostumme ottamaan heidät sanelemillasi

ehdoilla, jos ne eivät ole häpeämättömät.
Klaus: Ja maksamaan ryöstörahat?
II: Mainitse hinta
I: että voimme peruutua.
Klaus: Ensiksi kaksituhatta kultafloriinia kap-

paleesta kasvatuksen korvaukseksi.
I: Tämä on ryöstöä
Klaus: Korotan.
II: Mielenmalttia. Emmehän tahdo ryöstää

heitä.
Klaus: On ryöstettävä, vietävä houkuttelemalla

laivaan. Vai luuletko, että minun kunnialliset tyt-
täreni vapaaehtoisesti lähtisivät hornan kuiluun?

I: Kristittynä en tätä tee.
II: Ritari itse vastaa asiasta.
Klaus: Tämä on minun lahjani teidän maallenne.
I: Jota olet nylkenyt.
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II (ensimmäiselle): Olet typerä kuin kauppias
Joachim itse. Aasi. Tilaisuus kauppiaalle on sama
kuin linnulle siivet. Hyvän vaimon voi mitata pai-
nollansa kultaa. Toimitetaan asia, mikä käskettiin.

I: Onko ehtoja vielä?
Klaus (ensimmäiselle): Joka jouluksi minulle

pari tynnyriä viiniä, (toiselle) pari tynnyriä olutta.
(Ensimmäiselle) Parikymmentä lihavaa hanhea,
(toiselle) leiviskä lämminsavumakkaraa, pakka Ita-
lian silkkiä, pakka Ranskan samettia ja kappale
mustaa verkaa kauhtanaksi.

I; Lopeta jo.
Klaus; Vyyhti Venetsian pitsiä, kunnollinen

saksalainen hopeatuoppi ja hopeinen, taottu vyö,
muistoksi kauppaliitostamme. Asia on käsitelty.

II: Tee luettelo. (Pyyhkii hikeä otsaltansa.)
Me suostumme. (Toiselle) Muuten hän keksii
luetella raatihuoneen, hopeakaivoksen ja tiespä
mitä.

Klaus (huomaa kaupungilta tulevat tyttärensä):
Katsokaa, tuossa tulevat tyttäreni.

Anna, Kaarina, Martta ja Laura tulevat ostok-
sineen. Kauppiaat nousevat ylös ja kumartavat.

Klaus: Vanhoja liiketuttaviani, tyttäreni Kaa-
rina, tyttäreni Anna, (kauppiaille) nämä ovat
vanhimmat, nuorin lapseni Martta ja heidän serk-
kunsa, Penttilän herratar. (Osoittaa Lauraa.)

Martta: Isä, sinä tulit jo.
Klaus: Maltahan, lapseni.
I: Todellakin (katselee Annaa) —suomalainen.
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II: Suomalainen on rehellinen. (Katselee Kaa-
rinaa.) Puhuimme äsken suomalaisesta rehelli-
syydestä.

Klaus: Kauppa-asioissa. Lienenkö paljoa pet-
tänyt teitä kaupoissa?

I; Ei, kautta Marian. Klaus-ritari, olemme
aina sopineet.

II: Ei huonoa Tavaraa, ei ala-arvoista täältä
ole tullut. Ja mitat runsaat.

I: Emme mekään pahasti petä. Mitä sanomme,
niin niin se on. Taattu väki. Maailman paras kansa.
Siihen kansaan jos kuuluu, turvassa on.

Martta: Isä, miksi annamme kauppiasten voit-
taa kehumiskilpailussa? Meidän kansa: äkäinen
kansa, sano ei, mitä miettii, hammasta puree,
maailman salaperäisin kansa, noitia kaikki. Tur-
vassa täällä ei ole petturi vieras.

II: Oikein. Voitto on neidon. Sallikaa minun
antaa pienet lahjani voiton merkiksi (ojentaa Kaa-
rinalle rasian).

Kaarina: Kiitoksia. Miksi minulle tämä? (Isäl-
leen ) Mutta sopiiko meidän ottaa lahjoja vierailta?
(Avaa rasian.) Kaularipustin, sellaiset kivet ja
sormus.

I (ojentaa samanlaisen Annalle): Sallikaa
minun alamaisesti jättää tämä.

Anna: Kiitoksia. En uskalla ottaa. Miten käsi-
tän tämän?

Klaus: Että mitä kohtalo sinulle tuo, se kanna
ja kunnialla kanna.
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Anna: En ota oudolta sormusta.
Klaus: Ei sovi olla ottamatta kauppalahjoja.

Se olisi loukkaus. Laura.
Laura: Klaus-ritari.
Klaus: Jos nyt jäätkin ilman, ensi matkaltani

tuon sinulle kuningatarten korut. Sinä olet kaunein,
minkä olen nähnyt. (Ottaa Lauraa kädestä. Laura
riistäytyy irti.)

II: Ja me, kuin vanhat asiakkaat, nuorelle
neitsyelle (osoittaa Marttaa) tuomme vielä kau-
niimpia taoksia.

Martta: En ota minä vierailta mitään. En ota.
Klaus: Ja nyt, tyttäret, tuokaapa vieraille

tuoppi viiniä.
Tytöt menevät sisään.
Klaus (kauppiaille): Pimeän tultua olkoon

laivanne avovedellä. Tulemme katsomaan laivaa.
Jään venheeseen. Te purjehditte pois vihkilupa tas-
kussanne. Käyn tänään piispa Maunun puheilla.
Onko selvää?

I: Selvä. (Muistelee Annaa) He-hee, »miten
käsitän tämän», sanoi hän.

II; »Mitä kohtalo tuo, se kanna ja kunnialla
kanna», sanoi ritari, he-hee. Suloisia neitsyeitä.
Parhain naisen kaunistus on puhtaus.

Klaus: Puhdas sydän on kultaa kalliimpi.
Ja mitäs kulta maksaa? Kauppias sen tietää.

Tuomas (osaksi vanhassa ritarinvavustuksessa,
kypärä kasvonsuojuksineen päässä ja miekka kädessä
hyppää alas aitan parvekkeelta): Pois, orjakaup-



119

piaat, pois häikäilemättömät orjat. (Ahdistaa mie-
kallaan kauppiaita, jotka pelkäävät jakoettavat paeta.)

Klaus (vetää miekkansa esille): Kuka olet, sala-
kuuntelua?

Tuomas: Pysy syrjässä tahi tapan sinut. (Ah-
distaa, kauppiaat pakenevat ponin taakse.) Jos
näyttäydytte, orjat, annan miekkani soida.

Kauppiaat katoavat kiireesti.
Klaus: Mitä tahdot?
Tuomas: Tehdä loput ihmiskaupasta.
Klaus: Kuka olet?
Tuomas; Tuomarisi. Tuotat kurjuutta, olet

raakalainen, myyt lapsesi. Olet häpeäksi ihmisyy-
delle. Niin kauan kuin sinun tapaisiasi on, tarvi-
taan ase ihmistä varten.

Klaus (vetää miekan tupesta, hyökkää Tuomasta
kohti): Odota sitä ihmisyyttä sitten, odota sata,
tuhat vuotta, mutta odota iäisyydessä.

Klaus ja Tuomas miekkailevat.
Kirsti (tulee sisältä): Tuomas, ole valuillasi.

Klaus, pistä miekkasi tuppeen, sehän on Tuomas,
poikasi.

Tuomas: En tunnusta häntä isäkseni.
Klaus: En tunnusta häntä pojakseni
Kirsti asettuu heidän väliinsä.
Tuomas: Mene pois, äiti. Hän tappaa sinut.
Kirsti: Mitä sanottaisiin Ruotsissa, jos hän

tappaisi aseettoman naisen?
Klaus (hyökkää uudelleen Tuomasta kohti, Tuo-

mas väistää): Lähetän sinut iäisyyteen.
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Tuomas (miekka alhaalla): Se on meidän pää-
määrämme molempien.

Tytöt tulevat sisältä.
Laura (pidättää Klauta): Klaus, hänellä on

varukset, sinulla ei mitään.
Martta (pidättää Tuomasta): Älä taistele.

Hän on oma isäsi. Voit haavoittaa häntä.
Klaus (ahdistaa Tuomasta, joka perääntyy):

Pelkäätkö, raukka?
Tuomas: Peräänny, voin haavoittaa sinua. Jätä

Klaus (yltyy ahdistamaan Tuomasta): Ei mi-
nua ilmaiseksi loukata.

Kirsti: Muista maineesi.
Klaus; Kunniani.
Kirsti (Tuomaalle): Älä kiihdy. Älä pilaa

elämääsi vähäisten asioiden tähden.
Tuomas; Jätä, isä. Puolustaudun. (Nostaa

miekkansa.) Peräänny.
Klaus; En peräänny. (Hyökkää. Laiira heit-

täytyy Klauta suojelemaan, jolloin Tuomas haavoit-
taa ‘isäänsä kateen.)

Laura: Klaus.
Klaus ('peloissaan): Hän haavoitti, poikani

haavoitti minua
Tuomas: Varoitin, en tarkoittanut sitä. (Las-

kee aseensa alas.)
Kirsti (tarkastaa haavaa): Haava ei ole vaa-

rallinen.
Laura: Minun syyni.
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Klaus (■peloissaan): Laura pelasti minut. Oh,
vereni vuotaa. Hän tahtoi tappaa minut.

Kirsti: Tappamisesta puhutte aina. Näin sit-
ten käy

Laura (tarttuu Klaun käteen): Minä sidon sen.
Älä pelkää.

Kirsti: Vie hänet sisään, sido se. Mene, Klaus.
Hän sen sitoo. Älä pelkää.

Laura; Nojaa minuun. (Taluttaa Klauta.)
Hyvä siitä tulee. Hoidan sinut terveeksi.

Klaus (portailla, kääntyy): Tulin kotiin. Kotiin.
Missä on ihmisen koti? Sitä ei ole. Rakkautta ei
ole missään. Vaimo, lapset ovat vihollisiasi. (Unoh-
taa Lauran.) Kuulen syytöstä päivä päivältä,
vuosi vuodelta. Olenko minä ainoa ihminen, jossa
on syntiä? Mitä te vaaditte minulta? Kaikki elätte,
syötte minua, syyttelette minua. Onko kurjempaa
isää maailmassa?

Kirsti: Haavasi vuotaa verta.
Klaus: Kun minä kuolen, upottakaa minut

suohon kuin koira.
Laura: Klaus, tule pois.
Klaus: Pakotatte minut syöksymään mereen.

Siellä saan olla yksin ja olen vapaa. Miksi et pis-
tänyt rintaan, Tuomas?

Tuomas: Anna anteeksi, isä.
Klaus: Olette uteliaita tietämään, miten ulko-

mailla elin. Minne rahat panin. En sitä sano.
Minulla on omat salaisuuteni. En kadu mitään.
En tee tiliä mistään. Annan itselleni anteeksi kaikki.
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Kirsti: Emme pyydä selontekojasi.
Klaus (kiihoittuneena, teeskentely sekaantu-

neena kiukkuun, notkistaa polviansa ja ponnahielee
ylös): Nautin elämästä, en kuole, älkää toivoko
sitä, elän, vaikka olen huono, huono ihminen, huono
isä, huono aviomies, lainrikkoja (odottaa vasta-
lausetta, kiihtyy, kun sitä ei tule), petturi, murha-
mies. (Kumartaa ivallisesti.) Pyydän anteeksi, että
olen isä, pyydän anteeksi, että olen aviomies. Anta-
kaa rangaistus, minkä ansaitsen. Onhan meillä laki.

Tuomas (joka on riisunut vanikset pois, menee
Klauta kohti): Saat pistää, mutta älä vihoissasi
pistä.

Kirsti; Älä kiusaa kohtaloa.
Klaus (ojentaa kätensä, aikoo lyödä): Oh, sinä.

Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän
Laura (ottaa Klaun käden):- Ei, tule pois.
Klaus; Tottelen vain sinua, lapsi. Toisen pojan

ajoin pois vähemmästä, tämän pojan minä nujer-
ran.

Laura: Sinä olet ritari. Pahuus kuuluu vain
kunniattomille.

Klaus ja Laura menevät sisään.

Kirsti: Olet hillitön, Tuomas.
Tuomas: Hän aikoi myydä Annan ja Kaarinan

tallinnalaisille kauppiaille, kuljettaa heidät laivaan
illalla ja naittaa heidät.

Kirsti: Sellaista ei tapahdu. Olet käsittänyt
väärin.
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Tuomas: Kuuntelin koko ajan.
Kaarina: Pelkäänpä, että se häneltä syntyisi.
Anna; Hän voisi tehdä sen.
Martta: Äiti, lähdetään kotiin.
Anna: Louhikossa on turvallisempaa.
Kirsti: Mitäpä hän ei olisi suunnitellut. Ei

tapahdu se, älkää pelätkö.
Tuomas: En lähde enää Louhikkoon.
Kirsti; Mitä sanot?
Tuomas: En takaa itseäni. Siellä syntyy tappelu.
Kaarina; Isää ei mikään hillitse kotona.
Kirsti: En jätä sinua, Tuomas. Laittakaa

tavarat kuntoon. Ratsastamme pois.
Anna: Siellä hän alkaa kiusata meitä. Hän on

hyvissä voimissa ja jaksaa. Nyt hän tarvitsee sen
vaihtelun.

Martta: Laura osaa hillitä häntä. Näittekö,
että hän katseli Lauraa?

Kirsti: Aina hän katsoo uusia siten, oudolla
tavalla.

Anna; Emmekö voi pyytää Lauraa Louhikkoon
turvaksemme?

Martta: Mutta Laura saa tietää enemmän, kuin
pitäisi.

Kaarina: Se ei ole vaarallista. Ei hän puhu
muille, hän on uskollinen.

Anna: Tarvitsemme aselevon. Jos menette-
lemme viisaasti, ei mitään yllättävää tapahdu.

Kirsti: Anna on oikeassa. Voimme ottaa Lau-
ran turvaksemme.
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Tuomas: Ettekö tajua, että hänessä on puhkea-
massa haava uudesta rakkaudesta?

Anna: Jos olisikin, tällä kertaa se ei ole vaa-
rallinen. Se jakaisi hänen voimansa ja veisi kärjen
hänen kiukultansa.

Kaarina: Se helpottaisi suuresti. Me voisimme
toimia.

Tuomas: Mutta se on kurjaa.
Anna: Kun hänellä olisi salaisuus, olisi hän

ovela ja varovainen ja tuntisi olevansa voitonpuo-
lella pettäessään meitä, ja olisi sovinnollisempi.

Kaarina: Huutoa ja tappelua olisi vähemmän.
Martta: Se ei ole puhdasta. Huuto ja tappelu

ovat puhdasta.
Kirsti: Olet tottunut siihen. Emme voi muuttaa

häntä toiseksi emmekä asettaa rajoja hänen mieli-
johteillensa. Tiedämme, mikä meitä odottaa. Pää-
asia, ettei tapahdu yllättävää, niin että Anna ja
Kaarina pääsevät lähtemään kotoa pois. Niin menee
elämä eteenpäin. Jos Laura voi häntä hillitä, en
pidä sopimattomana pyytää häntä meille. Tarvit-
semme apua. Menkää, tytöt, pyytäkää häntä Lou-
hikkoon.

Tytöt menevät sisään.
Kirsti (istuutuu): Tuomas, älä ole yksinker-

tainen. Älä tuomitse, mikään ei muutu. Ala jo
ajatella, että tämä on osamme. Menemme kotiin.

Tuomas: Anna minun lähteä pois. Minusta
tulee huono ihminen siellä.

Kirsti: Istuuduhan tänne. Kas niin, poikani.
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Koeta ajatella, että hän on sairas, eikä tiedä, mitä
tekee.

Tuomas: Hän ei ole sairas.
Kirsti: Eikö pahuus ole sairautta? Ja samaa

pahuutta on meissä kaikissa. Mikä on vika tässä
ihmisessä, kun hän ei osaa kauniisti elää elämäänsä?
Kauanko meitä täytyy vielä taltuttaa? Ja pystyykö
aika meihin? Hillittömyys, järjettömyys, valta
väärissä käsissä tekee elämän painajaisuneksi. On
ajateltava tulevia aikoja, jottapää selviäisi, on uskot-
tava kehitykseen jarakastettava suuresti. Pystytkö
sinä siihen? Anna sydämesi puhua.

Tuomas: Niin, äiti.
Kirsti: Kun annat sydämesi puhua, on hel-

pompi anteeksi antaa ja sivuuttaa satunnainen.
Tuomas: Mikä on satunnainen?
Kirsti: Olkoon vaikka koko meidän elämämme

satunnainen. Sivuutetaan se kauniisti. Olkoon
tämän vuosisadan alku satunnainen, kestetään sen
koettelemukset lujina.

Tuomas: Tarkoitat, että ellemme selviydy tällä
vuosisadallakaan ihmisiksi

Kirsti; Niin tulevat toiset vuosisadat ja kor-
jaavat jälkiämme. Pala palalta, hitaasti luo ihminen
uutta.

Tuomas: Jos tulevatkin vuosisadat ovat saman-
laisia?

Kirsti: Mitä voimme silloin muuta kuin hillitä
itseämme ja tehdä velvollisuutemme, kestää, mikä
on kestettäväksi pantu.
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Tuomas: Kun sinä puhut noin, ymmärrän.
Mutta vaikka kuinka päätän hillitä itseni, niin
pahuus tarttuu. Se elää minussa. Nyt on laivoja
satamassa.

Kirsti: Aina tulee laivoja. Anna niiden olla.
Tuomas: Maailmalla voisi kerätä rikkautta ja

tulla takaisin ja hakea sinut pois Louhikosta.
Kirsti: Siellä on minun paikkani, poikaseni.

Tänne me kuulumme, tähän maahan ja tähän kan-
saan. Emmekä me missään pahasta pääse. Pahan
viemme aina mukanamme.

Tuomas: Olenko sinusta paha?
Kirsti: ' Sinä suutut usein.
Tuomas: Onko se paha?
Kirsti: Sillä tekee olonsa vaikeaksi. Luulisitko,

että maailmalla voisit välttyä joutumasta tekemi-
siin niiden kanssa, jotka sinusta väärin tekevät?

Tuomas: En voisi.
Kirsti: Siis samat vaarat ovat sielläkin. Eikä

paha vähene sillä, että sitä pakenemme. Taiste-
lemme sitä vastaan.

Tuomas; Hän hävittää meistä kaiken hyvän.
Kirsti: Kaikki hyvä, mikä meissä on, meihin

jää. Kuuntele järkeäsi. Älä itse tule omaksi vaa-
raksesi.

Tuomas: Elämä on peloittavaa, jos sitä ajattelee.
Kirsti: Mutta eteenpäin on mentävä. Päivä ker-

rallaan. Ja kun tuonnemmaksi olemme päässeet
ja minä olen poissa, tajuat kenties, että olen puhu-
nut oikein.
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Tuomas: Näen ihmisten silmistä, että tieto mei-
dän huonosta elämästämme on levinnyt. Klaus
Louhikkolaista pidetään outona.

Kirsti: Mutta sille emme mitään voi.
Tuomas; Kauhukertomukset isän teoista ovat

kansan suussa kasvaneet. Olemme kuin kironalai-
»

siä. Uskooko kukaan ritari meistä hyvää?
Kirsti: Uskoo. Jaakko Jaakonpoika on kosi-

nut Kaarinaa ja Eerik Sarvelainen on pyytänyt
Annan kättä. Eikö sekin osoita, että liioittelet?

Tuomas (riemuissaan): Olen onnellinen, iloi-
nen heidän puolestaan ja iloinen omasta puolestani.
Meitä pidetään ihmisinä.

Kirsti: Ei onnettomuus avioliitossa ole lopul-
linen kurjuus, lopullinen kurjuus on se, kun ei ole
sijaa, ei tehtävää maan päällä.

Tuomas (vapautuneena, leikillään): Ehkä olet
kiitollinen isälle?

Kirsti: Olen. Hän on antanut minulle teidät,
minun voimani ja väkevyyteni. Antanut monin
verroin enemmän, kuin hän on kyennyt minulta
viemään. Kaikki lapseni ovat tallella. Tiedätkö,
mitä se on? Maallisen elämän suurin onni.

Arvi (jota toiset eivät ensin huomaa, -pysähtyy
portille, hymyilee ja ojentaa molemmat kätensä äi-
tiänsä kohti ja rientää Kirstin luo): Äiti, oma äiti.

Kirsti: Arvi, oma poikani.
He syleilevät toisiansa.
Kirsti: Sinä tulit.
Arvi: Että näen sinut vielä. Olen kaivannut
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tätä hetkeä kymmenen vuotta. (Katselee äitiänsä.)
Äiti. Sinä se olet, pikku äiti.

Kirsti: Poika, sinä se olet, pikku poikani.
Arvi: Ja tämä on Tuomas. (Syleilee Tuomasta.)
Tuomas: Tuomas juuri. Muistan sinut, veli-

veikkonen.
Arvi: Oletpa kasvanut, veikko (lyö Tuomasta

olalle).
Kirsti (istuutuu): Jalkojani heikottaa. (Arvi

laskeutuu f olvilleen hänen eteensä ja Kirsti panee
kätensä hänen päänsä päälle.) Ole siunattu, lap-
seni. Että tulit. Olet ehyt ja terve ja kaunis. Olet
kuten ennenkin. Kuinka maailmalla selviydyit?

Arvi '(nousee ylös): Kun minulla on ollut suoje-
lusenkeli mukanani, niin hän on hallinnut pahaa
sydäntäni - niin mikäs, maailmassa itsessään ei ole
mitään vikaa. Suuri se on ja avara, liikkumaan
sopii.

Tuomas: Kuolleenakin sinua on surtu välistä.
Arvi: No, siihen ei ole toistaiseksi syytä. Kuinka

äiti on jaksanut, kuinka täällä on eletty? Ovatko
olot samanlaiset kuin ennenkin?

Tuomas: Äiti on hyvin voinut. Ei häntä ole
elävältä muuriin haudattu eikä poltettu ja puukon-
iskuiltakin ja myrkyltä hän on säilynyt.

Kirsti; Oh, poika.
Arvi (naurahtaa, sitten vakavana): Monasti

olen noita naurettavia seikkoja pelännyt. Isä on
varmasti samanlainen kuin ennenkin. Synkkä,
äänetön välistä? Raivo joskus?
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Tuomas: Sama lurjus. Välistä tapellaan. Kaikki
hänen orjiansa tahi kunniansa palvojoita.

Arvi (naurahtaa): Sitä arvelin, ei sokea ihmi-
nen muutu.

Kirsti: Liikaa häneen kiinnitämme huomiota.
Paljon hukattu aikaa tyhjään. Tulos vähäinen.
Mutta onnetonta, ettemme voi muuttaa sitä.

Arvi: On muutamia, jotka vahaavat liikaa
tilaa. Heidän ei pitäisi kulkea vapaalla jalalla. He
eivät ole kasvaneet kypsiksi eivätkä koskaan kasva
vapaata toimintaa ja edesvastuuta varten. Varsi-
nainen rikollinenkin on vaarattomampi kuin he.
Nämä heikkouksiensa palvojat ovat raskaita kuin
syntitaakka ihmiskunnan hartioilla. Ja työ heissä
menee hukkaan. He tarvitsisivat kokonaisen armei-
jan vartioksensa. Luova elämä kärsii heistä.

Kirsti; Mitä tehdä, lapseni. Ollut on ollutta.
Tuomas: Onko sinulla ollut joku, jota oikein

olet hm :- rakastanut?
Arvi: On.
Tuomas: Hyvä?
Arvi (naurahtaa, valoisasti): Hyvä, paras,

minkä tiedän.
Kirsti: Siunattu olkoon hän.
Arvi (valoisasti): Hän olkoon siunattu
Tuomas: Missä hän on?
Arvi (asettaa kätensä äidin olkapäälle): Tässä

hän on.
Kirsti; Sinä sama, kultainen. Iso mies lap-

sellinen, oma, tyhmä poika vielä.
9 —• Klaus, Louhikon herra.
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Arvi: Niin, äiti, oma tyhmä vain.
Tytöt, Anna, Kaarina ja Martta, tulevat sisältä.
Kaarina: Sehän on Arvi. (Rientää Arvin luo.)
Arvi: Kaarina. (Syleilee Kaarinaa.) Ja Anna

(Syleilee Annaa.) Ja Martta, pienokainen. (Pyö-
rittää Marttaa.)

Martta: Suuri ritarini. Oletko se sinä.
Arvi: Ei, minun hahmoni vain.
Martta (pitää Arvia kädestä, katsoo ihaillen

häntä): Melkein muistan sinut. Voi, kun olet
äidin näköinen. Voi, kun olet suurenmoinen ja
kaunis. Ja puku.

Arvi: Se on parasta minussa.
Martta: Sinä astut suoraan sieluumme.
Arvi (naurahtaa): Sitä vartenhan varustau-

dumme.
Martta (Kirstille): Katso häntä, hän on vel-

jemme. Mutta jos se on erehdys? Tämä ritariko
olisi täällä tapellut ja täältä karannut?

Kirsti; Martta.
Martta; Ei se mitään, se kuuluu tunne-elämään.

Minäkin olen haaveillut karkaamisesta.
Arvi: Ja tappelusta.
Martta: Tappelusta ei tarvitse haaveilla. Se

on pysyvä todellisuus.
Toiset naurahtavat.
Kaarina (Martalle): Menehän kauemmas, että

muutkin saavat katsella Arvia.
Martta: Lainaisinko häntä, en tiedä. (Menee

kauemmas.) Minulla on häneen etuoikeus.
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Arvi: Anna ja Kaarina. Me muodostimme kol-
miliiton ennen. (Kirstille) Mutta sisaret ovat
kotona vielä. Kuinka se on käsitettävissä?

Kirsti: Kuinkahan sanoisin.
Martta (Arville): Älä ole huolissasi. Synkkien

pilvien lomitse paistaa jo aurinko, ja sieltä liitää
sädekehineen japienet siivet selässä Jaakko Jaakon-
poika ja Eerik Sarvelainen. Tunnethan heidät?

Arvi: Kelpo ritareita. Onnittelen teitä, sisa-
reni.

Tuomas; Mutta isä on luvannut sisaret tallin-
nalaisille kauppiaille. Aikovat ryöstää sisaremme.

Arvi: Luvannut? Emme tyttäriämme vieraalle
maalle anna. Qlette eläneet yhtä turvattomina
kuin ennenkin?

Tuomas; Äidin voimat eivät ole pettäneet.
Arvi: Emme elä enää naisryöstöjen aikaa.
Kirsti; Älkäämme liioitelko. Selviämme tästä.

Lähdemme Louhikkoon.
Anna: Lähtekäämme heti.
Kaarina (Arville): Suojele meitä.
Arvi; Älkää pelätkö. Te elätte kuin taikapiirissä

yhä. Kun olin maailmalla, ihmettelin kotia, sen
ainaista hätää.

Tuomas: Itsekin karkasit.
Arvi: Isä ajoi minut pois, enkä ymmärtänyt

pysähtyä.
Kirsti: Sanohan, poikaseni, onko elämäsi koko-

naisuudessaan suuresti kärsinyt siitä.
Arvi (avonaisena ja onnellisena): Katsohan
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minua nyt, äitiseni. Katso sydämeen saakka. Pei-
tossa ei ole mitään.

Kirsti : Olen onnellinen. Ja työsi?
Arvi: Liikun valtakunnan palveluksessa. Ehkä

saisit olla tyytyväinen.
Kirsti: Ole kiitetty, Luojani.
Tuomas: Kun nousit pahuutta vastaan, sait

palkkasi.
Arvi: Niinpä nousin. Poikanen kun olin, (nau-

rahtaa) nuori ilves. Siitä on jo kymmenen vuotta.
Tuomas: Mutta meille nämä vuodet ovat olleet

raskaita. Emme ymmärrä häntä.
Arvi: Häntä vaivaa paha omatunto.
Tuomas; Ja hän kostaa sen meille. Hän on pel-

kuri.
Arvi: Hän ei ole ritari.
Tuomas: Viekas juonittelija.
Arvi: Mutta vähän hän saa aikaan
Kirsti; Paljon on vikaa kaikkialla.
Arvi: Nyt aloitamme uudet tavat. Toimimme

itse, olkaamme, niinkuin häntä ei olisikaan. Otta-
kaamme häneltä pois valta.

Kirsti: Varovaisuutta, varovaisuutta. Emme
tiedä laskea edeltäpäin, mitä siitä seuraa.

Klaus tulee sisältä, jää seisomaan portaitten ylä-
päähän, huomattuaan Arvin hän jäykistyy.

Kirsti: Poikasi Arvi on tullut.
Arvi (aikoo mennä tervehtimään isäänsä. Klaus

■panee kädet selkänsä taakse): Kunnioitettu isäni,
tuon terveisiä Ruotsin hovista.
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Klaus: Tulitko vakoilemaan? (Uteliaisuus voit-
taa hänen harminsa.) No, mitä pahaa ne kertovat
minusta Ruotsin hovissa? Olisi hauska tietää. Ei
siksi, että välitän ihmisten puheista. Mutta on hyvä
tuntea aikalaisensa, osaa niille antaa vain sen arvon,
mikä niille kuuluu.

Arvi: Ei mitää pelättävää.
Klaus: Luuletko, että pelkään? Olen täällä

omalla maaperälläni. Täällä ei eletä kumarruksilla.
Täällä päätetään asiat itse. Jokainen on täällä oma
herransa.

Arvi: Valtakunta, maa on yksi kokonaisuus.
Meidän toimemme tarkoittavat sen eheyttämistä ja
lujittamista.

Klaus: Ja mitä ne tietävät siellä meistä?
Arvi: Minulla on varoituskirjelmä eräälle
Klaus: Minulleko?
Arvi: Eräälle, joka juoniko!valtakuntaa vastaan.
Klaus (va-pautuneena f: Se on Krister Niilon-

poika Viipurissa. Antaa hänen saada varoitus.
Ähää. (Leppyneempänä) Mies, joka ei kunnialla
palvele maatansa, ei ole mikään mies. (Astuu
pöyhkeilevänä -pihalle, kävelee edestakaisin.) Mies ja
kunnia, ne kuuluvat yhteen.

Tuomas: Mies ja kunnia, ne kuuluvat yhteen.
Kirsti (hädissään): Ajattelimme lähteä Lou-

hikkoon.
Klaus: Niin mitä sanoit, Tuomas?
Tuomas: Mies ja kunnia, ne kuuluvat yhteen.

Sanoin totuuden, jonka isäni juuri opetti.
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Klaus: Ivasit. Näin minuakohdellaan omassa per-
heessäni. Pidetään niinkuin minulla ei olisi kunniaa.
Nimessäni ei ole tahraa. Ei tule varoituskirjelmiä,
ei muistutuksia muilta kuin omalta perheeltäni.

Kirsti: Klaus.
Klaus: Perhe-elämä on minun kiroukseni. (Ar-

ville) Äitisi on usuttanut kaikki lapset minun
kimppuuni. Siinä on nainen, vanha peto.

Kirsti: Jätä, Klaus.
Klaus: Ei saisi nuorempiin naisiin katsoa.

Pois silmät. Pois sydän, pois taivaan valo. Elä
orjana. Mutta omaisuus kelpaa, syödään hunajaa,
mesileipää, halu niihin on pohjaton.

Martta: Se ei ole totta muuta kuin minun koh-
daltani.

Klaus: On ostettu hunajaa. Mitä pitoja var-
ten? On laitettu vaatteita.

Kirsti: Kuka on siitä kertonut?
Tuomas: Ehkä Eljaana.
Kirsti; Ei ole salaa laitettu mitään.
Klaus: Se on varkautta. Ja sitten puhutaan

siveydestä. Mitä te tiedätte siveydestä! Ja mitä
sillä on tekemistä elämän kanssa? Ei aurinkokaan
ole siveellinen, kaiken se kasvattaa, kaikille se pais-
taa, jokaisen elämän henget ruokkii, eikä edes
häpeä toimiansa. Mutta ihmisen pitäisi olla Jumala,
pitäisi olla autuas tyhjyys, pitäisi olla kuollut puh-
taus. (Kiihtyy) Tuokaa minulle toinen ruumis,
antakaa toinen veri soutamaan suoniini, tuokaa
toiset elämän henget, niin olen toinen.
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Kirsti: Eikö sinulla ole Arville muita sanoja,
kun hän on tullut?

Arvi: Näinkö täällä vielä entiseen tapaan pu-
hellaan?

Klaus (viittaa Arviin): Siitä asti kun hän nosti
kätensä minua vastaan, ei hän ole poikani. Ei mi-
nulla ole enää lapsia, en tunnusta niitä.

Arvi; Kukaan ei tahdo tunnustuksia.
Klaus: Mitäs ne tahtovat? Että minä muut-

tuisin. Katso niitä. Kuin viholliset ne seisovat
samassa rintamassa syyttävinä.

Kirsti; Ei. Jätetään tämä.
Klaus: Ja mistä he syyttävät? Että minä muka

katselen naisia. En ole katsonut kehenkään. Olen
perheen orja. Ketä tämä perhe tässä saa kiittää
olemisestaan? Minua, minua.

Kirsti; Se on totta, sen kaikki tiedämme.
Arvi: Kotoinen tunnelma. Olin unohtanut

tämän melkein. Miksi nostat ääntäsi, Klaus? Miksi
tämä huuto? Ketä meidän tarvitsee sanoilla pettää?
Keinotekoinen elämä ei kannata.

Klaus: Mitä sanot? Keinotekoinen elämä?
Arvi: Sanojesi takana on kylmyyttä. Näyttelet.

Turhaan koetat pakottaa toiset katselemaan itseäsi
sinä, mikä et ole. Olisi aika jo vapautua orjuudesta.

Klaus: Mistä orjuudesta?
Arvi: Itsesi orjuudesta. Riehut orjan lailla.

Vain tunnonrauha suo meille vapauden. Vain
rehellisyys suo tunnonrauhan.

Klaus: En salli sinun neuvovan itseäni.
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Arvi: Ylpeytesi on teennäinen. Vähimmän
ylpeä sinä meistä kaikista olet, nöyryytetty itsesi
edessä.

Klaus: Jokainen sanasi on verinen loukkaus.
(Toisille) Täällä on jo kielitty. Täällä on häväisty
minua. Minullakin on oma ylpeyteni ja arkuuteni,
joka niihin koskee

Arvi: Kun jatkat elämääsi samanlaisena, poissa
siitä on arkuus. Kun katselet saalista, poissa on
arkuus. Kun haet heikkouksillesi oikeutusta, poissa
on arkuus, kun vapisutat perhettäsi, poissa on ar-
kuus, kun lyöt vaimoasi, poissa on arkuus, kun
uhkaat kuolemalla, poissa on arkuus.

Klaus: Vaikene.
Arvi: Kun ajoit lapsesi maailmalle en puhu

omasta puolestani, vaan pojan puolesta, joka silloin
kotoaan läksi, poissa oli arkuus. Jos lapsessa oli
vika, oli velvollisuutesi kasvattaa häntä. Olet vas-
tuussa lapsistasi, olivat he mitä tahansa. Sinun
kaltaisesi turmelevat kansan yhdintahdon: Olla
yhtenä, säilyä, kasvaa, lujittaa maa, kestää koettele-
mukset.

Klaus: Puhut minulle kuin maan viholliselle.
Arvi: Jokainen, joka ei hoida asioitansa, on

maan vihollinen.
Klaus: Minun nimessäni ei ole tahraa.
Arvi: Kysyit äsken, mitä pahaa sinusta Ruot-

sissa tiesivät. En vastannut siihen oikein. Huhu
elämästäsi oli kulkeutunut sinne. Oli kysymys lähet-
tää varoituskirjelmä yksityisen elämäsi tähden.
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Klaus (-pelästyy): Varoituskirjelmä? Minulle,
Klaus Louhikkolaiselle? Se on sinun syytäsi. Olet
kielinyt. Matkustan sinne heti.

Arvi: Jos matkustat, kiihdyt ja riitaannut.
Sain sovituksi asian. Istuin siellä kuin häpeäpaa-
lussa.

Klaus: Vihaan sinua.
Arvi: Turhia sanoja.
Klaus: Minut on petetty jakavallettu
Arvi: Pahoja töitämme emme voi piilottaa.
Klaus; Mitä pahaa olen tehnyt? Henkeni on

ristiriitainen, onko se minun syytäni?
Arvi: Mitä enemmän hoidamme henkeämme,

sitä vähemmän on ristiriitoja ja sekaannusta. Ris-
tiriidat ovat pakanuuden tahi synnin seuraus meissä.

Klaus: Taivaan ja helvetin taistelua. Kirkolta
syntini anteeksi ostan.

Arvi: Ei kirkolta syntejä anteeksi saada.
Klaus: Olet kerettiläinen. Antikristus. Annan

sinut ilmi.
Arvi: Älä tuhlaa sanoja. Et sitä tekisi nimesi-

kään tähden.
Kirsti: Klaus, lähtekäämme Louhikkoon.
Klaus; Lupasin tallinnalaisille kauppiaille käydä

heidän laivaansa katsomassa. (Viekkaasti) Kuka
lähtee mukaan?

Tuomas: Minä lähden.
Klaus: Anna jaKaarina lähtevät.
Kaarina: Emme tahdo.
Anna: Lähetämme pois heidän korunsa.
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Klaus: Enkö minä määrää perheessäni? On
tehtävä, mitä perheen edut vaativat. Minulla on
valta määrätä.

Arvi; Valta väärässä kädessä on vaarallinen
ase, se kääntyy kantajaansa vastaan.

Klaus; Hallitsen omiani.
Arvi: Oikein hallitsee vain se, joka ensin pys-

tyy itse itseänsä hallitsemaan. Perhettä ei hajoi-
teta siten kuin sinä tahdot.

Klaus: Älä sotkeudu meidän asioihimme.
(Kiihtyneenä) Ja mitä laitonta sinä luulet minun
tekevän?

Arvi: Miksi on ainainen sotatila perheessä?
Klaus: Jos olen lainrikkoja, minut tuomitta-

koon. Mutta rikokseni ensin todistettakoon. On
myös väkevämmän oikeus.

Arvi: Kuka täällä on toistansa väkevämpi?
Sekö, joka on väkivaltainen ja voittaa voimallansa,
vai sekö, joka lankeamatta alhaisuuksiin luottaa
oikeuteen ja aikaan ja kestää?

Klaus: Aikaan? Ulkopuolella minun elämäni
on tyhjyys. En ole väliaste vain. Olen tarkoitus
sinänsä. Toista Louhikkolaista ei tule.

Arvi: Surkuteltava olisi silloin ihmiskunta, jos
me sen tarkoituksia olisimme.

Klaus (tahtoen hämäännyttää suurellisuudel-
laan): Minä elän. Maa kannattaa minua. Taivas
on minua varten. Otan oman osani. Tulevaisuu-
desta en tahdo tietää.
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Arvi; Missä sinä otat suuren osan, jää vähem-
mälle toinen.

Klaus: Vihaan ihmistä. Vihaan rajoja. Jos
perhe asettaa rajat, luon uuden perheen.

Arvi: Minulle siis kuuluu vastuu tästä perheestä?
Tuomas: Hän on ovela vain.
Klaus (teeskennellen ja itse uskoen teeskente-

lyynsä): Eikö minun oveluudessani kukaan näe
halua sovitteluun ja pyrkimystä hyvitykseen?

Arvi; Eivät sanat, vaan teot näyttävät, mitä
me olemme.

Klaus: Teemme siis tekoja. Tytöt, valmistau-
tukaa lähtemään minun mukaani. (Astuu -portaille
mennäkseen sisään.)

Laura tulee ulos.
Klaus: Laura, lähdemme kaupungille. Sinä,

lapsi, lähdet minun kanssani.
Menee sisään.
Laura (huomaa Arvin, rientää hänen luoksensa):

Arvi.
Arvi: Laura.
Laura: Sinä tulit. Ah.
Arvi: Niin, armaani. (Suutelee Lauran käsiä.)
Kirsti: Älkäämme jääkö enää tänne.
Tuomas: Louhikko on turvallisempi. Pian mat-

kaan.
Arvi: Minä saatan teitä. Laura, lähdetkö mu-

kaan?
Laura: Kun sinä käsket, lähden.
Anna: Mutta tavarat?
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Kaarina: Voivat tulla jälkeenpäin.
Martta: Minä jään. Osaan viihdyttää häntä ja

tuon tavarat.
Kirsti: Jos hän raivoaa?
Martta: Tuossa kulkee Niklis Olavinpoika.

Saan hänestä liittolaisen. Haen hänet tänne. (Me-
nee kadulle.)

Tuomas (kiirehtien): Ratsaille.
Arvi: Lähtekäämme. (Ottaa Lauraa kädestä.)

Sinä.
Laura: Olen onnellinen. Tahtoisin kuolla.
Tuomas (leikillään): Siellä on kallio, josta on

helppo hypätä mereen, jos kuolla tahdot.
Lähtevät.

Esirippu.



111 Näytös.

Klaus Louhikkolaisen kirkkotupa, jonka takasei-
nällä on suuri ikkuna, oikealla javasemmalla pilarien
kannattamat lehterit. Oikean lehterin alla istuma-
paikkoja ja ovi ulos. Vasemman lehterin alla näyt-
tämölava. Vasenta lehteriä ja näyttämölavaa peittä-
vät verhot (esirippu), joissa yläosassa on kuvattu
taivas tähtineen, kaiteen kohdalla pilvet ja alaosassa
maa ja kiirastuli. Ovia oikealla ja vasemmalla.

Penkkejä, tuoleja, raheja ja jokin pöytä.
Eljaana (ritarinrouvan puvussa asettelee tuoleja

ja raheja paikoilleen, Valpurille, joka tulee vasem-
malta): Toitko lapsen tänne?

Valpuri: Se on tuolla lehterin takaisessa kam-
miossa, nukkuu. Vihkiminen tapahtui jo?

Eljaana: Tapahtui. Autapa tämän verhon reu-
nan ompelemisessa (istuutuu ompelemaan).

Valpuri (istuutuu auttamaan ompelemisessa) :

Oli varmasti juhlallista, kun molemmat tyttäret
yhfaikaa vihittiin.

Eljaana: Ei näitä häiksi osaisi sanoa. Vieraita
oli kutsuttu vähän. Eivät uskaltaneet kutsua.
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Tyttäret kun naitettiin vastoin Klaus-ritarin tah-
toa.

Valpuri; Saivatpa kuitenkin hänet suostumaan.
Eljaana: Saivat. Mutta riita on ollut kova,

monta tappelua. Luulenpa naimaluvan aikalailla
maksaneen.

Valpuri: Kuka maksoi?
Eljaana: Arvi-ritari. Kuulin, miten hän Tuo-

maalle sanoi, että hän menetti perintöosuutensa ja
säästönsä sovitellessa. Mutta Klaus sanoi minulle,
että hukkaan meni hyvä saalis. Hän olisi voinut
ajan pitkään puristaa suuret omaisuudet ulkomaan
kauppiailta, välittää tavaraa meren taa ja hyötyä.

Valpuri: Eivätpä armolliset neitsyet olisi
olleet onnellisia siellä.

Eljaana: Pettivät Klaus-ritaria Turussa, kuin
tuulispää he karkasivat markkinoilta. Ja siitä asti
on täällä ollut vain riitaa. Ja välistä Klaus ei
puhuttele heitä moniin aikoihin, on äänetön ja
synkkä, hautoo kostoa. Ja minä olen välittänyt
Klaun määräykset perheelle ja perheen anomukset
Klaulle. Minut on Klaus määrännyt kuuntelemaan
heidän puheitansa ja kertomaan ne hänelle. Ja kun
kerron, ärtyy hän ja kiusaa toisia.

Valpuri: En sinuna tekisi tuota.
Eljaana; Hän hylkäisi silloin minut. Ja mihin

joutuisin?
Valpuri; Kavaltaa toisia on kieroa.
Eljaana: Kierohan minä olen muutenkin.
Valpuri: Hän halveksii sinua.
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Eljaana: Mutta tarvitsee minua. Ja ellen pal-
vele häntä, rankaisee hän ja väittää, että olen sala-
liitossa toisten kanssa. Hän on ruvennut pelkää-
mään, että pojat aikovat murhata hänet. Niillä
ajatuksilla hän itseänsä ärsyttää.

Valpuri: Sinun täytyy hillitä häntä.
Eljaana; Minulle se on edullista. Minun täytyy

pitää kiinni hänestä, kun olen tähän joutunut. Ei
minulla ole muuta paikkaa.

Valpuri; Teet hänet sairaaksi.
Eljaana: Hän tarvitsee ärtymyksiään. Hän voi

pahoin ja on rauhaton, ellei saa raivota. Miksi en
tästä lähtisi, jos pääsisin kunnialla irti?

Valpuri; Jos hän maksaisi tahi jos antaisi
maapalan?

Eljaana; Hän ei suostu. Jos minut ajetaan pois,
joudun kurjuuteen lapsen kanssa. Näet nyt, että
syy ei ole minun.

Valpuri; Olet tässä vain kiusaksi perheelle.
Eljaana: Olen kiusaksi. He pelkäävät minua.

»Eljaana tulee», he sanovat ja vaikenevat. Tuomas
halveksii minua niin, että luissa tuntuu.

Valpuri: Ihmetteletkö sitä?
Eljaana: Kirsti-emäntä hillitsee itsensä. Hän

etsii kai autuuttansa koettelemuksissa. Ehkä olen
ruoska tahi omantunnonääni. Ehkä hän pelkää tehdä
vääryyttä.

Valpuri: Hän ymmärtää, että olitpa sinä tässä
tahi muualla, synti jää ja elää.

El jaana: Pitäisikö siis minun koko maailman
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pahuudesta vastata? Mikä Neitsyt Maria minä
olen? Synti jää ja elää. Ei Klaus-ritari minun vie-
koittelemanani syntiä tee. Hän tekee sitä, koska
hän on synnin henkeä täynnä. On vain yksi, jota
hän tottelee ja joka voi häntä viihdyttää: Penttilän
herratar, Laura.

Yalpuri: Häntä Klaus ei saa.
Eljaana: Ei. Lama on Arvi-ritarin morsian.
Yalpuri: Pelkään pahaa.
Eljaana: Välistä on hän kuin sekapäinen. Se

minusta on pahinta.
Yalpuri: Jos hän kuolisi
Eljaana: Niin minne joutuisin?
Yalpuri: Turvaudu ajoissa nuoriin.
Eljaana: He ajaisivat minut pois. houkkaan

heitä. Kun äsken vihittyä käytiin ruokapöytään,
ja Klaus-ritari vei minut istumaan vasemmalle puo-
lelleen morsiusparin viereen, niin Arvi-ritari tuli
käskemään minut pois. Nousi suuri meteli, oli
syntyä tappelu, mutta Penttilän herratar tuli väliin.
Ja Arvi-ritari ja Tuomas läksivät pois. Klaus
huusi: »opetan teille kansanvaltaa, opetan uusia
ajatuksia». Mutta Kirsti-rouva antoi soittajille
merkin ja melu hälveni. Mikä on se uusi aika ja
kansanvalta, mistä he puhuvat?

Yalpuri: En tiedä. Aika on kai aina sama. Se
on sana vain. Jonkun päähän oli pälkähtänyt väit-
tää, niin kuulin että »ihminen kuin ihminen».
Että talonpoikakin on ihminen. Mutta ei Jumala-
kaan ajattele, että ihminen kuin ihminen. Hänkin
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valitsee ja seuloo, joskin omalla seulallaan. Eikä
hän laske paratiisiin muita kuin hyviä ihmisiä.

Eljaana; Ja lisäksi vain rikkaita. Tappelu
siellä tulisi, jos pahatkin sinne pääsisivät. Eikä se
olisikaan paratiisi enää. Mutta luulen, että rikkaat
ostavat sinne parhaita paikkoja. Klaus-ritari on
ostanut pojallemme paikan sieltä, niin hän kehui.
Mutta jos hän saisi tietää, että lapsi on vielä täällä,
tappaisi hän minut.

Valpuri; Hän ei saa tietää. Ei olisi pitänyt kul-
jetuttua lasta tänne.

Eljaana: Vain Kristus-lapseksi näytelmään.
Valpuri; Muualtakin olisi saatu lapsi.
Eljaana; Tuomas-ritari vaati tätä minun poi-

kaani. Tätä juuri näytelmässä tarvitaan, sanoi
hän.

Valpuri: Jos kysyvät, kenen lapsi se on, sano
»tynnyrintekijän nuorin poika». Ehkäpä eivät kysy.
Ja pitele lasta sylissäsi, niinkuin Pyhä äiti pitelee
lastansa. Älä naura äläkä haukottele. Otin lepän-
juurta, pannaan sitä poskillesi. (Hieroo Eljaanan
■poskia lepänjuurella.) Kas noin, hyvä tuli. Olet
sievä kuin Maria-eraonen.

Eljaana: Martta oli määrätty Neitsyt Ma-
riaksi. Sanoivat, että piti olla puhdas neitsyt.
Mutta Tuomas salaa tahtoi vaihtaa siihen minut.
Se on yllätys, sanoi. Onkohan hänellä jotakin pahaa
mielessä?

Valpuri: Luulen, että se on ylimielisyyttä ja
kujetta vain pappia kohtaan. Ennen näitä näytel-
lä Klaus, Louhikon herra.
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miä esitettiin kirkon portailla, nyt tuovat he Neit-
syen kotiinkin. Ja Neitsyttä esittää kuka tahansa.

Eljaana; Mutta kaunis?
Valpuri: Kaunis olla pitää.
Eljaana: Olisin paljon kauniimpi tässä puvussa.

Sain tämän Klaus-ritarilta.
Valpuri; Vaarallinen puku. Se ärsyttää toisia,

Et ymmärrä.
Eljaana: Ymmärrän. Tahdon ärsyttää. Hekin

ärsyttävät minua.
Valpuri: Et ole hyvä.
Eljaana: Ei sillä hyvyydellä mihinkään pääse.

Ei täällä hyvänä pysy. Suoniini on valettu kuin
myrkkyä. Olen ilkeä, joskus täynnä pahuutta. Se
tarttuu toisista.

Valpuri: Älä anna pahoille ajatuksille sijaa
sydämessäsi. Kaikki on pirun työtä. Hän saalis-
taa Louhikossa. Mitä kaikkea hän on sinuakin var-
ten keksinyt.

Eljaana: Paljon hän keksii. Hän näyttelee
minulle viekoitelevia kuvia

Valpuri: Ne ovat vaarallisia.
Eljaana: Joskus olen olevinani ritarin rouva.

Kuvittelen, että Klaus olisi nainut minut.
Valpuri; Onpas hän aika mestari juomaan puno-

maan. Klaus-ritarillahan on vaimo.
Eljaana: Kuvittelen, että Kirsti-rouva olisi

kuollut. Hänet milloin haudataan, milloin tape-
taan. Ja ritari olisi minun. Ja kuvittelen, että
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ritari sitten kuolisi ja tulisi toinen, nuorempi, ja
rakastuisi minuun. Onhan rakkautta, mitä?

Valpuri: Voipi olla. Ei kaikkia varten. Mitä
verkkojaan paha viskelee teillesi. Anna sille sormesi,
viepi koko käden. (Tekee ristin Eljaanaan päin.)
Teen ristin, menetkö sieltä pois, paholainen, toisen
sydäntä kiusaamasta. Ehkä sinun pitäisi papille
puhua, tahi jos rukoilisit.

Eljaana: En ole milloinkaan rukoillut. Tuskin
meidän Herramme tämän tapaista kuuntelisi.

Valpuri: Eikö sinua hävetä huonoutesi?
Eljaana: Ei hävetä.
Valpuri: Eikö sekään, mitä olet tehnyt?
Eljaana: Ei sekään.
Valpuri: Ja vaikka toivot toisten kuolemaa?
Eljaana: Ei sekään.
Valpuri: Noin huono en minä ole milloinkaan

ollut.
Eljaana: Mitä voin tehdä? Ymmärrän, että

minua ei maailma tarvitse, mutta minä tarvitsen
maailmaa ja paikan itselleni. Oikein mielelläni
olen hyvä, jos minua ei enää panna palvelijaksi,
enkä menetä hyvänä olemisella mitään. Helppoahan
on olla hyvä.

Valpuri: Koeta olla.
Eljaana: Jos vain tiedän, mikä on hyvää, mikä

pahaa. Minkähän tähden pahaa halveksitaan, kun
on niin vähäinen ero pahalla ja hyvällä, niin vähäi-
nen, ettei sitä aina huomaakaan?

Valpuri: Onhan Jumala sanonut, mikä on pahaa.
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Eljaana: Mutta kun Häntä ei missään näy, eikä
Häntä missään tapaa.

Valpuri: Kirkossa.
Eljaana: Enhän minä ole Häntä nähnyt siel-

läkään.
Valpuri: Onhan sinulla usko.
Eljaana: Usko on.
Valpuri: Olen huono ihminen
Eljaana: Et sinä ole huono, vaikka noidaksi

sanotaan.
Valpuri: mutta hyvä olisi, jos en kuuluisi

ihan tuohon alhaisimpaan luokkaan.
Eljaana; Mikä on alhaisin luokka?
Valpuri: Tuollainen tylsä, jolle Luoja unohti

sydämen rintaan panna.
Eljaana: Kuulunko minä alhaisimpaan luok-

kaan? Minne kuulun?
Teini (pukeutuneena piruksi näytelmää varten,

hyppää esiripun takaa): Minulle sinä kuulut, tyttö.
Valpuri: Uh!
Eljaana: Oh, kun säikähdin. Se on teini Turusta.

Hän näyttelee näytelmässä. Ha-ha-haa
Valpuri; Säikyttelee vanhoja, he-hee.
Teini ( näyttää verkkoa ): Kerään sieluja,tässä on

verkko.
Valpuri; En anna. Taidat olla papinalku.
Teini: Kun loihdit minulle pitäjän, olen pappi.
Eljaana: Kuulinpa kerta, ettäEerik Sarvelainen

aikoo tehdä sinusta papin.
Teini: Tule ripittäytymään sitten, hyvyyteni on
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suuri, eipä syntiä juuri, jota ei rahalla osta ja kirkko
armolla kosta.

Valpuri: Olet sukkela.
Teini (Eljaanalle): Osaatko paistaa hanhen?
Eljaana: Tuli sen paistaa.
Teini; Ja keittää makkaroita?
Eljaana: Vesi ne keittää.
Teini: Hanhet ja makkarat, ah, niissä luja hen-

gen pidin. Tule sitten luokseni, neitsykäinen, kun
pitäjän saan.

Eljaana: Ja palkka?
Teini: Hanhi jamakkarat, oiva ompi palkka. Ja

siinä on onni, jos nälkä siunataan ruoalla tahi ruoka
suolataan nälällä. Deus absconditus. Hän on kät-
kössä kaikkialla. Niinkuin hanhenmaksassa, joka
on pieni, mutta kätkee kuitenkin vastakohtansa,
suuren.

Eljaana: Oppia en ymmärrä. Sen ymmärsin,
että kutsuit luoksesi. Oliko se kosinta?

Teini: Ha-haa. Pestaus, ei mikään mestaus.
Valpuri: Vain pirun pieni petos.
Teini: Vastakohta.
Eljaana: Suuri petos.
Teini: Jos »viettelyksen» pettää, tulee —■ mikä?

oikein viehättävä liitto.
Valpuri (närkästyy) : Sanooko hän sinua »viette-

lykseksi»? Tyttö on aika viaton.
Eljaana (Vaipuville): Se on näytelmästä.
Valpuri: Viettelys, uh.
Teini: Jos minun pitäisi rajoittua vain viatto-
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millepuhumaan, saisin olla mykkänä koko ikäni, aina
kehdosta, hautaan.

Eljaana: Hän kosii minua pappilaansa.
Teini: Tulevainen on meiltä kätkössä. Docta

ignorantia.
Birgitta (ilmestyy verhojen takaa ■pikkulapsi

sylissään, hymyilee): Täällä on lapsi. Pieni poika!
Valpuri: Jos vanha armo hänet pudottaa.
Birgitta: Minäkö pudottaisin lapsen? Silloin

kaatuisin itsekin. Pieni Jeesus-lapsi. Katsokaa,
miten hän nukkuu. Katsokaa ihmistä.

Teini: Pieni mikrokosmos.
Birgitta; Onkos mitään kauniimpaa maan

päällä kuin tällainen mikrokosmos? Kädet kauniim-
mat kuin kukat. Ja puna poskilla kuin aamurusko.
Ja autuas uni kuin enkelten. Nyt sinä, Eljaana, saat
kaikki syntisi anteeksi.

Valpuri: Liikaa, liikaa.
Teini: Vain yhden synnin, teidän armonne.
Birgitta: Ja minkä?
Teini: Esimerkiksi, että hän on »olevainen».
Eljaana (niiaa Birgitalle): Kiitoksia, vanha

armo.
Birgitta: Ei kukaan lapsenlapsistani ole ollut

vielä Kristus-lapsena. Tietääköhän se hyvää, Val-
puri, jos on Kristus-lapsena?

Valpuri: Edessäpäin olevista asioista emme
mitään tiedä, usein takanapäin olevat asiat tie-
dämme.

Birgitta; Kaikki paha, mikä on ollut, olkoon.



151

tunnustetaan pois, että se on ansaittua. Mutta miten
käsittää kaiken hyvän, mitä saa ansaitsematta?

Teini: Korkeinta emme voi käsittää.
Birgitta: Oikein. Niinkuin emme voi käsittää

kuolemaa korkeana tahtona. Mutta ehkä se ei ole-
kaan niin julmaa.

Teini; Ehkä nukutaan vain ja palataan hyville
alkulähteille.

Birgitta: Jos se onkin kotiinpaluuta. Matka-
mies on ollut eksyksissä, on väsynyt japalaakotiinsa.
(Lasselle) Niin, pienokainen. Sitä se on. Ei kauhuja
mitään. Älä pelkää. Mutta annetaan sinun elää
elämäsi. Ei sitä sinulta kukaan ota. Sillä: ei ole
mitään tämän elämän veroista.

Teini; Ei ole mitään elämän veroista.
Valpuri: Kunhan poikakin on iso, tapella saa.

Ja kestää kaikenlaista toisten tähden.
Eljaana: Mutta ei hänen tarvitse maksaa kenen-

kään syntejä. Tahtoisin, että hänestä tulisi mahtava.
Birgitta: Oikein. Jotkut lapset joutuvat kärsi-

mään isänsä rikoksista. Tämän kun piilotamme ja
tätä kun suojelemme, luonnonlakeja petämme. Ei
lapselle sovi asettaa koko maailman syntejä sovitet-
tavaksi, jotta vähän itsekin saa syntejä tehdä. Miksi
tämä lapsi tänne tuotiin? Eikös olisi toisia lapsia
saatu Kristus-lapseksi?

Eljaana: Tuomas tahtoi tätä.
Teini; Eihän häntä täällä mikä vaara uhkaa.
Birgitta: Tuomas tahtoi? Se levoton sielu.

Eikös teini näytelmiä ohjaa?
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Teini: Teidän armonne, minä niistä vastaan
Tuomas-ritarin kanssa.

Valpuri: Tuomasta haluttaa ilveillä.
Birgitta: Usein pieni seikka on suuri seikka.

Taistellaan jotakin näkymätöntä vastaankauan, eikä
mitään tapahdu. Ja kuin leikillä on viskattu eteen
heinänkorsi ja siihen kaadutaan. Epäiltävä on
jokaista tekoa.

Teini: Onhan korkeimman johto.
Birgitta: Viehän, Valpuri, tämä lapsi pois.

(Antaa lapsen Valpurille.) Sydämeni alkoi lyödä
levottomasti. (Eljaanalle) Varjelkaa lasta. Pois
heti näytännön jälkeen. Kiusaamme Jumalaa.

Teini: Rauhoittukaa, teidän armonne. Me
vastaamme, ettei lapselle mitään tapahdu.

Birgitta: Sinä, vieras, et tiedä.
Valpuri ja teini menevät verhojen taakse.
Birgitta: Oh, kuitenkin, miten ihminen on

lyhytnäköinen.
Eljaana: Täällä tapahtuu aina kaikkea ja pa-

haahan se aina on.
Birgitta: Varomattomuus on yksinkertaisuutta.

Ei saa kiusata kohtaloa. (Levottomana) Mistä
sinäkin sait tällaisen puvun?

Eljaana: Klaus-ritari sen antoi.
Birgitta: Sinun olisi pitänyt kysyä minulta,

voiko noin pukeutua palvelija. En hyväksy käy-
töstäsi, tyttö. Annoimme sinun olla, tahdoimme tur-
vata olosi. Se oli tyhmää tunteellisuutta. Olet vaa-
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rallinen, juonikoit meitä vastaan. Sinun on muu
tettava pois.

Eljaana: En lähde.
Birgitta: Ei ole kysytty ennenkään palveli-

jalta, lähteekö hän. On pantu pois, jos on haitaksi
ollut.

Eljaana: En lähde. Tähän tulee nuori, turvaton
tyttö, hänelle käy, niinkuin käy. Ja sitten viskat-
taisiin hänet pois. En lähde. Minulla on oikeus
jäädä. Käytän valtaani. Klaus tarvitsee minua. Ja
minä turvaan lapseni.

Birgitta: Jossinä et olisi uudestaan alkanut veh-
keillä, olisit saanut olla. Näin käy elämä mahdot-
tomaksi. Teimme virheen, kun annoimme sinun
jäädä. Kirsti-rouva luotti sinun älyysi.

Eljaana: Kuka on älykäs näissä asioissa? Voi-
daanko sitä vaatia? Minun tuntoni on pantu koe-
tukselle. Klaus on minun. En häntä muille anna.
Niin kauan kuin voin, pidän hänet omanani.

Birgitta: Tulee aika —-

Eljaana; On jo tullut. Hän katselee muita.
Mutta minulle hän jää.

Klaus (tulee oikealta): Mitä sanot, äiti?
Birgtta: Sopimatonta pilaa, poika. Istutat

palvelijan viereesi pöytään tällaisissa vaatteissa.
Tunnustat sillä asian, jonka olet kieltänyt.

Klaus: Se oli ilveilyä ja leikkiä, äiti-pieni.
Birgitta: Ennen suojelit mainettasi, nyt viskaat

sen maantien ojaan. Koirat tulevat ja repivät sen.
Klaus: Niin tekee se, jolla on siihen varaa.
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Birgitta: Sinullako varaa? Olet loukannut per-
hettäsi.

Klaus; Asia ei ole suuri.
Birgitta: Pienissä asioissa me ihmisen mittaam-

me. Pienten asioiden tähden olet ollut sotajalalla
aina. Ja nyt kaadut itseesi.

Klaus: Korjaamme tämän. Sanomme, että se
oli ilveilyä. Häissä ilveillään, se on luvallista.

Birgitta: Ja mikä ilveily se oli?
Klaus: Ilveily kansanvallasta.
Birgitta: Mene, tyttö, pue palvelijan puku

päällesi ja liiku kuin palvelija. Koetamme korjata
vielä asiaa. Selitän vieraille, että se oli pilaa uusista
tavoista ja uusista ajatuksista.

Eljaana: Sitä ei kukaan usko. Nauravat vain.
Klaus: Olen tottunut siihen, että minua usko-

taan. Pakotan uskomaan.
Eljaana: Kun pelottelet. Vieraisiin ei pelko

tartu. Huvitat heitä. Minä tahdon
Klaus: Sinä tahdot? Mitä sinulla olisi tahto-

mista?
Eljaana; Olet tottunut siihen, että muilla ei ole tahtoa. Minä

tahdon kansanvaltaa! Voi olla totta, että minäkin olen ihminen.
Klaus: Ha-ha-haa —. Hän alkaa huvittaa minua.
Birgitta: Kuule, Eljaana, tee niinkuin sanoin, auta meitä,

minä palkitsen sinut.
Klaus (suuttuu): Palkitset, mitä palkitsemista siinä on?

Hän on koira. Hänen on toteltava.
Eljaana aikoo lätiteä.
Klaus: Pysähdy. Odota. Oliko sinulla muuta vielä, äiti?
Birgitta; Älä ihmettele, että pojat ovat kapinallisia.
Klaus: Tahdon nolata heitä. Minut pakotettiin naitta-



155

maan tyttäret vähäpätöisille ritareille, kun rikkaita ottajia
olisi ollut.

Birgitta: Siitä on riidelty kylliksi.
Klaus: Kostan sen heille. Hajoitan perheen.
Birgitta: Tiedän, tiedän. Olisi aika selviytyä jo.
Klaus; Kuoltua sitten. (Kuiskaa) Toivotko

sinäkin minun kuolemaani?
Birgitta: Kukaan ei sitä toivo. Rauhoita

sydäntäsi.
Klaus; Sanehan, äiti, olisiko ollut parempi, jos

minua ei olisi ollut.
Birgitta: Tiedät, Klaus, että rakastan sinua.
Klaus: Olen tuottanut sinulle usein pahaa

mieltä.
Birgitta: Niinhän me kaikki toisillemme tuo-

tamme. Sitä sanotaan elämänsotkuksi. Menen vierai-
den luo. Toru nyt tyttöä. Saa hänet tottelemaan.

Menee pois.
Klaus (Eljaanalle): Sinun ei olisi pitänyt totella

minua, eikä pukeutua tuohon pukuun.
Eljaana: Ritari itse käski.
Klaus: Jos olisit älykkäämpi, et olisi sitä teh-

nyt. Olisit pyytänyt päästä siitä.
Eljaana: Luulin, että oli toteltava käskyä.
Klaus: Olinko minä käskenyt sinun käyttäyty-

mään kuin ilonainen pöydässä?. Iskit silmää vie-
raalle.

Eljaana; Hän iski ensin silmää minulle.
Klaus: Hän tahtoi sillä näyttää, että hän tiesi,

mikä olit. Hän häpäisi minua.
Eljaana: Se olisi pitänyt edeltäpäin ymmärtää.
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Klaus; Minun kunniaani on loukattu. Sinä, sinä
häpäiset minut.

Eljaana: Kuka minut on häväissyt? Entäs mi-
nun kunniani?

Klaus: Sinun kunniasi? Orjan kunnia!
Eljaana: Nyt et voi enää kieltää, että olen

sinun vaimosi.
Klaus; Ajan sinut pois.
Eljaana: En lähde. Minulla oli lapsi sinun kans-

sasi.
Klaus; Et voi sitä todistaa. Älä tule enää nä-

kyviini. Olet rattoinen, paheellinen.
Eljaana: Tiedän, kehen olet silmäsi iskenyt. Et

häntä saa. Saat vain näitä rattoisia
Klaus: Pois, mene pois.
Eljaana: Asetit minut vakoilijaksi
Klaus: Vakoilijat hirtetään.
Eljaana: Teit huonoksi.
Klaus: Huonot poltetaan.
Eljaana: En ole sama kuin ennen. Vaadin osani.
Klaus (repäisee häntä käsipuolesta): Laitan

sinut kerjäämään, maantielle, roviolle sinne sinä
kuulut

Eljaana (tarttuu Klaun käteen): Klaus.
Ovi oikealla aukeaa. Kirsti tulee.
Toisesta huoneesta kuuluu soittoa. Siellä tans-

sitaan.
Kirsti: Olkaa varovaisia. Jos vieraita sattuisi

tulemaan. Nyt, Klaus, sinä itse todistit itseäsi vas-
taan. Menehän pois, Eljaana, jamuuta pukusi.
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Eljaana menee vasemmalle.
Klaus; Mitä minä todistin
Kirsti: Sitä, minkä nyt jokainen tietää. Vaadit

tosiasioita. Tosiasiat ovat nyt kaikkien nähtävillä.
Klaus: Mitä tässä sitten tapahtui? Poikiesi

syytä. Miksi he nousivat pois pöydästä? Se olipilaa
vain. Kokeilin nähdäkseni, mihin te kelpaatte.
Keksitty uudet ajatukset muka. Opetellaan nyt
niitä. Ahaa, loukkasipa se poikia. Ylpeitä aatelisia,
vehtailijoita, sanoilla suurentelijoita. Ihmisen minä
tunnen. Siltä saa odottaa mitä tahansa. Mitä te
etsitte uutta ja millä oikeudella te sitä minulta
vaaditte? Jos poikia ei tyydytä elämä kotona, men-
kööt he pois.

Kirsti: Niin kauan kuin he 0v 7 at eläneet, olet
sinä heitä maailmalle ajellut.

Klaus: Nyt lienevät aikuisia kylliksi.
Kirsti: Pojat aterioivat väen tuvassa.
Klaus; Sinne he kuuluvat omien ajatustensa

mukaan. Minun puolestani talo tämän häpeän
kestää.

Kirsti: Olkaamme rauhallisia. Ehkä kaikki
menee hyvin. Ajattelin äsken, kun tyttäriä vihittiin,
miten onnellinen olen. Olen sinulle paljosta kiitolli-
nen. Paljon olemme elämältä saaneet. Tällainen
pieni epäsopu ei merkitse mitään. Turhaa olen
nurkunut. En ole tajunnut, että ruoska, millä löit,
teki minulle hyvää.

Klaus: Tokkopa siitä onnesta, mitä sinä etsit,
olisi kannattanut sellaista elämää pitää.
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Kirsti: Onni, mitä minä etsin, oli vain turva.
Turva lapsille. Väkivallan edessä ei heikompi voi
muuta kuin olla valpas ja taisteluun valmis.

Klaus: Se olet ollut ja se on ärsyttänyt minua.
Kirsti: Mitä olen tainnut? Jotkut mitat oikeasta

ja väärästä istuvat veressämme.
Klaus: Alemmuuttani sinun rinnallasi en siedä.

Se tekee minut hulluksi. Minä, minä olen ihminen ja
kokonainen. En kaipaa sinua täydennyksekseni.

Kirsti: Tiedän. En ole tunkeutunut luoksesi.
Klaus: Sinun olisi pitänyt.
Kirsti: Et tiedä itsekään, mitä olisi pitänyt.
Klaus: Vaikka kokonainen kaipaan joskus

toista.
Kirsti; Kaikki kaipaamme.
Klaus: Minun rinnallani et ole seissyt.
Kirsti: Kaikki seisomme sinun rinnallasi.
Klaus: Olette vihollisiani.
Kirsti: Vastaamme nimestäsi. Et ole vailla

nimeä, olet tehnyt maalle monta hyvää palvelusta,
vilkastuttanut tavaranvaihtoa, hoitanut tiluksiasi.
Sinut tunnetaan.

Klaus (epäillen): Sanot noin pettääksesiminua.
(Itseihastuksissaan) Mutta olet oikeassa. Klaus
Louhikkolainen tunnetaan. Monen muun suhteen
elämässä olen erehtynyt, mutta sinun suhteesi en.
Seiso sinä sellaisena kuin olet. Mutta älä ota tätä
kiitokseksi.

Kirsti: En ota. Olisi parempi, ettet olisi näke-
vinäsi minua.
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Klaus: Sinä tunkeudut väkisin minun sydä-
meeni japidät sitä vallassasi Siellä sinä olet. Mutta
älä luule sitä rakkaudeksi.

Kirsti: En luule. Rakkautta se ei ole.
Klaus (tuskaisesti): Kerta olit sinä minun.

Mutta menetin sitten sinut.
Kirsti: Älä erehdy.
Klaus: Ei minua viekkaudella eikä kiitoksella

osteta. Kuolemani on kaukana. Älä toivokaan sitä.
Kirsti; En toivo.
Klaus: Nautin elämästä. Pystyn vielä vihaa-

maan ja rakastamaan. Ja kostamaan kaiken.
Pojat

Kirsti: Varo turhia ajatuksia. Pojat eivät tahdo
sinulle pahaa. Olkaamme luja perhe ja ajatel-
kaamme toinen toisiamme. Olemme vanhoja jo,
Klaus. Kohta on aikamme ohi.

Klaus: En tunnusta olevani vanha. En anna
perään kuolemalle. Jos tietäisit, mitä voimaa tun-
nen, pelkäisit.

Kirsti: En pelkäisi.
Klaus (kuin houreissaan): Etkö, vaikka sinulla

voisi olla aamulla kolme poikaa vähemmän kuin nyt.
Kirsti; Varo mielesi houreita.
Klaus: Elät varmana omissa maailmoissasi.

Minä elän omissani. Ei sieltä tänne tulla. Ymmär-
rät nyt, miksi uhraan Martan luostariin. Niklis
Olavinpoika sanoi, että hän alkaa olla kypsä jo.

Kirsti: Martan luostariin? Lastani en sinneanna.
Sitäkö Martan opetus on tiennyt?
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Klaus: Ha-ha-haa. Petinpä sinua. Olen lähet-
tänyt jo anomuksen ja lahjukset luostariin.

Kirsti; Minun tietämättäni.
Klaus: Sinut tunnen.
Kirsti: En lastani anna.
Klaus: Siellä hän rukoilee minun puolestani.

Rukoilee sittenkin, kun olen poissa.
Kirsti: En Marttaa anna.
Klaus: Hän tahtoo jo sinne itse.
Kirsti: Hän on muuttunut, käynyt hiljaiseksi

ja synkäksi. Minun päivänsäteeni sammuu. Enpä
tuntenut sinua vielä.

Klaus: Väheksyt voimiani, halveksit minua.
Kirsti: Olet katala.
Klaus; Ja sotasi?
Kirsti; Sotani ei koskaan lopu. Käyn sotaa

sinua vastaan. Olen käynyt aina.
Klaus; Tahtonut tappaa?
Kirsti: Tuhoasi en ole tahtonut. Mutta kaiken,

mitä sinä olet tahtonut, olen tahtonut tuhota ja
tehdä tyhjäksi. Ja luulin jo, että olin voittanut.

Klaus; Sanoit olevasi onnellinen?
Kirsti: Puhutaan tyhjiä sanoja. Annan viedä

Martan kotoa pois.
Klaus: Kirkko korjaa hänet. Häntä ei viedä.

Kohta hän istuu Pyhänä Neitsyenä näytelmässä.
Tahdon nähdä, miltä tyttäreni ikuisena neitsyenä
näyttää, kun hän taivaassa rukoilee puolestani. Ja
kun hän on rukoillut minut puhtaaksi, tapaan hänet
siellä. Vaikka en usko näihin tarinoihin, kaiken
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varalta valmistaudun. Kuka tietää, vaikkapa olisi-
vat tottakin. Jos näin vähällä voin ostaa autuutta,
miksi en ostaisi, kun en mitään menetä.

Kirsti: Tyttäresi menetät. Olet viekas.
Klaus: Jumalan asiaksi jää ratkaista, onko se

hyvä vai paha työ. Kukapa tietää, vaikka se olisi
ainoa hyvä työ elämässäni.

Kirsti: Annan sinulle vapautesi, Klaus, mutta
anna minun pitää lapseni. En tule seisomaan sinun
rinnallasi enää koskaan. Lähden tästä. Entiseltä
kotitilaltani saanen vähän maata.

Klaus (hyökkää Kirstiä kohti): Tahdot häväistä
minut. Tapan sinut ennen, ennenkuin lasken pois.

Kirsti: Usein olet ajanut.
Klaus: Häväistäkseni sinut, en häväistäkseni

itseäni.
Kirsti: Päästä käteni irti, joku voi tulla. Kiih-

dytät vain itsesi.
Klaus; Pelkäät.
Kirsti: En pelkää.
Klaus: Ruumiiseesi koskee. (Kuin tahtomat-

taan) Tapoin ensimmäisen vaimoni.
Kirsti: Tapoit! Ah.
Klaus: Voin tappaa sinutkin.
Kirsti: Elina, hän oli lapsi. Hän ei ollut varus-

tautunut niinkuin minä. Hänellä ei ollut suojeltavia.
Klaus: Lapsi kuoli samalla.
Kirsti: Olen epäillyt sitä. Siitä kirouksesta et

ole päässyt. Se on estänyt meitäyhteen kuulumasta.
Nyt sen selvästi näen.
11 Klaus, Louhikon herra.
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Klaus: Kuristin hänet vahingossa, vahingossa,
vahingossa, —• mustasukkaisuudessani. Se oli synti.
Hän oli viaton. (Kuiskaa) Hän on koettanut kostaa.
Mutta ei ole vielä onnistunut.

Kirsti: Mitä olet tehnyt?
Klaus (viekkaasti): Petin sinua. Valehtelin,

katsoakseni, uskotko. En ole tappanut häntä.
Kirottu elämä muuten. Älköön tänne syntykö
lisää ihmisiä kärsimään. Jos tulisi sota ja hävitys,
silloin ei kysyttäisi, kuka on rikollinen, kuka ei,
kaikki kelpaisivat. Silloin paha olisi hyvä ja hyvä
olisi paha.

Kirsti: Liian usein tuota kuvittelet.
Klaus: Ah, jos voisit auttaa ja tahtoisit.
Kirsti: Tahdon.
Klaus: Ei, sinä et ulotu enää tänne asti.
Kirsti: Jätä Martta.
Klaus (ei kuuntele): Toisella puolella helvetti,

toisella iankaikkinen kadotus. Kuka on luonut ih-
misen? Tunnen, että liian kauan elän. Teloittajan
tämä pää tarvitsisi tahi meren tämä ruumis
huuhtomaan pois syntini. Minun demoonini riehuvat,
ne ovat järkeä vailla. Kuka ajoi ne minuun? Elina.
Ja enkö kuitenkin ole ihminen? Olen ihminen. Maa
ja taivas yhtyvät minussa. Ah, tätä tuskaa!

Arvi ja Laura tulevat käsikkäin onnellisen näköi-
sinä oikealta, josta kuuluu soittoa.

Arvi (vanhemmilleen): Vieraista jotkut tekevät
jo poislähtöä.

Kirsti: Oletteko tanssineet?
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Laura; Olemme. Minulla on ollut niin hauskaa.
Häät ovat ihanin juhla. Eivätkö ole, Arvi?

Arvi: Ovat.
Kirsti: Olkaa onnellisia, kun olette nuoria.

Laura (istuutuu Klaun viereen): Mitä pahaa
on tapahtunut? (Asettaa kätensä Klaun kädelle.)
Olet synkkä, Klaus.

Klaus: Älä pelkää.
Laura: Oh, isä, en pelkää.
Klaus (koettaen herätä): Sanoitko »isä»?
Laura: Sanoin »isä».
Klaus: Näin on niin turvallista. Hiljenee. Sinä,

sinä ajat ne pois.
Laura: Mitkä?
Klaus: Pahat, mitä ne ovat, demoonit tahi aja-

tukset.
Laura: Sinä olet niin hyvä, isä.
Klaus: Sanoitko hyvä? Oh, lapsi.
Kirsti (Arville syrjässä): Tule onnelliseksi hä-

nen kanssansa. Siunatut lapset. (Tulee Lauran
luo.) Lähdemmekö vieraiden luo?

Laura: Niin, äiti.
Laura jaKirsti menevät oikealle.
Klaus: On siis yksi, joka uskoo, että olen ihmi-

nen, kuten muutkin.
Arvi: Hän on hyvä. Lähden huomisaamuna

Turkuun, ja sieltä Tukholmaan. Valtakunnan asiat
kutsuvat minua. Jätän Lauran tänne. Ilmoitan
sinulle suunnitelmani. Henrik haluaa lukea lakia.
Hän voisi asua Turussa ja jatkaa opinnottaan. Tuo-
li a Klaus, Louhikon herra.
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mas voisi tulla Tukholmaan ja asua luonani. Pidän
hänestä huolen, niin että hän kypsyisi ja voisi hyö-
dyttää valtakuntaa ja maata. Hänet on kokonaan
laiminlyöty. On välttämätöntä, että hän saa nähdä
maailmaa.

Klaus; Se lurjus.
Arvi; Takaan, että hän tulee kunnialla kanta-

maan nimeämme.
Klaus; Pidätkö minua jo kuolleena?
Arvi: En. Pyydän suostumustasi.
Klaus: Sitä en anna.
Arvi: Martan otan mukaani nyt.
Klaus: En anna.
Arvi: Niklis Olavinpojan oppi ei ole hänelle tar-

peellista. Tuollainen pappi pilaa hänet.
Klaus: Sen asian tiedän paremmin minä.
Arvi: Et ole suunnitellut vakavasti lastesi tule-

vaisuutta. On jo myöhäinen aika.
Klaus: Martta menee luostariin.
Arvi: Hän ei lähde.
Klaus: Hän tahtoo itse.
Arvi: Hän ei tahdo. Olen puhellut hänen kans-

sansa. Hän lähtee Tukholmaan. Sijoitan hänet
siellä aatelisperheeseen ja hän saa sopivan kasva-
tuksen. Asia on jo päätetty.

Klaus: Olette tehneet salaliiton minua vastaan.
Arvi; Ei salaliittoa. Anna suostumuksesi.
Klaus: Tarvitsen Martan. Ei kukaan teistä

välitä minusta. Hän on ainoa. Tarvitsen hänet
autuuteni vuoksi.



165

Arvi; Ei toinen saa autuutta toisen ansiosta.
Klaus: Tahtoisit nähdä minut tulisessa järvessä.

Neitsyt Mariankin ansiosta tuhannet saavat autuu-
tensa.

Arvi: Se on tarinaa. Et sitä itsekään usko. Se
on jo kumottu oppi. Jokainen saa vastata omista
teoistansa.

Klaus: Tahdot tuhota minut.
Arvi: Miksi sitä tahtoisin? Olet isäni.
Klaus: En ota sinulta apua. Olen ylpeä.
Arvi: Liian vähän ylpeyttä sinussa on, kun sinä

noita teitä kuljet. Kuinka sinä pystyisit vastaamaan
vapaista ihmisistä, lapsistasi

Klaus: - jotka ovat minun.
Arvi: jotka ovat tämän maan. Olet velkaa

ne tälle maalle.
Klaus: Tuhoan teidät.
Arvi; Tätä perhettä ei tuhota. Tätä on suojellut

vuosikymmenet äiti. Hän on jo vanha. Nyt on
minun vuoroni.

Klaus: Älä sotkeudu minun asioihini. Teen,
mitä tahdon. Kidutan äitiäsi. Imen veren hänen
suonistansa. Hän on vanha. Kohta et häntä näe.

Arvi: Asetan sinut holhouksen alle.
Klaus: Minut holhouksen alle! Minut, Louhik-

kolaisen. Ennen tapan sinut ja teidät kaikki. (Vetää
raivostuneena miekan tupesta.)

Tuomas (naamioituna kuolemaksi, hyppää verho-
jen takaa lavalta): Kun ihminen on kypsä, tulee
kuolema.
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Klaus (säikähtää japelästyy, vetäytyy taaksepäin):
Oh, mitä tahdot?

Tuomas: Olkaa valmiit, kun tulee kuolema.
Arvi: Se on Tuomas vain.
Klaus: Tuomasko? Mitä tahdot, mitä, mitä?
Arvi: He tanssivat kuolemantanssin.
Klaus; Minkä tanssin?
Arvi: Kuolemantanssin.
Klaus; Mitä, mitä varten?
Arvi: On tullut muissa maissa tavaksi esittää

sitä, jotta ihmiset oppisivat ymmärtämään elämän
lyhyyden.

Klaus: Esittää kuolemaa? Se on huh
En siedä sitä. Luulin, että hän tuli hakemaan minua.
En siedä sinua. Mene pois. Aikomuksesi oli säikyt-
tää minut kuoliaaksi.

Tuomas: Mitä varten on miekka kädessäsi?
Minua tarvitaan.

Klaus (panee miekan tuppeen): Uh!
Tuomas: Miksi pelkäät? Olet nähnyt kuole-

man ennenkin.
Klaus: Mitä tarkoitat?
Tuomas: Ensimmäinen vaimosi kun kuoli. Pel-

käsitkö?
Klaus: En siedä sillä leikittelijöitä enkä pelot-

telijoita.
Tuomas: Kuka sillä on leikitellyt tahi pelotel-

lut muita enemmän kuin sinä? Kuka on enemmän
nauttinut toisten kauhusta? Niin kauan kuin muis-
tan, on se sana ollut suussasi.
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Klaus: Vedetäänkö siitä nyt tuomiolle?
Arvi: Ei niin juhlallisesti.
Klaus: Tahdotte nujertaa minut. Olen murha-

miesten ympäröimä.
Arvi: Älä liioittele.
Klaus: Niinkuin en ymmärtäisi, mitä odotatte.

Kun olen kuollut, Tuomas, asetun sinuun asumaan.
En sinua jätä. Sinun veresi ruokkii minun sieluani.
Ja minun demoonini raivotkoot sinussa. Olet sama,
tulet samaksi.

Tuomas: Ja josteen niin paljon pahaa kuin sinä,
meri nielköön minut. Teen oikeutta.

Klaus: Hae sinätaivaat jahelvetit, niin oikeutta
et mistään löydä. Ei ole järkeä elämässä.

Arvi: Elämä on yksinkertainen asia, ei niin
monimutkainen kuin luulet.

Klaus: Ah, puhut lapsen tavalla. Et tunne
ihmistä. On ollut aikoja, jolloin toinen on paennut
toista erämaihin kauhuissansa. Tulee aikoja, vielä
pahempia, jolloin toinen on vain hirviö toisesta ja
helpotus olisi kieltäytyä koko elämästä.

Arvi: Liioittelet. Synkän mielesi houreita.
Sellaisia aikoja ei enää tule. Ihminen on taltutettu.

Tuomas: Ja taltutetaan.
Klaus: Sinäkö taltutat? (Hyökkää Tuomasta

kohti. Arvi pidättää.) Lyön sinua tekemättömistä
synneistäsi.

Tuomas: Niitä on paljon ja raskaita. Olen
Louhikkolaisen poika.

Klaus: Murhata aiot?
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Tuomas; Olen osallinen jokaisessa rikoksessasi.
Jouhipaita olisi keveämpi kantaa kuin häpeäni.

Klaus: Se, joka sinut synnytti, olkoon kirottu.
Tuomas: Luuletko, että ilmaiseksi ne sanat

sanoit?
Klaus: Hänellä ei tule olemaan levon hetkeä niin

kauan kuin elän.
Arvi: Kautta kunniani, asetan sinut holhouksen

alaiseksi.
Klaus, Arvi ja Tuomas ryhdistyvät levollisiksi, sillä

ovet viereiseen huoneeseen avautuvat. Kuuluu soittoa.
Jaakko jaKaarina tulevat käsikkäin onnellisina.

Jaakko; Juhlat loppuvat. Lähtö lähenee.
Klaus: Toivon, että olet tyytyväinen, vaikka

Louhikossa ei suuria pitoja ollut, eikä juhlasi järjes-
täjät parempia kuin (viittaa Tuomaaseen) —tuol-
lainen kuolema.

Jaakko; Kauniimmiksi eivät juhlat tulia voisi.
Kaarina: Kiitos, isä, kiitos, Arvi ja Tuomas.

(Hymyilee.)
Tuomas: Kun rakkaus hymyilee, niin kuolema

häviää. (Katoaa•verhojen taa.)
Arvi: Ehkä meitä kaivataan vieraiden luo.
Kaarina: Täällä kohta esittävät sen uuden

tanssin.
Arvi ja Klaus menevät vasemmalle.
Jaakko: Kaarina, oma armaani.
Kaarina: Olen sinun. Mikään ei meitä nyt erota.
Jaakko: Ei kuolemakaan.
Kaarina: Toivon, ettei sinun tarvitsisi koskaan
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valittaa eikä sanoa, »en olisi häntä ottanut, jos
olisin tämän tiennyt».

Jaakko (hymyilee): Sitä en sano.
Kaarina: Sinun pitää tietää ja tuntea kaikki

edeltäpäin, miten minä ajattelen ja tunnen.
Jaakko: Sen tunnen ja tiedän. Olet avonaisena

kuin päivä edessäni.
Kaarina: Niinpä koetamme lähteä tästä taipa-

leelle.
Eerik ja Anna tulevat.
Eerik: Sanoit, että pelkäät jotakin tapahtuvan

täällä. Ei ole syytä pelätä. Mitä voisi tapahtua?
Huomispäivän kummitukset eivät saa heittää var-
jojaan tämän päivän kirkkaalle tielle. Katsos nyt
silmiini. (Anna katsoo häneen.) Mitä näen? Näen
onneni vain.

Anna: Mutta huomisesta emme mitään tiedä.
Eerik: Onneksi. Se tekee elämän viehättäväksi.

Joka päivästä vastaamme erikseen. Ja miksipä ei,
kaikesta sitten yhteisesti vielä. Eikö se riitä?

Jaakko: Mitä puhuitte, joko riitaannuitte?
Eerik (leikillisesti): Pientä perheriitaa.
Anna (onnellisena): Hän tahtoo, että olisin sil-

mittömästi rakastunut, hyvin onnellinen. Miesten
tavallista itsekkyyttä.

Eerik: Hän tahtoo, että tuijottaisin synkkänä
tulevaisuuteen, vapisisin pelosta, kulkisin kuin
katumuksentekijä jouhipaita päällä.

Anna: Sain aviomiehen, joka vaatii palvelusta
ja jokahetken huomiota. Saa heittää noppaa vain
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niin, että sama puoli tulee ylöspäin: rakkaus. Mutta
kun noppa kääntyy, mitä sitten?

Eerik: Sain aviovaimon, jokaon alkanut jo kas-
vatustehtävänsä nostamalla ihmiskunnan vuosisatai-
sen syntisäkin selkääni. Onnea ja lepoa luvataan
vasta vuosisatojen perästä. Minähän hukun näiden
vuosisatojen väliin. Vaellan, vaeltaja, avojaloin,
onnea ei luvata.

Jaakko: Tiedänpä, että saat osasi.
Kaarina: Sinä, Anna. (Syleilee Annaa.)
Anna: Kaarina. (Suutelee Kaarinaa.) Olemme

tähän saakka kulkeneet aina yhdessä. Nyt tiemme
eroavat.

Eerik: En salli tuota, Anna. Ei mitään eronkyy-
neleitä. Tapaamme usein.

Soittajat ovat asettuneet aitioon. Väkeä tulee
kirkkotupaan soiton kaikuessa. Jaakko ja Kaarina,
Eerik ja Anna, Klaus ja Birgitta, Arvi ja Kirsti,
Niklis Olavinpoika ja Martta ja häävieraat kulkueena
kiertävät huoneen ja asettuvat paikoilleen.

Kun he ovat istuutuneet, esitetään soiton säes-
tyksellä kuolemantanssi, jossa eri säätyisiä,
kuten talonpoika, munkki, nuori nainen, vanha val-
lasnainen, ritari ym. kulkevat Kuoleman johtamina
kohti tuntematonta.

Tanssijat poistuvat.

Birgitta: Siro tanssi, mutta raskas.
Klaus: Kammottava.
Birgitta: Opettaa meille elämisen taidon.
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Kirsti; Edessä sama on kaikilla meillä. Samat
matkalaiset.

Jaakko: Toinen toisestansa turvan löytää.
Eerik (nousee ylös): Mutta aika rientää, lähtö

lähenee.
Jaakko (nousee): Pitkä matka edessä on

meillä.
Toiset nousevat myös hyvästelyyn. Tuomas

ilmestyy esiripun takaa omassa puvussaan.
Kaarina (kumartaa isälleen ja äidilleen):
Nyt on lähtö kodistani korkeasta.
Anna (kumartaa samoin):
Luopuminen heleästä heimostani.
Kaarina:
Kaihomielin siirryn uusille sijoille.
Anna;

Kyynelsilmin teille hyvästit nyt heitän.
Kirsti:
Ei ole syytä laisin langeta suruhun,
Eikä pakko painua pahoille mielin.
Klaus:
Onhan teillä sulhot suuret suojananne,
Hoivananne väki vauras ja varava.
Martta (ensin Kaarinalle, sitten Annalle):
Missä kuljet, kulje kedon kukkasena.
Missä liikut, liiku lemmen lehtisenä.
Kirsti:
Kaikkialla äidin siunaus sivullas’.
Jaakko:
Siispä kiitän kaikesta, äiti, sinua.
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Eerik:
Ylistelen isän hyvän antimia.
Birgitta (tytöille):
Sauva olit varanani vanhetessa,
Pois jos mennen
Kaarina:

povestani et sa poistu.
Birgitta:
Jospa täältä tuonen muuttanen tupahan —■

Kaarina:
Vieläkin sä aatoksissamme asustat.
Anna:
Elät, valvot sisimmässä sielussamme.
Nuoret hyvästelevät ja lähtevät, papin siunatessa

heitä, soiton säestyksellä. Tuomas poistuu näyttämölle.
Niklis Olavinpoika:

Sanota virgo virginum,
Mater Christi,
Mater divinae gratiae,
Ora pro nobis.
Birgitta: Istukaamme, ovat luvanneet huvit-

taa meitä näytelmällä vielä.
Niklis Olavinpoika; Se on kristillinen varmaan,

eikä noita uusia pilanäytelmiä.
Klaus: Kristillisyydestä ei pääse. Sillä meitä

rangaistaan. Kuin ajoksen sydän ruumiissamme
jomottaa se sielussamme, nostattaa hädän japelon.
(Viittaa verhoihin.) Se järvi siellä on tulinen ja
kauhuja täynnä. Eikä tuomiota paeta voi kukaan.

Niklis Olavinpoxka: On armo ja taivas.
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Klaus; On. Mutta millä itsensä autuaaksi
ostaa? Kuka uskaltaa enää taivasta tavoittaa? Ei
ole puolestarukoilijaa. Nuorin tyttärenikin minut
pettää.

Arvi menee Martan luo, ottaa häntä kädestä.
Martta; En petä sinua, rukoilen puolestasi.

Mutta olen päättänyt lähteä Arvin mukaan.
Kirsti; Täytyy oppia tuntemaan se maailma,

jossa elää.
Niklis Olavinpoika: Mitä hyötyä on, jos maail-

man tuntee ja sielullensa saa vahingon? lankaikki-
nen elämä on pitkä.

Kirsti: Maallinen vaelluksemmekin on pitkä.
Niklis Olavinpoika: Maallista vaellusta var-

ten meillä on Jumalan lait.
Klaus: Ei ne lait ihmiseen ulotu. Typeräin-

mäksi, verettömämmäksi täytyisi ihmisen tulla,
ennenkuin hän täydelleen niiden lakien alle alistuisi.
Nälkä, rutot, sodat kaatavat ihmistä sukupolvittain,
sukupolvittain, ennenkuin tämä veri ohenee ja
sen paine kevenee.

Alanäyttämön väliverhot avautuvat. Tuomas, nar-
riksi pukeutuneena, narrinsauva kädessään astuu esille
ja lyö sauvallaan lattiaan.

Tuomas: Tarvitaan opetusta. Nyt opettavan
näytelmän te näette. Olemme painuneet nyt hel-
vettiin. (Näyttää kädellään henkilöitä. Pappi istuu
pirun ja Lucijerin välissä. Tuomas esittelee)
On pappi tässä, piru, Lucifer.

Lucifer: Te kehnot palvelijat, huonosti te
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ajatte asiaanne. Puhutte yhä Lorizista. Saattakaa
hänet tänne. '/

Pappi: On kirkolle maksanut monta rahaa. Saa
elää vielä, kirkko rikastuu.

Lucifer: Pois kirkko, jos ei se johda suoraan
helvettiin. Väkeä tänne tarvitsemme.

Piru: Ritari Loriz on tänne paras mies
Lucifer: Valehdellut onko?
Piru: Joka hetki.
Lucifer: Vannonut väärin?
Piru: Joka päivä.
Lucifer: Itserakas onko?
Piru: Niinkuin ostonainen.
Lucifer: Siveä?
Piru: Niinkuin portto.
Lucifer; Varas?
Piru: Lapsiltaankin varastaa.
Lucifer: Sydän?
Piru: Noidan taikapussi. Lakia ei sillä lain-

kaan.
Lucifer: Mies on minun. Tänne noutakaatte.
Pappi: Sanoin: odota, katsomme ensin, käänty-

nyt onko. On varovainen mies, viekas. Jos hänet
menetämme, saalista sellaista et toista saisi. Vuosia
huonoja mä valitan. Hurskaita liian paljon, talttuu
kansa, lainkuuliaista ja vastuu itsestä vain kasvaa.
Ihan pelkään.

Lucifer: Huonosti hoidatte te asioita. Missä
taudit, rutot, sodat, himon saasta keinot nuo jos
käyttämättä jäivät —?
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Piru: Epäiletkö meitä? Miten järjestellä maail-
massa, jos epäilyä täällä, piru pirua jos pettää?
Vallan hajaannus häviötä tietäis’.

Pappi: Ei. Hienoa työtä teemme.
Piru: Itsemme naamioimme.
Pappi: Jokaisen sydän —■

Piru: on avoin meille. Ei löydä itseänsä
ihminen.

Pappi: Jäljet jos sotkemme, kehää samaa kier-
tää.

Piru: Ja elämä, tuo lahja
Lucifer: Vaiti!
Piru: Sanoin vain: mi siunaus on, aarre

verraton, kirotuks’ häpeäksi muuttuu. Työ,
tuska, miten loppumaan sen saisi?

Pappi: Muuten kuin tuhoomalla toisten elämää.
Aika kultainen

Lucifer: Vaiti!
Pappi: Sanoin vain: mi lyhyt on ja mi-

tattu, voi, mihin käytti sen tää ih-
minen.

Piru; Hienoa työtä, eikö?
Lucifer: Kehua pienet työt vain kaipaa. Val-

tamme vähenee. Onkirkko muuttumassa jaihminen,
jos ajan uuden kynnyksellä elämän arvon keksii
ja lainan suuruuden, mihin joudumme. On syösty
meidät taivahista, ei portit sinne aukee. Ja taiste-
lumme ihmisistä, ois’ turha, toivoton.

Piru: Ei hätää vielä. Näkisit Lorizin.
Pappi: Mies sulle siinä kypsyy.
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Lucifer: Iloa sydämeni kalpaa. Mies tänne
Piru: Ei. Mitta kun täysi on. Tuhojaan vielä

tehköön.
Pappi; Vaan näyttää voimme, turhaako kehuim-

me.
Piru: Pien’ matka maailmahan, vain mieltäs’

virkistää.
Lucifer: Siis lähtekäämme.
Esirippu sulkeutuu nopeasti.
Tuomas (selittää): Niin läksivät he maan päälle

ja tulivat Loriz-ritarin luo.
Esirippu avautuu. Lorizin huone, jossa keskellä

huonetta on pitkä vuode rahi. Loriz-ritari istuu
käsi »Viettelyksen)> kaulalla. Lorizin taakse ilmes-
tyvät pappi, piru ja Lucijer.

Viettelys: Kauan houkutellut olen, onhan
vaimos’ vanha, minä nuori.

Loriz: Vaan pappi vihki.
Viettelys: Voihan pappi purkaa.
Loriz: Vain paavi antaa eron. Paljon maksaa.

Kirkko pettää meitä.
Viettelys: Jos tapat vaimos’, maksa ei se

mitään.
Loriz: Laki syyttää. Keinoa tuota koettelin mä

ennen, vaan tunnonvaivat hirveät sain palkaks'.
Viettelys: Lapsen mieli. Et mieheks’ kypsä

vielä. Keinot on monet tappaa.
Loriz; Kiduttanut naista sitä olen, mykkä ollut,

raivo, hullu, ei tuskaa, jolla sydäntä sitä puristanut
en oisi. Vaan sitkeänä seisoo lapset sivullansa.
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Viettelys: Pois lapset aja.
Loriz: Tuon keinon tiedän. 01’ poika, ei saanut

kotiin tulla.
Viettelys: Vaan elää. 01’ mulla poika, sen

kuristutit
Loriz: Lie jossain helpommassa maailmassa.

Ei tänne kaikki mahdu. Toinen toisensa on tiellä.
On mulla kunnia

Lucifer (ojentaa kätensä Lorizin pään päälle):
Mies miellyttävä, minun on.

Klaus (huutaa katsomosta): Lopettakaa, lopet-
takaa, tulen hulluksi.

Nousee hälinää.
Niklis Olavinpoika (Klaulle): Kirkon häpäi-

syä. Saat tästä maksaa sakot. Eikä vähää.
Henrik; Eivät näytelmät ole enää pyhiä.

Muissa maissa pilanäytelmät ovat suosittuja. Mei-
dän Herramme ymmärtää hiukan leikkiäkin.

Tuomas (lyö kepillään lattiaan): Ei hätää, ystä-
vät. (Viittaa kädellään)

Nyt verhot eteen vetäkää,
meit’ häpäisevi näytös tää.
Ei siveetönten helppo tie,
se kadotukseen suoraan vie.

Niklis Olavinpoika: Se on totta.

Tuomas: Vaan lyöhän rintaas’, hurskas mies,
ei syntinen näin ollut ties!

Klaus: Valhe, pappi on syntisin.
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Tuomas: Ei hätää:

Jos laukesimme päällä maan,
suo Neitsyt taivaan lohtuaan.

Tuomas viittaa kädellänsä ylös, jossa taivaan esi-
rippu on avautunut.

Enkeli: Mä suuren ilon ilmoitan,
seimessä makaa lapsonen.

Korokkeella istuu Eljaana Neitsyt Mariaksi puet-
tuna. Tähti riippuu katosta hänen päänsä päällä.
Tietäjät, pukeutuneina Klaun poikien näköisiksi,
kumartavat, jättäen kehdon viereen tuomisensa.

I tietäjä; Rahaa tuomme.
II; Vaattehia.
III: Mirhaa täyden astian.
I: Rahalahja veljiltäsi.
II: Vaatteet siskoin sievistämät.
III: Mirhaa merkiks’ kuoleman, jonka

väistit, ylösnoussut, Klaun poika
Louhikoinen.

I: Tervetullut
II: Tuonen mailta
III: Tervetullut veljeksi!
Syntyy hälinää katsomossa. Niklis Olavinpoika

lähtee pois.
Eljaana (nousee, kohottaa lastaan ylös): Klaun

poika!
Klaus; Valhe, valhe. Poika ei ole minun.

(Heittää miekkansa Tuomasta kohti.)
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Kirsti: Varo itseäsi, Tuomas.
Tuomas pakenee verhojen taa.
Eljaana tulee alas, lapsi käsivarrellaan.
Klaus: Minua on loukattu. (Kirstille) Olet

synnyttänyt vain käärmeitä tähän pesään. Nyt ne
ovat purreet. Olisi pitänyt tappaa ne ajoissa.
Ei merikään tätä häpeää voi puhtaaksi pestä.

Kirsti: Anna meidän pitää lapsi. Sehän on
sinun.

Klaus; Ei tähän maailmaan kannata tulla.
(Eljaanalle) Kavalsit minut.

Eljaana: Pelastimme lapsen. Se on sinun.
Klaus: Jos se on minun (tempaa lapsen

Eljaanalta) niin minä otan sen. Ja Jumala yksin
olkoon tuomarini.

Birgitta: Anna lapsi pois. (Toisille) Ottakaa
se pois.

Klaus: Jos elämä oli vain tätä, niin pois, pois.
Kirsti koettaa saada lapsen pois Klaulta.
Klaus (nostaa lapsen korkealle): Ei. Lastani

en anna. (Katselee kuin mielipuoli, joka ei tiedä,
mitä tekisi.) Pois, pois maailma silmistäni pois.
(Syöksyy lapsi käsivarrellaan ulos.)

Kirsti: Klaus, kuule minua, Klaus. Pidättäkää
häntä.

Eljaana: Hän vei minun lapseni.
Kirsti (koettaa mennä ulos): Jalkani pettävät

(hoippuu ikkunan luo). Hän hyppää satulaani
pieksää hevostaan, ratsastaa lapsi käsivarrellaan,
ah, ratsastaa kalliolle, Neitsyt Maria, hän syöksyi
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mereen (lysähtää rahille). Hän hukkuu, siitä ei ku-
kaan ylös pääse.

Tuomas (tulee ulkoa, polvistuu Kirstin eteen):
Anna anteeksi, äiti. Tahdoin auttaa selviytymään.
(Nousee ylös.)

Kirsti: Tämäkö on elämää, vai untako näen?
Seisoin valuillani ja vartioin, aina samaa pelkoa ja
hätää. Nyt mieleni täytti muu. Ja hetki vain, hän
irtaantui.

Birgitta (ristii kätensä): Klaus-lapseni, mat-
kasi miten teit. Taivaan isä, armosi anna. Tee
ehyeksi sielu sairaan. Pois häipyi unen raskas houre.
(Toisille) Ei tiennyt hän, mitä tiesi moni: Elämä
velka on. Pois kyyneleet, hän lepää siellä, mistä
tullut on.

Henrik (on tullut arkana sisään): Hän hukkui
ja lapsi. Jäi pinnalle lapsen vaippa vain.

Tuomas: Minun syytäni.
Birgitta (nousee): Ei syytä ole muissa. Mies

jaksaa tekojansa tarkkaella. On vaarallinen yksi-
näisyys, heikon se kaataa. Omaksi orjaksensa muut-
tuu ihminen, jos puuttuu ihmisyhteys,
omaksi turmiokseen. Saa kahleet raskaat kantaa.

Pois itsekkyys, te nuoret. -Maa lujaks’, yhte-
näiseks’ luokaa. Tekojanne tarkatkaa jasydäntänne.
Sydämen' puhtaudessa on rikkautemme suurin.
Ken vapaa olla tahtoo, omista kahleistansa ensin
vapaa olkoon!

Esirippu.
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