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HENKILÖT;

SAUL, Israelin kuningas.
DAVID, soturi.
JONATHAN, Saulin poika.
MICHAL, Saulin tytär.
AHINOAM, Saulin emäntä.
HERMEBAL, Ahinoamin veli.
NABAL, rikas vanha paimen.
ABIGAIL, hänen nuori vaimonsa.
DOEG, Saulin aseenkantaja.
ACHIS, Gathin kuningas.
LILILA, hänen tyttärensä.
RISIN VAIMO, Saulin äiti.
TIETÄJÄ.
PALVELIJOITA.
SANANSAATTAJA.
PAPPI.

Tapahtuu Saulin hallitessa Israelissa. I näyt.
Saulin linnassa, II Achiin linnassa, 111 luolassa
taistelutantereen luona.





I NÄYTÖS.

Saulin itämaisen loistava valtaistuinsali. Valta-
istuin oikealla, korokkeella, molemmin puolin
sitä ovia linnan sisähuoneisiin. Takana korkeita
ikkuna-aukkoja, vasemmalla pilaristo, joka joh-
taa ulos portaille ja linnanpihaan. Keskipäivän
valaistus.

A h i no a m, Saulin vaimo, on puoleksi lepää-
vässä asennossa salin keskellä taustassa olevalla
leposohvalla. Palvelijatar, hänen jalkojensa juu-
ressa, antaa hänelle rannerenkaita ja sormuksia,
joilla hän koristautuu peilautuen hopeaiseen
levyyn.

AHINOAM:

Sandhan minulle, ystäväiseni, olenko todella
jo niin vanhan näköinen kuin peili näyttää?

PALVELIJATAR:

Et, valtiattareni, sinä kilpailet vielä tyttäresi
kanssa kauneudessa.
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AHINOAM:

Turhaa, turhaa kaikki tämä vaiva. Mutta
tahtoisin olla vielä kaunis, että säilyttäisin sijani
kuninkaan sydämessä. Hän ei katsokaan minua
enää.

PALVELIJATAR:

Kuninkaan sydän on täynnä sodan huolta ja
murhetta.

AHINOAM:

Katsohan taas, eikö häntä jo näy. Sanoivat
hänen tulevan tänne uhraamaan.

PALVELIJATAR

(ikkunan luota): Ei vielä näy. Veljesi Hermebal
tulee tänne.

AHINOAM:

Saamme tietää, mitä sotakentälle kuuluu,
kuinka kuninkaan! Saul siellä voittaa.

HERMEBAL
(tulee): Terve, Ahinoam.

AHINOAM:

Terve, veljeni

HERMEBAL:

Ha-ha-haa, miten sinä olet mieletön!
Miksi koristaudut noin kuin pahin Saaronin
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ruusu? Sopiiko tuo sinun iällesi? Ahaa! (On
ymmärtävinään.) Luulitko, ettei Saul vielä tule
kotiin?

AHINOAM

(palvelijalle): Mene. (Palvelijatar poistuu.) Sopi-
matonta on sinun puheesi.

HERMEBAL:

Etkö siis odottanut jotakin nuorta miestä?

AHINOAM:

Odotan kuningasta.

HERMEBAL:

Ja koristaudut siksi. Ha-ha-haa. Vieläkin
hullumpaa! Tuo sinun paimenesi •—■ kauanko
hän on kuningaskaan. Jätä korut toki toisille,
alemmille naisille, ja tartu valtakunnan asioihin.
On jo aika.

AHINOAM:

Älä yllytä minua suotta, et onnistu.

HERMEBAL:
Oletko hullu tahi liian vanhaksi jo tullut?

Saulin sydän on kaukana sinusta.

AHINOAM:

Minä syytän siitä sinua. Te kapinoitsijat
viettelitte 'minut liittoihinne, ja minä menetin
kaikki.
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HERMEBAL:

Mitä olet menettänyt? Nuoren armaasi. Niitä
on toisiakin vielä. Sinun täytyy uskaltaa vielä
kerta. Onko tuo hullu paimen, rikollinen, väki-
valtainen, tehnyt sinut koikonaan orjaksensa?

AHINOAM:

Jospa olisinkin hänen orjansa edes.

HERMEBAL:

Oletko mieletön! Sinut on luotu iskemään
aseella ja valtikkaa kantamaan ja sinä vain
koristaudut yhtä miestä varten.

AHINOAM;

Jätä minut!

HERMEBAL:

Kuule minun neuvoani

AHINOAM:

Kuuntelan sitä kerran ja menetin kuninkaan.
Sinä haudot salaliittoa häntä vastaan taas.

HERMEBAL:
Me olemme Rajallamme ja lyödyt. Hän on

heikko hallitsija ja huono sotapäällikkö eikä voi
puolustaa maatansa filistealaisia vastaan, jotka
ahdistavat sitä aina.
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AHINOAM:

Teidän ainaiset salaliittonne tekevät hänet
sairaaksi ja epäluuloiseksi.

HERMEBAL:

Hän pelkää.

AHINOAM:
Teitä, omiansa!

HERMEBAL:

Sotilaat eivät iuota häneen.

AHINOAM:

Eikä hän luota sotilaihin.

HERMEBAL:
Herra on ottanut kätensä hänestä ja i

hänen kukistua. Nousee mies joukostamme,
lyö hänet ja painaa kruunun päähänsä.

antaa
joka

AHINOAM;

Se on sinun unelmasi. Olisitko se sinä?

HERMEBAL:

Olen hänen neuvonantajansa.

AHINOAM;

Koska Saul ei sinusta huoli.
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HERMEBAL:

Miksi et toimi?

AHINOAM:

Ei valtikkaa oteta Saulilta eikä valtasauvaa
hänen jälkeläisiltänsä.

HERMEBAL:

Mutta ei ole ketään, joka johtaa meitä voit-
toon. Ja vihollinen ilkkuu. Ehkä joku nuori
uskaltaisi, jos läpäisit korottaa hänet valta-
istuimelle ja puolisoksesi. Poikasi Jonathan on
heikko, eikä uskalla nousta isäänsä vastaan.

AHINOAM:

Jättäkää hänet.

HERMEBAL:

Eilkö tuhat ole suurempi kuin ylksi? Eikö
kansan etu kalliimpi kuin sairaan kuninkaan
oikut?

AHINOAM
(peittää käsillä kasvonsa): Oi Israel. Oi Saul,
kuninkaani, onneton Jäminkään!!

SAUL

(tulee synkkänä): Ahaa, Hermebal on jo täällä.
Missä myrsky, siellä pahanilmanlintu.
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AHINOAM

(rientää Saulia vastaan): Terve, kuningas.

SAUL:

Missä vaimo, siellä petos.

HERMEBAL:

Taistelu oli kova, emmekä voittaneet.

SAUL:

Tiedän sen. Katso, vaimo peittää käsillä
kasvonsa. Hän häpeää vielä sitä, mistä äsken
puhuitte!

HERMEBAL:

Hän häpeää tappiotamme.

AHINOAM:

Häpeän siksi, etten saa juosta syliisi, kun
sotakentältä palaat (ojentaa kätensä Saulia kohti),
Saul.

SAUL:

Onko siis ase vyössäsi tahi miekka hameesi
poimuihin kätkettynä, kun syliini juokset?

HERMEBAL:

Ei hänestä ole edes pettämään sinua.

SAUL:

Niinkuin viime sodan aikana. Eikö hän aiko-
nut myydä päätäni sadanpäämiehelle veljensä
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välityksellä? Ja eikö hän luvannut itseänsä
voittajalle?

HERMEBAL:

Tappiomme oli suuri ja neuvottelimme siltä
varalta, että kaadut.

SAUL:

Tuossa hän on, neuvotelkaa nyt taas.

AHINOAM:

Sinä olet antanut anteeksi erehdykseni.

SAUL:

Mutta en unohtanut.

HERMEBAL:

Etkä anteeksi antanut. Koska sinulta puuttuu
suuruus, et anteeksiantoon pysty.

SAUL

(Hermebalille): Etkö ole asunut linnassani, etkä
ole roikkunut ristinpuulla? (Ahinoamille): Eikö
veljesi, tuo kirottu neuvojasi, saa vehkeillä
vapaasti, ieivätkä korpit ole raadelleet häntä erä-
maassa, eivätkä hänen kirotut luunsa vaikene
vielä tantereella, niinkuin liittolaisenne sadan-
päämiehen, joka oli armaasi?

AHINOAM:
Hän ei ollut.
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SAUL:

Miksi valehtelut, vaimo?

AHINOAM:
Putan totta.

SAUL:

Vanno se.

AHINOAM:
Minä vannon.

SAUL:

Sielusi autuuden kautta.

AHINOAM:

Sieluni autuuden kautta.

SAUL;

Sadanpäämies tunnusti ennen kuolemaansa.

AHINOAM:

Hän valelhiteli välttääksensä kuolemaa.

SAUL:

Etkö siis usko, että sielu elää ja Ihän kuulee
kaiken. Hän ei rakasta sinua enää. Koska monelle
rakkauttasi myyt.

AHINOAM:

Sinua minä raikastan.
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SAUL; t.

Koska minulla on ruumis.

AHINOAM:

Olen uskollinen.

SAUL:

Tietäisitkö, mitä uskollisuus on? Joka kerran
pettää, pettää toisenkin. Kerran petetään, kerran
kuollaan, kerran rakastetaan.

HERMEBAL:

Ja kerran hylkää Herra.

SAUL:

Kuivukoon maa sinun kirottujen askeleillesi
alla.

HERMEBAL;

Kasvakoot vuorten rinteet sinun siunatun
kätesi suojassa kelvollista ihirsipuumetsää!

SAUL;

Kapinoitsijoiden viimeiseksi tueksi.

HERMEBAL:

Herran hylkäämien viimeiseksi turvaksi.

SAUL

(hyökkää Hermebalia kohti): Sukulaiskoira!
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.iHINOAM:

Pakene, Hermebal, pakene.

HERMEBAL:

Nyt kiilhoitan minä kansan uuteen kuninkaan
vaaliin.

(Hermebal pakenee.)

SAUL

(huohottaen vihasta): Minä hänet tapan. (Aikoo
lähteä Hermebalin perästä.)

AHINOAM:

Saul, Saul. Älä häväise itseäsi!

SAUL:

Enkö minä ole ruoska Luojan kädessä?
(Istuutuu, synkkänä kuin yksin.) Oh, Herra,
Herra, minun kilpeni. Sinä olet lyönyt haavoja
minuun. Ja minun haavojani kirvelee. Oi, että
sinun kätesi lerapeämmin koskettaisi minua.

AHINOAM:

Älä jätä minua, Saul. Olen sinun vaimosi.
Sinulle olen koristautunut. Katso.

SAUL:

Katsoisinko naista nyt enää!
2 Olen syyllinen.
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AHINOAM:

Minun ruumiini janoaa kätesi hyväilyjä,
minun sieluni ikävöi sydämesi lämpöä.

SAUL:

Sinä olet ryöstänyt minun uskoni hyvään ja
sammuttanut minun sydämeni lyhdyn.

AHINOAM:

Anna, minä parannan sinut.

SAUL:

Enkö ollut Herran armoitettu? Ja mikä olen
nyt? Pahoilla hengillä täytit sinä minun sieluni,
mene.

AHINOAM:

En jätä sinua, kun olet ahdistuksessa.

SAUL:
Et voi sinä enää minua auttaa.

AHINOAM:

Rakastatko toista?

SAUL:

Nainen ei ole minulle muuta kuin näyttääk-
seen minulle minun kurjuuteni. En kerjää sitä
rakkautta, jöka hädän tullen pettää ja edun
tullen jättää.
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AHINOAM:

Omat tuskasi ja epäilysi kaatavat sinut vielä.

SAUL:

Jos ovat omat, itse myöskin kaadun.

AHINOAM;

Tulee äitisi. Varmaan kutsuit häntä henges-
säsi. Sinä rakastat häntä enemmän kuin minua.
Minä menen, että hän saisi lohduttaa sinua.
(Menee.)

Risin vaimo, vanha ja melkein sokea,
tulee keppiinsä nojaten ja kepillään maata tun-
nustaen.

SAUL
(menee vastaan): Äitini!

RISIN VAIMO:

Minä tunsin, että minun poikani on tullut.
Onko sota jo loppunut, kun kotiin palasit?

SAUL:

Ei, äiti. Israelilaiset ovat hajallaan, filistea-
laiset ovat lyöneet meidät. Kansamme on näänty-
mässä nälkään ja sodan rasituksiin.

RISIN VAIMO:

Niin, lapseni.
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SAUL;

Mitä minun on tekeminen?

RISIN VAIMO:

Kysytkö sinä sitä minulta, poikani?

SAUL:

Keneltä minä sitä muilta kysyisin? Kaikki
ovat he pettureita ja salajuonia täynnä.

RISIN VAIMO:

Uhraa Jumalalle ja rukoile, että hän sallisi
meidän voittaa jälleen.

SAUL:

Sitä varten tulin. Mutta voiko luottaa ulhrei-
hin?

RISIN VAIMO:

Kenties Herra siitä leppyy. Anna pappien,
joutilasten, tehdä uhrit ja selittää ne. Mutta älä
luota heihin, he valehtelevat. He eivät ole ystä-
viäsi eivätkä kansan ystäviä.

SAUL:

Kehenkä minä sitten luotan?

RISIN VAIMO:

Luota Jumalaan ja itseesi. Etkö ole kuningas
ja voittanut monta sotaa? Ehkä onni kääntyy.
Eihän sota ole vielä lopussa.
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SAUL:

Herra on ottanut kätensä minusta, sanovat
nyt kaikki.

RISIN VAIMO;

Ihmeitä he odottavat aina ja Herran ilmes-
tystä, tämä taikauskoinen kansa.

SAUL:

Vaan taidanko minä polkea maasta uudet
sotajoukot, jotka torjuisivat vihollisten ainaiset
hyökkäykset?

RISIN VAIMO:

Profeetat neuvoivat sinua pysymään rauhan
askareissa ja sotajoukot veltostuivat. Ja sillä
aikaa vihollinen varustautui uuteen hyökkäyk-
seen anastaakseen meidän laitumiamme.

SAUL:

Mutta rauhaa, äiti, ikaipasimme jo kaikki.

RISIN VAIMO:

Ja tarvitsemme sotaa, puolustaaksemme sitä.
Mutta sinun kätesi ulottuvilla ovat ne, jotka sinua
vastaan pahimmin rikkovat, kavahda heitä.

SAUL:

Hermebal valmistelee uutta kuninkaan vaalia.
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KISIN VAIMO

Sinun on tuhottava hänet.

SAUL:

Hän on sukuani,

KISIN VAIMO
Mitä on suku!

SAUL:
Oi, äiti. Jos voisin reväistä sydämeni rinnas-

tani ja muuttaa sen kiveksi, niin minä ehyempi
olisin.

KISIN VAIMO:
Veltolla rauhalla ja viekkaalla rakkaudella

ovat he lyöneet särön meidän 'eheyteemme. Mutta
meidän täytyy nousta oman itsemme yli ja uhrata
kansalle kaikki.

SAUL:

Minulle on vain yksi pyhä: kansa, ja yksi
laki: kansani eheyttäminen. Enkö antaisi sieluni
autuutta voidakseni tehdä kansani onnelliseksi.

KISIN VAIMO:

Mitäpä onkaan sielun autuus! Tahi mitä on
ruumis uhriksi? Se on 'vähäinen rakkauden
pantiksi. Kaikki sinun on uhrattava. Ruumiisi,
sielusi, autuutesi. Etkö vaikka helvetin tulta kes-
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täisi kansasi tähden. Ikuinen yö ja tuska olkoot
rakkautesi palkka. Niin, pieni poikani, pieni
poikani. (Siunaa häntä panemalla kädet hänen
päänsä päälle.) Sillä etkö sinä ole liha kansasi
lihasta ja veri kansasi verestä?

SAUL:

Oh, äitini, olen yhtä. Elän kansalleni. Tahdon
nousta ja nostaa Israelin.

RISIN VAIMO:

Nostat Israelin ja nouset itse. Sillä eikö ihmi-
nen ole vain yksi alusta loppuun? Kun sinä
rakastat heitä, rakastat itseäsi ja kun sinä isket
heitä, isket haavan omaan ruumiiseesi. Ja jos
sinun kätesi on sinulle paha, parempi on, että
lyöt sen irti ja heität pois, kuin että turmelet koko
ruumiisi.

SAUL:

Siispä minä surmautan hänet.

RISIN VAIMO;

Kenenkä?
SAUL:

Hermebalin. Annan ajaa häntä takaa ja pap-
pien tuomita hänet.

RISIN VAIMO:

Kerää joukkosi ensin uuteen hyökkäykseen,
hanki ruokatarpeita ja ole rajojen turva.
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SAUL:

Mitä aikoja saat elää! Tarvitseisit lepoa jo.

RISIN VAIMO:

En lepoa vielä. Niin kauan kuin minun poi-
kani minua tarvitsee, en lepoa tahdo.

SAUL:

Jos olisi parempi onni siellä? (Kuin sulaa.)
Mutta jos siellä ei ole mitään?

RISIN VAIMO:

Sen parempi meille.

SAUL:

Onneahan ei ole täällä.

RISIN VAIMO:

Kun sinun isäsi Kis löi minua, niinkuin omaa
riistaa lyödään, luulin, että onnea ei ole, mutta
kun sodat tulivat ja ainainen epätoivo alkoi sinua
raadella, näin, että tuhatta kertaa onnellisempi
olin, kun Kis minua löi. Vaan kuka tietää, jos
tätä onneksi sanoisimme kerta. Mitä on, sen tie-
dämme, mitä tulee, sitä emme tiedä.

SAUL:

Mutta kun sinä kerran tuuditat lepoon minut,
pääset sitten pois sinne, minne kuitenkin kaipaat.
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RISIN VAIMO:

Ja sitten minä suljen portit jäljessäsi, ettet
pahasta maailmasta enää mitään tietäisi.

SAUL;

Nyt lähden ja kokoan joukot. Minä nousen
vielä vaikka maan alta. Minä elän, kansalleni
elän. Minä jännitän käteni ja tahtoni ja minun
'kantapään! polkee minun kipuni ja tuskani maa-
han, josta ne tulleet ovat. Minun on Israel, sillä
minun äitini rakastaa minua ja on minun kans-
sani loppuun saakka. Kun minä kuolen, minä
elän! Hyvyys tomun halpa unelma pois,
pois!

RISIN VAIMO:

Niin, poikani, lähde, minun pieni poikani.
Hänet minä annan heille. Liikaa minä annan,
että he onnellisempia olisivat. (Menee.)

D o e g tulee portailta.

SAUL:

Eikö tietoja ole tullut taistelukentältä?

DOEG:

Ei, 'herra kuningas. Aselepoa jatkuu. Mutta
väkemme ovat kerääntyneet ja järjestyneet.
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SAUL:

Anna pappien toimittaa uhrit ja tuo minulle
tieto, kuinka ne ovat onnistuneet. (Istuutuu valta-
istuimelle.)

DOEG:

Annoin jo käskyn. (Doeg asettuu vartio-
paikalleen oven pieleen.)

A hi n o am ja M ie hai tulevat sisähuoneista.

MICHAL:

Isäni, kuninkaan!, ole tervehditty.

SAUL:

Tässä istun (luo syrjäsilmäyksen Ahinoamiin),
kuninkaana vielä.

MICHAL:

Mitään ei ole menetetty. Vielä voi Israel
voittaa.

AMINO AM:

Mikä on tehnyt pelkuriksi tämän kansan?

SAUL:

Eikö nainen?

MICHAL:

Ja naineinko olisi tehnyt pieneksi 'heidän san-
karinsa?
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AHINOAM:
Jos naisen heikkous on suurempi kuin miehen

urhoollisuus, mikä on se mies?

SAUL:

Sinäpä sen sanoit! Etkö juuri ole se nainen.

MICHAL:

Ei ole sinun tuomittava naista, koska suurem-
mat tehtävät sinua odottavat.

AHINOAM:

Onko mikään suurempi kuin rakkaus?

SAUL:

Joka rakastaa, ei sitä tiedä. Joka ei voi enää
rakastaa, sen tietää.

AHINOAM:

Joka vihaa, tietäisikö hän mitään!

SAUL:

Eikö viha ole rakkautemme mitta vain?

AHINOAM:
Eikö nainen ole sitä, miksi mies hänet tekee?

SAUL:

Olen tehnyt sinut kuningattareksi enkä mies-
ten pään menoksi. Mutta vaikka minulla olisi
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sinulle palatsit seederipuusta, jotka olisivat kul-
lalla silatut, matoilla koristetut, ja vaikka sinun
sormesi olisivat raskaat helmistä ja kalliista
kivistä, pettäisit sinä minut ensimmäisen kapi-
noitsijan kanssa.

AHINOAM

Miksi syytät minua?

SAUL:

Minä etsin puhtautta mutta mitä enemmän
minä sitä etsin, sen vähemmän minä sitä löysin.
Mutta minä tahdon viskata pois tämän unelman
kuin heikkouden mielestäni ja syöksyä taisteluun,
jossa heitetään arpaa elämästä ja kuolemasta.
Kun olet epätoivon haarniskaan puettu, tiedät jo
enemmän, sanoi vuoren erakko. Hae, Doeg, hänet
minun luokseni, tahdon puhua hänen kanssansa.
(Doeg menee.)

AHINOAM:

Mitä noita tietäisi tahi sanoo sen jälkeen, kun
olet panettanut hänet telkien taa? Hän herjaa ja
kiihdyttää mieltäsi. Hän on henkien riivaama.
Hän noituu sinulta voiton. Kuuntele pappia
ennen.

DOEG
(tuo vanhan erakon. Pappi tulee sisään samalla):
Tässä on pappi sekä noita, iherra kuningas.
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TIETÄJÄ:

En ole noita, olen vuoren yksinäinen erakko.

PAPPI:

Älä kuuntele häntä. Ei hän mitään tiedä.
Vaan kuuntele Herran lupausta, jonka hän antoi
uhrialttarilla.

SAUL:

Kuinka siis Uhrisi onnistuivat? Mitä ne lupa-
sivat?

PAPPI:

Herra on vahvistava valtaistuimesi ja kukis-
tava vihollisesi.

SAUL:

Sinulla on sama vastaus aina. Ja sinä, noita?
Vihaatko sinä kuningasta, kun hän antoi vangita
sinut?

TIETÄJÄ:

En vihaa ketään.

SAUL:

Et siis rakastakaan ketään. Silloin tiedät
totuuden. Hyvä vai paha henkikö sinua neuvoo?

TIETÄJÄ:

Ei ole hyviä eikä pahoja henkiä. On vain yksi
elävä henki, joka kauttamme kulkee.
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PAPPI:

Sanoinhan jo, ettei hän mitään tiedä. Hän
puhuu vastoin Jumalan lakeja.

TIETÄJÄ:

En tiedä, mitkä ne ovat. Minä puhun, niin-
kuin näen.

SAUL:

Sano minulle, mitä näet. Mikä on totuus?

TIETÄJÄ

On monta totuutta, kuningas. Joka ajalla on
omat totuutensa.

PAPPI;

On yksi totuus, Jumala. Mutta puhu vielä
kuninkaalle, että hän heitättäisi sinut koirillensa.

TIETÄJÄ:

Hänen koiransa ovat parempia kuin hänen
neuvojansa ja pappinsa.

PAPPI:

Hän pilkkaa meitä.

TIETÄJÄ:

Tullaksensa hyvin kohdelluksi, niinkuin sinua
kohdellaan, pappi, täytyy olla totuutta näkemättä
ja totuutta tunnustamatta.
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SAUL:

Siinä sanoi hän oikein.

PAPPI:

Emmekö me muka rakasta Jumalaa yli kai-
ken ja kansaa Jumalan käskyn mukaan?

TIETÄJÄ:

Ken rakastaa, tuntee tuskan ja sanoo totuu-
den. Raikkaus jatotuus. Ilman toista, ei ole toista.
Rakkauden tie kulkee monien kiirastulien läpi.

PAPPI:

Hän valehtelee.

SAUL;

Totuuden kiirastulen läpi. Ken rakastaa, tun-
tee tuskan. Siinä sanoi hän oikein. Milloin pappi
tuskaa tuntee? Hän etsii etujansa. Ja minä?

TIETÄJÄ:

Sinä rakastat valtaasi ja itseäsi.

PAPPI:
Siinä sanoi hän oikein.

SAUL:

Tämä erakko (miellyttää minua. Onhan
Israelissa vielä yksi ihminen, jonka ajatus ei ole
laki ja tapa ja valhe. Sano siis minulle, mikä
minua odottaa?
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TIETÄJÄ:

Miekka odottaa sinua.

PAPPI:

Pikainen olisi siihen osannut vastata.

SAUL:

Vihollisen miekkako?

TIETÄJÄ:

Ei vihollisen.

PAPPI:

Oma, voitokas miekka?

SAUL:

Petturin miekka?

TIETÄJÄ:

Oma miekkasi.

AHINOAM:

Minä alan uskoa häneen. Hän tietää kaikki
Sinä voitat.

SAUL;

Voittaako Israel tässä sodassa?

TIETÄJÄ;

Israel voittaa.
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AHINOAM:

Doeg, vie hänet pois tyrmään, javiekää hänelle
leili viiniä ja vakka viinirypäleitä, sillä hän puhuu
totta.

SAUL:

Kuka on —• kuningas jälkeeni?

TIETÄJÄ:

Se, jonka vuoro on palvella kansaa.

SAUL:

Kuka hän on?

TIETÄJÄ:

Ei sen poika, jota sinä pistät miekallasi.

SAUL:

Ketä minä (pistän?

TIETÄJÄ:

Sitä, jöka on sinulle rakas.

SAUL:

Kuka on minulle rakas?

AHINOAM:

Älä kiusaa häntä.
3 Olen syyllinen.
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TIETÄJÄ:

Kaksi on sinulle rakasta. Näen toisen, joka
tarttuu sinun vaatteesi liepeeseen, ottaa sinun
keihääsi —■ hän on sinulle rakas

SAUL;

Jonathan, minun poikani. Hän on minulle
rakas.

AHINOAM

(Doegille): Antakaa hänelle kaksi leiliä viiniä ja
hedelmiä, sillä hän miellyttää kuningasta.

PAPPI:

Hän on pahan hengen riivaama, älä usko
häntä. Ei hän mitään nähnyt.

SAUL:

Vie hänet pois.
Tietäjä, pappi ja Doeg menevät.

SAUL:

Jonathan on kuninkaana minun jälkeeni
ja toista minä pistän.

AHINOAM:

Minun veljeäni Saul! Häntä sinä vainoat.
Pistätkö sinä sukuasi?

SAUL:

Mitä sulkuni on minulle ollut!
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DOEG

(tulee takaisin): Siellä on eräs vaimo, joka tahtoo
puhutella sinua, kuningas. Hän sanoo tulleensa
veroja tuomaan.

SAUL;

Päästä hänet sisään.
Doeg poistuu.

ABIGAIL

(tulee): Herrani ja kuninkaana (tervehtii polvis-
tuen).

SAUL:

Nouse ylös, tyttäreni, ja kerro, kuka olet ja
mikä on asiasi.

ABIGAIL:

Minä olen Abigail, Nabalin ■vaimo. Me kerit-
simme juuri lammas- ja vuohilaumojamme Kar-
melissa, kun sinun lähettilääsi saapuivat ja sanoi-
vat: »Nyt on kova aika Israelissa, filistealaiset
ahdistavat maata ja kuninkaan sotajoukoilla ei
ole riittävästi nuolkaa. Lähettäkää niitä Saulin
kaupunkiin, niin te löydätte armon kuninkaan
edessä». Silloin minä sanoin miehelleni: »Nabal,
kuningasta on toteltava. Antakaamme, mitä hän
pyytänyt on». Ja meteurastimmekolmekymmentä
lammasta, paistoimme ne ja otimme 500 leipää,
20 leiliä viiniä, 200 rusinarypälettä ja sälytimme
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ne aasien selkään, ja tässä me nyt olemme. Torju
sinä pois viholliset meidän rajoiltamme».

SAUL:

Ole kiitetty, sinä oikea Israelin tytär.

DOEG

(tulee): Herra kuningas.

AHINOAM:

Mikä melu siellä on ulkona?

DOEG:

Vartia tappelee juopuneen miehen kanssa.

NABAL

(ryöstäiksen sisään): Terve, Israelin kuningas.

SAUL:

Terve, Israelin mies.

DOEG:

Heitänkö minä hänet ulos?

MICHAL:

Salli hänen puhua.

NABAL;

Siunattu olkoon sinun sukusi, Israelin tytär.
Ole hedelmällinen ja synnytä monta poikaa.
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(Saulille.) Kansa tahtoi vain nähdä sinut,
kuningas, ei muuta, kun verojakin sinulle tuopi.

ABIGAIL:

Herra, anna hänelle anteeksi. En saanut
häntä lähtemään pois porttisi edestä.

SAUL:

Kuka sinä olet siis, poikani?

NABAL:

Minä olen Nabal, kukas muu. Nabal vain.
Tämän Abigailin mies.

ABIGAIL:

Hän on täynnänsä makeaa viinaa.

NABAL:

Viinassa asuu viisaus, sanovat. Siksi harrastan
sitä, herra kuningas.

ABIGAIL:

Viisautta hän tarvitseisi, herra, niinkuin näet.

MICHAL:
Nabal, sehän merkitseekin tyhmyys.

ABIGAIL:

Tylhmä hän on, 'herra. Siksi tyhmyys on hänen
nimensä, mitenkäs muuten.
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NABAL:

Päinvastoin, herra. Siinä totuus. Vaimo on
minulla hyvä. Se on totta taas, eikä päinvastoin.
Ja minkälainen on sinulla, kuningas?

AHINOAM:

Huono on.

NABAL:
Päinvastoin taas. Siis hyvä. Ja mitä sanot,

kun yksinkertaisin alamaisesi haluaa tulla luok-
sesi? Pitäähän meidän lähestyä Jumalaakin,
joskus.

SAUL:

Sanon, ole tervetullut, poikani.

NABAL:

Kuulitko, Abigail, mitä meidän kuninkaamme
sanoo? Ole tervetullut, poikani! Poika, se on
Nabal, se olen minä. Luuletko, että meidän
Herramme taivaassa ymmärtää meitä yhtä pal
jon? Sanoo: ole tervetullut, poikani. Ei. Ja että
antaa anteeksi meille, että on tällaisiksi meidät
luonut? Ei. Mutta Nabal sanoo: ole iankaikkinen
sinä, kuningas. Tule rikkaammaksi yhä! Lyö
vihollinen. Ryöstä kaikki vieraat kansat. Hävitä
vieraat valtakunnat maan päältä. Ryöstä kauniita
vaimoja paljon. (Kääntää Abigailin seinään päin.)
Älä katso tänne, Abigail. Älä katso häntä,
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kuningas. Olkoot sinun vaimosi hyviä ja uskol-
lisia. Niin, uskollisia vaimoja ei ole kuin yksi
Israelissa, pelkään. Tämä Abigail. Tavat turmel-
tuvat, kuka opettaa jo, että vaimokin on ihminen?
Se on meidän oikeuksiemme ryöstöä.

ABIGAIL:

Älä pane pahaksesi, herra. Hän ei tiedä, mitä
hän puhuu, hän ei kohta muista, missä hän on.

NABAL:

Muistan hyvin vielä. Enkö ole kuningas Saulin
luona? Ja muistan asiankin.

SAUL:

Sano nopeasti, poikani.

NABAL:

Me tulimme sinulle sotaveroja tuomaan.
(Abigailille) voit nyt jo kääntyä tänne päin,
ja vaimoni tuli samalla teroituttamaan kyntö-
aseita ja lapioita, koska meillä ei ollut teroitus-
rautaa.

ABIGAIL:

Nopeammin.

NABAL:

Niin minä sanoin vaimolle, että minä tahdon
nähdä Saulin, Risin pojan, kaikessa loistossaan,
että tiedän, kenelle minä veroja maksan.
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SAUL:

Sota vaatii veroja.

NABAL:

Oho, kylläpä kiskotkin niitä. Ei ole helppo
olla israelilainen. Kylläpä asutkin komeasti, enkä
minä ihmettele enää mitään.

ABIGAIL:

Herra, älä rankaise häntä. Hän ei tiedä, mitä
hän puhuu.

MICHAL:

Älä pelkää, ystäväni. Hän huvittaa meitä.

SAUL:

Täytyyhän minun tietää, mitä kansa ajattelee.

NABAL:

Se on oikein. Eikö kuningas ole samaa kan-
saa? Kansan palvelija vain.

SAUL:

Kuningas on (kansan palvelija.

NABAL:

Niinpä näkyy. Palvelijan asuntohan tämä on
vain. Vaan tuminhan minä sinun isäsi Kisin.
Olin hänen ystävänsä.
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SAUL:

Montako lammasta pimitit hänen laumas-
tansa?

NABAL:

Ai, herra. Nahatko pimitti?

SAUL;

Tahi useinko petit häntä vaihtokaupoissa?

NABAL:

Enhän minä toki satuta kättäni toisen tava-
raan yhym hym! Ehei pois se meistä.
Saalistaa saa laillisesti vain kuningas.

ABIGAIL:

Herra, herra, minä kiitän sinua, ettet suutu,
etkä tahraa kättäsi alhaisen vereen.

SAUL:

Älä pelkää. Näen hänessä Israelin.

NABAL:

Abigail, mitä minun pitikään sanoa tälle
kuninkaalle? Vereen? Siitä se oli. Verestä se oli?
Niin: verta, sotaa! Kauanko sinä aiot sotia,
Israelin kuningas? Onhan tappaminen helppoa.
Tapan minäkin siipikarjaa, lampaita ja juhtia.
Mutta minun sieluni inhoaa sitä ja minun
aistimeni kieltäytyvät. No, minulla on vaimo,
joka sen tekee. Mutta tappaa ihmisiä sitä
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Nabal ei voi, ei voi. Ja Nabal tuntee, että vihol-
linen on ihminen, olen nähnyt sen. (Salaisuutena.)
He itkevät kuolleitansa. Ja me (on ottavinaan
miekan, pistää) sooh suhum, veri pois, kuollut,
henki poissa. Siinä tyhjä kuori. Eihän se ole
konsti. Kyllä toista pistät, ammatiksesi pistät,
vaan pistäpäs itseäsi, jo säälit, tiedät, et uutena
tänne tule, et koskaan tänne palaja. Teurastaa,
tappaa, onko se konsti. Vaan rakennapas uusi
ihminen. Kuolleesta ruumiista se ei enää nouse.
Kaikki on mennyt hukkaan. Sadat, tuhannet
hukkaan. Eikö se ole valtion voiman tuhlausta?
Sen veroista tyhmyyttä ei toista taivaan kannen
alla. Nabalko tyhmä? Oikeisiin Nabaleihin ver-
raten viisas.

ABIGAIL:

Nabal. Nabal!

NABAL:

Ja mikä kuninkaan on tapattaa, kun kuluja et
maksa. Kansahan lystin maksaa, uudet rivit
kasvattaa. Ja kansa sotaverot suorittaa, ohoCh,
kuningas, kansan näännytä!, usko pois. Tyhmyy-
tesi vie meidät perikatoon. Nabal, kuka on Nabal?
Nabalien Nabal? Etkö se ole sinä!

SAUL;

Jos ei ole sotia, viiniin te hukutte, tavat tur-
meltuvat, kaupankäynti houkuttaa, kyllä teidät
tiedän.
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NABAL:

Jos ilkeät käydä sotia, se on näet synti, anna
minulle ainakin verovapaus, ettei siihen syntiin
tarvitse osaa ottaa.

SAUL:

Vai verovapaus.

NABAL:

Tahi veronhuojennus, Kisin ystävälle. Täytä
köyhän miehen pyyntö.

SAUL:

Jos et olisi juovuksissa, vastaisin.

NABAL:

Eikö köyhä saisi juodakaan? Mitä hän sitten
saisi?

SAUL:

Miten köyhä sitten olet, ystäväni?

NABAL:

Meillä on, ähää, yhyy vähän yli ällää
melkein vähän yli 300 lammasta.

ABIGAIL:

Meillä on 3,000 lammasta, herra.
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NABAL:

Minähän sanoin: melkein vähän siis paljon
yli niin ja niin monta lammasta ja yksi kielevä
vaimo.

SAUL:

Sinulla on liiaksi lampaita ja liiaksi vaimoja.
Katso, ettet menetä molempia.

NABAL:

Oh, herra kuningas!

SAUL:

Sinä vain juot ja vaimosi teroittaa kyntö-
aseesikin. Ei mitään huojennusta. Suorita verosi.

NABAL:

Oletpa sinä ahne!

ABIGAIL:

Herra, älä kuuntele häntä enää.

NABAL:
Niin oikein, älä kuun tel e oikeita neuvon-

antajoitasi, kuuntele muita, ne sinua imartelevat
ja takana panettelevat. Toista he sanovat, toista
tekevät ja kolmatta asia on. Minulta ilmaisen
neuvon saat, ei mitään maksa. Sodat turmelevat
luomakunnan. Sen sanon sinulle. Minulla on
ollut aikaa ajatella sitä.
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SAUL:

Minä kiitän neuvostasi. Mutta haluatko aina
parempia ja parempia laidunmaita?

NABAL;

Aina haluan.

SAUL:

Niitä laitamiahan me sinulle hankimme. Sota
ei ole vuoteella makaamista. Se on työtä.

NABAL:

Paha työ, paha sinulle, paha kansalle. Mutta
tokkopa sinulla,kuningasparka, on aikaa ajatella-
kaan sodiltasi. Köyhdymme, köyhdymme, pitäisi
itkeä tämän kansakunnan turmiota.

SAUL:

Viinassa on totuus.

NABAL:

Ja jos miettisit enemmän, hairahtaisit vähem-
män. Eikä sinua niin paljon petettäisi.

ABIGAIL:

Älä pahastu, herrani ja kuninkaan!.

SAUL:

Mene rauhassa, tyttäreni.
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NABAL

(lähtiessään kääntyy takaisin): Ja varo pettureita
ja vallantavoittajoita. Onnesi kaataa sinut vielä.
Juokset tyhmänä tyhjän perässä ja kaadut, niin
ettet tiedäkään. Se on miekan työ. Miekka syö,
kenen saa.

(Menee Abigailin taluttamana pois.)

SAUL;

Mitä hän tarkoitti? Miekka syö, kenen saa?

MICHAL:

He juovat.

AHINOAM;

He juovat, koska elämässä ei ole heille muita
nautintoja.

MICHAL:

Onnellinen se kuningas, joka keksii tanssit ja
hypyt, taidon iloita Jumalan kunniaksi. Ne pelas-
tavat heidät turmiosta.

SAUL:

Kun tavat olivat yksinkertaiset ja siveät, ei
nautintoja tarvittu. Itse elämä oli nautinto.

MICHAL:

Emme elä enää sitä aikaa.
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SAUL:

Muistelen isäni majaa Gibeassa. Tavoissa
pvfhtaus, kurinpitäjänä köyhyys. Nyt viha ja
kateus raatelevat hajalle sinun kokonaisuutesi,
Benjaminin suku, sotasaaliiden kaupustelijat ja
ulkokullatut papit turmelevat kansasi, Israel.
Sota syö terveen voimasi.

Jonathan tulee sotavaruksissaan.

MICHAL:

Jonathan.

AHINOAM:

Poikani Jonathan, että näen sinut jälleen.

JONATHAN

(rientää Saulin luo): Kuninkaani (polvistuu Saulin
eteen ja suutelee hänen hameensa lievettä), isäni.

SAUL;

Nouse ylös, poikani. (Riemuissaan.) Sinä
tartuit hameeni liepeeseen. Siitä tunnen minä
poikani. Anna, että syleilen sinua. (Syleilee
Jonathania.)

AHINOAM:

Hän elää, hän elää. (Syleilee Jonathania.)

JONATHAN:

Äitini!
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SAUL:

Mitkä terveiset tuot sinä sotatantereelta nyt?

JONATHAN:
Abner on koonnut meidän joukkomme ja

molemmat leirit ovat levossa vastakkain ja odot-
tavat. Filistealaiset eivät halua käyttää voimiansa,
vaan huutavat, että kaksintaistelu ratkaiskoon
sodan. Heidän leirissänsä on suuri jättiläinen,
Goljat nimeltä. Hän juoksee kedolle, heiluttaa
miekkaa päänsä päällä ja huutaa suurella äänellä
pilkkasanoja israelilaisille ja vaatii heitä taiste-
luun kanssansa. Mutta ei kenkään uskalla käydä
häntä vastaan.

MICHAL;

Onko hän ihminen?

JONATHAN:

Hän on kuin itse kuolema.

MICHAL:

Minkä näköinen hän on?

JONATHAN:

Hirmuinen. Hän on kuusi kyynärää ja käm-
menen leveyttä pitkä. Hänellä on vaskilakki
päässä, suomuinen panssari päällä ja vaskikilpi
suojanansa. Me seisoimme yhä Damminin rajalla,
mutta huomenna, missä olemme huomenna —■

tahi onko meitä jäljellä enää ainoatakaan?
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SAUL:

Minun heikeni on lyönyt. Minä käyn petoa
vastaan.

AHINOAM:

Ei, Saul, se olisi varma kuolemasi.

SAUL:

Parempi kuolla kuin nähdä häpeää.

JONATHAN:

Minä lähden. Tulin hakemaan suostumustasi.

SAUL:

Ei, poikani!

JONATHAN:

Vielä yksi keino, lupaa voittaja vällanperilli-
seksesi.

SAUL:

Antaisinko kruunusi vieraalle voittajalle?
Ei, ennen hajotkoon koko Israel.

MICHAL:

Paltiel, kihlattuni, taistelkoon.

JONATHAN;
Ei uskalla hän.

4 Olen syyllinen.
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MICHAL;

Isä, tahdon voittajan miehekseni.

SAUL:

Niin, tyttäreni. Voittajan sinä saat! Voitet-
tava on Israelin. Vaan jos kenkään muu ei tais-
tele, taistelen minä. Ei tämä päivä ole viimeinen
vielä. Valtakunta kukoistaa vielä kerran. Sinun
valtakuntasi, Jonathan. Rakenna sinä se ehyeksi
jälleen.

JONATHAN:

Ah, isäni, heikko on minun käteni.

SAUL:

Ja jos kaadun, sano, onnellinen Saul, sillä ei
hän petturin miekasta kaatunut, ei hän lapsetto-
mana täältä lähtenyt. Poika oli hänellä. Hän elää,
eikä hän ole kuollut.

JONATHAN:

Estäkäämme häntä taistelemasta. Mitä on
valta, jonka menetämme?

SAUL:

Valta on enemmän kuin elämä. Valta on
suunta yli satunnaisten hetkien. Se on miehen
rakkaus jatkuvaan elämään. Minä alistan itseni,
annan kaikkeni. Pyyhin pois haluni, poljen sydä-
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meni. Minä kerään parhaimpani ollakseni kelvol-
linen ase, tahto, henki, ei vain aine halpa!
Kansa, kansa, pyhä sinä olet, yli minun sinä
kuljet! Oi, että minä saan palvella sinua!

Ulkoa kuuluu melua. Ahinoam rientää ikkuna-
aukkoon.

AHINOAM;

Kuulkaa, kuulkaa, ulkoa kuuluu melua.

MICHAL

(ikkunan luota): Soittavat ja laulavat. Kansa
kulkee hyppien ja tanssien.

AHINOAM:

Onko filistealaisista saatu voitto?

SAUL:

Ehkä pilkkaavat he minua, kuningasta, kun
seison täällä vielä.

AHINOAM
(ikkunan luota): Väkijoukot tulevat tännepäin.
Kuuletteko, mikä pauhu?

MICHAL:

Vaimot ja tyttäret isoiltavat harpuilla ja hui-
luilla ja tanssivat.



52

SAUL:

Mitä he huutavat? Pelkuri Saul, alas pelkuri
Saul?

MICHAL:

He laulavat: 'Saul löi tuhannen, mutta David
kymmenen tuhatta’.

SANANSAATTAJA

(tulee): Kuningas! David on voittanut Goljatin.

SAUL:

Kuka on David?

SANANSAATTAJA:

Hän on nuori paimen, joka tuli äsken sota-
tanterelle, ja jonka Herra lähetti avuksemme.

SAUL

(synkistyen): Herra lähetti? (Valoisasti.) Kiitetty
olkoon Herra!

JONATHAN:

Kiitetty olkoon Herra!

SANANSAATTAJA:

Kun Goljat pilkkasi Israelia, juoksi David
häntä vastaan, linkosi kivellä häntä otsaan. Jätti-
läinen pyörtyi. David meni, otti jättiläisen mie-
kan ja löi yhdellä iskulla Goljatin pään irti ruu-
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miista. Silloin filistealaiset huusivat, että David
oli noiduttu, ja he pakenivat kauhuissansa. Kansa
seuraa häntä nyt tänne.

SAUL:

Mene. (Sanansaattaja poistuu.) (Aseenkanta-
jalle.) Anna minulle aseeni tänne.

Doeg antaa Saulille miekan ja keihään.

SAUL:

Mitä tuo David minusta nyt tahtoo? Huutaako
kansa hänet nyt kuninkaaksi?

DAVID

(nuori paimen tulee Goljatin miekka kädessä.
Hän lankeaa Saulin jalkojen juureen): Herrani ja
kuninkaan!. Herra, meidän Jumalamme lamasi
minulle voimansa ja minä löin filistealaisen.
Tässä on hänen miekkansa.

SAUL:

Kerro minulle, kuinka taistelu tapahtui.

DAVID

(kuin näyn vallassa, haltioituneena): Minusta oli
Goljat kuin suuri lohikäärme, jonka sieraimista
suitsusi tuli, ja ilmat täyttyivät (hengistä, jotka
taistelivat. Maa järisi, vuoret vapisivat, kun minä
juoksin petoa vastaan ja huusin Herraa kaikesta
sielustani. Ja katso, minä näin, miten taivaat
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aukenivat ja Herra notkisti pilvet ja astui alas
ja tuli minun luokseni ja valui minuun. Ja Hän
jännitti käsivarteni ja linkosi kivellä ja se sattui
jättiläisen otsaan ja peto pyörtyi. Herra joudutti
minun askeleitani ja minä juoksin ja Hän löi
minun käsivarrellani. Ja siihen minä heräsin ja
näin, että Goljat oli kuollut. Ja vihollinen pakeni.
Herra käytti minun ruumistani. En se ollut minä.

SAUL

(ottaa miekan): Totisesti se oli Herra. Herra elää.
Hän lähetti sinut meille. Mitä sinä tahdot pal-
kaksesi, poikani? Ehkä tulla kuninkaaksi?

DAVID:

Jos sinä haluat ruoskittaa palvelijaasi, että
hän nyt iloitsi voitostamme, niin tee se. Sinulla
on valta.

SAUL:

Aih, poikani. En minä ruoskita sinua. (Kuuluu
soittoa ja laulua ulkoa.) Nouse ylös ja ole kuin
omamme.

JONATHAN

(syleilee Davidia, joka on noussut ylös): Veljeni
(suutelee häntä).

DAVID:

En ansaitse minä sinun veljeksesi kutsuttaa.
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JONATHAN;

Että Herra on lähettänyt sinut meille, ylistetty
olkoon hänen nimensä.

AHINOAM;

Minä kiitän sinua myös, ettäs pelastit Israelin.

MICHAL:

Minä kiitän sinua, David. Hänhän on lapsi
vielä, katsokaa, kuin karitsa.

DAVID:

Minulla on laumassani monta kaunista karit-
saa. Tahdotko, niin lahjoitan sinulle yhden?

MICHAL:

Tahdon imutta paimenen myös.

DAVID:

Tuon karitsan sinulle.

AHINOAM:

Kuningas palkitsee sinut runsaasti, poikani.

DAVID;

Minä olen saanut jo palkkani. Hän on sano-
nut: ole kuin omamme.

AHINOAM:
Anna hänelle Michal, kuten lupasi!.
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SAUL

(Ahinoamille): Hän on silloin vaarallinen
kruununtavoittelija.

Ahinoam lähtee nuorten luo. Väkeä, tanssi-
joita, soittajia tulee sisään. Pappi saapuu heidän
joukossaan. Soitto ja ylistystanssi voiton joh-
dosta alkaa. Tanssijat kiertävät Saulin editse,
kunnioittaen häntä.

MICHAL

(Davidille): Saul löi tuhannen, mutta David
kymmenen tuhatta, laulavat.

DAVID:

Sanovat niin. Se on sanoja, vertauskuva,
liioittelu vain. Ja sinä olet kuninkaan tytär?

MICHAL;

Olen. Olenko sen näköinen?

DAVID:

Olet. Paljon kauniimpi vain.

MICHAL:

Ja sinä olet Israelin sankari?

DAVID:

Olenko sen näköinen?
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MICHAL:

Ha-haa, paljon kauniimpi vain. Olethan
karitsa, karitsani

DAVID:

Paimen vain. Paimen ja karitsa, ne ovat
melkein samaa. Kedolla asuvaiset.

MICHAL:

Mutta Luoja voi ottaa paimenen asunnoksensa
ja valita hänet sankariksensa.

DAVID:

Ja uhrata hänet myös niinkuin karitsan.

MICHAL:

Hän valitsi sinut.

DAVID

(naiivisti haltioituen): Hän koetteli minua. Hän
on yli kaiken. Ei hänen vertaistansa ole missään.

MICHAL:

Eivät pakanoiden jumalat ole (hänen rinnal-
lansa mitään.

DAVID:

Ne ovat oikean Jumalan vertauskuvia vain.
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MICHAL:

Eikö ole hauska olla niin väkevä kuin sinä
olet?

DAVID:

Kedolla minä en siitä mitään tiedä. Siellä olen
onnellinen ja vähäinen. Enkä minä tiedä, olenko
minä tuuli vai kukka vai tuoksuko niityn yllä.

MICHAL:

Koska Luoja valitsi sinut ja sinä kelpasit
hänelle, kelpaat sinä minullekin.

DAVID:

Tiedän, että leikittelet kanssani. Olen paimen
vain.

MICHAL:

Minunkin isäni oli paimen.

DAVID

Mutta herra voiteli hänet.

MICHAL:

Hän voitelee sinutkin.

DAVID

En tunne puhetapojanne. Tiedän, että juh-
lissa lasketaan paljon leikkiä.
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MICHAL:

Annahan kätesi tänne. Se on vahva jakaunis
(silittää kättä). Tämä käsi siis vihollisen löi.
Luoja on siunaava sinun sukukuntasi. Annahan,
silitän hiuksiasi, nehän ovat puhtaat kuin volhlat
(silittelee Davidin päätä, joka lapsellisesti taipuu
ja taitelee Michalia. Michal kuiskaa). Herra antoi
sinut minulle lahjaksi.

DAVID:

Jos hän antoi, niin on niin oleva

MICHAL:

Tämä pää on täynnä suurta viisautta kerran.
Tämä mies on valloittaja oleva. Suuri kuningas,
Israelin uudistaja, meidän henkemme nostattaja.

DAVID:

Tiedän, että hyvä sydämesi laulelee lauluja
voittajalle, siis Herralle.

MICHAL

(nousee, ääneen): Hän on parempi kuin kymme-
nen ikuninkaanpoikaa ja arvokkaampi kuin sata
kruununlkantajaa. Äiti, Jonathan, katsokaa, kat-
sokaa, sankari on minun vierelläni.

AHINOAM

(lähestyy heitä): Niin, tyttäreni. Herra on anta-
nut hänet meille.
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JONATHAN:

Hän on siunannut huonettamme.

MICHAL:

Että minä onnellinen olisin. Jonathan, mene
kuninkaan luo ja ano häntä nyt minulle.

JONATHAN:

Minä menen, Israelin kuningas ei peruuta
sanaansa.

DAVID:

Mutta veljeni Jonathan?

JONATHAN

(menee Saulin luo): Anna nyt Midhal Davidille,
niinkuin lupasit.

SAUL;

Mitä sanoisi Paltiel, hänen kihlattunsa?

JONATHAN:

Onhan tyttäriä hänelle Israelissa.

MICHAL

(tulee Saulin luo): En tahdo Pältieliä. Minä tah-
don Davidin. Ei ole 'ketään niinkuin hän.

SAUL:

David, tule tänne, David.
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DAVID

(tulee): Herra kuningas.

SAUL:

Minä olen luvannut tyttäreni voittajalle. En
minä sanaani peruuta.

DAVID:

Mikä minä olisin, että minä kuninkaan
vävyksi tulisin.

MICHAL;

Etkö ole sankari.

DAVID

(Saulille): Sinulla on suuria sotapäälliköitä, minä
olen köyhä paimen vain. Ja sinun tyttäresi on
jalo ja kaunis, kuinka voisin minä laskea käteni
häneen?

SAUL:

Sodi Herran sotaa, aja takaa filistealaisia.
niin minä annan tyttäreni sinulle emännäksi.

JONATHAN:

Mutta jos hän kaatuu?

DAVID:

En kaadu minä.
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MICHAL:

Ei hän olisi sankari sitten! Ei hän kaadu.

JONATHAN;

Minä lähden joukkoineni mukaan.

SAUL:

Anna hänen mennä yksin. Hän pelastakoon
meidät vihollisen ainaisilta hyökkäyksiltä.

MICHAL

(vetää Davidia syrjään): Katso nyt minua. Olenko
mielestäsi kaunis? Olen kihlattusi.

DAVID:

Sinä olet kaunein naisten seassa. Ja Jonathan
on kaunein miesten seassa. Hänelle tuon minä
sotasaalista ystävyytemme merkiksi. Ja mitä sinä
tahdot?

MICHAL:

Että rakastat minua /vielä enemmän kuin
Jonathania. Kosketa minua kädelläsi.

DAVID:

En minä loihdi

MICHAL:

Mutta Goljatia vastaan tohdit sinä käydä.
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DAVID:

Minä löin häntä,

MICHAL:

Eikö käsi voi muuta kuin lyödä?

DAVID:

Nainen on pelottavampi kuin jättiläinen. Hän
voi voittaa meidät.

MICHAL:

Häntä 'vastaan taistellessa ei tarvita miekkaa
eikä keihästä, sydäntä vain.

DAVID:

En minä ole naista koskaan ennen ajatellut.

MICHAL;

Mitä olet ajatellut kedolla yksin kulkiessasi?

DAVID.

Minä olen ajatellut lauluja ja kuunnellut soit-
toa. Kun lauha länsituuli käy yli kedon kukkas-
ten ja koskettaa hyväillen niitä, niin kuulen
soittoa. Ja minun harppuni kielet ovat auringon
kultaiset säteet, jotka pitkinä pilvien takaa maan
ihanuuteen kurottavat ja niillä minä soittelen:
ei ole kenkään niinkuin on Hän.

MICHAL:

Kuka?
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DAVID

(naiivisti): Minä tarkoitan Jumalaa.

MICHAL;

Minä luulin, että ajattelit naista. Joskus lau-
lat sinä naiselle niin

DAVID:

Jos se on kuninkaan käsky.

MICHAL;

Ei, se on sydämesi käsky. Minä opetan sinulle
elämää, tahdotko?

DAVID:

Tahdon, jos se on Herran tahto.

MICHAL:

Eikö se ole sinun tahtosi?

DAVID:

Herran tahto on minun tahtoni oleva.

MICHAL;

Etkö luule, että siitä koskaan poikkeat? Etkö
luulisi voivasi tehdä vaikka rikosta rakkautesi
tähden? (David kieltää hämmästyneenä.) Et sinä
rakkaudesta vielä mitään tiedä.
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DAVID:

En minä rakkaudesta vielä mitään tiedä.
Minä tulin kedolta, jossa minun lampaani olivat,
ja läksin sotaa katsomaan. Mutta taitaako ken-
kään tuulta ohjata ja sanoa mene tuonne, älä
kulje tuonne? Niin minäkin, tietämättäni kuinka,
olen joutunut sinun luoksesi ja tänne.

MICHAL:

Tiedätkö miksi? Siksi, että sytyttäisin sinun
sydämesi tulet ja herättäisin sinut.

DAVID:

Siis solmitse minut pauloillasi ja opeta minulle,
mitä on raikkaus, koska minä en siitä mitään
tiedä.

PAPPI

(on tullut Saulin luo): Kaikki ihailevat häntä,
ikäänkuin hän olisi ihmeitäkin tehnyt, kun on
katkaissut yhden kaulan. Mutta lähetä hänet
yksin filistealaisten kimppuun. Hänessä on koko
kansan vaara. Katso, poikasi syleilee häntä.

SAUL

(kohottaa äänensä): Jonathan, Jonathan, mitäs
teet?

JONATHAN

Minä teen liiton Davidin kanssa, että minä
raikastaisin häntä niinkuin veljeäni, niinkuin
omaa sydäntäni kuolemaan saakka.
5 Olen syyllinen.
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SAUL:

Kenen kuolemaan? Minunko? Sodaksenne
vallasta.

DAVID:

Jos olen pahaa tehnyt, sinulla on miekka
kupeellasi, lyö sillä, tahi keihäs vierelläsi, lävistä
sillä sydämeni.

PAPPI:

Hänellä on vallantavoittajan julkeus.

DAVID:

Minä sanon: Herra, anna minulle ymmärtä-
väinen sydän ja puhdas mieli, että minä näkisin,
mitä minun on tehtävä.

SAUL:

Pyrkiessäsi kuninkaaksi!

DAVID:

Kui jenikö nyt unissani, kun sellaista kuulen,
vai olenko noiduttu?

SAUL;

Noiduttu? Noita. Sinäpä sen sanoit. (Doegille.)
Hae noita tänne, niin annan hänen katsoa, mikä
on tämä David.

Doeg poistuu. David loittonee.
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KUULUU ULKOA:

Saul löi tuhannen, mutta David kymmenen
tuhatta.

SAUL

(synkistyy): Lakatkoon melu! Ei ole syytä iloon
vielä. Tämä David, mikä on tämä David?

PAPPI

(hiljaa): Ehkä hän on paha henki itse. Lähetä
hänet sotaretkelle ja anna surmauttaa hänet
siellä, ennenkuin on myöhäistä.

JONATHAN

(lähestyy kuningasta): Älköön kuningas epäilkö.
Ei David ole mitään rikkonut sinua vastaan.
Ja hänen palveluksensa on meille tarpeellinen.

SAUL:

Varustautukoon siis heti lähtemään ja näyttä-
köön, mihin hän kelpaa. Ja vanno, ettet nouse
hänen kanssansa isääsi vastaan.

JONATHAN:

Minä vannon.

TIETÄJÄ
(tulee, kumartaa Davidille ja sanoo): Terve,
Israelin kuningas.
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DAVID:

Mitä sanoo tämä mies?

SAUL:

Haa! Vallantavoittaja!

AHINOAM

Hän on hullu ja pahojen henkien riivaama,
hän sanoo milloin mitäkin.

SAUL

(Davidille): Terve, Israelin kuningas! Ha-haa!

DAVID;

Miksi pilkataan minua?

MICHAL

(hiljaa Davidille): Tule, lähtekäämme pois.

JONATHAN

(Michalille): Vie David huoneeseesi ja laske hänet
ikkunasta alas, siitä voi helposti paeta kedolle.

MICHAL

(kuiskaa): Isä tarttuu keihääseensä.

JONATHAN:

David, varo, hän heittää ‘keihäällään.

MICHAL:

David! (Hän vetää Davidia taamma.)
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SAUL:

Mikä suku hallitsee Israelissa minun jälkeeni?

TIETÄJÄ:

Davidin suku.

SAUL:

Davidin!

TIETÄJÄ:

Hänen suvustansa tulee suuri kuningas.

SAUL:

Haa!

TIETÄJÄ;

He painavat orjantappurakruunun hänen
päähänsä.

SAUL:

Se on oikein!

TIETÄJÄ:

Ristiinnaulitsevat hänet.

SAUL:
Se on oikein. Saakoon orjan kuoleman.

TIETÄJÄ:

Sen 'he palkaksi antavat parhaimimallensa!
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SAUL:

Se on oikein. Sen tekevät he minullekin.
Tämä uusi kapinoitsija, petturi, kurottaa kruu-
nuani —• mutta minä keihästän hänet, ennenkuin
hän ristiinnaulituttaa minut. (On noussut ylös ja
viskaa keihäänsä Davidia kohti.)

David väistyy ja pakenee Michalin ja Jona-
thanin avustamana.

SAUL;

Tuokaa hänet tänne, vangitkaa, vangitkaa
hänet vai te tahdotte aina ristiinnaulita par-
haimpanne, te koirat.

JONATHAN

(tulee): David on paennut kedolle. Kaksi pako-
laista: Hermebal ja David.

SAUL:

Salaliittolaiset. Aseisiin! He keräävät jouk-
koja minua vastaan, että minä Israelin pilkaksi
tulisin.

JONATHAN:

David on voimallinen ja väkevä.

SAUL:

Koska hänessä on paha henki!

TIETÄJÄ:
Näin sinä naulitset itse itsesi tuskien ristille.
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SAUL:

Keihääni on liian hyvä noidan maksaa lävis-
tämään. Se juokoon ensiksi Davidin verta.

JONATHAN:

Ei verta, isä.

SAUL:

Sitä maa taas janoaa. Se saakoon sitä. Ei
veretöntä ruohonkortta näillä main, ellen Davidia
kiinni saa. Tantereelle jääköön David tahi minä.

JONATHAN:

Veri huutaa verta. Sota vaatii sotaa. Ei kuo-
lema ratkaise suhteitamme, se lujittaa ne vain.

SAUL:

Niin tulkoon 'hänen verensä minun ja minun
sukuni päälle. Vai eikö ole Jumalaa, ei oikeutta
maassa eikä taivaassa? Jumalaa? Jos hän ei auta,
hänet minä kiroan, kiroan kuten Davidin ja
hänen sukunsa ristiinnaulittavan jälkeläisen
jos hän hyvyydellä luulee nämä (kansat voitta-
vansa.
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II NÄYTÖS.

Achiin linna Gathissa. Jonkinlainen etuhuone,
takana verhojen peittämät ovet, jotka johtavat
sisäsuojiin. Oikealla pilarien erottama käytävä
linnan sisäosiin, vasemmalla samanlainen pila-
rista ja ovet linnan pihalle. Iltapäivä, joka him-
menee ja muuttuu yöksi.

Mahtavia egyptiläismallisia tuoleja, leposohvia
sekä matalia, kullattuja jakkaroita.

L il il a, kuningas Achiin tytär, kuulustelee
Davidia, joka on maankiertäjän puvussa.
Lililalla on kädessä kukka, jolla hän leikkii.

LILILA:

Oletko sinä David, niinkuin palvelijat sanoi-
vat, David, Goljatin voittaja?

DAVID:
Olen takaa-ajettu paimen ja anon suojaa

luonasi.
LILILA;

Olenko minä paimenten suojelija?
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DAVID:

Kuljin rauhassa valtakuntasi läpi, en tehnyt
kenellekään pahaa, eikä kukaan tehnyt pahaa
minulle kunnes kuningas antoi käskyn vangita
kaikki maankiertäjät, enkä päässyt pakoon
muuanne.

LILILA:

Hän tahtoo, että rauha vallitseisi Israelin ja
meidän välillämme. Hän tahtoo jättää Davidin
Saulille, joka anoo sitä ja etsii häntä.

DAVID;

Ja kun minä kuljen pahaa aavistamatta
kedolla, läksivät sotilaasi ajamaan minua takaa
ja minä pakenin ajajat kintereilläni ja jouduin
linnan pihaan.

LILILA:

Jos et olisi David, ei sinun tarvitsisi paeta.
Mutta minua et tarvitse pelätä. Minähän olen
nainen.

DAVID:

En minä pelkääkään sinua, kuninkaan tytär.

LILILA:

Miksi et pelkää?

DAVID:

Kun Herra lähetti minut sinun luoksesi ja kun
olet ystäväni.
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LILILA:

Jos olen ystäväsi, täytyyhän minun tietää,
kenen ystävä olen. Siispä olet David?

DAVID:

TietäneUkö sitä kdhta itsekään.

LILILA:

Lilila tietää.
DAVID:

Mistä sen tiedät?

LILILA:

Koska sanoit, että Herra sinut lähetti. Koska
sinun näkösi ilmaisee sinut. Jokin voima ympä-
röi sinua. Ja se voima tarttuu minuun, koska
tulen sinun ystäväksesi.

DAVID:

Minä olin David, kun minä kuljin kedolla
eikä kukaan minua takaa ajanut, vaan sitten en
minä tiedä - kun he ajoivat minua takaa, minä
olinkin tuulenhumina, jolla ei nimeä eikä muo-
toa ole.

LILILA;

Sinä raikastat laulua ja soittoa, minä kuulin?

DAVID:

Niissä on Luoja. Ne tekevät meidät terveiksi.
Minun sieluni saa niissä uuden peson. Eikö se
kaikesta kauniista siis iloitseisi?
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LILILA:

Enkö minä ole kaunis?

DAVID:

Sinä olet kaunis.

LILILA:

Etkö rakasta siis minuakin?

DAVID:

Mikä minä olisin, ellen kauneuttasi näkisi.
Kauniit ovat kätesi, kuin kaksi kyyhkyläistä ne
ovat, ja kauniit ovat käsiesi renkaat. Kaunis on
sinun vartesi ja kauniit vaipat, jotka kuin ohuet
pilvet aurinkoa verhoavat.

LILILA:

Sinä laulelet. Monet ovat minua kauniiksi
sanoneet, vaan ei yksikään sankari vielä.

DAVID:

Sinä olet niinkuin kukkanen soiden ääressä,
tuoksukukkanen, joka yöllä puhjennut on. Mutta
minä ihmettelen ja ihailen Luojan töitä.

LILILA:

Uskotko sinä kaiken sen, mitä Luojasta sano-
taan?

DAVID;

Uskon. Eikä hänestä vielä kaikkea ole sanottu.
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LILILA:

Hän rakastaa teidän kansaanne.

DAVID:

Väliin hän koettelee sitä. Hän lyö sitä sodan
ruoskalla.

LILILA:

Mitä hän sillä tarkoittaa?

DAVID:

Ketä hän rakastaa, sitä hän rankaisee.

LILILA;

Ha-lha-haa, ei siinä ole järkeä. Hän on julma
ja hirmuinen.

DAVID:

Hänellä on monta muotoa. Hän ei ole se,
miltä hän kulloinkin näyttää. Miltä näyttää keto
pimeällä, kun se on yöllisten petojen hyökkäys-
paikka? Miltä näyttää se päivällä? Se on kir-
java ja kaunis, täynnänsä kukkia ja rauhallista
elämää. Luojan henki on kedon yli kulkenut.
Hän on valo ja elämä, kauneus, jota emme tunne.
Vaan Hänen voimansa valuu meihin. Ja kun se
valuu, on meillä päivä.

LILILA:

Oh, lapsi ja uneksija. Sinä olet kuin lempii,
jonka pyhät kädet rakensivat. Tahtoisitko sinä
olla kuningas?
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DAVID:

En ole sitä koskaan ajatellut.

LILILA:

Sinun täytyy sitä nyt ajatella.

DAVID:

He sanovat, että olen kapinoitsija, mutta en
sitä tiedä. Kuinka minä olisin kapinoitsija?

LILILA;

Miksi et olisi?

DAVID:

En ole mitään kapinallista koskaan ajatellut.

LILILA:

Sinun täytyy sitä siis ajatella. Sinut on luotu
kansoja johtamaan. Sinusta voisi tulla suuri
hallitsija.

DAVID

Ei, älä kylvä iltaruskon punerrusta paimenen
satumaailmoihin.

LILILA:

Kuulehan, kertovat että toisilla, etelässä, on
lempeämmät jumalat, ja kansat menestyvät siellä
hyvin viljavissa jokilaaksoissa. Sinun voimasi on
suuri. Sinä voit tehdä paljon, niinkuin ennenkin
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on tehty. Sinä kokoat sotajoukon, vyöryt etelää
kohti, valloitat niitä viljavia jokilaaksoja ja huu-
datat itsesi kuninkaaksi.

DAVID:

Miksi niin —?

LILILA:

Silloin ei sinua kukaan takaa ajaisi kuten
koiraa. Sinä olisit rikas ja pelätty.

DAVID:

Miksi niin pitäisi olla?

LILILA;

Tullaksesi minun luokseni jälleen ja pyytääk-
sesi minua vaimoksesi. Ja me yhdistäisimme
valtakunnat. Ja rauha vallitseisi meidän ja
Israelin välillä. Sinä nostattaisit valtakunnan
mahtavuuteen, kaunistaisit sen kaupungeilla, joi-
den veroisia ei ole ja joiden rakennukset toisille-
kin ajoille meidän mahtavuudestamme kertoisi-
vat. Se olisi Davidin hallilusaika.

DAVID:

Mikä viekoitus sinun laulussasi.

LILILA:

Ja minä synnyttäisin sinulle poikia, joista
yksi saisi Gathin, toinen isänsä maan, ja he laa-



79

jentaisivat alojansa ja heidän jälkeläisensä jäl-
leen. Ja se olisi Davidin jälkeläisten aika ja suu-
ren nousun aika!

DAVID;

Sinun ystävyytesi on minulle rakas. Mutta
onko minun sydämeni minun omani? Onko
minun ruumiini minun käskettävänäni? Ja jos
minä tämän ruumiini itselleni valtaisin ja sen
tietymätöntä onnea etsimään panisin minne
pakenee Luoja, jos Hän minun ruumiissani majaa
itsellensä haluaisi? Eikö ole parempi, että minä
olen yksinkertainen soturi Israelin joukoissa?

LILILA:

Jos Israel on sinulle niin rakas, mikä estäisi
siis sinua Israelia valtaamasta?

DAVID:

Jos minä sitä ajatteleisin, olisin minä se, mistä
minua syytetään. Mutta minun sydämeni on
'puhdas eikä minua valta houkuta.

LILILA:

Sinä et ole herännyt vielä. Avaa silmäsi ja
katso. Etkö tahtoisi olla kuolematon?

DAVID:

Kuolematon? Enkö sitä ole? Ja jos en sitä
ole, lepään jälleen aineessa, jokaon osa Luojaani.
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LILILA:

En minä sitä tarkoittanut, vaan teoissa kuole-
maton.

DAVID;

Mutta sehän ei ole minun vallassani. Kuinka
minä sitä tahtoisin, mikä minun vallassani ei ole?

LILILA:

Kaipausta tyydyttääksesi.

DAVID:

Miksi ikilvoitteleisin Luojan kanssa. Hän yksin
on kuolematon. Me tulemme Hänestä ja menemme
Häneen mitä on siis meidän kuolemattomuu-
temme. Kaikki olemme yhtä kuolemattomia tahi
yhtä kuolevia.

LILILA:

Eikö valta jatyöt ole mitään? Valta! Ei mikään
ole niin suurta kuin valta.

DAVID:

Valta tehdä hyvää. Mutta sehän on jokaisella.
Minullakin.

LILILA:

Mitä hyvää minulta odotat?
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DAVID:

Etkö siis tahdo suojella minua, että pääsen
pakenemaan jälleen?

LILILA;

Tahdon. Ja minne pakenet?

DAVID:

Sotajoukkoni odottaa minua rajalla. Ja Her-
mebal kedolla.

LILILA:

Sotajoukkosi? Ja Hermebal, kapinoitsija!
Enkö sitä arvannut. Sinä olet sodanpäämies.
Voittaja sinä olet ja valloittaja sinusta tulee.
Olet laskenut oikein ottaessasi Hermebalin pääl-
liköksesi.

DAVID:

En minä hyökkää, minä puolustaudun.

LILILA:

Ja minne asetat joukkosi1 ?

DAVID:

Minä laitan oman kaupunkini näiden maiden
rajalle.

LILILA:

Valtaa siis tahdot?
6 Olen syyllinen.
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DAVID:

En tahdo, mutta sotilaani tahtovat ja tarvit-
sevat rauhoitetun olinpaikan ja puolustavat sitä
Hermebalin johdolla. Minä verohan ympärillä
asuvia ja suojelen heitä vihollisten hyökkäyksiltä.
Niin neuvoi Jonathan, minun veljeni, Saulin
poika.

LILILA:

Se on oikein. Ja jos minä suojelen sinua nyt
ja vasta, tahdon minä saada palkkani.

DAVID;

Sinä saat. Ja mikä on se palkka?

LILILA:

Sinun pitää rakastaa minua.

DAVID:

Se on helppoa. Minä rakastan sinua nyt jo.

LILILA:

Ei niin, paremmin.

DAVID:

Voinko rakastaa sinua muutoin kuin niinkuin
hyvää ja kaunista rakastetaan?

LILILA:

Rakasta minua miehen raikkaudella. Minä
olen nuori, enkä ole ennen ketään halunnut.
Ole minun kuninkaani.
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DAVID:

Olenko minä itseni herra, että minä siihen
vastata voisin? Minun askeleeni vievät linnoista
pois erämaahan, jonne maanpakolaiset piilou-
tuvat.

LILILA:

Viivy, ystäväni, ja ole toverini. Minä olen
vuoteeni valmistava Egyptin kirjavilla vaatteilla
ja teen kammioni hyvänhajuiseksi mirhamilla ja
aaloella.

DAVID;

Päästä minut

LILILA:

Ei, tule, minun armaani, ja viivy yö ja rakasta
minua aamuun asti ja huvita minua ruumiisi
jäsenillä, että minä aukeaisin elämälle. Ei ole
ihanampaa oleva kuin olet sinä jakuin olen minä.
Yö on meidän rakkauttamme varten ja tähdet,
että ne valaisisivat sinun kasvojasi. Ja aurinko
ja päivä, että minä nousisin taas vuoteestani ja
kylpisin pois rakkauden raukeuden jäsenistäni,
ollakseni jälleen uusi ja nuori sinulle, armaani.

DAVID:

Miksi halajaisit vierasta syliä? Eikö ole san-
kareita maassasi kyllin? Sitten minua ajettaisiin
takaa kuin koiraa ja molemmat valtakunnat
olisivat vihollisiani.
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SANANSAATTAJA

(tulee): Kuningas Saul lähetti minut kuningas
Aohiin luo.

LILILA:

Mikä on asiasi?

SANANSAATTAJA:

Kuningas Saul sanoo, koska on rauha meidän
välillämme ja kuningas Achis on tarjonnut ystä-
vyyttänsä ja sallii meidän valtakuntansa alueella
ajaa takaa petturia Davidia —-

LILILA:

Petturia Davidia?

SANANSAATTAJA:

Petturia Davidia ja kapinoitsijaa Herme-
balia.

LILILA:

Sen sallii hän, että valtakuntien välillä sopu
olisi.

SANANSAATTAJA:
Niin anoo hän nyt vieraanvaraisuuttasi ja

pyytää saada hetkisen yösydäntä levätä luonasi,
jatkaaksensa etsimistä.

LILILA:

Kuningas Saul on tervetullut. Minkä voimme
tehdä palvelluksemme häntä, sen teemme.
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SANANSAATTAJA:

Kuulimme takaa-ajaessamme, että petturi
David oli paennut tänne.

LILILA:

Jos David on täällä, jätämme hänet kuningas
Saulin käsiin.

DAVID:

Ah!

SANANSAATTAJA:

Kuningas Saul kysyy, voimmeko luottaa
sanaasi ja vannotko sinä, ettei mikään vaara
uhkaa meitä.

LILILA:

En vanno minä mitään. Kysy (kuninkaaltasi,
milloin hän on oppinut niin huonoa sotataitoa,
että pelkää vihollista, jonka juuri on voittanut
ja uuvuttanut. Kun me olemme voimistuneet,
hyökkäämme teidän maahanne ja hävitämme
sen. Sano niin. Ja sano vielä, että jos kunin-
kaana olisi David, tahtoisimme saada hänet itse-
kin elävänä tai kuolleena.

DAVID:

Ah!
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LILILA:

Sillä mitä on Saul saaliiksi? Emme me hänestä
huoli. Ei vihollisen käsi, vaan oman kansalaisen
käsi hänet kohdatkoon. Sano se ja mene!

Sanansaattaja menee.

DAVID:
Oi Lilila!

LILILA;

Näin Herrasi antoi hänet sinun käsiisi.

DAVID:

Kiitetty olkoon Hän!

LILILA:

Me otamme hänet hyvin vastaan ja minä
annan hänet sinun käsiisi. Totisesti on Jumalasi
suopea sinulle, koska hän näin askeleitasi ohjaa.

DAVID:

Minä pakenen nyt?

LILILA

Ei, minä piilotan sinut kammiooni.

DAVID

Ja mitä sanot sinä isällesi?
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LILILA;

Minä sanon, hän oli hullu mies, ei mikään
David. Tekeydy sinä hulluksi, että hän uskoo.

DAVID:

Minä teen niin.

LILILA:

Sinä odotat minun kammiossani siksi, kunnes
Saul nukkuu, ja hyökkäät silloin hänen kimp-
puunsa.

DAVID:

Ja sitten?

LILILA:

Kun hän on kuollut, olet sinä Israelin
kuningas. Ja sinä teet liiton minun isäni kanssa
ja astut 'valtakuntaasi ja voitelutat itsesi kunin-
kaaksi. Hiljaa isäni tulee. Kiellä, ettet ole
David, vaan joku hullu mies, ja minä todistan
puolestasi.

ACHIS

(tulee palvelijoilleen): Kuulin, että Saul on tänne
tulossa.

LILILA:

Hän pyysi saada levähtää luonamme.
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ACHIS:
Onhan rauhan aika. Hän on turvassa luo-

namme.
LILILA:

Hän etsii karkuria Davidia, joka on paennut
tänne.

ACHIS:

Eikö tämä sitten ole se mies?

LILILA:

Minä olen kuulustellut häntä. Ei hän ole se
mies.

ACHIS;

Me annamme hänet Saulille.

LILILA

Mitä hyödyttäisi antaa hullua kuninkaalle?

ACHIS:

Koska hän on kuitenkin israelilainen. Ei ole
syytä suututtaa Saulia.

LILILA

(Davidille): No mies, mitä sinä seisot siinä, eikö
sinulla ole jalkoja kävelläksesi pois tieltä?

DAVID;

Minulla on jalkoja niinkuin taivaalla tähtiä,
sillä minä olen tuhatjalkainen, maanmatonen.
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LILILA.

Näethän, hän on hullu paimen, jota aurinko
on pistänyt päähän ja joka on menettänyt muis-
tinsa ja eksynyt metsiin ja väittää hornan hen-
kien häntä nyt kiusaavan.

ACHIS:

Miesparka!

LILILA:

Sanopa, paimen, kuninkaalle, kuka sinua
siellä kedolla takaa ajoi?

DAVID:

Setäni tuuli ja tätini kissa, ja minä kätkey-
dyin kukan taakse, kun Davidia takaa-ajoivat.

ACHIS:

Ha-ha-haa! Mutta hän puhuu Davidista.

LILILA;

Kun äsken täällä kuuli häntä takaa-ajettavan.

ACHIS:

Minne David meni?

DAVID:

Hän uneni Betlehemiin luudan maalle, sillä
minä en häntä nähnyt, vaan paimen sanoi
minulle, siinä lensi David sivuilla pitkät siivet,
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vaan minut otti tuuli siivillensä ja huu, huu
huu-i!. Ja täällä minä olen taivaassa taas. Ja
eikös tämä ole enkeli?

LILILA;

Ha-ha-haa!

ACHIS:

Ha-ha-haa! Ja minä?

DAVID:

Voi, voi, kun olet pieni pääskyläisen muna,
mutta varo, ettet pesästäsi putoa.

LILILA

Ha-ha-ha, no, älä tule pahoillesi, jos nau-
roin.

DAVID:

Eei, en, isillä eihän enkeli ole paha.

LILILA:

Ei ole.

ACHIS:

Totisesti tämä mies on tuulen pieksämä.

DAVID:

En ole, en! En ole. Tuuli ei pieksä minua,
vaan minä pieksän tuulta.
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AGHIS:

Mitä syntiä sinä teit tahi mitä syntiä tekivät
isäsi ja äitisi, kun Herrasi rankaisi sinua noin
kovasti?

DAVID:

Minä tein salaliiton kuninkaan tyttären kanssa,
että hän puhaltaisi minut ilmaan niinkuin irto-
naisen höyhenen patjastansa.

LILILA:

Ha-haa-haa!

AGHIS:

Mitä ajattelet, kun käyt synkäksi?

DAVID;

Sitä ajattelen ja suren, kun olen liika kevyt
höyheneksi ja kostea vuodevaatteeksi isäni ja
äitini sanoivat niin.

AGHIS:

Kuka on sinun isäsi ja kuka äitisi?

DAVID:

Salama on minun isäni ja pilvi on minun
äitini ja minä olen sadekuuro, jonka aurinko
lakaisee ja kuivaa.

LILILA:

Säälin häntä.
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ACHIS;

Poikaparka!

DAVID:

Niin, niin minä olen kosteus kedoilla ja
sumu soiden ääressä —■ ja minulle kävisi hyvin
hullusti, ellei olisi kukka niin,kukka. (Achiille.)
On kukka, on suon laidassa kukka, joka minua
säälii.

ACHIS:

On, on.
DAVID

Sillä minä haihdun äkkiä, jos tuuli minuun
puhaltaa tahi aurinko paahtaa. Nyt se paahtaa,
jo paahtaa (voivottelee).

ACHIS:

Ei paahda, on yö.

DAVID:

Näen suuren, suuren tulipallon, kätkekää
minut, kätkekää minut, se polttaa minut, ooh,
minä haihdun, minä haihdun —!

LILILA:

Älä pelkää, ystäväni, minä kätken sinut.

DAVID:

Älä vain aseta auringonsäteelle, minä kuivun.
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LILILA;

En aseta, älä pelkää.

ACHIS:

Tee hänelle mieliksi, ei hän ole vaarallinen.
Väärin olisi kiusata häntä. (Palvelijoille.) Te
näitte tämän miehen olevan mielipuolen, miksi
toitte hänet tänne? Puuttuuko minulta mieli-
puolia linnassani, kun toitte hänet hulluttelemaan
tänne?

LILILA:

Hän on huvittanut minua suuresti. Hänen
vastauksensa ovat älyttömät, kuitenkaan ei hän
ole niin vaillinainen kuin eläin. Sälli, että kätken
hänet kammiooni, voidakseni vielä iloita hänen
puutteestansa.

ACHIS:

Tee niinkuin sinua miellyttää, tyttäreni.

DAVID:

Tee, sillä totella on parempi kuin oinaan
lihavuus.

ACHIS:

Ei hän niin hullu olekaan.

DAVID:

En niin hullu ole, etten tietäisi, että naisen
huoneen ovet ovat helvetin tiet, jotka kuoleman
kammioihin vievät.
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ACHIS:

Siinä saat!

LILILA:

Ja kuitenkin menee hän ennen kuoleman
kammioihin, kuin haihtuu ilmaan.

DAVID:

Ei ilmaan, ei ilmaan. Minun rajani menevät
siellä rikki ja en minä ole. Minä kuivetun, kui-
vetun. Kuinka lyhyt ja pieni minun varjoni on?
Ei sitä näy. Ennen uppoan minä syvään veteen,
jossa ei pohjaa ole. Mutta ah, siellä ei tunne
minua kukaan, ei kitkaan. Sillä vieraaksi olen
minä tullut veljilleni ja oudoksi äitini lapsille.
Kaikki he repisivät minua ja möisivät minut
enimmän tarjoavalle, sillä ei heillä ole rakkautta.
Ja kun rakkautta ei ole, ei ole mitään, ei mitään,
ei mitään!

ACHIS:

Katsos, miten paha häntä taas viivaa.

LILILA;

Rauhoitu, onhan rakkautta.

DAVID:

Vaan minä en sitä näe. Hän on pannut
pimeyden majaksi ympärilleni ja paksut, vedestä
mustat pilvet. Eivätkä ne haihtuneet, vaikka hän
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ampui nuolia ja iski leimaukset. Mutta kun hän
huusi: 'Luon ihmisen, luon ihmisen’, niin vavahti
pimeys hänen jalkainsa alla ja ilmestyivät meren
kuljut ja maan perustukset hänen sieraimiensa
hengen puhalluksesta. Ja minä olin alhaalla
maassa, niin pieni. Ja hän otti minua kädestä,
veti minut ylös- suurista vesistä ja hän oli niin-
kuin päivä ja hänen istuimensa oli niinkuin
aurinko minun edessäni - eikä hän vihannut-
kaan minua, vaan kutsui minua pojaksensa ja
kätki minut kammioonsa.

LILILA:

Niin raukka on sekaisin.

ACHIS:

Sanan (kammio hän muisti.

LILILA:

Lähdetäänpä siis kammioon. Osaatko olla
hiljaa?

DAVID:

Hiljaa niinkuin pasuuna. Olenkos minä sinun
lapsesi?

LILILA

Olet nyt.
Menevät verhon taakse naisten kammioon.
Kohta tulee Lilila takaisin.
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LILILA:

Outo sattuma, kun sairas paimen ajautuu
luoksemme.

ACHIS:

Olkaamme ystävällisiä kuningas Saulille. Ja
näyttäkäämme nöyrää mieltä.

LILILA:

Toista näyttää, toista olla. Älä pelkää puoles-
tani, isäni.

Saul ja Mie hai tulevat palvelijoittansa
saattamina.

SAUL:

Terve, Adhis, Gathin kuningas.

ACHIS:

Terve, Saul, Israelin kuningas.

SAUL:

Anon vieraanvaraisuuttasi.

ACHIS:

Olet tervetullut luoksemme.

SAUL:

Kiitän sinua. Kuulit jo, että etsin Davidia,
karkulaista ja kapinoitsijaa. Sanoivat hänen
paenneen tänne turviisi.



97

ACHIS:

Annoin miehillesi luvan etsiä häntä valta-
kuntani alueelta. Hän on maansuojatonna täällä
niinkuin sinunkin alueillasi.

SAUL;

Hyvä. On myöhä yö. Matka oli pitkä, sällitkö
tyttäreni levätä lyhyen yöhetken luonasi?

ACHIS:

Hän on tervetullut.

MICHAL

(Lililalle): Paimen kedolla oli nähnyt Davidin ja
sanoi hänen tulleen tänne.

LILILA:

En tunne Davidia.

ACHIS:

Palvelijani olivat ottaneet kiinni linnan pihalla
hullun miehen ja toivat hänet eteeni.

SAUL:

Jos se oli hän?

ACHIS:

Lieneekö ollut se mies viisas syntyessäänkään?
7 Olen syyllinen-
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LILILA:

Hän oli paimenessa ollessaan saanut auringon-
pistoksen, sen verran tajusin hänen puheistaan.
Me laskimme hänet menemään.

MICHAL:

Oli hyvä, että sairaan laskitte vapaaksi.

LILILA:

Tapaatte hänet kedolta vielä, jos lähdette
takaa ajamaan.

SAUL:

Hulluhan hullua takaa ajaa. Lepäämme het-
ken ja jatkamme aamulla etsimistämme.

ACHIS:

Jos sallit, aterioimme yhdessä?

SAUL:

En taita minä leipää sinun pöydässäsi.
Minulla on kappale leipää ja leili viiniä muassani.
Ehkä lepäisin hetkisen.

LILILA;

Täällä on makuusuojasi, kuningas Saul.
(Lilila näyttää makuukammiota.)

SAUL

(riisuu aseensa ja antaa ne aseenkantajalle):
Aseta keihäs pääpuoleen pystyyn ja miekka vuo-
teeni viereen.
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ACHIS;

Lepää rauhassa kattoni alla. Emmehän ole
raakalaisia.

SAUL:

Sotakentällä ei ajattele, että vihollinen on
ihminenkään.

ACHIS;

En minä sinusta sitä siellä luulisi!

SAUL:

Luulisinkö minä sinusta! Teidän hyökkäyk-
senne eivät anna meille hengähtämisen aikaa.
Kansa ikävöi jo pysyvää rauhaa.

ACHIS:

Niin, mutta me emme ehdi hyökätäkään, kun
te jo joukkoinenne rajan yli ryntäätte.

SAUL:

Sillä jos te ehditte tulla alueillemme, hävi-
tätte te ne.

ACHIS:

Jäävätkö meidän alueemme hävittämättö-
miksi teidän jälkeenne!

SAUL:

Teidän tappotapanne ovat julmat.
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ACHIS:

Hellästikö te ehkä tapatte?

SAUL:

Ei ole meillä vain yksi se vaimo, jonka miek-
kasi on lapsettomaksi tehnyt. Sadat, tuhannet
ne ovat, jotka kiroavat sinua!

ACHIS;

Ei meillä kukaan siunaa sinua. Pellot kuivu-
vat, rauhallisiin toimiin eivät miehet jouda.

SAUL:

Ryöstämään vain ja sotasaalista kokoamaan.

ACHIS:

Ne rikkaudet turmelevat kansan.

SAUL:

Onkin sinulla täällä kultaa jakalleuksia.

ACHIS:

Aarrekammiossani on enemmän.

SAUL:

Me haemme ne sieltä sitten.

ACHIS:

Aarrekammioni on tässä alhaalla.
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SAUL:

Kruunustasi en huoli. Sen jätän minä maa-
nhan öisen sotarosvon saaliiksi.

ACHIS:

Mutta sinun kruunusi minä korjaan ja painan
sen tulevan vävyni päähän. Sotaa kalpaan!

SAUL;

Sotaa!
ACHIS;

Minä hankin liittolaisekseni itse pahan
hengen. Enkä minä kotiin palaja, ennenkuin
sinut kukistan, Saul.

SAUL:

Ennen minä sinun niskaasi poljen ja maan
tomuksi sinut survon. Sillä en minä ketään
pelkää.

ACHIS:

Väkevämpää sinä pdkäät.

SAUL;

Kuka on se väkevämpi?

ACHIS:

Kun kuningas lähtee ajamaan takaa pako-
laista, on pakolainen väkevämpi kuin hän. David
on sinua väkevämpi. Ja häntä sinä pelkäät!
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SAUL

(nousee ylös): Itkutko sinä?

MICHAL

(estää): Isä. Tämähän on ystävän puhetta kaikki.

LILILA;

Leikkiä, mielen virvoitukseksi.

SAUL

(kavahtaa): Ahaa, kuinka se virkistää!

ACHIS:

Puhupas sitten rauhasta. Luulin sinun rau-
haa haluavan, kun luokseni tulet. Tulet, että
voisitte taas rauhassa salaa varustautua uuteen
hyökkäykseen kotiin palattuasi. Kyllä minä tei-
dät israelilaiset tiedän. Toista suu sanoo, toista
sydän toivoo.

SAUL:

Rauhaa! Kuka siitä puhuu!

ACHIS:

Ei halua sitä Saul, ei David!

SAUL:

Haa, David!

ACHIS:

Kun sinä lyöt vain tuhat, lyöhän jokymmenen
tuhatta!
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SAUL

(hyökkää Achista kohti): Oh, kurja!

MICHAL:

Isä. Sehän on vain puhetta —!

LILILA:

Leikkiä kaikki, kuningas. Koti on rauhoitettu
alue ja vieraat ovat pyhiä. Käykää lepäämään.

SAUL

(ojentaa pois miekkansa, jonka hän oli ottanut
välillä käteensä): Enhän loiki pelkää pilaasi,
Aohis.

ACHIS:

En minäkään sinun, Saul. (Ojentaa kättänsä.)
Ei vihaa.

SAUL;

Ei vihaa, ja kuitenkin mikäs muu olet kuin
vihollinen, ja jos sinut kedolla tapaisin!

ACHIS:

Ja minä sinut! Mutta täällä? Lepää rauhassa.
Emmehän ole raakalaisia.

Saul poistuu verhon taakse kammioon. Ja
Achis menee suojiinsa vasemmalle. On hetken
hiljaista.
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LILILA

(asettuu leposohvalla nojalleen): Minkälainen on
David? Sanoivat häntä naisten hurmaajaksi.

MICHAL:

Hän on lapsi vielä. Mutta hän on sankari.

LILILA:

Kuinka lapsi voi olla sankari?

MICHAL:

Herran henki vierailee hänessä. Hänessä asuu
alkuviisaus. Siksi sanovat häntä noidutuksi.

LILILA:

Miksi vainoatte sitten häntä?

MICHAL:

Isäni on epäluuloinen. Hän pelkää Davidin
olevan vaarallisen. Mutta minä suojelen Davidia,
olen matkalla siksi, että auttaisin häntä pakoon
tahi johtaisin etsinnän harhaan.

LILILA:

Isäsi oli luvannut sinut Davidille ja ottanut
sitten sanansa takaisin.

MICHAL:

Hän lupasi saattaakseen Davidin vaaroihin.
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LILILA:

Sinä rakastat häntä? Hän on sotilas.

MICHAL:
On ennustettu, että hänestä tulee kuningas,

LILILA:

Minkä maan kuningas?

MICHAL:

Onko muita maita kuin Israel Israelin mie-
helle?

LILILA:

Ehkä sen maan, joka kukistaa Israelin

MICHAL:

Leikitkö sanoilla?

LILILA:

Jos otan Davidin.

MICHAL:

Sinulla on kuninkaita tarjolla.

LILILA;

Mies verhottuna purppuraan ja kruunu-
koruun on koru vain. En huoli turhuuksista!
Uljaasta suvusta uneksin.
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MICHAL:

Ah!
LILILA:

En turhaa kauneutta rakasta niinkuin nainen
alhainen.

MICHAL:

En minäkään. En ruumista, se on maata
vaan jos henki maassa vierailee.

LILILA:

Tekoja syntyy väkeviä.

MICHAL:

Sankaritöitä!

LILILA:

Onko Paltiel, kihlattusi, väkevä?

MICHAL:
En häneen taivu.

LILILA:

Davidin tahdot?

MICHAL:

Hän oli kihlattuni.

LILILA:

Jos David on luonani, on hän minun, eikö
niin?
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MICHAL:

Lasket leikkiä (naurahtaa, sitten epäilee; syn-
kistyy). Ei, ei! Ei David voi (pettää maatansa!
Hän kansaansa rakastaa, ei valtaa tavoita. David,
David!

DAVID

(tulee Saulin miekka ja keihäs kädessä sekä
kappale hänen hameensa lievettä): Kuka minua
kutsui?

MICHAL:

Oi David. (Menee häntä vastaan.)

LILILA

(menee myös häntä vastaan): Oi David, armaani!
He pysähtyvät hänen luoksensa. Lilila tarttuu

Davidin käteen.

MICHAL:

Mitä olet tehnyt isälleni?

DAVID:

Hän nukkuu. En ole herättänyt häntä, keik-
kasin vain kappaleen hänen hameestansa.

MICHAL:

Ah! Ethän lyönyt?

DAVID:

Minäkö? En satuta kättäni Herran voideltuun.
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MICHAL:

Ah, David. Miksi epäilinkään?

LILILA:

Tyhjää! Loruja! Saul vainoaa sinua ja on
sinun vihollisesi. Anna miekka minulle, niin minä
isken.

MICHAL

(koettaa anastaa miekkaa Davidilta, samoin
Lilila): Oh, älä anna.

DAVID:

Älä pelkää.

LILILA:

Anna minä isken puolestasi.

DAVID

(irrottautuu heistä): Kuinka sinä vieraaseesi
koskisit? On vieraanvaraisuuden laki. Sen rik-
koja kautta aikojen pahantekijöiden mukana
mainittaisiin.

UULA:

Lait itselleni laadin minä, ei tapa.

DAVID:

Väärin on tappaa nukkuvaa
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MICHAL:

Mitä raakalaiset välittävät väärästä tahi
oikeasta.

LILILA:

Ei kukaan välitä. Sodassa tapetaan tuhansit-
tain. Ammattina on tappaminen vain. Jos aika
syyttää, niin naurettava seikka, minulla on omat
syyni miekkaa käyttää. Teillä, sotatappajoilla ei
ole syytä mitään toisianne vastaan. - Kun tyh-
myys teitä käskee, te innostutte. Ha-ha-haa.
Lait ovat pilaa kaikki! Ei ole oikeaa, ei väärää,
ei ihmishenki ihmiselle mitään maksa!

MICHAL:

Oletko itse pahahenki!

LILILA:

En ole nähnyt ennen, miten ruumis lepoon
raukeaa. En tappotantereella saanut kokea,
sykähtääkö tappajankin sydän, kun veren salvat
aukaistaan. En tiedä, miltä tuntuu, kun lämmin
veri räiskyy lyöjää vasten. En tiedä, miltä näyt-
tää silmä sammuva. Tahi näenkö siinä elon
ongelman, näerikö pelon tahi vihan, jonka kokee
nukkuva? Tunnenko kaiken turhuuden ja onnen
katoavan? Näenkö ihmiselon lapsellisen sadun,
kuin kertonut olisi sen paimen hourupäinen, ei
mikään Luoja sommitellut! Ah, naurettava hetki,
kuoleman. Tahtoisin nähdä sen ja siitä oppia.
Ja heikot käsitykset kuin usva päästä poistuvat.
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MICHAL:

Katso naista, vimmapäistä, pahan riivaamaa!

LILILA:

Haa, te Herran lapset, pelkäätte kuolemaa ja
muuta ette tee kuin tapatte. Kaunista. Pelätä
sitä, mitä muille tekee, ja tehdä sitä, mikä kauhun
hirveimmän toiselle tuottaa!

DAVID:

Rauhoitu. Miekka pois anna. (Ottaa rauhalli-
sella otteella miekan pois Lililalta.) Ei miekka
ole naisen käsikoru, kauniimpi siinä on käsi-
rengas tahi kiiltokivi.

LILILA:

Ikuiset orjanmerkit!
Ulkoa kuuluu melua. Ovenvartia tulee sisään.

OVENVARTIA:

Täällä on eräs mies, joka väkisin tunkeutuu
sisään. Hän tahtoo tavata Davidia ja väittää
hänen olevan täällä.

Ab i g ail tulee sisään.

ABIGAIL:

Ei se ole mies, herra, se on nainen

DAVID:

Kuka olet, tyttäreni?
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NABAL

(tunkeutuu nyt pidätyksestä huolimatta sisään)
En minä ole tyttäresi, minä olen Nabal Kar-
melista. Sanoi Abigail, tämä minun vaimoni, että
olit antanut käskyn ryöstää meiltä sotaveroja
ja vähänkö, ei, hirveästi!

MICHAL:

Hän varustaa siis sotaa! (Michal lähtee Saulin
luo.)

LILILA:

Enkö arvannut

DAVID:

Miksi ette siis hyvällä maksa?

ABIGAIL:

Me toimme varusmiehellesi jo kaikki. Älköön
herra viivytystä pahaksensa panko.

NABAL:

Pitääkö minun ottaa leivät uunistani ja teuras
karjastani joka veronkantajalle ja kulkijalle,
josta en tiedä kusta hän tulee ja kuhunka hän
menee?

LILILA:

Pitää. Se on tämän ajan tapa

DAVID:

Eihän teiltä niitä muuten saa.
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NABAL:

Sotajoukot imevät kansan puhtaaksi. Tahtoo
veroja Saul, tahtoo David.

LILILA:

Odota, tahdon niitä vielä minäkin!

NABAL:

Ei älä, älä!

ABIGAIL:

Tämä herra on auttanut meidän paimeniamme
vuoristossa, ja maksamme siitä verot mielel-
lämme. Saat, herra, kaikki, mikä sinulle kuuluu.

NABAL:

'Mikä sinulle kuuluu’. Mitä hänelle kuuluisi!
Saul on meidän kuninkaamme. Mikä on tämä
David? En tunne häntä. On monta palvelijaa,
jotka jättävät nykyään isäntänsä, keräävät sota-
joukon, vaativat sotaveroja ryöstääkseen rik-
kauksia ja tullaksensa kuuluisiksi. En auta minä
näitä kulkijoita.

LILILA:

Ennen sinä autat, ennenkuin kaikki menetät
ja miekasta otat.

ABIGAIL:

Älkää pahastuko, me toimme kaikki mää-
rätyt ruokavarat, herra, sälytettyinä kymmenen
aasin selkään.
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NABAL:

Hirveän, hirveän paljon! Kelpaa taas vähän
aikaa seikkailla!

ABIGAIL:

Suojelkaa sitten meitä, herra, me tarvitsemme
kyllä turvaa.

NABAL:

Vai turvaa heistä? Huviksensa kuljeksivat.

DAVID;

Vaihdapas asemaa. Kuljeksi sinä sota-
joukkojen päänä.

NABAL:
Ei, ehei! Niin tyhmä ei Nabal sentään ole.

LILILA;

Ahaa, pelkäät vaivoja ja päätäsil Ei taitaisi
hauska olla ilman päätä!

NABAL:

Pää tosin joutava on, mutta pitää sen koris-
teena toki päähinettä varten, kun ilmaiseksi on
sen saanut.

LILILA:

Et tyhmä ole. Mutta ilmaiseksi ottaisit valta-
kunnan turvan, päälliköt ja sotajoukot maitasi
suojaamaan ja päänsä edestäsi pudottamaan.
8 Olen syyllinen.
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NABAL;

Suojaahan Jumalakin ilmaiseksi.

LILILA;

Hän ei syökään joka päivä. Vaan kerta ottaa
Hän teidät ruumiinenne ja sieluinenne.

NABAL:

Mutta hyvä on hänen kanssaan kauppaa
käydä. Rukoushan ei mitään maksa. Sanon työ-
miehille aina: 'Rukoilkaa, te pojat, ahkeraan,
se ei mitään maksa’. Ja itse usein joutessani
sanon: 'Anna, Herra, armosi paistaa’. Ja antaa-
han Hän.

DAVID:

Erehdyt, poikaseni.

LILILA:

No, et tuhma ole, jos Herraa petät.

NABAL:

Luotan Hänen suuruuteensa. Hän pikku asiat
unohtaa. Ei tule Hän uhkaamaan, jos et tuo
■veroja, »ryöstän suita kaikki».

DAVID:

Älä ole siitä niin varma. Hän voi sen tehdä.
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ABIGAIL:

Anteeksi, herra, tiedättehän, mitä Nabal mer-
kitsee: tyhmyys. Siis nimensä kokoinen hän
yhä on.

NABAL:

Päinvastoin, siinä totuus. Köyhä olen, mutta
viisas ja rehellinen.

DAVID:

Köyhä? Montako lammasta sinulla on?

NABAL:

Minulla on vain muutama lammas yhm —!

ABIGAIL:

Kolmetuhatta lammasta, herra.

DAVID:

Mitä rehellisyyteen tulee, niin

NABAL:

Hiukan enemmän kuin 3,000, vaimo, puhupas
totta! Parempi puhua totta kuin valhetta, jos
valhe ei ota mennäksensä. Minä olen suuresti
murheissani vaimoni puolesta, ikun vaimoni on
siveä - tämä on taas totta kun minulla ei ole
mitään jättää hänelle perinnöksi tämä taas
on totta
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DAVID:

Tämä taas on valhetta!

NABAL:
. kun Davidin joukot ryöstävät minulta

kaikki! Tämä taas on totta!

DAVID;

Mutta en ryöstä ihan kaikkea tämä taas
on valhetta.

NABAL:

Hän uhkaa ryöstää kaikki. Abigail, hän ryös-
tää meidät. Enkö sanonut, että hän ei lepy. Hän
vie kaikki sittenkin! Katso minun vaimoani,

David, minun kukkastani, minun sydämeni
iloa, katso nyt silmiin, Abigail no, katso.
Ei hän toisen omaa ota!

ABIGAIL;

Katsonhan minä, Nabal.

NABAL:

Häneltä sinä ryöstät, etkä minulta. Voiko
kukaan olla paha hänelle?

DAVID

(katselee Abigailia): Jos joku on paha hänelle,
langetkoon hänen sieluunsa pimeys.
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ABIGAIL;

Minä kiitän sinua, herra, ettet kurita meitä,
vaan suojelet meitä jälleen. Johdata taitavasti
joukkojasi. Me tarvitsemme sinun apuasi.

DAVID:

Olkoot siunatut sinun sanasi, tyttäreni.

ABIGAIL:

Olkoon myös minun herralleni siunaukseksi
se, että hän pahan unohtaa ja hyvällä sen maksaa.

DAVID:

Sinun sanasi ovat kuin kallein voide minun
sydämelleni. Älä pelkää enää.

ABIGAIL:

Minun mieleni oli paha meidän puolestamme.

NABAL:

Luo silmäsi jo alas, älä katsele tuota Davidia
enää.

ABIGAIL:

Minä en katsele herraani enää, Nabal.

NABAL:

Ties mitä nuori vaimo maksaisi tuollaisesta
nuoresta miehestä! 100 lammasta varmaan.
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DAVID

(Nabalille): Ei sovi sinun pahoittaa hänen miel-
tänsä, ystäväni.

ABIGAIL

(nostaa silmänsä ylös): Ei, herra, minä olen
tottunut siihen. Hänhän on Nabal, herra. Meillä
maakunnassa puhutaan yhtä ja toista, joka ohi
korvan kulkee.

DAVID:

Olkoon siunattu sinun toimellinen puheesi.
Mene rauhaan, minä muistelen sinua aina.

NABAL

(lähdössä, yhtäkkiä kääntyy): Muistele minuakin.
Abigail ja Nabal menevät.

JONATHAN
(tulee): David, pakene, sinut on nähty täällä,
linnan ympärille asetetaan ketju.

LILILA:

Pakene, tottele ihäntä.

JONATHAN

Sinun joukkosi odottavat rajalla. Hermebal
pakenee sinne. Minun sanansaattajani tuo sinulle
tiedot ja minä ilmoitan sinulle, milloin vaino
lakkaa.
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LILILA:

Emme voi suojella sinua enää, pakene siis.
Mutta tule takaisin, kun aika on jälleen sopiva.

JONATHAN:

Minä pyydän, lähde.

DAVID

(lähtee hakemaan asettaan): Sinun tähtesi, haen
aseeni

Menee.

JONATHAN:

Kuningas Achis voi luovuttaa hänet isälleni.

LILILA;

Ei niin kauan kuin minä olen hänen neuvon-
antajansa. Asuuko hänessä Herran henki?

JONATHAN:

Hän on voimallinen sodassa.

LILILA.

Sinun sisaresi on luvattu Paltielille, auta sinä
siis minua saamaan David, niin minä palvelen
Israelia ja lupaan, että sodat loppuvat meidän
väliltämme. Me teemme veljeysliiton, sinä ja hän,
sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä. Ja rauha
vallitsee välillämme.
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JONATHAN:

David tekee Herran tahdon ja sydämensä
käskyn mukaan.

LILILA:

Eikö rauha ole Herran tahto? Me raken-
namme valtakuntamme väkeviksi ja onnellisiksi.
Ja Davidin nimi on oleva suuri niitten suurten
nimien joukossa, jotka ovat olleet suurimpia
maan päällä.

JONATHAN:

Hän on suuri jo nyt. Ei ketään ole niin-
kuin hän.

LILILA:

Sinäkin rakastat (häntä.

JONATHAN:

Hän on veljeni. Hänen rakkautensa on
minulle suurempi kuin vaimojen rakkaus.

LILILA:

Hän on oleva minun.

MICHAL

(tulee): Hän ei ole oleva sinun. (Jonathanille.)
Lähde.

JONATHAN:

Sano, odotan häntä. (Lähtee.)
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LILILA:

Minä autan häntä, hän on minun valta-
kuntani herra.

MICHAL:

Hän on oleva minun ja minun valtakuntani.
Ei hän nouse omaa maatansa vastaan.

LILILA:

Miksi olisi hänellä sotajoukot rajalla?

MICHAL:

Hän puolustautuu.

LILILA:

Miksi olisi hän täällä. Ettekö te näe, että hän
on liittolaisen!. Hän on meidän sankarimme.
Meidän. Minun! Hän sanokoon sen sinulle itse!
(Menee hakemaan Davidia.)

MICHAL:

Oi David, mitä olet tehnyt! David! David!

DAVID

(tulee): Miksi minua huusit?

MICHAL:

Mitä sinä olet tehnyt, el sinä ole meidän san-
karimme. Petturi sinä olet, kavaltaja ja vallan-
tavoittaja. Haa! Nyt minä luovutan sinut Saulille!
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DAVID:

Enkö minä itse ole mitään, kun minut toinen
toiselle luovuttaa? Luovuta. Minä luovutan itse
itseni Saulille! (Huutaa suurella äänellä.) Saul,
Saul, Saul-kuningas!

MICHAL:

Oh, isä.
SAUL

(tulee. Liikutettuna): Eikö se ole sinun äänesi,
David, poikani? Minun poikani. (Ojentaa kätensä
Davidia kohti.)

MICHAL:

Varo häntä. Minä haen sinun aseesi (menee).

DAVID

(langeten Saulin jalkojen juureen): Herrani ja
kuninkaani.

SAUL;

Nouse ylös, poikani. Minä kuulin sinun äänesi
ja riemastuin: eikö se ole minun poikani David?
(Syleilee häntä.)

DAVID;

Kuninkaani. Miksi uskoit yllyttäjien sanoja?
En minä vainoa sinua. Minä seisoin äsken vuo-
teesi vieressä, kun sinä nukuit. Herra antoi sinut
minun käsiini. Tässä on sinun miekkasi ja tässä
on kappale hameesi liepeestä, että sinä uskoisit
minun sanojani.
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SAUL:

Sinä olet hurskaampi kuin minä, Herra pal-
kitkoon sinut. Minä olen löytänyt jälleen ihmi-
sen, ihmisen. Enkö minä riemuitsisi?

DAVID

Herra palkitkoon myös sinut. Miksi vainoat
minua?

SAUL:

Herra on vienyt minulta rauhan ja antanut
minulle sotakentät. Ei ole «kurjempaa kohtaloa
kuin kuninkaan. Veriset ovat hänen kätensä,
veriset hänen jälkensä aina. Häntä vihataan,
hän vihaa, häntä vainotaan, hän vainoaa. Hänen
sydämensä on yksinäinen ja tuskaa täynnä.

DAVID;

Sinun omat epäilyiksesi haavoittavat sinua.
Etkö ole kuningas? Ylempi muita ja yksinäinen
siksi?

SAUL:

Ei! Enkö ole kuin haavoitettu peto, jonka
haavoista ei kukaan nuolia tempaise pois? Mille
kyljellensä peto kääntyy, siinä ase syvempään
lihaan painuu.

DAVID:

Mutta jos minä tempaisen epäilyn myrkyttä-
mät nuolet pois?
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SAUL:

Ah, verenvuoto, miten se ruumista helpottaisi!

DAVID:

Rakoile Herraa!

SAUL:

Minä olen huutanut häntä hädissäni, eikä hän
ole auttanut minua! En näe Häntä missään.

DAVID:

Hän on!

SAUL:

Missä Hän on? Sotakentiliäkö? Ihmis-
sydämissä? Vai onko Hän vuorten kätköissä
ehkä? Ei! Ei Häntä sinussa ole, eikä Häntä
minussa ole. Haa, minä nauran, paimenten
uskoille ja paimenkansojen erhetyksille. He loi-
vat Hänet omaksi kuvaksensa, koston jumalaksi,
pelättäväksi ja viekkaaksi.

DAVID:

Katso, Hän kuuntelee ja rankaisee sinua
sanoistasi.

SAUL:

Ei Hän Israelin Jumala muuten olisikaan!
Rangaista, koska ihminen on onneton! Rangaista
helvetillä, koska elämä on kurjaa. Rangaistuk-
sesta rangaistus. Pelätä, pelätä aina. Meidän
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onnettomuuksiemme syy Hän on. Sotatantereitten
säälimätön Jumala! Meillä on vain yksi tehtävä:
taistella Häntä vastaan!

DAVID:

Vedät Jumalan vihan päällesi.

SAUL:

Lyököön Hän minua. Olematonta minä her-
jaan. Tulee aika, jolloin Häntä ei palvella. Suur-
ten sotien aika, jolloin ihminen näyttää, mikä
hän ilman Luojaa on! Hän keksii tappoaseet
toiset vielä. Hän myrkyttää ilman, maan, vedet,
kuka estää häntä, kun Herraa ei ole! Niin, tulee
suurten sotien aika!

DAVID;

Ei tule se aika. Ennen tulee Jumala ihmi-
seksi itse ja näyttää meille, kuinka meidän pitää
elämän ja toinen toistamme rakastaman.

SAUL:

Ha-ha-haa! Jospa tulisi, orjan kuoleman
Hän täällä saisi, ristinpuulle me Hänet ripus-
taisimme. Sillä kuka on täällä pahaa täynnä,
ellei ihminen? (Synkistyy.) Meissä, meissä on
paha kaikki! (painuu pää allapäin synkkiin
mietteisiinsä).

Samassa tulevat M i c h ai ja Liiti a.
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MICHAL:

Missä oli sinun miekkasi? Tässä on keihäs.
(Antaa sen isällensä.)

LILILA

(kuiskaa Michalille): Meidän kuninkaamme ja
teidän kuninkaanne!

MICHAL

(kasvavassa raivossa): David, mitä olet tehnyt,
David —! Oh, isä!

SAUL:

Mitä?
MICHAL:

Meidät on petetty, isä. Hän on liitossa vihol-
listemme kanssa. Hän on petturi. Adhiin liitto-
lainen!

SAUL;

Pettänyt meidät!

MICHAL:

Onko kaksi kuningasta Israelissa? Hänen
sotajoukkonsa ovat rajalla hyökätäksensä maa-
hamme, ei muut kuin Saul ole tietämättä sitä!
Vihollisesi ilkkuvat tyhmyydellesi.

SAUL

(kiihtyy raivoon): Olin oikeassa. Petturi! Tees-
kentelylläkö sinä kuninkaasi petät? (Heittää
keihäänsä Davidia kohti, joka väistää.)
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LILILA

(vetää Davidia syrjään kammioonsa päin):
Pakene, pakene. (David pakenee Saulin takaa-
ajamana. Achis tulee samassa.)

SAUL:

Sinä. suojelit häntä. Viholliskoira!

ACHIS;

En tunne häntä.

MICHAL:

Ha-ha-ha—■ ei hän tunne häntä tyttärensä
kihlattua. Ei tunne!

LILILA

(tulee): Hän on liittolaisemme.

SAUL:

Te petturit!

LILILA:

Pakene siis valtakunnastamme. Avonaiseen
taisteluun!

ACHIS:
Meidän joukkomme lähtevät liikkeelle heti.

SAUL;

Oh, koira!
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ACHIS:

Israelin narri. Parhaan päällikkösi ajoit
maasta.

LILILA:

Meidän syliimme,

SAUL:

Siis tulkoon uusi sota! Ja minä olen hävit-
tävä tämän maan, niin ettei kiveä kiven päälle jää.

ACHIS;

Sota tulkoon! Davidin johdolla sinne tulemme
ja tanssien ruumiittenne päällä käymme. Ja hän
luovuttaa Saulin ilmaiseksi meille.

SAUL:

Hän luovuttakoon!

DOEG

(tulee, kiireesti Saulille): Miehesi ovat ottaneet
kiinni Hermebalin, joka paimenen vaatteissa
odotti liittolaistaan Davidia kedolla.

SAUL

(raivoissaan): Ristiinnaulittakoon, ristiinnaulitta-
koon se petturi!

ACHIS:

Ei minun maallani.
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SAUL

(jonka raivo muuttuu vihaksi): Ei, saakoon
armon. Tässä on miekka, että armahdat häntä.
Oh! (Hänet valtaa syvä suru.) Oh! Tässä on
miekka (painaa nöyränä päänsä alas), miekka,
että armahdat häntä!

Doeg ottaa nopeasti miekan japoistuu. Michal
peittää käsillä kasvonsa.

ACHIS:

Lyöt omaa ruumistasi!

LILILA:

Ah, ihminen, Luojasi ihmetyö!

SAUL

(hänen vihansa kasvaa taas ja kirkastuu): Ah,
ihminen! Pois ihminen, kurja, kurja! En tahdo
tietää hänestä!

ACHIS:

Sota on hyvä. Ja ikuinen!

SAUL;

Aseisiin, Achis! Puhdasta jälkeä nyt teemme!
Lähtevät Michalin kanssa.

9 Olen syyllinen.



111 NÄYTÖS.

Moneen osaan haarautuva luola, jonka taka-
osassa on kaksi pensaiden varjostamaa käytävä-
aukkoa. Takana on taistelukenttä, jota ei näy.
On yö, joka vähitellen kirkastuu aamuksi.
Lamppu ja soihtuja kallioseinämillä.

SAUL

(istuen matalalla kivellä väsyneenä ja murtu-
neena): Doeg, ystäväni, valvotko?

DOEG

(vartioi luolaa aukon luona): Valvon, herrani,
että herrani voisi nukkua. On yö.

SAUL;

On yö. Yö on langettanut pimeänsä taistelu-
tantereelle. Verinen päivä on vaiennut ja mennyt,
mennyt. Kauhun päivä. Doeg, ystäväni, mitä me
olemme tehneet?

DOEG:

Oli kuuma taistelu.
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SAUL:

Näitkö äsken kenttää, katsoitko taistelun
jälkiä? Useimmat olivat meidän miehiämme ja
lapsiamme, sukuamme. Jaloa viljaa niitti vihol-
lisen miekka.

DOEG:

Älköön kuningas sitä pahaksensa panko.
Miekka syö milloin yhden, milloin toisen.

SAUL:

Minun kansaani ja minun lapsiani minun
luutani ja minun lihaani ne olivat. Kuulitko,
miten moni vielä vaikeroi äsken?

DOEG:

En kuullut, herra.

SAUL:

Kuinka ne syyttävät minua siellä, huutavat
maasta (kostoa minun päälleni?

DOEG:

Ei, en kuule, herra.

SAUL:

Sanovat: »Miksi istut itse siinä vielä, Saul, kun
meidät tänne saatoit. Me emme enää ylös pääse.
Auta meitä nyt, Saul.»
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DOEG:

Ei, hiljaa ne ovat. Ei ääntäkään sieltä kuulu.
Kylmenneitä ovat, hyytynyt on heidän verensä jo.

SAUL;

Hyytynyt jo veri! Niinkö sanoit? Miten rin-
taani ahdistaa, ah, ja sydämeeni koskee.

DOEG:

Saul, Saul-kuninkaani!

SAUL;

Hyytynyt jo veri! Tiedätkö, mitä se on?
Eli äsken lapsi —, nuori, nyt järjetön
isku ja hyytynyt on veri.

DOEG:

Niinhän sodassa käy.

SAUL:

Kuinka se tekee kipeätä. Ei anna minulle sitä
koskaan anteeksi äiti, vaimo, orpo, vaikka pol-
villani sitä kerjäisin.

DOEG.

Elämä on Luojan ikädessä, sanovat. Varmaan
he iloiten uhraavat poikansa ja miehensä Luojan
kunniaksi, niin sanotaan, ja maansa hyväksi, niin
sanotaan myös.
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SAUL:

Sinä et sitä ymmärrä. Et osaä ajatella.
Sinulla ei ole poikaa. Jos poika kaatuu, on se
kuin kappale isän sydämestä leikattaisiin. Ei, se
on enemmän. Kaikki, kaikki on mennyttä. Kaikki
on turhaa ollut. Ei, se on vielä enemmän, se on
sovittamaton tuska, tuskien tuska. »Kuka teroitti
miekkansa minun poikani varalle, kuka löi, niin
että veri hyytynyt jo on?» Minä, minä löin.
Suuret ovat minun syntini. Maailman kaikki
synnit painavat hartioitani.

DOEG:

Älä anna heikkoudelle valtaa, kuningas.

SAUL:

Me löimme Hermebalin. Mutta tuhat on kas-
vanut kapinoitsijoita sijaan.

DOEG:

Kuningatar on paennut linnasta.

SAUL

Suotta 'hän pelkää. Hän ei ole minulle mitään.
Kuin unennäköä on kaikki. Ja taistelu —turhaa,
turhaa!

DOEG

Emme tiedä sitä.
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SAUL:

Vieläkö minun pitäisi miekkaa nostaa, lyö-
däkseni sillä toista? Oi pelottavaa kylmyyttä,
julmuutta vailla rajaa. Ja taistelu kun jatkuu,
montako meistä on jäljellä? Missä on Jonathan,
missä on Saul sitten?

DOEG:

Älä anna voimasi vuotaa itsestäsi ja turhina
epäilyinä kulua. Jos sinä käyt voimattomaiksi,
kuka meitä sitten johtaa?

SAUL;

Joukot ovat jo vähiin huvenneet. Miten voisin
minä jäljellä olevia voittoon johtaa, kun itsekään
en enää voittoon usko?

DOEG:

Sinun täytyy luottaa itseesi.

SAUL;

Minulla ei ole sitä voimaa enää.

DOEG:

Sinun täytyy saada se takaisin.

SAUL:

Ah, Herra, Herra, jos Sinä olet, auta minua
kansani tähden!
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DOEG:

Lupaa Hänelle lunnaita, ehkä Hän kuulee
paremmin sitten.

SAUL;

Mitä lupaan? En Ihalua enää kantaa kruu-
nua —? Niinkö?

DOEG;

Ajattelehan, mitä sanot?

SAUL:

En halua pitää valtikkaa enää?

DOEG:

Ajattele muutoin Hän suuttuu.

SAUL:

En halua valtaa enää*? Valta oli kahle minun
sielulleni. Jos Sinä annat voiton, teen minä rau-
han, enkä hyökkää enää.

DOEG.

Älä lupaa sitä, sitä sinä et pidä.

SAUL:

Mitä minä sitten läpäisin?

DOEG;

Lupaa palvella Häntä.
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SAUL:

Kuinka minä Häntä palvelen, kun en Häntä
tunne. En minä tiedä, mitä Hän meistä tahtoo?

DOEG:

Sanovat, että toisilla kansoilla on lempeämmät
jumalat, jotka antavat heille helpommilla lun-
nailla voitot. Sinun pitäisi koettaa kääntyä hei-
dän puoleensa, kuningas.

SAUL:

Joko on Hän tahi ei ole ketään muitakaan
jumalia. Minä uskon, ettei ole jumalaa.

DOEG:

Älä sano sitä ääneen, vaan rukoile, niinkuin
Hän olisi. Eihän haittaa, jos nöyrtyy sen edessä,
jota ei ole.

SAUL:

Herra, Sinä voitelit minut kuninkaaksi ja
annoit minulle voimaa sotia ja voittaa. Miksi
käännät kasvosi nyt minusta? Mitä pahaa olen
tehnyt? Et tee Sinä oikein. Etkö suostu jo anta-
maan minulle apuasi?

DOEG:

Älä sano niin. Sano: mitä pahaa on Israel
tehnyt, kun kansaani rankaiset?



137

SAUL:

Minä olin nuori, kun Sinä minut löysit, enkä
minä vaivasta mitään tiennyt. Minä olin onnel-
linen isäni majassa. Vaan sitten raskas käsi
laskeutui minun päälleni ja kruunu painettiin
minun otsalleni. Minä kannoin nurkumatta taak-
kani. Vaan sitten otit Sinä kätesi minusta ja jätit
minut yksin. Käteni on heikko miekan kahvassa
ja mieleni on raskas kuin yö. Tahdotko Sinä,
että minä kerjään Sinulta almua ja ojennan
ylpeän käteni Sinua kohti? Minä anon Sinulta
apua. Sillä minun ylpeyteni on kukistettu ja usko
hyvään minulta otettu.

DOEG:

Älä sano niin. Ano voittoa vain.

SAUL

(kiihtyy ajatuksissaan): Sota, onko se Herran
käsky? Katsele kenttää nyt!

DOEG

Älä rukoile niin

SAUL:

Viha herättää vihan ja pahuus pahuuden ja
koston. Niin on ollut.

DOEG;

Ja niin tulee olemaan. Sota vaatii sotaa,
miekka janoaa verta. Se on Herran laki.
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SAUL;

Olenko ennen anonut rauhaa? Anna se siis.

DOEG:

Asema ei ole ollut ennen näin toivoton.

SAUL

(kiivastuu): Kirottu toivottomuus. Eikö se saata-
nan juonia liene? Hän viskaa verkkojansa ympä-
rillemme. Tunsin äsken sotakentällä tuolla, miten
ruumiini jäykistyi, kuin kuoleman aallot jo
piirittivät ja helvetin siteet kietoivat minut kah-
leisiinsa. Tämä on saatana. Mutta minä repäisin
itseni irti hänestä ja minä löin, löin vihollista.
Verta kaikkialla, ruumiita, voihkinaa. Ja minun
rinnassani kasvoi raivo, viha, häpeä ja
murhe äh!

DOEG:

Älä pelkää verta, kuningas. Sodassa lyö, ettet
heikkouttasi tunne.

SAUL:
Mutta jokainen heistä on ihminen. Ja ihmi-

sellä on sielu. Minun sydämeni nousee tätä hävi-
tystä vastaan.

DOEG:

Ei heillä ole sielua.
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SAUL:

Lie käsitykset sen mukaiset ikuin on ihmis-
aivot ja eri aika. Maailma on musta, jos on yö.
Päivä sen taas kirkastaa. Totuus, joka on
valomme, on piilossa meiltä.

DOEG

(kuiskaa): Tänne tullaan.

SAUL;

Lieneekö se tietäjä, jota odotamme?

DOEG

(tarkastaa luolan suulta): Ei, haavoittunut sotilas,
nuorukainen, laahustaa, tuskin pystyssä pysyy.

SAUL:

Onko lapsi Israelin?

DOEG;

Hän on vihollinen. Lyön häneltä pään, kun
hän luolaan tulee.

SAUL:

Ei, älä, älä lyö!

DOEG:

Miksi hiipii hän tänne kuolemaan, kun
ketoa on.
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SAUL.

Ei, älä lyö. Jos hän on pahasti haavoittunut,
kuolee hän muutenkin kohta.

DOEG;

Olenko sotilas, jos en tappaa saa? (Kuiskaa.)
Niin, lapsi tuo on vain.

SAUL:

Lapsi ja jo hiipii kuolemaan. Oh, sota!

NUORUKAINEN

(tulee horjuen ja lysähtää maahan): Armahtakaa,
armahtakaa, vettä, vähän vettä!

SAUL

(Doegille): Hae vettä lähteestä tuolta.

DOEG:

Se on hengenvaarallista.

SAUL:

Sotilasko pelkää? Mene, kun käsken!

DOEG:

Menen ku

SAUL
(tekee merkin, ettei häntä ilmiannettaisi). Sotilas
jos pelkää henkeään, ei sodasta ole mihinkään!
Mitä on sota, jos ei tappaa saa? Anna heidän
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tappaa. (Doeg ottaa pienen juoma-astian ja
lähtee.) Odota, lapsukainen, vettä haetaan. Saat
kohta vettä.

NUORUKAINEN:

Kuolenko minä?

SAUL:

Pelkäätkö sitä?

NUORUKAINEN:
Pelkään.

SAUL;

Et kuole. Varmaan el kuole. Mutta mitä
pelkäät, ystäväni?

NUORUKAINEN:

Kuolemaa vain. En ole koskaan vielä sitä
ajatellut, en ole tiennyt, että kuolla täytyy. En
tahdo kuolla, en! Se on hirveää!

SAUL:

Rauhoitu, lapsi.

NUORUKAINEN:

Rintani pakahtuu, ah!

SAUL

(nostaa häntä ylös ja tukee kiveä vasten istual-
leen): Et kuole, lapsukainen. Jos kuolisit, tallella
olisit.
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NUORUKAINEN:
Missä tallella?

SAUL:

Siellä

NUORUKAINEN;

Ne hautaavat minut maahan —. Se on
hirveää nyt elän, kohta en olen maassa,
en pääse pois. En pääse pois. Jää äiti yksin.

SAUL:

Sinulla on äiti? Ja onko muitakin?

NUORUKAINEN;

On neito, kihlattuni, joka odottaa.

SAUL:

Onko sinulla jo kihlattu, lapsukainen?

NUORUKAINEN;

Niin. Hän on orpo ja olen hänen turvansa.
Ja äidin paimenen lesken myös. Viime sota
kaatoi isän. Israelilaiset, koirat, ne kirotut (pää
vaipuu alas rinnalle, hän vaivahtaa kuin uneen).

SAUL:

Keräähän, armas lapsi. (Koettaa, kädellään
nuorukaisen sydäntä.) Nyt sydän lyö taas —jo
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lyö, niin että pakahtuu. Ah, lapsen sydän. (Nuoru-
kainen herää tajuihinsa.) Älähän kiroa heitä.
Ovathan ihmisiä israelilaiset niinkuin tekin, niin-
kuin mekin

NUORUKAINEN:

Äiti, niin koskee rintaani.

SAUL:

Rauhoitu, poikani.

NUORUKAINEN;

En voi, en voi, ah, en tahdo kuolla!

SAUL

(tukee poikaa, ottaa hänen päänsä syliinsä ja
rauhoittaa häntä): Älä pelkää, ei kuolema ole
julma. (Kuin yksin.) Sydänhän lyö niin, että
pakahtuu? Ah, miten julmaa, julmaa. En voi
nähdä. (Aikoo lähteä pois.)

NUORUKAINEN;

Älä jätä, äiti, älä jätä. Minä niin pelkään.
Kylmää! Tätä! En tiedä, mikä on matka se, joka
alkaa, mihin vie mitä on haudan tuolla puolen?

SAUL:

On lepoa ja rauhaa.
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NUORUKAINEN:

Sitä en tahdo, en voi. Vaan minä? Olenko
minä? Maan tylsää lepoa on lepo, en tahdo sitä,
tahdon elää täällä, kuten muutkin. Ja puutetta
en pelkää. En tee pahaa kenellekään, en, en tee
pahaa enää, äiti. Olen hyvä, ei rangaista minua
enää, äiti, olen hyvä taas hyvä. Tätä kylmää
pelkään (kuolee Saulin syliin).

SAUL:

Ah, kauheata. Hän kuolee. On lämmin poski
vielä, vaan silmä sammui jo. Kuin siipirikko
lintu, ammuttu, hän tuli tänne, kauhuissaan
pakoon kuolemaa. Oi, hirveätä! Niin taittui
nuori elämä. Ei järkeä, ei järkeä sodassa tässä.
Ah, sota, ihmiskunnan kirous. Pahinta Luojan
pilkkaa tämä on. Ei ihmisyyttä ole meissä, näin
että häpäisemme itsemme!

DOEG

(tulee tuoden vettä): Kuoliko hän jo?

SAUL:

Hän kuoli. Kuin pikku lintu hän vapisi ja
pelkäsi. Hän äidiksensä luuli minua.

DOEG:

Niinhän useimmat äitiään huutavat, kun
hätä on.
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SAUL:

Nyt kulkee hän jo sitä tietä, jota pelkäsi. Nyt
tietää hän jo, mitä siellä on. Jos tie se on kaunis
ja rauha siellä, vie terveiseni, ken ei sinne kai-
paisi. Ah, armotonta elämää, niin alentavaa, lap-
sukainen, alentavaa, että lyhyen polkusi pää oli
täällä. Ah, on oma sieluni täynnä samaa lapsen
tuskaa!

DOEG

(asettaa vesimaljan kivelle, ottaa kuolleen syliinsä
ja kantaa ulos): Korjatkoon sieltä omansa tahi
korjatkoot hänet pedot.

SAUL:

Laske hellästi maahan lapsi.

DOEG

(on vienyt ruumiin pois, tulee): Hän oli yksi
pienimmistä.

SAUL:

On samoin mennyt satoja tuhansissa voi
laskea heidänkin tappionsa, kuten meidän.

DOEG;

Mitäpä siitä. Se hyvä vain on. Jos -menisivät
kaikki.
10 Olen syyllinen.
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SAUL:

Näin, että on heissä ihminen ja ihmissielu
kuten meissäkin. Vien heiltä pojan ja isän, äidin
ja lapsen turvan. Joka isku lyö maahan luonnon
kauniin ihmeen.

DOEG:

Ei ole luotu meitä niitä miettimään. On luotu
meidät tappamaan. Onnellinen se, ken tappaa
taitaa, raivata tieltään toiset heikommat. Heik-
kous on pahe. Kädessä miekka verinen,—- miekka,
se miehen merkki on. Pois heitä turhat huolet,
kuningas, ja lepää. Ei tiedä päivää alkavaa
se voimiasi kysyy. Ei muiden kuin halvan pal-
velijasi korva saa valitusta kuulla, kuningas.
Ei valittaisi David.

SAUL:

Miksi hänestä muistutat?

DOEG:

Että turhat ajatukset mielestäsi ikarkoitat.
David ei mieti teon hetkellä, hän toimii. Kuin
tanssien hän kulkee kentällä, yli kuolleiden
pelotta, ikäänkuin se poikien kilpakenttä olisi.
On sota leikki, iloisinta kilpailua vain.

SAUL:

Verinen David.
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DOEG:

Peloton David. Hän tappaa taitaa. Kun käsi
iskee, suu vain nauraa, ja silmä tyyni on kuin
niittomiehen, joka taittaa ruohonkorren vähäisen.
Kas niin, jo silmäsi salamoi, jo virkistyt.

SAUL:

Kun petturista puhelet, häntä ihailet.

DOEG

En häntä yksin. Et huono ole sinäkään, kun
alallesi pääset, kuningas. Kuin villi syöksyt eteen-
päin ja lyöt ja lyöt, ja valtava on äänesi.

SAUL:

Kun lyön, saan raivon ihmisiä kohtaan.
Vihaanhan heitä kaikkia, niin vihollista petoa,
kuin julmureita omia!

DOEG:

On oma aina oma.

SAUL:

Ei, kaikkialla on sama ihminen. Haaska-
lintu, rosvota, ryöstää, sen hän osaa. Sukunsa
pettää, lähimpänsä myydä. Ah, että helvetti ei
häntä sellaisenaan niele, ikuinen liekki jälkiänsä
puhdista, vaan täällä saa hän tuhojansa tehdä.

DOEG:

Ei ole muita täällä kuin vain ihminen.



148

SAUL:

Ihminen, ah, vihata häntä, kipujen kirvele-
väin lähde ja rakastaa kuin veljeä ja omaa
lasta sama sydän saa. Kuoli äsken tuossa siipi-
rikko lintu, armas lapsi. Näin pääni painan
alas anteeksi pyydän, matkalainen pieni, ah,
oma lapsi, vieras, olithan. Äidikseen luuli hän
murhamiestään. Rakkauteni, myös sairas, siipi-
rikko lintu, lennossa haavoittunut, jos kädelleni
ottaa voisin ja viereesi laskea sen saisin, pieni
matkalainen, kun tielle tuntemattomalle käyt ja
oudot polut pelottavat lasta, oi, että voisin mat-
kaltasi sinut pyörtää ja itse käydä puolestasi
sinne. Ah, rakkaus kipeä, joka meidät yhteen
liittää. Kuin äiti ja poika samaa verta kaikki.
Näin vihollinen oma on ja oma vihollinen olla
saattaa.

DOEG:

Noin taaskin sairaat mietteet mieltäsi vitsovat
ja sekaisin sinut saavat. Juo vähän vettä, olethan
väsynyt.

SAUL

(kuin yksin): Sydän särkynyt kuin lelu kädessä
Ilmolleen lapsen, minä ja hän. Pois vei hän
sydämeni.

DOEG

David ei tuollaisista huoli. Hän heitä kaataa
huviksensa. Hänessä voimaa on ja kylmyyttä.
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tilaa suuruudelle ja sielu avara kuin temppeli.
Kas niin, jo virkistyt. On haarniskasi vielä veri-
nen (ottaa sen), minäpä pyyhin veren pois
(pyyhkii sitä).

SAUL:

Verinen! Kenen verta? Ah, että kurjuus tämä
loppuisi. Kun olin paimen kedolla vapaana
kuljeksin —-

DOEG:

Taasko, kuninkaani, taasko haaveita noita
lasten haastelet? Jos David olisi kuningas

SAUL:

Mitä sanot, David kuningas?

DOEG:

Niin, kuningas, ei hänellä olisi aikaa moisiin
muisteloihin. Oletko häntä huonompi? Katsohan
miekkaasi, on sekin verinen. Montako lienet sillä
kaatanut? Miekka uljas!

SAUL:

Miekka, näky hirmuinen veressä. (Katselee
miekkaansa.)

DOEG:

Minä pyyhin sen.
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SAUL;

Oh, miekka, kylmän rautasi on viha tähko-
nut. Erottamaan olet luotu sen, minkä luonto
yhdisti. (Silittää miekkaansa.) Iskenyt olen tällä
monta. Jos elämää on tuolla puolen haudan, kos-
toa huutakaatte mulle kaikki turhaan kaatuneet.
En kuolon rauhaa palkakseni ansaitse, vaan
kidutuksen iankaikkisen.

DOEG

(ottaa miekan, pyyhkii sen): On tämä miekka
voittojen.

SAUL:

Ja tappioiden.

DOEG:

Nyt se on kirkas, kuin päivänsäde välkkyy se
pimeässä.

SAUL:

Ei siunausta se tuota niinkuin päivänsäde.
Erottaa kansat, pirstoo ihmiskunnan, erottaa
veljet, ruumiin, sielun. Sen pahahenki varmaan
keksi häväistäkseen luomistyötä ja pisti käteen
tyhmän ihmisen.

DOEG

Niin puhuu naiset, ei kruunupäiset. Laske
vain pelko valloilleen, se kansan tuho on.

■SU-
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SAUL:

En pelkää, vaan suren

DOEG:

Suru myrkkyä on, se teot tappaa.

SAUL:

Syöksymme suoraan kadotukseen tällä tiellä.

DOEG:

Sotia on aina ollut.

SAUL:

Erehdystä pimeiden aikojen.

DOEG:

David riemuhuudoin, tanssien näin pienet
sodat kävisi.

SAUL:
Ah!

DOEG:

Nyt kuuluu pensaikosta ratinaa.

SAUL;

Ehkä on se tietäjä?

DOEG:

Se on 'hän.
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SAUL:

Laske sisään. Kun pettää rohkeus, niin
tietäjiinkin turvaa.

DOEG:

Ei ihän tiedä mitään, suotta haetit. Älä usko
hänen sanojansa. Tartuttaa sinuun vain pelon
ahtaan.

SAUL:

Alemmaksi saattanenko vajota?

DOEG

(tietäjälle, joka on tullut luolan suulle): Käy
sisään vain, kuningas odottaa.

TIETÄJÄ;

Kutsutit minua, kuningas.

SAUL:

Että katsoisit vielä tulevia. Sanopa ensin,
milloin loppuvat nämä sodat, kestävätkö meidän
aikamme?

TIETÄJÄ:

Kestävät.

SAUL:

Kestävätkö vielä sata vuotta jälkeemme?

TIETÄJÄ:
Kestävät,



153

SAUL:

Kestävätkö tuhat vuotta?

TIETÄJÄ;

Senkin kestävät.

SAUL:

Oi ihminen, oi Jumala. Mitä teet? En tunne
Herran ajatusta siinä. En näe Herraa kentillä
näillä.

TIETÄJÄ

Luomistyö vain jatkuu. Ihminen etsii omaa
itseänsä. Luo itseänsä vielä.

SAUL:

Rankaisematta saako hän kylvää kuolemaa?

TIETÄJÄ:

Kuolema kuolemaa vain tuottaa.

SAUL:

Vaan Jumala sen sallii siis? Se aatos kuin
hete suossa pettää jätkäin alla. Missä on Hän,
kun ei liikuta Häntä ihmislasten tuska?

TIETÄJÄ:
Sinussa Hän myös on.
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SAUL:

Minussa? Ei! Sydän täällä koditonna nyyh-
kyttää ja aatos tuskaisena harhaa.

TIETÄJÄ:

Hän luo nyt sinua.

SAUL:

Ah, mittaamaton on minun tuskani, minun
hätäni ja vaillinaisuuden tuntoni. Ah, jospavoisi
rikkoa nämä ahtaat rajat, tämän ruumiin, jonka
töitä henki kammoaa, ja jättää maahan tämän
ahtaan kuoren ja maa sulattaisi sen aineeseensa
jälleen. Olisiko se synti, sanehan?

TIETÄJÄ:

Eikö luoda ja rakentaa ole parempi kuin
hävittää?

SAUL:

Maa pyhä on, kaiken alku, loppu. Syntyykö
uudellensa ihminen ja uuden vaelluksen alkaa?
Ovatko tuskat sitten kepeämmät kantaa, vai levon
elottoman saako vain? Vai onko kiertokulku
ikuinen?

TIETÄJÄ:

On muodon muutos aineessa. Ei tyydytystä.
On hengen kauneus vielä suurten vaivain alla ja
tuskain tuhatkertaisten.



155

SAUL:

Tuleeko täyttymistä milloinkaan?

TIETÄJÄ:

Aika loputon jos on, jos jatkuu aineen kierto-
kulku, luomistyökin tuloksen kauniin tuo
jos ei, se nukkuu aineeseen ja hajoaa. Sama eikö
meistä? Ei kiire kellään kuolemaan, se tulee
aikanaan. Sen tapaat varmasti. Ja kun sinne
menet, samana et tänne palaja.

SAUL:

Onko vielä pitkä aika mulla?

TIETÄJÄ:

Jos olisi miespolven ikä vielä, ei kylliksi se
olisi. Vielä toisen ikäkauden haluaisit ja kolman-
nenkin.

SAUL:

Ei, en tahdo

TIETÄJÄ

Etkö täydellisinä itseäsi tahtoisi ja Luojan
kanssa luomistyötä jatkaa? Rakastat elämää ja
tuskasi on suuri. Häpeälliset virheet, puutteet
mieltä painavat. Tuskasi elämän himoa vain ovat,
rakkautta. Pelkääthän loppuasi.

SAUL:

Se kaukana onko vielä?
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TIETÄJÄ:

Jos elämä ei olisi rakasta, et sitä kysyisi. Sen
tapaat aina, edessä se on kysyjän. Huomennako
vai vuosikymmenien päässä - aika liian lyhyt
aina on.

SAUL:

Vaan nyt?

TIETÄJÄ:

Aika lyhyt on

SAUL:

Huomisen näenkö?

TIETÄJÄ:

Varminta on, että tänään olet valmis, ihminen

SAUL:

Ehkäpä olen valmis?

TIETÄJÄ:

Tuhansin juurin kiinni olet vielä. Ruumis on
terve ja henkesi on nuori.

SAUL:

Nuori? Kokenut olen, pettymykset iän, ajan?
Jos liikaa riemua on vielä mulla, pois otetta-
koon se. Jos onnea on, pois vietäköön!
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TIETÄJÄ:

Ja valta, mahti, rikkaus?

SAUL:

Ah!

TIETÄJÄ:

Jos lapsia on sulia?

SAUL;

Ei. Ei lapsiani viedä saa. Niitä en mä anna.
Ah, kirottua, ken niihin koskee. Ei. Ennalleen
jääköön kaikki ja verho aukeematta. En tietää
tahdo mitään. Vihaako Luoja lapsiani tahi niitä
uhkaa jo?

TIETÄJÄ:

Kun itse kysyt, itse vastaat, näet, oletko täällä
kiinni vielä.

SAUL:

Haa, olen, yksihän on elämäni. Ja kokonai-
nen on se vielä. Kuninkaana olla tahdon ja elää
kauan, ah, aika, pysähdy, älä vieri pois! - He
toisen kuninkaan jo valitsevat varmaan. Näetkö,
ken se on?

TIETÄJÄ:

Se, joka sinulle on rakas.
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SAUL:

Poikani Jonathan! Miksi epäilin. Nyt men-
köön Saul isäinsä luokse. Sotaankin mielelläni
suistun. Vielä miekkaan tartun ja vihollista kaa-
dan niinkuin heinää. Jos kaadun, poikani hyväksi
kaadun. On onnellinen Saul.

TIETÄJÄ:

Noin kiinni olet kaikessa vielä. Rakastat elä-
mää nuorukaisen lailla.

SAUL:

Rakastan elämää.

TIETÄJÄ:

Ei voima mene hukkaan, vaan voimaa syn-
nyttää. Muodossa toisessa me jatkumme.

SAUL;

Vaan ei ole elämää, ei muodon muuttelua
kuoltuamme. On rauha vain. Kun Saul on kuol-
lut, kuollut on Saul.

TIETÄJÄ:

Et tienne, ennenkuin portit aukeaa ja tämän
tiesi päähän päättynet.

SAUL:

Kun laho puukin kaatuu, se siemenen jo
ennen maahan kylvi, josta uusi vesa versoo.
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Sukua ovat samaa. Kun tulee jälkeen poikani
Saul turha on. Doeg, ystäväni, nyt miekat
tarpeen on, jo päivä koittaa, taistelu jo alkaa
olkoon vaikka viimeinen. Saat mennä. Jos luu-
let, että Luoja on, rukoile puolesta sen, jota
lohdutit.

Tietäjä menee,

DOEG

(tulee luolan aukon suulta): David on saapunut
jo sotakentälle ja tulee tännepäin.

SAUL:

Minä käyn väijymään ja annan iskun mie-
kastani.

DOEG:

Ei, se olisi paha enne. Joukot silloin kääntyi-
sivät sinua vastaan, kuningas.

SAUL;

Petturi!

DOEG:

Hänen väkensä ei ole ottanut osaa taisteluun.
Ehkä liittyy hän meihin.

SAUL:

Liittyy meihin, petturi? Ei, hän on kuullut
minun olevan täällä ja tulee surmaamaan minut.
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DOEG:

Niin tyhmä hän ei ole.

SAUL:

Surmaamaan hän tulee. Anna miekkani tänne.
Ei suotta ole teroitettu rautaa. Pedolle pedon
palkka.

DOEG:

Niin kauan kuin hän ei ole liitossa vihollisten
kanssa, ei hän ole vaarallinen.

SAUL:

Hän on liitossa. Itse ne ilmaisivat hänet.

DOEG:

Kiihoittaakseen sinua sen keksivät. Hän ei
ole heidän puolellansa vielä. On väärin tällä het-
kellä antaa väkivallan hämmentää joukkojen
mieltä ja kääntää heidät meistä. Varmaan hän
apuaan tarjoaa, jos meitä etsii.

SAUL:

Apua, minulle kuninkaalleen!

DOEG:

Sovintoa ja rauhaa.

SAUL:

Kapinoitsija tarjoaa rauhaa! Haa! Eikö kieli
suussasi jähmety sanoessaan sitä. Vai rauhaa,
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näillä verikentillä, jonne hän on minut houku-
tellut? On suonissani tulta, verta vielä, se tuli
sammukoon ja veri juoskoon ensin kuiviin, sitten
rauha tulkoon. Ei rauhaa, ennenkuin näen hänen
ruumiinsa maassa edessäni ja poljen Dhänen nis-
kaansa jalallani. (Heltyy.) Niin, paha olen.
Pahaa minulle teet, David, pahaksi sairaan sydä-
meni, David, David!

DAVID

(tulee): Sinä kutsuit minua, kuninkaani, tässä
olen. (Lankeaa maahan Saulin jalkojen juureen.)

SAUL:

David, sinäkö se olet, poikani?

DAVID-

Tässä on rintani, iske siihen. Jos olen väärin
tehnyt, lyö minua!

SAUL
(ojentaa kätensä nostaakseen Davidin ylös): Poi-
kani David. Että minä kuulen vielä sinun äänesi.
(Syleilee Davidia.)

DAVID:

En minä taistele sinua vastaan, minä taistelen
sinun puolestasi, jos sinä sallit. Anna minun pal-
vella itseäsi.
11 Olen syyllinen.
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SAUL:

Poikani!

DAVID:

Minun joukkoni odottavat vain määräystäsi
liittyäkseen sinun joukkoihisi.

DOEG

(luolan suulta): Vihollisia tulee tänne. Pakene,
kuningas. He hakevat varmaan sinua surmatak-
sensa sinut.

DAVID:

Eivät he tule surmaamaan sinua, vaan tapaa-
maan minua.

SAUL:

Sinä olet siis johdattanut heidät tänne, että
yhdessä ottaisitte kiinni minut. Petturi! (Vetää
miekkansa esille ja hyökkää Davidia kohti.)

DAVID:

Kuule minua.

SAUL:

Liiaksi jo kuulin

DOEG.

Taistelu alkaa (estää Saulia hyökkäämästä).
Lähtekäämme, piiloutukaamme, ennenkuin on
myöhäistä. Kuka johtaa meitä jos
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SAUL

(pääsee hyökkäämään Doegin estelyistä huoli-
matta): Vielä Israel ei ole koirien.

David väistää häntä.

DOEG:

Ei niin, kuningas (vetää Saulin pois). Ei mur-
haa taistelun edellä, se voiton varmimmasti
meiltä vie.

SAUL:

Vaan koira koiran palkan ansaitsee.

DOEG:

Ja päivä sarastaa, torvi sen ilmoittaa.

SAUL:

Siis hyökkäys alkakoon. Hyökätkööt joukot
kohti koiralaumoja. David kun myypi maansa
enimmän tarjoovalle. Ostajat jo tulevat. Haa,
kuolema, ei sääliä (viskaa raivostuneena miek-
kansa Davidia kohti).

Menevät. Samassa tulee Achi s ja Liiti a
sotapukuun puettuina luolaan toisesta aukosta.

ACHIS:

Pyysin sinua tulemaan tänne, David, että
voisimme neuvotella asemasta vielä.
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UULA:

Kun Israel on tuhottu, on sinun turhaa
odottaa. Liity meihin.

ACHIS:

Joukkosi katselevat jouten taistelua. Saul ei
huoli teistä, turhaan odotatte.

LILILA:

Niin hävitämme koko Israelin.

ACHIS:

Jos liityt meihin, säilytän minä Israelin sinulle,
ellet, hävitän sen maan tasalle.

DAVID:

Mutta jos Israel ei häviä?

ACHIS:

Se on jo hävinnyt. Eilinen taistelu harvensi
heidän joukkonsa, niin ettei siitä ole kuin vähäi-
nen osa jäljellä. Kertoivat, että Saul on sekaisin
ja pakeni taistelukentältä yöksi jonnekin piiloon.
Hän pelkäsi omia joukkojansa jo.

DAVID:

Minä liityn 'heihin ja rohkaisen heitä vielä.

UULA:

Saul epää sen.
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ACHIS;

Jos hän olisi ollut viisas, olisi hän pyytänyt
sinulta sitä.

LILILA;

Pysyt maanpakolaisena ja petturina heistä.
Sallisiko hän vihollisen johtaa joukkojansa?

ACHIS:

Jos suostut, sinun on Israel. Niin! Ja’amme
valtakunnat siten keskenämme.

LILILA;

Sinun on Israel, ja minun on Israelin kuningas.

ACHIS:

Näin rauhoittuu maailma yhden sukupolven
ajaksi.

LILILA:

Kahdenkin, koska lapsemme perivät molem-
mat maat. Eikö sukusi tulevaisuus houkuta sinua,
eikö valta? Näin perustamme suuren, kukoista-
van valtakunnan kahden riitaisen pikkuvallan
sijasta.

DAVID:
Jos kuulisin ääntänne, olisin silloin sitä, mistä

Saul syyttää minua maanpettäjä.
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ACHIS:

Miksi siis seisotat sotajoukkojasi täällä?

DAVID;

Maani varalle. Sodin Saulin puolesta, olen
valmis, kun Saul kutsuu.

ACHIS:

Saat odottaa sitten. Katsele sitten kukkulan
laella, miten joukkoni hyökkäävät ja Saulin mie-
het pakenevat, jos heistä jää yhtään pakenijaa.

LILILA:

Viimeisenkin miehensä hän antaa, ennenkuin
sinut joukkoihinsa ottaa. Todistat vain, että
tänään kaatuu koko Israel.

ACHIS:

Jos lupaat, ettet liity heidän joukkoihinsa, ja
pysyt kukkulalla, saat meiltä joukoillesi kau-
pungin. Hallitse sitä itse. Ei veroja. Jos suojaa
vihollisia vastaan tarvitset, me suojaamme.

DAVID;

Kiitän sinua. En suostu siihen. En sido
itseäni.

UULA:

Käytä järkeäsi!
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DAVID:

Sydän on parempi oppaana kuin järki.

LILILA:

En vuodettani tarjoa, vaan sotakenttää.

DAVID:

Se parempi on kuin vuodetarjous.

LILILA:

Ja sittenkin kieltäydyt? Sotaahan et pelkää,
jos naista pelkäät.

DAVID:

Pahemmin vielä kuin sotaa tahi naista syntiä
pelkään.

LILILA:

Sodassa paljon on sallittua.

DAVID:

Ei petos, vääryys, maankavallus, ei heikot
teot ja oman edun palvelu.

LILILA:

Kuninkaan tytärtä et sieltä enää saa. Michal
on annettu Paltielille. Jää enää houkutukseksi
pelkkä valta.
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DAVID;

Valta? Sitähän saa jokainenonnistunut vallan-
tavoittaja ja maankiertäjä. Eihän se takaisi
mitään minun arvostani.

ACHIS:

Aika kuluu. Emme voi mitään.

LILILA:

Emme, ikun nainenkaan ei häntä yhtään
houkuta.

DAVID:

Nainen? En ole sitä ennen ajatellut en
tiennyt, että sotakenttien laidoilla sellainen kukka
kuin rakkaus kukkii.

LILILA:

Kaikkialla sen tapaat. Ja naista milloin
alat ajatella?

DAVID:

Kun sydämessäni tunnen käskyn siihen

LILILA:

Jos et sitä huomaa?

DAVID:

Niin lähettää Luoja naisen luokseni ja huo-
mauttaa puutteestani.
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LILILA:

Haa, lapsi, mikä olet, usko siihen! Vai Luoja
sen lähettäisi! Monesti vielä pettää sinut sydä-
mesi ja vasten Luojasi tahtoa teet siinä syntiä,
usko se, teet siinä julmaa syntiä. Et pelkää silloin
syntiä!

DAVID:

Minäkö en pelkää, ah, niin arvotonko lienen?

LILILA:

Ei se vie rahtuakaan sinun arvostasi.
(Kuuluu torventoitotusta.)

ACHIS:

Jo päivä on koittanut. Joukot kokoontuvat.
Taistelu alkaa. Jos muutat mieltäsi, anna siitä
tieto.

UULA;

Hyvästi, sankarini. Jos muutat mieltäsi
naisesta tieto siitä anna. Tiedät, missä sydän
odottaa.

DAVID:

Hyvästi.
Achis ja Lilila menevät.

Kuuluu kaukaista melua, hyökkäys on alka-
nut. Silloin Abi g ail pakenee kuin takaa-ajettu
luolaan.
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DAVID:

Ah, nainen taas täällä nainen!

ABIGAIL:

Ah, herra!

DAVID:

Luojako sinut tänne nyt lähetti?

ABIGAIL:

Ei, 'herra. Itse tulin. Läksin tuomaan sota-
joukoillesi ruokavaroja, niinkuin säätänyt olit,
mutta kun tulin kentän laitaan, vyöryivät sota-
joukot kuin meren aallot vastaani ja minä
pelästyin.

DAVID

(kuin yksin): Niin, se oli sallittua.

ABIGAIL:

Niin, se oli sallittua. Ja vuoren juurelta tästä
en uskaltanut jatkaa matkaa, vaan jätin aasini
tuohon pensaikkoon ja pakenin tänne.

DAVID:
Niin, se oli sallittua.

ABIGAIL:

Niin, se oli sallittua. Oliko se pahasti, herra?
Ah, minä niin pelkään sotaa. Sodassa kun tap-
pavat, sanotaan.
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DAVID

(ottaa Abigailia kädestä): Älä pelkää, tyttäreni.

ABIGAIL:

Enhän minä nyt pelkää, kun sinä käsket olla
pelkäämättä. Ei tässä ollut palvelijaasi luolan
suulla, että olisi kieltänyt minua tulemasta tänne.

DAVID:

Se oli hyvä.

ABIGAIL:

Se oli hyvä. Sillä silloin en olisi uskaltanut
astua jalallani herrani ja sotapäällikköni huo-
neeseen.

DAVID:

Sinun piti tulla. Se oli sallittua. Sillä en ole
nyt sotapäällikkö, eikä tämä ole minun huoneeni,
ei tämä ole huone lainkaan, luola tämä on.

ABIGAIL:

Niin, herra, luola tämä on. Älä suutu minuun
siksi, että erehdyin.

DAVID:

Mitenkä miehesi Nabal nyt jaksaa?

ABIGAIL:

Herra, ei hän jaksa enää ollenkaan. Hän on
kuollut.



172
DAVID;

Onko hän kuollut?

ABIGAIL;

Etkö sitä tiennyt?

DAVID:

En, tyttäreni. En olisi kysynyt, jos olisin
tiennyt.

ABIGAIL:

Niin se on, herra, hän on kuollut ja jättänyt
minut yksin.

DAVID

Älä ole siitä pahoillasi. Se oli sallittua.

ABIGAIL:

Se oli sallittua. Siksi minä en ole siitä palhoil-
lani. Ja myös siksi, kun sinä sanot, että älä ole
siitä pahoillasi. Myös siksi. Mutta niin totta kuin
Herra elää, otti Herra meidän Jumalamme hänet
pois enempi syntiä tekemästä.

DAVID:

Hän oli paha sinulle?

ABIGAIL:

Hän oli niinkuin rikas paimen on, niinkuin
hänen olla pitää, kun on rikas. Hän joi.
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DAVID:

Ei pidä olla sinulle lankeemiseksi eikä mielen
pahennukseksi toisen virheet. Ei kannata sinun
tyhmän tähden kyyneleitä vuodattaa, eikä rik-
kaan tähden itkeä.

ABIGAIL:

En minä itkekään, herra, muuten vain vedet
vuotavat silmistäni (pyyhkii silmänsä kuiviksi).
Niin, ei nyt enää vuodakaan.

DAVID:

Sillä väärin on surra. Herrahan hänet täältä
pois kutsui. Ja hyvähän hänellä nyt on. Siellä
ei hän juo.

ABIGAIL:

Kiitetty olkoon sinun puheesi. Ja ei hän itse-
kään lähtiessään nurkunut, ei mitään virkkanut.

DAVID:

Mitenkä hän niin nöyrästi läksi?

ABIGAIL:

Kun minä tulin pellolta kotiin, oli hän juovuk-
sissa, sillä hän oli juonut monta päivää niinkuin
pakanoiden sika vieraasta viinitynnyristä. Ja yht-
äkkiä hän suuttui ja tuli kylmäksi ja kaatui.
Ja niin kän kuoli. Ja nyt minä olen yksin.
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DAVID:

Älä sure sitä, tyttäreni.

ABIGAIL

En minä sure.

DAVID:

Sillä näin on parempi. Tahdotko sinä nyt
tulla minun emännäkseni?

ABIGAIL;

Herra, minä tahdon. Niin mielelläni tahdon
tulla sinun emännäksesi.

DAVID:

Herralle kiitos siitä. Sinä olet siis minun
emäntäni oleva. Herra otti Nabalin, antaakseen
sinut minulle.

ABIGAIL

(kumartaa): Herralle kiitos siitä! Ja sinulle myös,
herrani (kumartaa toisen kerran). Tässä on
sinun piikasi ja emäntäsi (kumartaa kolman-
nen kerran) palvelemaan sinua ja pesemään
sinun jalkojasi.

DAVID:

Siispä ole kiitetty, Herra, että Nabalin otit
ja että tämän toimeliaan minulle valitsit. Ole
suuresti ylistetty. Sillä Sinä luet minun sydän-
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täni kuin avonaista kirjaa ja Sinä luet siitä sen,
mitä minä en lukea taida. Mikä siis minä olen,
Herra, ettäs minut tähän saakka saattanut olet?
(Abigailille.) Valmista siis tulosi, tyttäreni, kokoa
tavarasi ja palvelijasi muuttaaksesi minun luok-
seni sodan loputtua.

ABIGAIL:

Mielelläni, herra.

DAVID:

Ja nyt lähde, ystäväni, ja vie aasisi vuoren
kuvetta siihen, missä keto alkaa. Minä näytän
sinulle tien, ettei vaara kohtaisi sinua.

ABIGAIL:

Kiitos kaikesta, herra!
(Menevät.)

JONATHAN

(tulee luolaan): David, David hän ei ole täällä.
Sanoivat hänen tänne tulleen, David.

DAVID

(tulee): Jonathan, veljeni.

JONATHAN:
Taistelu on alkanut. Israelilaiset ovat lyödyt

ja hajallaan. Kuningas Saul on sekaisin, hän ei
tajua vaaran suuruutta.



176
DAVID;

Hän ei salli minun tulla joukkoineni autta-
maan. Tuskin enää mitään voin.

JONATHAN:

Jos sinä vain näyttäytyisit sotivien rivissä,
syntyisi vihollisten joukossa pakokauhu. He luu-
levat sinua noidutuksi. Sinä ehkä voisit vielä
pelastaa meidät.

DAVID:

En voi sitä tehdä, sillä se on vastoin kunin-
kaan tahtoa.

JONATHAN:

Hän on sairas. Saako sairas syöstä koko
kansan onnettomuuteen? Hän kulkee kuin unis-
saan tahi huumautuneena kenties on hän
pahojen henkien riivaama. Ei ole oikein enää
noudattaa hänen sammuneen mielensä päähän-
pistoja. Hän vainoaa sinua.

DAVID:

Hän syyttää minua väärin,

JONATHAN:

Mitä on väärä syytös? Ei se ole syytös, se on
sairaus. Voiko se estää sinua oikein tekemästä?
Onko oikeutta olla oikein tekemättä, vaikka sinut
maasta karkoitettaisiin? Oikeus ja kansan menes-
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tys on korkeampi kuin sinun rauhasi tahi virheet-
tömyytesi.

DAVID:

Miten uskaltaisin minä, kuninkaan palvelija,
nousta herraani vastaan?

JONATHAN:

Ovatko Saulin epäilykset oikeita ja tosia?

DAVID:

Eivät.
JONATHAN:

Koska ne eivät ole tosia ja vaikka se hänelle
todistettaisiin, ei se auta - niin eikö se ole sai-
raan miehen hulluutta?

DAVID:

Hän on sairas. Herra koettelee häntä.

JONATHAN:

Mutta sinulla on terve järki, että sitä käyt-
täisit. Miksi palvelet siis turhamaisuuttasi?

DAVID;

En palvele.

JONATHAN:

Tahdot kansan häviön uhallakin todistaa
puhtauttasi. Kallis todistus. Etkö kuule, miten
12 Olen syyllinen.
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kansa sinua kutsuu ja apuasi huutaa? Jos tämä
päivä tuo täyden häviön, niinkuin se tuo, otatko
syyn itsellesi?

DAVID:

Ei - en ota.
JONATHAN

Sanovat jälkeenjääneet: Voi Davidia, joka tah-
toi olla niin syytön, että kansan hylkäsi, voi
Davidia, jonka turhamaisuus oli suurempi kuin
rakkaus kansaan. Voi Davidia, joka oli narri
enemmän kuin sankari.

DAVID:

Ole kiitetty, veljeni, niistä sanoista. Minä teen
nyt, niinkuin sinä käsket.

JONATHAN:

Sinä hyökkäät siis äkkiä joukkoinesi meidän
riveihimme ja otat ylijohdon käsiisi. Minä annan
päämiehille käskyn seurata sinua. Ja minä koe-
tan eksyttää kuninkaan pois luolasi, ettei hän
hyökkäisi kimppuusi.

DAVID:

Minä teen niin.

JONATHAN:

Ja nostata suuri huuto. (Antaa hänelle mie-
kan.) Sinulla on nyt Goljatin miekka. Huutakaa:
Goljatin miekan kautta! Kiiruhtakaamme!
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DAVID:

Hyvästi, Jonathan, jos ei tavata.

JONATHAN:

Hyvästi, veljeni. Ei tule meille pahaa tästä —•

korkeintaan kuolema. Jos minä kuolen, kunin-
kaana olet sinä Saulin jälkeen.

DAVID:

Jos minä kuolen, kuninkaana olet sinä Saulin
jälkeen niinkuin jos eläisinkin.

JONATHAN:

Kuolenko vai en. Molemmat ovat yhtä
hyvät —I Tie sama aina samaan päämäärään
johtaa. Tietä asikel enemmän tahi vähemmän
ei surra kannata!

He syleilevät. David rientää toisesta luolan
aukosta. Ja kun Jonathan aikoo toisesta ulos,
tulee Saul Doegin taluttamana sisään ja häntä
vastaan.

JONATHAN:

Isäni, kuninkaani!

SAUL:

Poikani Jonathan. Että sinut vielä näen.

JONATHAN:
Väkemme ovat hajallaan.
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SAUL;

Lyödyt, ne lyödyt kohta ovat. En jaksa enää.

JONATHAN;

En salaa ajatustani, minä pelkään tätä päivää.

SAUL:

Niin, poikani. Ei meitä auta mikään.

JONATHAN:

Jos Davidilla olisi johto ja hänen joukkonsa
jos liittyisivät meihin.

SAUL:

Ei, en salli puhuttavan petturista.

JONATHAN:

Jos itse tahdot neuvotella, minä kutsun hänet
luoksesi.

SAUL:

En tahdo. Korjatkoon kruunun maasta, johon
kaadun ja niskalleni astukoon tuo David!

JONATHAN:

Etkö siis rakasta kansaasi etkö meitä, kun
annat onnettomuuden tulla päällemme?

SAUL:

Miten tohdit —■ haavoittaa sydäntäni —se
sairas on rakkaudesta teihin! Vaan sinä, kun
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olet vallassa vieraan kätyrin, et näe isän kärsi-
mystä. Petturit, kavaltajat, vällantavoitta jät
Rajoittavat kansan voiman, pirstoovat valta-
kunnan!

JONATHAN:

Ei ole aikaa viipyä enää. Minä lähden. Jos
kaadun, vannon, en ole petturin vallassa. Kuol-
tuani älä usko, mitä nyt epäilet. Viaton on David,
veljeni.

SAUL

(syleilee Jonathania): Poikani. Et ole petturi,
vallanperijäni!

JONATHAN:

Kaikki minulle anteeksi anna lapsuuteni
virheet kaikki. Jos meidät lyödään

SAUL:

Pois menen silloin minä, et sinä. Ja kosta
tappiomme, Jonathan.

JONATHAN

Mikä sinulla on? Sinä horjut?

SAUL:

Jalkani äsken pettivät ja taistelussa kaaduin.
Se oli (heikkoutta kai ei mitään muuta. Riennä,
poikani, kun hetken lepään, palaan sinne. Kokoa
joukot, jos en enää voi jos en pääse
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JONATHAN;

Hyvästi, isä.

SAUL:

Hyvästi, poikani
Jonathan menee.

DOEG:

Ei ollut se yksin heikkoutta. Nuoli sattui
sinuun, vedin sen heti pois, kun kaaduit.

SAUL:

Maailma musteni silmissäni ja painuin alle
maan, pehmeään usvapilveen hukuin. En tiedä,
miten tänne tulin.

DOEG:

Minähän talutin, itse kuljit. Tässä on kunin-
kaalle tilkka vettä. (Doeg ottaa vesimaljan
kiveltä.)

SAUL:

Juo itse, sinua vielä tarvitaan. Kuulen ääntä,
tuleeko siellä joku? (Doeg asettaa vesiastian pois.)

DOEG:

Vanha vainio vain kulkee.

SAUL:

Luulin hakijaksi ah, joko hourin. Sekaisin
lienen.
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DOEG:

Se heikkoutta vain on. Vanha vaimo kulkee.
Eksynyt on varmaan metsään. Ehkei hän enää
näe, ei tajua, millä main hän liikkuu. Hän on
kuin haamu, joka tantereilta näiltä omaansa
perii.

RISIN VAIMO

(tulee lähemmäksi): En ole haamu. Eksynyt
ennen lienen. Haen poikaani, haen poikaani.

DOEG:

Kuka on poikasi?

RISIN VAIMO:

Haen poikaani, haen poikaani. Hän varmaan
yöllä kutsui minua luoksensa.

SAUL:

Ah, äiti.

RISIN VAIMO;

Saul?

SAUL:

En yöllä sinua kutsunut. Muistelin vain.
Oletko se siis sinä äiti, äiti?

RISIN VAIMO:

Olen äitisi, lapseni.
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SAUL:

Ethän haamu?

RISIN VAIMO:
En haamu vielä, oma poikaseni.

SAUL:

Mutta missä minä sitten olen?

RISIN VAIMO;

Äitisi luona nyt olet, ei (hätää enää yhtään,
niin olet, poikaseni.

SAUL;

Nyt muistan, kun olin taistelutantereella äsken
tuolla, sain haavan jalkaani ja kaaduin, silloin
jo muistini menetin.

RISIN VAIMO:
Niin, verenvuodosta.

DOEG:

Hän ei ole syönyt moneen päivään eikä nuk-
kunut moneen yöhön. Hän ei heikkoudesta eikä
äskeisestä verenvuodosta jaksa nousta jaloillensa
enää.

RISIN VAIMO:

Niinpä minusta tuntui, että lapsellanion puute
jokin ja että sinä minua kutsuit, kuten ennen.
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Ja niin annoin kuljettaa itseni tänne ja etsin
kaikkialta polkastani.

SAUL

Sinä etsit vielä minua. Tiedätkö, kuka minä
olen? Minä olen hävitys ja sota. Minun nimeeni
liittyy kirous ja kuolema.

RISIN VAIMO:

Minä olen äiti ja etsin lastani. Etsin sitä, joka
hyljätty on, etsin sitä, joka minua tarvitsee.

SAUL:

Ah, etkö kuullut, että meidät on lyöty? Mitä
minun on tehtävä nyt, äiti?

RISIN VAIMO;

Kysy tikö sinä sitä minulta?

SAUL;

Minä en näe. Minun silmäni ovat tuskasta
samentaneet. En näe ja minä olen kruunattu.

RISIN VAIMO:

Hän on kruunannut sinut nyt kärsimysten
kruunulla ja lyönyt lihaasi rakkautensa naulat,
että sinä ihmiseksi itsesi tuntisit.

SAUL:

Minun rintaani pistää.
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RISIN VAIMO:

Hän on pistänyt sinua laupeutensa keihäällä,
että ihmislihan kärsimyksillä rauhasi ostaisit.
Salli Hänen käydä sisään avonaisista haavoistasi
ja lääkitä sielusi voiteella, joka on itsensä unoh-
dus kun haavat pahimmin kirvelevät, unohda
itsesi, unohda tuskasi, nuku, nuku.

SAUL:

Minun silmäni eivät enää näe sinua. Sinäkö
se olit? Sinäkö pu'huit? Sinun äänesi minä tun-
nen ja sinun rakkautesi tajuan, sillä se ympäröi
minut ja on minun kääreliinani.

RISIN VAIMO;

Niin minä käärin lapseni taas suojelen
sitä. Miksi ojennat kättäsi, Saul, mitä anot?

SAUL;

Että sinä siunaisit minut, äiti. Sillä minun
tuskani ahdistaa minua suuresti.

RISIN VAIMO:

Minä siunaan sinua, tuskien lapsi.

SAUL

(kuiskaten): Maa kutsuu minua ja lupaa unoh-
duksen. Luuletko, että kärsimykset kuolevat
kanssani?
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RISIN VAIMO:

Kuolevat, poikaseni.

SAUL;

Pääni on raskas ja painaa kuin kivi. Luuletko,
että Israel voi nousta vielä?

RISIN VAIMO:

Kuinka minä sen tietäisin kuinka minä
sen tietäisin —?

SAUL:

Ah, minä kärsin, minun sydämeni on sairas!
Jos minä olisin kivi tahi loka, halvimpien jalko-
jen tallattavana, niin minä onnellinen olisin.

RISIN VAIMO:

Ovatko nämä sodat siksi, että ihmiset onnelli-
semmiksi tulisivat? Montako sotaa olet itse
aloittanut?

SAUL;

Monta olen sotinut ja hävittänyt olen. Vain
uuden sodan odotusta on rauhanaika ollut.

RISIN VAIMO:

Katsopas sitä

SAUL:

Kuin paha uni, kuin painajainen on minun
elämäni ollut. Että minua ei koskaan olisi ollut-
kaan!
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RISIN VAIMO:

Tulee aika, jolloin sinua ei ole, ja olet kohta
niinkuin sinua ei koskaan olisi ollutkaan.

SAUL:

Oi, te vuoret ja metsä ja maa, kun minä
menen, unohtakaa Saul, niinkuin sitä koskaan ei
olisi ollutkaan.

RISIN VAIMO

(lohduttaen): Ajattele niin, että kuka tietää, onko
meitä koskaan ollutkaan? Eikö kaikki ole pahaa
unta vain, unta, jonka minä uneksin kantaessani
sinua sylissäni - ja tuudittaessani sinua. Minä
uneksin kuningaskuntaa sinulle. Ja se uni oli
paha. Noin, söhän haihtuu. Sinä lepäät.

SAUL:

Sinun äänesi tekee hyvää.

RISIN VAIMO:

Ja kun sinä taas heräät, on aamu ja kirkkaus
valaisee maailman. Niin, minulla on poika, ei yön
lapsi, vaan päivän ja valon, ja sinä olet se onnel-
linen.

SAUL:

Minä olen onnellinen, kun herään?

RISIN VAIMO:

Pahaa unta näki lapseni.
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SAUL

(herää tuskaansa): Oh, ei! Se ei ollut unta!
Minulle annettiin paljon ja vietiin pois kaikki.
Onko mitään, mitä minulta voisi enää ottaa?
Jos on, ota se, Herra, lyö minua vihasi nyrkillä,
nujerra minut maahan. Lyö! Syntiä minä olen
tehnyt, verta olen minä vuodattanut, sadat ovat
uhrini ja tuhannet huokaavat minun tähteni.
Olen syyllinen, syyllinen, vie kaikki.

RISIN VAIMO:

Rauhoitu, poikani.

SAUL:

Kirottu elämä! Eikö malja ole vielä pohjaan
saakka juotu?

RISIN VAIMO

Rauhoitu

SAUL:

Jos kaikki on minulta viety, kuolemaa he eivät
minulta vie!

RISIN VAIMO:

Yöstä sinä tulit ja levosta sinä läksit, yöhön
sinä menet ja lepoon sinä. raukenet. Yö siellä on
pitkä, päiväsi ei ole kuin unenhäivähdys, huo
kaus, joka hiljenee. Jos olit paha —• jälkeesi hil-
jenee, rauhoitu siis, poikani.
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SAUL:

Ah, elämä! Unhotukseltako minun vielä 'ker-
jätä täytyy, että se peittäisi jälkenil

KISIN VAIMO:

Rohkaise mieltäsi. Rintasihan huohottaa kuin
siipirikon linnun.

SAUL:

Oh!

KISIN VAIMO

Kuule nyt minun sanani, kuuletko vielä
poikani?

SAUL:

Kuulen.

KISIN VAIMO:

Katsos, minä annan sinulle tässä vettä, että
joisit. (Ottaa vesiastian kiveltä.)

SAUL

(ei tajua): Niin

KISIN VAIMO:
Että joisit. (Äiti nostaa hänen päätänsä ja

juottaa hänellä veden.) että joisit. Niin. Ja tässä
toin palan leipää, ja annan sen nyt, että saisit
voimaa jälleen.
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SAUL:

En minä syö

RISIN VAIMO:

Syö, minun ystäväni, minun sairas lapseni.

SAUL:

En minä syö enää.

RISIN VAIMO;

Syö, minun siipirikko lintuni, minun kaavoi-
tettu poikani, syö minun kädestäni, niinkuin
ennen, ennenkuin he sinut minulta veivät, syö,
kuten paimenmajassa ennen

SAUL:

Missä sitten olemme nyt?

RISIN VAIMO:

Täällä missäpä muuten, matkalla vain
matkalla yhä eteenpäin - äiti ja poika, matkalla,
kuten koko aika, niin, toverini.

SAUL:

Nythän minä olin poissa kaukaahan äänesi
tulee oletko sitten minun äitini?

RISIN VAIMO:

Olen, äitisi olen, poikaraukkani.
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SAUL

(tullen täyteen tajuntaansa): Äiti, minun tuskani
on niin suuri, kuinka sen kantaa voisin?

RISIN VAIMO:

Jos kantaisimme sen yhdessä, jaksaisimme
paremmin.

SAUL:

Minun rajani ahdistavat minua. Minun vereni
kaipaa pois siteistänsä.

RISIN VAIMO:

Sen tunnen kyllä. On vielä aikaa, on aikaa
lepoon, sehän on loputon.

SAUL:

Ah!

RISIN VAIMO:

Ota, otahan tämä pala ja syö!

SAUL:

En minä voi enää, pala vierastaa minua jo.

RISIN VAIMO;

Sinähän voit. Avaahan suusi, niinkuin ennen,
kun pieni olit. Kas niin, poikaseni, pieni ystäväni.
Äitisi syöttää sinua näin kädestänsä. Äitinsä
armahin, äitinsä sydänaarre. Niin, ystäväni.
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SAUL:

Voi, äitini, revit rikki minun sydämeni.

RISIN VAIMO:

Jos rakkaus rikki repii, niin mikä sitten
rakentaa? Ei, maailma rikki repii, rakkaus
rakentaa, niin se on, ystäväni.

SAUL:

Niin, äitivanhani.

RISIN VAIMO;

Ruumis on vanha. Sydän äidin ei vanhene
koskaan. Se on nuori aina, rakkaus, ei se kulu,
ei se vanhene. Muu kaikki kuluu, muu kaikki
vanhenee ja muuttuu. Jo kysyin minä, miksi
minä vielä elin? Nyt sen tiedän minun poikani
tarvitsi minua vielä, minun kalleimpani

SAUL

(syleilee äitinsä jalkoja): Ah, äiti, äiti (nyyhkyt-
tää ja painaa päänsä hänen syliinsä).

RISIN VAIMO

(hiljaa tuudittaa häntä): Niin, poikani, jo
yhdyimme, hetki siitä jo on, kun erosimme
lyhyt tuskan polku on käyty mutta kipeintä
tuskaa eipä tunnekaan poikani.
13 Olen syyllinen.
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SAUL:

Vieläkö jotakin on kipeämpää?

RISIN VAIMO:
Kun lapsen kadottaa ja itse jälkeen jää. Niin

sitäkään et vielä tunne.

SAUL:
Ei taitoa ole siis puuttunut siltä, joka tuskat

tänne loi.

RISIN VAIMO:

Ei.

SAUL

(unohtuen houreisiinsa taas): Oletko sinä siis
(kadottanut poikasi?

RISIN VAIMO:

Olen kadottamaisillani hänet.

SAUL:

Sinä puhut minun äitini äänellä sinähän
olet äiti? Taisin nukahtaa ja unohtaa, ikuka olin
ja missä olimme. Joku tuuditti minua uneen
outoon.

RISIN VAIMO:

Olet väsynyt. Nuku siinä. Äitisi syli se vain on.
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SAUL:

Ei enää. Jo voimaa uutta sain. Kun lepäsin
sylissäsi, tuntui, kuin rakkautesi valuisi minuun.
(Nousee ylös.) Olenhan Saul, kuningas. Minun
lähdettävä on.

RISIN VAIMO:

Minne lähdet?

SAUL:

Taisteluun.

RISIN VAIMO:

Haavoittuneena noin?

SAUL:

Nyt onhan sota.

RISIN VAIMO:

Väkesi ovat hajallaan, sanoit.

SAUL:

Niin, hajallaan. (Synkkenee. Puolihoureissa.)
Hirvittävä näky siellä. Ihminen, jota lyön, on
oma poikani. Ihmistä lyön, veriruoskin ruoskin,
miekalla kaadan. Kaatuneet kaikki ovat kuin
poikiani, veljiäni. Iskut kaikki itseeni sattuvat.
Veri meissä onhan sama, sielu, kaipaus on sama.
Vihollinen ihminen on niinkuin minä. Päiviä
samoja, ihania, elää voisi. Minäpä kuin teuras
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taja karjalaumaa tapan ja verta maahan las-
ken. On jalo työ, haa, kurjuus, kirous, silmäin,
sielun sokeus! (Kuin herättäen toiseksi.) Nyt
rientää täytyy, miekkani kutsuu. Jo voimaa on
lyödä taas. (Rientää luolan suulle.)

DOEG

(tullen ulkoa): On turhaa, kuningas. Kaikki on
mennyttä. Israel on lyöty.

SAUL:

Lyöty? Mennyttä?

DOEG:

Lyöty.

SAUL

(heilauttaa miekkaansa): Nyt päästän irti siteis-
tänsä veren syyllisen, tämän inhan saastan, ero-
tan kurjan aineyhtymän. Haa erehtyipä Luoja
kerran, voidellessaan kuninkaaksi heikoimman
ihmisen. Vaan suuri ei palkka ole ollut käyn-
nistä täällä. Helvetti siellä lie tällaista varten.
Sinne tahdon. Helvetin lieskat puhtaaksi poltta-
nevat saastaisen ihmisen. Ah, selittämätön kirous
tämä elämä ja sen jatko: ikuinen kirous!

RISIN VAIMO:

Ah, poikani, rauhoitu, kuoltua rauhan
saamme.
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SAUL:

En sitä tahdo, jota en ansaitse. Helvetin lies-
kat, ikuisen kidutuksen, puhtaaksi poltetuksi
tahdon tulla. Ikuisuus jos ei riitä, keinot keksi-
jällä lienee toiset!

RISIN VAIMO:

Eksynyt lapsiparkani.

DOEG:

Pakene, kuningas tulevat tänne. Elävänä
eivät kuningasta saa ottaa.

SAUL:

En pakene.

RISIN VAIMO:

Pakene, poikani. Paetkaamme yhdessä.

SAUL:

Taistelutantereelle tahdon mennä.

RISIN VAIMO:

Saat loppusi

DOEG;

Et enää voi, kuningas.

SAUL:

Siellä on poikani Jonathan.
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DOEG:

Ei ole, herra!

SAUL:

Poikani Jonathan, missä on poikani sitten?

DOEG:

Jonathan on kuollut.

SAUL

(murheen satuttamana): Jonathan on kuollut!
Kuollutko Jonathan? En tajua sanojasi enää.

DOEG;

Hän kaatui äsken tuossa luolaan tullessansa.
Vihollisjoukko häntä takaa ajoi ja hänet saartoi.
Iskuja sai hän monta ja niihin kaatui.

RISIN VAIMO:

Ah, lastani pientä.

SAUL:

Sanoivat: Jonathan on kuollut. Jonathan,
poikani. Sylissäni oli äsken tässä. Nyt missä,
miten lepää, ken häntä polkee, poikaani? Iskuja
sai hän monta

DOEG:

Olihan hän poika kuninkaan ja saalis hyvä.
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SAUL:
Ah!

RISIN VAIMO:
Saul-poikani!

SAUL;

Jos Jonathan on poissa armahin kaikista
on poissa. Jos sanon: Monathan on poissa’, ei
kenkään, kenkään sitä ymmärrä. Se tuskan kieltä
kamalinta, enemmän on se kuin jos sanon:
'maailma on jo multa poissa’. Ah, mitä teemme,
mitä teemme toisillemme polo ihmiset!

RISIN VAIMO:

Ah, poikani!

SAUL;

Nyt ymmärrätkö, äiti? Tämän tuskan ruoskan-
iskun jälkeen ei päivä päälleni saa paistaa!
Ei maa nyt ole maa, ei kansa kansa, ja kruunu
koru kelvoton! Mä maaton, kurja, köyhä kulki-
jainen tässäkö viivyn? Ah, äiti armas, heiken-
tää jäseniä näitä, tahtoisin vettä, hakisitko läh-
teestä tuosta kädestäsi joisin, armaimmasta
ja sinä, sinä heikkouteni pois, pyydän,
pesisit kerran vielä.

RISIN VAIMO:

Niin, niin, poikani. (Menee vettä hakemaan.)
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SAUL:

Saul, kaikkeen syypää, sinulle iskun puolesta
Jonathanin annan. No, miekka, etkös tahdo
syyllistä sydänverta juoda? Ah, ihminen, sä
itseäsi vastaan aina sodit. Minkä tuskan muille
tuotin, nyt tunnen itse. Ah, älköön toinen isä
tunteko maailmassa tuskaa tätä, minkä tunnen.
Ah, huutaa täytyy, rintani halkeaa: sodat julmat
pedoiksi tekee meidät kaikki, voitoksi jättää surut
raskaat, joiden alla huokaa poloinen isä, äiti,
lapsi!

DOEG:

Kuningas, pakene, sinua etsivät.

SAUL;

Ei vahinkoa ole minusta enää.

DOEG:

Vaan emme vielä tiedä, kuinka käy. David
siellä on vallannut joukot ja vihollista takaa ajaa.

SAUL:

Davidko? He kuninkaaksi huutavat nyt hänet.

DOEG;

Hän voittaa!
SAUL:

Ystäväni, käteni herpoaa. Viimeinen palve-
luksesi tee minulle. Tässä on miekka, pistä se
rintaani.
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DOEG:

En satuta kättäni Herran voideltuun.

SAUL;

En antaudu Davidin vangiksi. Kylliksi olen
saanut. On kehä umpeen vedetty. Nyt avaan
sulun. Oi aika tulevainen, lempeämpi lienee lap-
silleen. Kun minä katoan, vieläkö miekka, verta
janoovainen, satua tätä raakaa jäänet jatka-
maan?

DOEG:

Odota —-

SAUL:

Sanoisinko kuolemalle, odota, älä vapahda
minua, tahi elämälle, kiusaa minua vielä?

DOEG

Saul-kuningas!

SAUL:

Vaan sano äidilleni, joika minut synnytti, että
jos minä voisin sanoa, sen jälkeenkun portti on
jo sulkeutunut, sanoisin, että hänen rakkautensa
oli minulle kallis. Siunatkoon hän minut yöksi,
kuten ennen, minä menen sinne, mistä tulin, ja
odotan nyt häntä. (Pistää itseänsä ja vaipuu
maahan.) Hyvästi, ystäväni väsyttää nuk-
kua nyt saan, ah, vihdoinkin!

Kuolee.
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RISIN VAIMO

(tulee vettä tuoden): Poikani Saul?

DOEG:

Saul on kuollut. Hän meni sinne, mistä hän
tuli. —■ Jos voisi hän sanoa, sanoi hän, hän sanoisi,
miten rakkautesi oli hänelle kallis.

RISIN VAIMO:

Hiljaa. Hän pyysi vettä, että heikkouden
pois pesisin. Hän nukkuu nyt. Pois pesen veren.
Veri heikkous on. Lapseni matkalleen on mennyt.

DOEG:

Odottaa sinua.

RISIN VAIMO:

Ei kyynel vuotaa saa poloisen äitivanhau
poskelle. Ei nyylhke painoa rinnan huojentaa.
Hän tahtoi niin. Hän nukkuu vain. Väsynyt
lapsi nukkuu. Elämän minkä lapselleni lah-
joitin! Pohjaton murihe lahja oli vain. Se lahja,
kautta sukupolvien se kasvaa, kertautuu. Ah, elon
yhteys: Murhe, murhe on. On puutteet, erheet
yhteiset, niinkuin on veri peritty. Äiti ja poika
matkaa tekevät ja yöhön painuvat. Jää murhe
jälkeen vain.
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DAVID

(tulee): Joukkomme ovat koottuina, viholliset
ovat paenneet. Israel on voittanut.

DOEG:

Kun ilmestyit vain sinä tantereelle Goljatin
miekka kädessä. Luulivat sinua noidutuksi tahi
sodan jumalaksi.

DAVID;

Missä on Saul-kuninkaani?

DOEG:

Hän on kuollut. (Osoittaa Saulia.)

RISIN VAIMO

Nyt lepää hän.

DAVID

(polvistuu): Saul-kuninkaani!

DOEG:
Ei hän ole kuningas enää kuninkaani!

DAVID

(nousee ylös): Hän tämän teki kun voitto oli
meidän.

RISIN VAIMO:

Hän soti aina itseänsä vastaan ja voitti vih-
doin suuren voiton: rauhan sai.
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DOEG:

Hän piti itseänsä syyllisenä tappioon ja Jona-
thanin kuolemaan.

DAVID:

Jonathan on kuollut. Kallis oli hän minulle,
veli, ystävä ja turva! Sydän lämmin, jaloihin
tekoihin oli luotu.

DOEG;

Niin Saul-kuninkaankin.

DAVID

Etsijä oli hän. Väkevä rakkaus ihmisrintaa
poltti.

RISIN VAIMO:
Ei tietä löytänyt vain toisen luo, hän eksyk-

sissä harhaili ja siitä kärsi.

DAVID;

Sielussa Saulin nyyhkyttivät ihmisyyden hätä-
huudot, alkuaikain tuskat. Ah, tuskat nämä,
kirkastuvatko koskaan kuonan alta kullan:
rakkauden ihmiseen ja veljeen?

RISIN VAIMO:

Kehä on umpeen vedetty. Elämä vieraaksi
nyt vasta tuli, kun saatoin tielle matkamiehen.
Nyt ikävöin vain luoksesi, ah lapseni. Jo kiire on.
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ei jalka enää kanna. Kahleeni painavat, ja tomu-
maja ahdas. Jo kiire, kiire on, lapseni jälkeen
nyt on auki rauhan portti.

DAVID

(nöyrästi, sisäisesti kirkastuen ja kasvaen): Nyt
painan kruunun päähäni, vuoroni tullut on.
(Katselee aamun sarastusta.) Oi, aamu, kaiken
näet kurjuutemme. Valo, totuus taivainen,
vapahda meidät erheistä veremme! Lähetä itseäsi
anna, oi viisaus ikuinen!
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